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Forord. 

Nærværende erindringer er blevet til på kraftig opfordring i sommeren 2008 fra 
landbrugshistorikeren lektor, dr. phil. Erik Helmer Pedersen, som jeg har kendt, 
lige siden han som formand for Landbohistorisk Selskab sammen med min kol-
lega i De danske Landboforeninger S.P. Jensen tog initiativ til dannelse af Land-
bohistorisk Støttekreds, og hvor jeg selv var sekretær i årene 1978-96. 

Erik Helmer Pedersen, der selv har et større forfatterskab bag sig om dansk 
landbrugspolitik - bl. a. i 4-binds værket om landboforeningernes historie, 1993 
og i Dansk landbrugs Historie, 1988 - har argumenteret for, at det kunne have 
værdi, hvis jeg nedfældede, hvad jeg kunne huske om tilblivelsen og gennemfø-
relsen af dansk landbrugspolitik i sidste halvdel af 1900-tallet, idet jeg gennem 
40 år har deltaget aktivt i alle væsentlige landbrugsforhandlinger og deres for-
beredelse. Denne periodes ændringer med frigørelse af en halv million arbejds-
føre mennesker, har været en vigtig forudsætning for hele det danske sam-
funds udvikling i 2. halvdel af 1900-tallet. Jeg har tidligere beskrevet dansk 
landbrugspolitik siden 30’erne i Festskrift til Erik Helmer Pedersen, 2002 og ud-
viklingen i dansk landbrugs produktion i efterkrigsperioden i Landbohist. Tsk., 
2006, samt de regionale forskelle i landbrugets udvikling i Bygder, 2006. 

I nærværende vil jeg som ønsket uddybe de holdninger, der lå bag landbrugs-
politikkens udformning, herunder hvad det var, der drev os, der var aktive i 
dens formulering og gennemførelse. For at kunne gøre rede for min egen moti-
vation har jeg også givet et rids af min personlige baggrund, og hvad det var for 
en kombination af holdninger og tilegnet viden, der blev bestemmende for ind-
satsen gennem de mange år. Dermed er fremstillingen blevet noget egocentre-
ret, idet jeg af afgrænsningsmæssige årsager kun i mindre omfang har omtalt 
de mange motiverede folkevalgte og medarbejdere, der hver for sig har øvet en 
væsentlig indflydelse på landbrugspolitikkens udformning. 

I min fremstilling har jeg for perioden efter 1956 navnlig støttet mig på dels en 
samling i 15 ringbind af egne foredrag og artikler 1956-2007, dels de trykte års-
beretninger fra De danske Landboforeninger 1959-96, dels mine løbende orien-
teringer til de lokale landboforeningsformænd i årene 1966-96. Fremstillingen 
har kun været mulig gennem min kære Ellens renskrivning af mit håndskrevne 
manuskript og gennem hendes kyndige forslag til forbedring af fremstillingen. 

Bagsværd, februar 2010. Jørgen Skovbæk. 
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Baggrund og opvækst 1931-1947. 
 
Jeg er vokset op i et almindeligt dansk bondehjem på den ene af de kun 2 gårde 
og 3 huse i ejerlavet Lille Elmue ved Fakse Ladeplads. Min far Oluf Petersen 
havde købt gården til overtagelse 1. april 1929 kort før sit bryllup med min 
mor, Ingrid Nielsen d. 7. maj 1929. 
 
Gården havde været fæstegård under den nord for liggende hovedgård Rosen-
dal. Gården og Lille Elmue nævnes første gang i et skøde fra 1348. Gården, der 
her er vist på et foto fra ca 1950, var en firlænget stråtækt bindingsværksgård 
med et lerklinet bindingsværksstuehus fra først i 1700-tallet og med grundmu-
rede udbygninger fra 1900 og en moderne tilbygget staklade af træ fra 1922.  
 

 
Da gården lå nabo til en mod syd liggende skov – den ene halvdel heraf tilhørte 
Vemmetofte og den anden Gavnø – med en bæk, der dannede skel mellem Ro-
holte og Hylleholt sogne, gav mine forældre gården navnet Skovbæk. Min mor 
syntes ganske vist, at Bækkeskov ville have lydt smukkere, men da det navn 
allerede var taget i brug af en lidt sydligere beliggende herregård, kom det ikke 
på tale. Vi 5 børn fik alle gårdnavnet som mellemnavn, men i praksis blev det 
tidligt af andre brugt som vores efternavn, og lige siden min ansættelse i Axel-
borg i 1956 har jeg også brugt det som mit efternavn - herunder i telefonbogen. 
Alligevel var det først i 1998, at jeg efter flere ansøgninger ved navneattest fik 
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lov til at bruge Skovbæk i pas og kørekort. Efter den daværende navnelov kun-
ne man kun få navneattest på et efternavn, der også var brugt af andre, hvis 
man kunne bevidne, at man ubestridt og udelukkende havde været kendt un-
der dette navn i 50 år efter sit fyldte 15. år.  
 
Mine forældre. 
Min far var født som den ældste af 3 på en gammel slægtsgård Skovly i Vibede i 
den anden ende af sognet. Hans forfædre havde været bønder i Faxe Herred 
gennem flere generationer. En af hans oldefædre var som ”vindskibelig bonde” 
i 1837 blevet præmieret af Landhusholdningsselskabet for at have opfundet og 
fremstillet gode landbrugsredskaber herunder rensemaskiner og tærskeværker. 
Og en af min fars tipoldemødre, Laurence Hansdatter var indvandret mejerske 
fra Holsten til godset Gavnø. Hun blev siden en af de første eksaminerede jor-
demødre (1787) fra Frederiks Hospital. 
 
Min mor stammede fra en landsbyskole i Valore i Ejby sogn mellem Roskilde og 
Køge. Hun var den næstældste af en børnefolk på 9. Hendes fars slægt havde 
været bønder på egnen, mens hendes mor var af håndværkerslægt. Således var 
en oldefar indvandret bager fra Ditmarsken, og en anden oldefar støbemester i 
Frederiksværk, hvor hans kone var jordemoder. 
 
Både min far og min mor havde været på højskole (Ollerup og Roskilde), og min 
far tillige som den første i slægten på landbrugsskole (Tune). De mødte hinan-
den på foregangslandbruget Lundemarksgården ved Herfølge i 1924, hvor min 
far var forkarl og min mor kokkepige. 
 
Jeg blev født i 1931 som den ældste af 5 søskende. Jeg var tillige begge mine 
bedsteforældrepars første barnebarn – som der kom til at stå i min konfirmati-
onssang: ”Tvende slægters førstegrøde”. Derfor blev jeg tidligt stimuleret med 
stor opmærksomhed, og man påstod, at jeg var et opvakt barn, der allerede 2½ 
år gammel lærte navnene på blomsterne i haven. Jeg var meget genert, fik en 
streng opdragelse – især af min far. Jeg udviklede tidligt en livlig fantasi. Såle-
des husede jeg i et æbletræ en fantasifamilie, som jeg førte samtaler med. Det 
skyldtes måske, at der i de første barndomsår ikke var nogen legekammerater, 
hverken blandt søskende eller naboer. Men en ung nabokone, Ingeborg læste 
allerede i 1934 Peters jul og andre bøger for mig. Desværre døde hun af en 
hjernesvulst fra sine egne 3 små børn, da jeg var 7 år, og det gjorde et voldsomt 
indtryk på mig. Da havde jeg selv fået både en bror og en søster, Knud og Kir-
sten. 
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Også min mor fortalte og sang for os. Hun lærte os glæden ved blomsterne i 
haven og ved at færdes i skoven. Mange søndag eftermiddage tog vi kaffen 
med i skoven, og efterhånden som vi voksede til, yndede far at tage os med på 
en marktur. Som ivrig planteavler fulgte han dagligt afgrødernes udvikling. Min 
far var en dygtig landmand og overordentligt flittig. Han gik altid selv foran i 
arbejdet og lærte gerne fra sig til sine karle. Men han havde også stor glæde 
ved naturen og ved afgrødernes trivsel. Han var også aktiv i det lokale for-
eningsliv. Således var han formand for en nystiftet forening for Unge Land-
mænd på Fakseegnen og blev siden medlem af og senere formand for landbo-
foreningens planteavlsudvalg. Han indvalgtes i sognerådet i 1946 og blev for-
mand for skolekommissionen. 
 
Mor var af den milde type, glad for naturen, og hun lagde mange kræfter i sin 
smukke have, og så var hun stærkt optaget af det folkelige arbejde. Hun var en 
ivrig deltager i Husmoderforeningen, i Folkevirke og i Sudanmissionen. Tidligt 
tog hun os med – pr. cykel - til efterårsmøderne på Stevns Højskole. Begge min 
forældre gik regelmæssigt i kirke, og begge fulgte både sognets og præstøkred-
sens politiske møder. Derhjemme søgte de at skabe et godt bondehjem for bå-
de karle og piger og os børn. Om vinteraftenerne spillede vi ofte æsel alle 
sammen. Eller der blev læst højt af ”gode bøger”. Således husker jeg fra 
1940’erne Rudolf Bruhns ”De seks” og Trygve Guldbrandsens ”Og bag dem syn-
ger Skovene” og ”Det blæser fra Dødningefjeld”. 
 
Mine bedsteforældre. 
Mange søndage i 30’erne fik vi besøg af min farfar og farmor. De havde haft bil 
siden 1930, og så tog vi på eftermiddagsture ud i det blå. Min farmor var et ha-
vemenneske, og hun og min mor fik mig tidligt gjort haveinteresseret, og så 
strikkede min farmor alle vore strømper. Desværre døde hun til min store sorg, 
da jeg kun var 10 år i 1941. 
 
Min farfar var som yngre søn på fødegården i Orup i nabosognet Roholte blevet 
sat i karetmagerlære og havde også virket som bygningstømrer, inden han ved 
giftermål med min farmor blev landmand med særlig interesse for hesteavl. På 
sine ældre dage vendte han tilbage til huggehuset, hvor han til sine sønner og 
svigersøn forfærdigede høstriver og hammelstøj og de mange andre træting, 
der var brug for. Og sine børnebørn glædede han med små trillebøre, vejrmøl-
ler og lign., og tidligt lærte han os omgang med heste såsom at spænde for og 
at holde linerne rigtigt under kørsel. Da jeg var 12 år, lærte han mig at pløje. Da 
var han selv 74 år. 
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Hele sit liv – han blev 94 – var han en god og levende fortæller for både børn og 
voksne om livet i hans barndoms landsby i 1870’erne, hvor hans far, der havde 
været dragon i 1864, en dag da en handelsrejsende kom til byen, genkendte sin 
hest fra krigen. Han fortalte om sin strenge læretid, om soldaterlivet, om livet 
som karetmagersvend på Fyn og som tømrersvend på hjemegnen og om kryb-
skytteri, om sin cykel – den første i sognet, den kostede en årsløn - og om alle 
de heste, han havde haft et personligt forhold til. Og så ikke mindst om den fa-
refulde kørsel hjem fra et familiebesøg under julestormen i 1902 med sin gravi-
de kone, sin lille 1-årige søn (min far) og bedstemoderen. Eller om, hvordan han 
i 1912 fik sin første selvbinder af sin kones gavmilde morbror. Med største for-
nøjelse læste han hver vinter Gøngehøvdingen, som foregik på de egne, han 
kendte så godt fra sin opvækst, og levende kunne han på en søndagskøretur 
udpege den mark på Bækkeskov, hvor bønderne i 1737 havde ombragt herre-
manden, bondeplageren Knud Ahasverus Becker. Han berettede om tuberkulo-
sens hærgen i hjemsognet i 1890’erne, hvor han mistede sin første kæreste, og 
om den spanske syge efter 1. verdenskrig, samt om kloge koners forbavsende 
helbredende evner. Han sagde flere gange: Sådan en udvikling, som jeg har op-
levet, vil I ikke komme til at se. Hans liv spændte da også i landbruget fra leen, 
aflæggeren og selvbinderen til mejetærskeren, i transporten fra dagvognen, 
over jernbanen, cyklerne, bilerne og flyene til sputnikkerne og i kommunikatio-
nen fra postvognen, telefonen og radioen til fjernsynet. 
 

 
Min mormor, 79, morfar, 80 og farfar, 88 i 1957. 

 
Det var sjældnere, at vi havde kontakt til mine morforældre. De boede jo hele 7 
mil væk (50 km)! Det krævede en togrejse fra Fakse Ladeplads til Køge og en 
rutebil videre frem til Valore. Min morfar kunne dog finde på at cykle turen. 
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Ved familiefester i Valore kunne det ske, at far lejede en vognmand til at køre 
for os, og chaufføren ventede naturligvis med bilen, indtil vi skulle den lange 
vej tilbage igen ud på aftenen. (Vi fik først selv bil i foråret 1939, men den blev 
klodset op et halvt år senere, og det skulle vare 7 år, før den kom ud at køre 
igen.) Min mormor var et muntert væsen, der med sine egne 9 børn havde god 
erfaring i børneopdragelse. Hun havde mange gode legesager på loftet. Hun var 
en eminent fortællende brevskriver. Når hun om sommeren kom besøg der-
hjemme, satte hun sig straks ud i haven med en symaskine, så hun kunne hjæl-
pe min mor med at sy og lappe tøj. 
 
Min morfar var et meget pligttro menneske i sit arbejde som enelærer i den 2-
klassede skole og som organist i kirken gennem mere end 50 år. Til skolen hør-
te et landbrug med 7 tdr. land. Han var et dybt engageret menneske og var 
meget både kirkeligt og nationalt interesseret. Hans far havde været i prøjsisk 
krigsfangenskab efter kampene på Als i 1864. Under 2. verdenskrig var han op-
taget af Finlands skæbne, og mine morforældre tog, da de selv var sidst i 
60’erne, en finsk dreng i pleje. Han blev så deres 10. barn. Morfars historiske 
interesse udmøntede sig også i en stor slægtsinteresse. Dertil var han en god 
iagttager af andre mennesker og kunne morsomt, men kærligt fortælle om sine 
oplevelser. Trods små økonomiske kår fik alle børnene et højskoleophold. 
 
Der var et stærkt familiesammenhold i min mors hjem, og ved sammenkom-
sterne gjorde man flittigt brug af højskolesangbogen. Ved de egentlige familie-
fester – bryllup, konfirmation og runde fødselsdage – holdet morfar altid gode 
– sommetider lidt lange – taler, og han havde altid forfattet gode, velklingende 
sange – ofte på salme- eller visemelodier, alt efter emnet. 
 
Mine morforældre nåede både at fejre guldbryllup, hvor jeg holdt min første 
tale på vegne af de 25 børnebørn, og diamantbryllup, før de med 2 dages mel-
lemrum døde i 1963. Min farfar døde i 1964. 
 
Mens vi hos farfar lærte mange praktiske færdigheder og meget om udviklin-
gen i lokalsamfundet, fik vi hos mormor og morfar vakt interessen for livets ån-
delige sider. Det blev yderligere styrket af vores ugifte moster Karen, der også 
var lærer, og som ofte besøgte os i sine ferier, og som sørgede for fødselsdags-
gaver, der udvidede vores horisont. 
 
Landbrug og skole. 
Min far drev et alsidigt landbrug, som sædvanligt var, med 2 spand heste, 12-14 
malkekøer, 50 fedesvin og ca. 300 høns. Men hans hovedinteresse var mark-
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bruget. Det alsidige landbrug skyldtes, at nogle arealer kun egnede sig til græs-
ning, og en roemark i sædskiftet ansås som nødvendigt for at bekæmpe tidsler 
og kvikrødder og for jordens porøsitet. Derfor var køerne nødvendige. Svinene 
omsatte så den skummetmælk, der kom retur fra mejeriet, og byggen fra mar-
ken. Havren gik til hestene, og hveden solgtes som brødkorn. Det særlige ved 
min fars landbrug var, at der også i sædskiftet indgik arealer både med roefrø, 
græsfrø og kløverfrø. Når frøavlen lykkedes, kunne det give gode penge. Men 
den var meget arbejdskrævende og fordrede stor påpasselighed og godt vejr i 
høstperioden. 
 
Vi børn måtte tidligt tage del i arbejdet i spidsbelastningsperioderne, f.eks. når 
vi på knæ skulle plante frøroer om foråret, ved roelugningen og i høstperioden, 
der strakte sig fra græsfrø i juli, kornet i august og roefrøet i september. Navn-
lig i kornhøsten, hvor far gerne ville have tærsket mest muligt ved hjemkørslen 
fra marken, var der brug for megen arbejdskraft, herunder os børn. Til sådanne 
tærskedage blev alt disponibelt mandskab mobiliseret. Vores nabo Thorvald, 
der var skovløber, fik fri i skoven, så han kunne stikke negene op ude i marken. 
2. karlen lagde læs og kørte vognen hjem. Mor eller pigen læssede af. Forkarlen 
lagde i tærskeværket. Far tog sække fra – undertiden med hjælp fra en ar-
bejdsmand, der bar sækkene op på loftet for 7 kr. om dagen, og vi børn tog 
halm fra oppe på halmloftet. 
 
Min far, der selv havde gået i en landsbyskole, hvor de først fik ferie, når 
rughøsten begyndte, var stærkt irriteret over, at skolens sommerferie sluttede 
på det tidspunkt i høsten, hvor der for alvor var brug for vores hjælp. Derfor 
bad far os på særligt hektiske dage fri fra skole. 
 
Ellers blev der af begge mine forældre lagt stor vægt på, at vi passede vores 
skole og lavede de lektier, vi fik for, før vi begyndte at lege eller hjælpe til i be-
driften. Det hørte dog i sommerperioden til vore normale pligter at drive køer-
ne hjem fra marken, så de var klar til malkningen, når 2. karlen kom hjem fra 
marken kl. 17.00. Også hønseholdet hjalp vi til med. Om sommeren lukkede vi 
hønsene ud om morgenen og ind om aftenen, og om vinteren skulle vi tænde 
lys tidligt om morgenen og slukke om aftenen, ligesom vi samlede æg ind og 
lagde dem i kasser, så de var klar til den ugentlige afhentning. 
 
Vi hørte til Hylleholt sogn, der i 1870’erne var udskilt fra Fakse sogn, fordi ud-
skibningen af kalksten og oprettelsen af et teglværk havde givet anledning til 
en ny by, Fakse Ladeplads, hvor der først blev bygget havn og siden både kirke 
og skole. Sognet bestod således både af en landdel domineret af landbrugere 
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og en bydel med mange arbejdere og fiskere samt en række badehoteller for-
uden et borgerskab af handlende m.fl. Landmænd og arbejdere var fælles om 
brugsen. I kirken var borgerskabet og landbrugerne de fleste. Men skolen var til 
lige fordel for alle. 
 
Skolen blev efter 1937-skoleloven den første kommunale mellem- og realskole i 
Præstø amt. Jeg begyndte i denne skole 1. april 1938. Der var 300 elever i hele 
skolen, og vi var 27 i 1. Klasse. Det var en omvæltning for mig, den generte 
dreng fra sognets udkant at skulle begå sig i denne myretue. Heldigvis vænnede 
jeg mig hurtigt til det. Men jeg syntes, at skolegangen sinkede mig i mine hjem-
lige projekter. Som klasselærer fik vi frk. Duus, der havde ord for at være den 
strengeste lærer i hele skolen. Hun krævede meget, men vi lærte også meget. 
Måske var hun for hård ved de svageste. Hun hentede selv ler på teglværket, 
som vi kunne bruge i lersløjd. (Et par generationer senere viste jeg børnene i 
mit barnebarns børnehave mine frembringelser. De forstod at værdsætte 
dem). Frk. Duus var også god til at fortælle både bibelhistorie og eventyr af bl.a. 
Grimm, men især af H.C. Andersen. Hans portræt hang over katedret, og han 
var den eneste dansker, der var rigtig verdensberømt – selv i Kina. Det ville jeg 
også være, så jeg forsøgte mig tidligt med at skrive digte, når det nu var vejen 
frem til berømmelse. 
 

 
Jørgen Skovbæk og Clara Duus ved hendes 70 års fødselsdag, 1968. 

 
Efter 4. klasse var der mulighed for optagelse i mellemskolen, selvom lærerne 
foretrak, at vi tog 5. klasse med. Alligevel var vi 4, der fik lov til at komme i 1. 
mellem sammen med en lille snes fra 5. klasse. Alle vore lærere var ivrige efter 
at præstere det ypperste. Flere af dem havde taget årskurser for at kunne un-
dervise i mellemskolen, og de lagde et stort forberedelsesarbejde i deres un-
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dervisning. Derfor blev det også en højt kvalificeret undervisning, vi fik, da vi 
kom i mellemskolen. Det gjaldt både i dansk og regning og matematik, i sprog-
fagene og i geografi, naturfag og historie. De elever, der af forskellige grunde 
ikke kom i mellemskolen, fortsatte i 6. og 7. klasse – senere kaldt ”den fri mel-
lem”. De blev undervist af de samme lærere, hvis hovedinteresse dog uvæger-
ligt samlede sig om mellem- og realklasserne. 
 
Mellem- og realskolen betød for de fleste 9-10 års skolegang, hvilket dengang 
var usædvanligt. Enkelte droppede da også ud efter 2. eller 3. mellem, men de 
fleste gennemførte. Derimod var vi til lærernes sorg kun 4, der fortsatte i real-
klassen – mod normalt en halv snes stykker. Det blev opfattet som en luksus – 
selv af mine forældre – at bruge et ekstra år på en realeksamen, med mindre 
den var en forudsætning for det videre uddannelsesforløb. Min gode skole-
kammerat, Kristian fra nabolandsbyen - vi havde fulgtes ad fra 1. klasse - fik så-
ledes ikke trods lærernes pres lov til at komme i realklassen. Det ville efter den 
tids opfattelse være en fejldisposition, når man skulle være landmand. Min 
kammerat blev da også selvstændig landmand; men da han var midt i 60’erne, 
tog han HF eksamen og læste derefter filosofi på Københavns universitet. Han 
ville gerne have været præst, viste det sig. 
 
Når jeg fik lov at komme i realklassen, skyldtes det alene, at jeg tidligt havde 
besluttet mig for, at jeg ville være landbrugskandidat, og hertil krævedes en 
realeksamen el.lign. foruden en 3 års praktikuddannelse og 9 måneders land-
brugsskole. Min far udtrykte dog betænkeligheder ved så lang tids skolegang – 
9 år i mit tilfælde – for så fik jeg måske ikke i tide lært at bestille noget. På den 
tid var det vigtigt, at man tidligt havde lært sig et godt praktisk greb om tinge-
ne. Kun en enkelt fra klassen, min gode ven præstens søn fra nabosognet, kom 
i gymnasiet. 
 
Krigsårene. 
Skolegangen 1938 til 1947 var i det store og hele upåvirket af krigen. På grund 
af brændselsmangel skete det dog, at vi fik kuldeferie, og i løbet af det sidste 
krigsår, blev skolen beslaglagt af tyskerne til lazaret for sårede soldater. De kom 
til Fakse Ladeplads med skib eller jernbane, hvorfra de blev kørt af russiske 
krigsfanger i hestetrukne halmfyldte ambulancer. Undervisningen fortsatte i 
begrænset omfang i diverse lokaler, herunder i præstegården, et konditori og 
for mit vedkommende i teknisk skole, der var et klaselokale i en bygning, der 
også rummede banken og i et baglokale kommunekontoret. 
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Et af byens badehoteller var beslaglagt til brug for et kompagni Hitlerjugend, 
der var under streng disciplin. Et mindre pensionat husede en deling ældre, 
godmodige marinesoldater, der bevogtede havnen. En af de mere trivelige ved 
navn Mühlhausen blev kaldt Ølmavsen. 
 
Lige fra krigens begyndelse holdt vi derhjemme og også i skolen som en selvføl-
ge med englænderne, selvom det efterhånden så sort ud. Vi hørte fra tidligt i 
krigen engelsk radio. Ved sabotagens begyndelse forholdt vi os derhjemme kri-
tisk til den i overensstemmelse med det officielle Danmarks holdning. Men Sca-
venius var hele tiden ilde lidt. I sommeren 1940 tog vi ivrigt del i alsangsstæv-
ner, og kongens 70 års fødselsdag blev fejret med nationale møder, og jeg var 
med til at sælge kongenålen. 
 
Det var en stor skuffelse for os, at tyskerne tilsyneladende var uovervindelige - i 
Polen, Norge, Frankrig, på Balkan, i Rusland og Nordafrika, og at Japan kunne 
bemægtige sig hele Sydøstasien. Men vi bevarede fortrøstningen til, at England 
nok skulle vinde i den sidste ende. Det blev vi bestyrket i med vendepunktet 
ved El Alamein og Stalingrad i 1942-43. 
 
Da jeg kom i 1. mellem fik jeg en ny skolekammerat, Vagn Skovgaard-Petersen, 
præstens søn fra nabosognet Roholte. Det fik stor betydning for mig. Jeg kom 
tit i hans levende nationalt bevidste hjem, hvor Vagns mor – datter af biskop 
Ostenfeld – var optaget af vor kulturelle dannelse og af, at vi havde god og 
spændende litteratur at læse, ja i det hele taget havde sunde interesser. Det 
var også her jeg ved læsning i bogen ”Hvad kan jeg blive” besluttede mig for, at 
jeg ville være landbrugskandidat. (Vagn ville oprindeligt også på Landbohøjsko-
len for at blive forstkandidat og senere skovrider.) Med støtte i Vagns illustre-
rede fuglebøger og stimuleret af vores ornitologisk vidende naturhistorielærer 
Christensen fattede vi interesse for at studere fugle. Vi cyklede rundt i omeg-
nen for at lære flest mulige fugle at kende.  
 
I præstegården blev der om sommeren holdt havemøder, hvor jeg husker en 
pastor Engberg, der begejstret talte om vort finske broderfolk. Skovgaard-
Petersen var selv meget optaget af Kaj Munk, hvis værker han hyppigt læste 
højt af. I præstegården boede også i længere perioder ad gangen forskellige 
”bekendte”, som var ”gået under jorden”. 
 
Et vendepunkt for os blev 29. august 1943, hvor jeg lå i isolation på sygehuset 
med skarlagensfeber. Min far abonnerede på Østsjællands Folkeblad til mig, så 
jeg kunne følge med. Jeg noterede navnene ned på de departementschefer, 
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der herefter udgjorde Danmarks regering. Efterhånden lå der jævnligt illegale 
blade i postkassen. De blev flittigt læst, givet videre eller brændt. 
 
I den sidste krigsvinter rykkede krigen nærmere på os. Jeg nærede alvorlig frygt 
for, hvad, der ville ske, når fronten nåede Danmark, og de sidste ødelæggende 
kampe mellem englænderne og tyskerne skulle udkæmpes på dansk jord. 
 
En dag først på vinteren fik vi besøg af en af sognets ansete mænd. Bagefter 
betroede far mig, at det drejede sig om en af landboforeningerne organiseret 
nødforsyningstjeneste til København. Den skulle træde i funktion, hvis de nor-
male forsyningslinjer til København skulle blive afbrudt i krigens sidste fase. Så 
skulle et netværk af sjællandske landmænd med hestevogne sikre transporten 
af fødevarer til hovedstaden, hvor så Københavns kommune skulle stå for di-
stributionen. Resten af krigen sørgede far for, at der altid var et spand velskoe-
de heste med godt seletøj parat.  
 
Heldigvis blev der aldrig brug for dette i øvrigt velorganiserede beredskab. Det 
fik efter krigen kun omtale i 1945 i dels beretningen på de sjællandske landbo-
foreningers delegeretmøde, dels ved overborgmesterens budgetforelæggelse i 
København, hvor han benyttede lejligheden til at mindes alle dem, der havde 
øvet en indsats for at få København bedst muligt igennem krigen, og her rette-
de han en særlig tak for det medborgerskab, som de sjællandske landmænd 
havde udvist ved organiseringen af dette nødberedskab. Jeg har selv beskrevet 
det i årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 2004. 
 
Den sidste krigsmåned blev jeg klar over, at et par af mine skolekammerater 
havde en særlig viden, som de ikke delte med os andre. Deres fædre var aktive 
i modstandsbevægelsen. Det viste sig siden, at hele den lokale modstandsbe-
vægelse i de allersidste krigsdage var samlet på en gård i nabolandsbyen i min 
skolekammerats hjem. Om den lokale modstandsbevægelse, dens betydning og 
store menneskelige omkostninger har min skolekammerat Mads Kristian Kri-
stensen givet en levende skildring i Østsjællands Museums: Minder fra Besæt-
telsen, 1995. 
 
Min bror Knud og jeg strejfede ofte om i skovene, og en aprildag i 1945 gjorde 
vi i et krat et sensationelt fund: En flunkende ny cykel, der var ”skrællet”, d.v.s. 
uden dæk og slange. Nu kunne man ikke få nye cykler sidst på krigen, og vore 
egne cykler var nogle vrag, så vi kom stolte hjem med vores bytte. Men til vores 
store forbavselse reagerede vores far med et helt ubehersket vredesudbrud og 
befaling om straks at bringe cyklen tilbage, hvor den var fundet og så i øvrigt 
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ikke snakke om det overhovedet. Vi forstod ikke et muk. Men senere fik vi for-
klaringen hos mor. Cyklen tilhørte en stikker, kaldet Ypperstepræsten, og han 
var blevet likvideret på sin vej mellem St. Heddinge og Præstø. Stedet var kun 1 
km fra mit hjem, og min far havde ude i marken mødt de to modstandsfolk, der 
havde skjult ypperstepræstens cykel. Tyskerne havde forgæves prøvet at spore 
dem med hunde, så der var en naturlig forklaring på min fars reaktion. Mine 
forældre deltog ikke aktivt i modstandsbevægelsen. Men det skete – fandt vi 
senere ud af – at de 2 søofficerer, der trænede modstandsbevægelsen, over-
nattede i gæsteværelset. 
 
Den 4. maj, det var en fredag, var vores radio i uorden. Far gik derfor om afte-
nen ned til naboen for at høre engelsk radio kl. 20.30. Vi var gået i seng, da han 
ved 9-tiden kom hjem med det glædelige budskab om, at tyskerne havde over-
givet sig i Nordvesttyskland, Holland og Danmark. Næste morgen mødte vi som 
normalt kl. 8 i skolen, hvor vores klasselærer Kaj Nøkkentved hold en kort tale 
og i en bøn takkede for, at vort land var blevet skånet. Han nævnte, at midt i 
glæden var det en sorg, at Norge ikke var med. Senere blev der for os skoleele-
ver holdt en kort andagt i kirken. I mellemtiden overværede vi, at modstands-
folkene kom kørende ind i byen og brugte biografen som opsamlingssted for de 
ret få arresterede. De russiske krigsfanger var jublende glade, men stærkt beru-
sede af den barbersprit, de havde drukket. Bornholms skæbne hørte vi intet til. 
 
Søndagsgudstjenesten blev en stor takkegudstjeneste med en fuld kirke. Men 
vi kom hurtigt tilbage til hverdagen. Tidligt på sommeren blev der holdt et stort 
tværpolitisk møde på byens fodboldbane, hvor bl.a. Christmas Møller talte. Og 
til Sct. Hans samledes alle til en fælles folkefest om et stort bål ved flagstangen 
– en åben plads ud mod vandet øst for byen. Vi skolebørn gik i procession der-
ud medbringende en ”heks” med naziarmbind. Oprindeligt havde den også en 
tysk soldaterhue på, men den blev fjernet efter anmodning fra de tyske vagter 
på det stadigt fungerende lazaret på skolen. Den menige tyske soldat var efter 
deres opfattelse ikke skyldig i nazisternes forbrydelser. Det var første gang, jeg 
blev opmærksom på, at der ikke behøvede at være sammenfald mellem tyske-
re og nazister.  
 
En sommeraften cyklede Vagn og jeg til møde i Tappernøje forsamlingshus, 
hvor modstandsmanden, pastor Harald Sandbæk talte om minder fra besættel-
sen herunder humoren, som danskerne havde overlevet ved. I sommerferien 
blev skolen rømmet og sat i stand, så vi efter sommerferien kunne vende tilba-
ge til undervisning i fuldt omfang i vor gamle skole. 
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Det var i befrielsessommeren, at jeg og mine jævnaldrende gik til præst. Vi blev 
konfirmerede 30. september. Jeg, der havde haft en inderlig barnetro, og som 
have bedt så mindeligt til Gud både ved vor nabokone Ingeborgs og ved min 
farmors død, og også da en kusine ramtes af børnelammelse og en anden af 
meningitis, havde nu fået anfægtelse. Jeg var opdraget til ubetinget ærlighed, 
og nu havde jeg svare samvittighedskvaler med, om jeg virkelig i ærlighed kun-
ne bekræfte den tro, jeg var døbt på. Siden har jeg aldrig fortrudt det, men jeg 
synes stadig, at kravet om et hudløst ærligt svar af en 14-årig er for stort. Der-
for tilslutter jeg mig dem, der ser konfirmationen som Guds bekræftelse af sit 
tilsagn i dåben. Det blev i øvrigt understreget i mit ord ved konfirmationen: 
”Trofast er Gud”. 
 
I oktober 1945 var der valg. Radioen rapporterede de enkelte kredsresultater, 
og jeg skrev dem op i et skema. Min far indviede mig i den d’Hondtske metode, 
som man brugte til at fordele mandater med. Til stor glæde derhjemme resul-
terede valget i en venstreregering under Knud Kristensen. Fra Roholte præste-
gård var jeg blevet meget interesseret i Sydslesvigpørgsmålet. Vagn og jeg var 
igen til møde, hvor vi hørte Claus Eskildsen tale vist nok i Mern Samlingshus. 
Dermed var min interesse vakt for, at også Sydslesvig skulle have mulighed for 
at komme hjem til Danmark. Lærer Nøkkentved havde ellers understreget for 
os i skolen, at den danske del af Sønderjylland kom tilbage til Danmark ved fol-
keafstemningen i 1920. Men nu var man iflg. Claus Eskildsen også i Sydslesvig 
ved at erkende, at man var af dansk afstamning og på dansk folkegrund, og at 
kun de mange flygtninge kunne true en mulig tilbagevenden til Danmark. Jeg 
blev derfor ivrig tilhænger af, at Sydslesvig blev udskilt som særligt forvalt-
ningsområde, hvis indbyggere ad åre kunne komme til at stemme om deres na-
tionale tilhørsforhold. Derfor blev jeg også ivrig Knud Kristensen tilhænger. 
 
Efter mellemskoleeksamen i marts 1946 skiltes Vagns og mine veje. Jeg fortsat-
te i realklassen, mens Vagn hjemme hos sin far forberedte sig på den lille latin-
prøve, så han efter sommerferien kunne komme på gymnasiet i Haslev som 
kostelev. Hans far søgte tilbage til Sønderjylland, hvor han havde haft sit første 
embede i Emmerlev. Nu blev han sognepræst i Felsted ved Åbenrå. Der besøgte 
jeg flere gange Vagns forældre, både som elev på Rødding Højskole, som soldat 
i Padborg-lejren og senere i forbindelse med besøg hos mine svigerforældre i 
Haderslev. Vagn vedblev jeg at korrespondere med. Mens jeg læste på landbo-
højskolen besøgte jeg ham på Regensen. Han læste historie og latin. Siden be-
søgte jeg ham og hans kone Inge i Rødovre, hvor han var gymnasielærer, og 
sidenhen både på Taffelbays Alle og på Svanevænget. Både ved hans afskedsfo-
relæsning på DPU i 2001 og ved hans begravelse fra Vartov i 2005 fik jeg lejlig-
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hed til at bringe en tak for et livslangt venskab og en hilsen fra vort fælles ud-
gangspunkt i Hylleholt skole og Roholte præstegård, som jeg skyldte så meget. 
 
Allerede mens Vagn boede i Rødovre, fortalte han om en lovende ung historie-
studerende med særlige evner, som vi ikke mindst i landbruget kunne vente os 
meget af. Det var Claus Bjørn, som jeg senere fik et så nært samarbejde med. 
Både Vagn og Claus blev begge ansete universitetslærere i historie på hver sit 
felt. Begge døde med få ugers mellemrum i april-maj 2005. 
 
Min skolegang sluttede med realeksamen – med udmærkelse – i marts 1947. 
Forud havde vi haft en meget streng vinter, hvor Faksebugten var islagt i flere 
måneder, og hvor der faldt så store snemængder i februar og langt ind i marts, 
at skolegangen måtte foregå på ski ud over markerne og ofte ud over den islag-
te strand. Det havde vi prøvet før. Både 1940, 1941 og 1942 hørte også til de 
strenge vintre. Allerede til min 10-års fødselsdag i februar 1941 havde jeg fået 
et par ski i fødselsdagsgave, og dem blev der god brug for resten af vinteren og 
igen i den endnu hårdere vinter 1942. Da var temperaturen en enkelt nat under 
30 graders frost, og den dag blev vi holdt hjemme fra skole. Men mange mor-
gener, når det ikke var overskyet, frøs det 16-20 grader. Jeg mener at kunne 
huske, at vi havde sommertid hele året, så det var længe mørkt om vintermor-
generne. For at nå i skole til kl. 8, skulle vi af sted ud over markerne kl. 7, som i 
virkeligheden var kl. 6 normaltid. Selvom vi var godt klædt på med 2 lag bukser 
og fedtlæderstøvler, kom vi alligevel til at fryse om fødderne, og i skolen var 
der på grund brændselsmangel småt med varme. Derfor gik der flere timer, før 
vi for alvor fik varmen. Efter hjemturen blev fødderne igen kolde. Jeg led derfor 
konstant af ”frost” i fødderne, som om aftenen manifesterede sig i en voldsom 
kløe. Man kendte ikke dengang til det varme vind- og vandtætte tøj og fodtøj, 
som børnene har i dag. 
 
Disse oplevelser fra krigsvintrenes skolegang har medført, at jeg aldrig siden 
har brudt mig om sne og kulde, men i stedet har værdsat milde vintre, selvom 
det ofte har betydet mørkt og fugtigt vejr. 
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Landmandsuddannelse, 1947 – 1953. 
 
Min egentlige landmandsuddannelse begyndte en eftermiddag sidst i marts 
1947. Da jeg kom hjem efter at have været oppe i det sidste fag til realeksa-
men, blev der lige tid til en kop kaffe, så skulle der skiftes til arbejdstøj. Nu hav-
de skolelivet efter min fars opfattelse varet længe nok, og det var på tide, at jeg 
kom i gang med noget praktisk arbejde. Jeg var lige fyldt 16 år. Resten af ef-
termiddagen bankede jeg mørtel af gamle mursten i forbindelse med en igang-
værende ombygning af et gammelt svinehus til hønsehus. Den lange vinter 
havde forsinket forårsarbejdet, og så sørgede far for at nyttiggøre tiden på 
denne måde. Derved kunne det i forvejen efter den tids forhold store hønse-
hold udvides, så der kunne indkøbes hele 500 daggamle kyllinger om året! 
 
Det praktiske arbejde i bedriften udførtes af min far, en forkarl og så nu under-
tegnede. Jeg fik overladt malkearbejdet og køernes pasning. Forkarlen passede 
hestene og min far svinene. Mor tog sig af hønsene med stor hjælp fra børne-
ne, som først og fremmest var Knud og Kirsten som de ældste, idet tvillingerne, 
Birthe og Arne kun var 6 år. Markarbejdet udførtes mellem staldtjenesterne, 
der var morgen- og aftenarbejde. Arbejdet startede kl. 5.30 (vist nok 6.00 om 
vinteren), morgenmad kl. 7.30, middagsstund med varm mad kl. 12 – 13 og ef-
termiddagskaffe kl. 15. Arbejdsdagen sluttede kl. 18.00, og aftensmaden fik vi 
18.30. I min tidlige barndom – før malkemaskinen -- fik vi morgenkaffe kl. 7 og 
frokost kl. 8.30. Middagsstunden var da 12.30 – 13.30.   
 
Tilrettelæggelsen af min praktiske landbrugsuddannelse skete i samråd med 
min far. Udgangspunktet var mit ønske om at blive landbrugskandidat. Det 
skyldtes, at jeg var klar over, at det praktiske landbrugsarbejde ikke var min 
stærke side, men at jeg dengang som i dag var tiltrukket af landbrugets teori. 
Således var jeg optaget både af kontrolassistentens månedlige besøg og af 
planteavlskonsulentens arbejde, når han kom og lavede markforsøg og diskute-
rede med min far. Jeg blev en ivrig læser af beretninger om markforsøgsresul-
tater. Ligeledes fascinerede planteforædlingens muligheder mig lige fra den 
gang, min bror og jeg havde ladet grønkåls- og rosenkålsplanter i vores have gå 
i blomst og sætte frø, og hvor de udsåede frø heraf det følgende år til vores 
store forundring hverken gav rosenkål eller grønkål. Da indviede far os i arve-
lighedslærens mysterier og i de muligheder, planteforædlingen åbnede for at 
gøre afgrøderne mere yderige og dyrkningsegnede. 
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Beslutningen om at blive landbrugskandidat stillede mig overfor to udfordrin-
ger. For det første var det dyrt at skulle bo og læse i København i 3 år. Derfor 
gjaldt det om at udvise den yderste sparsommelighed og spare mest muligt op 
af lønnen i de kommende år. Jeg fik da også i de følgende 3 år sparet 4.150 kr. 
op af en samlet lønindkomst på ca. 7.000 kr. For det andet krævedes der en 
forudgående skole- og praktikuddannelse. Således skulle man for at blive opta-
get på Landbohøjskolen mindst have en realeksamen, (eller have bestået en 
optagelsesprøve) og dertil 3 års praktisk landbrugsuddannelse på 3 forskellige 
brug samt mindst et halvt år på en landbrugsskole plus have samlet et herbari-
um med mindst 100 korrekt bestemte planter. 
 
Denne uddannelse stemte meget fint med en uddannelse, som de sjællandske 
landboorganisationer havde tilrettelagt efter krigsafslutningen, hvor alle var 
optaget af en ekstra indsats overfor ungdommen. Den bestod netop i en sådan 
3-årig praktisk uddannelse på anerkendte læresteder og med tilhørende for-
pligtelse til at føre arbejdsdagbog og driftsoptegnelser for lærestedslandbruget. 
Eleverne samledes 1-2 gange om året til et fællesmøde eller kursus. Til sidst 
udstedtes et bevis for gennemført uddannelse. Denne sjællandske uddannelse, 
der blev ledet af ungdomskonsulent Helmer Rasmussen, var en avanceret for-
løber for den landsomfattende landmandsuddannelse med det grønne bevis, 
som først gennemførtes 20 år senere. 
 
Da min fars bedrift var godkendt som lærested, var det oplagt for mig at starte 
hos ham det første år. Det 2. lærested 1948-49 hos den meget dygtige frøavler, 
Valdemar Olsgaard, Lund ved Rødvig valgtes på min fars anbefaling. Vi var imid-
lertid fælles om at finde frem til det 3. lærested 1949-50 hos mine forældres 
meget gode ven, foregangslandmanden Arne Pilegaard Larsen, Marelundsgård, 
Vemmetofte, hvor der foruden frøavl var både afkomsprøvestation for kvæg og 
fremavlssted for svin samt kårede belgiske heste. På grund af min interesse for 
planteforædling blev der rundet af med et sommerhalvår 1950 på DLF’s plante-
forædlingsstation Øtofte ved Tåstrup. 
 
Mine forældre rådede mig også stærkt til at tage et højskoleophold, som min 
far lovede at betale. Jeg valgte Rødding Højskole, som min skolekammerat Kri-
stian også valgte. Sommeren derefter arbejdede jeg hjemme, før jeg aftjente 
min værnepligt 1951-52 ved telegraftropperne i Høvelte og Padborglejren. Jeg 
undgik heldigvis at blive udtaget til befalingsmandsuddannelsen. Det ville have 
forsinket mig et år. Så fulgte landbrugsskoleuddannelsen, hvor jeg valgte Kjær-
gaard Landbrugsskole ved Bramminge, før jeg 1. september 1953 kunne starte 
studiet på landbohøjskolen. 
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Til den praktiske del af landbrugsuddannelsen hørte også, at man deltog i de 
stedlige Unge Landmænds kurser. Om vinteren november–marts var der en 
ugentlig eftermiddagsskole med diverse landbrugsfag. I tiden maj–juli bestod 
det i ugentlige markvandringer eller bedriftsbesøg om aftenen med kvæg-, he-
ste- eller svinebedømmelser hos egnens dygtigste landmænd under ledelse af 
en konsulent. Det sluttede gerne med kaffebord og aftensang. Der holdtes også 
roelugningskonkurrence. Sæsonen sluttede med et stævne for alle Unge Land-
mands-foreninger i Østsjælland, hvor deltagerne konkurrerede i forspænding 
og kørsel med heste, eksteriørbedømmelser af heste, kvæg og svin og plante-
bestemmelser. Jeg har stadig præmier stående fra den tid. 
 
Derudover forventedes det, at man både gik til gymnastik og deltog i ungdoms-
foreningens møder. Mens jeg var i Lund og også på Marelundsgården, deltog 
jeg således i de sydstevnske foreningers meget aktive liv, der var centreret om-
kring Sydstevns Forsamlingshus - på grund af udseendet også kaldet Ligkisten. 
De gode grundtvigske sydstevnske bønder havde mildest talt ikke lagt vægt på 
det ydre, da de opførte et forsamlingshus ude på en mark midt mellem lands-
byerne Lyderslev, Havnelev og Frøslev.  
 
Stevns var den gang et foregangsområde for både landbrug og foreningsarbej-
de, båret af den gode jord og virkningen gennem generationer af et skolevæsen 
lige fra 1720’ernes mange rytterskoler og af fremskridtsvenlige godsejere på 
Gjorslev, Bregentved og Vemmetofte. De havde givet tidlige landboreformer 
med velarronderede selvejerbedrifter, hvor den grundtvigske vækkelse havde 
fænget med oprettelsen af både frimenighed, friskoler, højskole og et omfat-
tende foreningsliv. En af pionererne, Poul Nielsen, Karlshøj afgav i årene om-
kring 1900 jord til frimenighedens kirke. På landsplan var han initiativtager til 
stiftelse af andelsforeningen Danske Landboforeningers Frøforsyning, der un-
derstøttede stevnsboernes frøavl, og som i dag er verdens største frøfirma. Da 
jeg i 1948-50 opholdt mig på Stevns stod det folkelige foreningsarbejde endnu 
på sit højeste. Der var dengang 2-3 karle og 1-2 piger på hver af de almindelige 
gårde på 50-60 tdr. land. Derfor samledes der let over 100 unge til ungdoms-
foreningens møder og fester. Den årlige gymnastikopvisning for hele Østsjæl-
land i St. Heddinge var et tilløbsstykke. Den sluttede med spisning af medbragt 
madkurv og bal. Det sidste var jeg ikke glad for. Trods barndommens danseun-
dervisning på hotellet i Fakse Ladeplads havde jeg aldrig fået det lært. 
 
På Fakseegnen stod VU stærkt. Jeg deltog både i deres studiekreds og i dillet-
tantkomedien ved den store vinterfest. I sommeren 1947 holdt VU landsstæv-
ne på Skamlingsbanken, hvor vi var flere hjemmefra, der deltog. Det skete pr. 
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særtog, men det var en langsommelig affære, da køreplanstogene havde for-
kørselsret. 
 
I 1948 havde VU arrangeret en uges rejse med tog til Holland, hvor jeg var med. 
Det var min første udlandsrejse. Toget havde træsæder, og turen fra Køben-
havn til Amsterdam tog 24 timer; men vi måtte også vente 2 timer ved hver 
grænseovergang. Det, der gjorde størst indtryk, var krigens ødelæggelser ikke 
mindst i bycentrene og så de magre børn, der tiggede fødevarer på de jernba-
nestrækninger, hvor toget gik ned i fart. Både Hamborgs og Rotterdams cen-
trum lå endnu i 1948 hen som øde marker. Men da jeg kom dertil igen i 1951 
med Røddding Højskole og i 1953 med Kjærgaard Landbrugsskole, var der alle-
rede sket megen genopbygning. Derimod, da Ellen og jeg så sent som i 1966 
besøgte Dresden i DDR, mindede centrum stadig om Hamborg i 1948. Dette 
selvsyn af krigens ødelæggelser sammen med de mange krigsberetninger i sko-
letiden og de efterfølgende beretninger om koncentrationslejrene og senere 
synet af de enorme soldaterkirkegårde i Nordfrankrig, har haft den største be-
tydning for min ultimative opslutning om det europæiske samarbejde mellem 
tidligere arvefjender. 
 
Udover det her nævnte foreningsarbejde, som både mit hjem og mine arbejds-
givere forventede, at jeg deltog i, tilmeldte jeg mig en række brevkurser, både 
den af Landhusholdningsselskabet oprettede Landbrugets Brevskole - om bl.a. 
landbrugsplanternes sygdomme og skadedyr og svinets fodring - og Danmarks 
Brevskoles kurser i engelsk og tysk, som jeg fulgte i flere år. Det har åbenbart 
ligget dybt i min opdragelse, at tiden skulle nyttiggøres, eller som de gamle 
sagde, at man ikke måtte sidde med ledige hænder. 
 
Skal jeg nævne noget karakteristisk fra mine 3 læresteder, så var Valdemar Ols-
gaard den ideelle læremester for os helt unge. Vi var tre 16-17-årige og en lidt 
ældre forkarl plus 2 piger i husholdningen. Valdemar Olsgaard lærte os hånd-
værket fra bunden. Han havde mange frøafgrøder, også havefrø. Der skulle 
holdes pinligt rent både i marken, i staldene og omkring gården. Om aftenen 
lærte han os at binde bøger ind og at spille bridge. Han var formand for landbo-
foreningens planteavlsudvalg og stærkt engageret i både gymnastikforeningen 
og frimenigheden samt friskolen. 
 
Hos Arne Pilegaard Larsen på Marelundsgård var der ikke tid til det pertentlige. 
Arbejdstempoet var hårdt. Vi lærte at arbejde selvstændigt, idet Pilegaard ikke 
selv var meget hjemme. Han var en dygtig planteavler, men også stærkt inte-
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resseret i hesteavl og kvæg- og svineavl. Derudover lærte han os, at landbrug 
også bestod i at foretage de rette økonomiske dispositioner på rette tid. 
 
Afkomsprøvestationen for kvæg, hvor ydeevnen hos 2 hold à 19 kvier med hver 
sine fædre i et år blev afprøvet under forsøgslaboratoriets ledelse, tiltrak sig 
særlig opmærksomhed. I vinterhalvåret var jeg selv ansat i stalden. Da vi mal-
kede 3 gange i døgnet, måtte jeg og fodermesteren op kl. 3.30 hver morgen, og 
vi var først færdige 18.30 om aftenen. Selvom der var hvil midt på dagen, havde 
jeg svært ved at holde mig vågen om aftenen. Da vi leverede børnemælk til 
Gentofte, var vi under stadsdyrlægens – den senere veterinærdirektør Werde-
lins - strenge kontrol med mælkens kimtal. Det lærte os den strengeste hygiej-
ne. En særlig udfordring blev det, at besætningen den vinter fik mund- og klov-
syge, hvorved vi blev isoleret fra omverdenen, og arbejdet med de syge dyr var 
vanskeligt. 
 
På Øtoftegård, hvor der udførtes forædlingsarbejde med både græs, kløver og 
roer, var vi mange både elever og landarbejdere til det meget manuelle arbejde 
med de mange forsøgsparceller. Selv om forstander H.N. Frandsen, der havde 
startet forædlingsarbejdet omkring 1. verdenskrig, havde overladt ledelsen til 
andre, residerede han stadig sammen med sin kone i stuehuset. De var præget 
af Indre Mission og samlede undertiden os unge til samvær. Den daglige drift 
og husholdning varetoges af inspektør Jørgen Møller og hans kone, mens for-
ædlingsarbejdet var gået over til H.N.’s søn, dr.agro. K.J. Frandsen. Da han var 
klar over, at jeg gerne ville være planteforædler, blev jeg ofte hans hjælper ved 
forsøgene med kromosomfordobling af kimplanter af kløverfrø, der havde til 
formål at forøge produktionen af grønmasse, og ved udvælgelse af bederoe-
planter, der kun havde ét frø i hvert af det normalt flerfrøede frønøgle. (Et af 
den arbejdskrævende roelugnings hovedproblemer var, at der altid voksede 
flere roeplanter op af det samme ”frø”. Hvis man kunne sikre, at der kun vok-
sede en plante op af hvert frø, og hvis man såede dem enkeltvis med afstand, 
kunne det store udtyndingsarbejde spares). Ideen var rigtig, men det blev suk-
kerfabrikkernes forædlere, der årtier senere omsider førte dette forædlingsar-
bejde frem til succes. K.J.Frandsen, som jeg siden mødte i forskningspolitisk 
sammenhæng, var flink nok til at beklage, at jeg svigtede planteforædlingen til 
fordel for økonomien og politikken. 
 
Efter Øtofte fulgte Rødding Højskole. Selv mente jeg nok, at jeg vel ikke havde 
det store behov for et højskoleophold, da jeg tiltroede mig selv at være bredt 
orienteret og også med lydhørhed for andres synspunkter. Alligevel blev jeg 
meget glad for mit højskoleophold og for, at jeg havde valgt Rødding. På et vist 



23 

tidspunkt havde jeg overvejet Askov. Forstander Hans Lunds historie- og sam-
fundssyn fik stor betydning for mig. Han var selv bondesøn fra Vardeegnen, hi-
storiker af uddannelse og tidligere lærer på Askov sammen med de senere for-
standerkolleger J. Th. Arnfred og C.P.O. Christiansen. Han så det som sin opga-
ve at drive dansk højskole på slesvigsk grund og at være med til at værne 1920-
grænsen. Som højskolemand følte han sig i pagt med Røddings ideologiske 
grundlægger Chr. Flor, der i 1846 havde sagt, at opgaven bestod i at undervise 
eleverne, ”så deres forstand bliver skarpere, deres dømmekraft modnere og 
deres hjerter åbnere og ædlere”. 
 
Rødding Højskole havde fra sin start i 1844 hvilet på et historisk og samfunds-
orienteret fundament. Mytologisk bragesnak vandt aldrig indpas på Rødding, 
hvor man stræbte efter en ligelig balance mellem ånd og materie. Dygtiggjorte 
landmænd havde også overskud til åndelige interesser, ja var endda evangelisk 
forpligtet på det. Når Lund kom hjem fra et møde i landboforeningen eller slag-
teriet, spøgte han med, at han havde været til møde i frimenigheden. Det var 
nemlig stort set de samme mennesker. Han holdt på, at landbrug skulle drives 
professionelt, men det var også en livsform. Lunds egne fag var historie og sam-
fundsfag med Statistisk Årbog som udgangspunkt. Han var liberalist og det fol-
kelige Danmarks og bondekulturens stærke talsmand. Han talte for enhedssko-
len og var betænkelig ved, at eksamensskolen ville dræne landdistrikterne for 
intelligensressourcer. Sine erindringer kaldte han betegnende nok for ”Histori-
ker i Højskolens tjeneste”. Som historiker skildrede han i korte præcise radiofo-
redrag 6 store engelske politikere, og ved Winston Churchills død blev radioens 
nekrolog givet af Lund. Han var en stor fortaler for den levende historiefortæl-
ling frem for fortabelse i kildekritiske diskussioner. Hans forbillede var den en-
gelske historiker Trevellyan.  
 
Blandt skolens øvrige lærere var Ejnar Jensen (landbrug og erhvervsgeografi), 
der siden blev forstander på Kjærgaard Landbrugsskole og Povl Brøndsted 
(dansk og litteratur), der senere blev leder af LOK, der som en landsdækkende 
landmandshøjskole fik stor betydning for landbruget i de vanskelige omstilling-
sår i 1960’erne og 70’erne. 
 
Under de sidste 2 måneder af soldatertiden, der aftjentes i Padborglejren, blev 
mit kendskab til Sønderjylland udbygget ved lange cykelture i landsdelen og 
også ved deltagelse i den første NATO-øvelse i Sydslesvig, hvor vi boede i bivu-
ak i en skov syd for Isted. Vores gamle oberst fik her tårer i øjnene, fordi hans 
soldater igen gjorde sig gældende på Isted Hede. I øvrigt lærte soldatertiden 
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mig meget om fysisk udholdenhed. Fritiden blev brugt til at læse klassisk litte-
ratur fra biblioteket. 
 
Kjærgaard Landbrugsskole var helt overvejende en egnsskole, som fik stor be-
tydning for et moderne husdyrbrugs udvikling i Ribe Amt. Vi var kun 3 sjællæn-
dere ud af 75 elever. Skolen var i 1952 kun 3 år gammel. Den havde et stærkt 
og engageret lærerteam med den myndige og regelrette Vagn Fog-Petersen i 
spidsen. Han blev senere leder af den langt større Dalum Landbrugs- og Mejeri-
skole og formand for de fynske landboforeninger og for Statens Husdyrbrugs-
forsøg. Her stod han for udflytningen fra Hillerød til Foulum. 
 
Fog virkede brysk udad til, men han var en helstøbt personlighed og havde væ-
ret stærkt engageret i modstandsbevægelsen som ung lærer på Dalum. Vi lang-
vejsfra kommende elever, der ikke tog hjem i weekenderne, fik et særligt for-
troligt forhold til forstanderparret.  Fog havde i vinteren 1952-53 svært ved at 
bestemme sig for, om han skulle tage mod tilbuddet fra statsminister Erik Erik-
sen, der var formand for Dalum, om at blive forstander for Dalum. Dermed 
skulle han jo forlade sit elskede Vestjylland. Han diskuterede da problemet med 
mig, ligesom han forhørte sig om min vurdering af Ejnar Jensen som hans muli-
ge efterfølger på Kjærgaard. 
 
Både Fog og de øvrige lærere blev siden mine gode rådgivere, ligesom også 
Hans Lund fra Rødding var det. På Kjærgaard var vi flere gamle Røddingelever, 
der flere gange cyklede til Tanderupgard ved Ribe, hvor Hans Lund havde bosat 
sig i 1952. Her fik vi udvekslet mange meninger om samfundsudviklingen. Det 
var også den vinter, hvor den nye grundlov blev færdigbehandlet på rigsdagen. 
 
Kjærgaards placering og de fleste af mine kammeraters bopæl gav mig et godt 
kendskab til vestjysk landbrug. Det kom mig siden til gavn i mit organisations-
arbejde. Det samme gjaldt mit allerede erhvervede kendskab til Sønderjylland 
og min senere (1956) indlevelse i forholdene i Thy. Det bekræftede, hvad også 
mine forældre havde indprentet mig, nemlig at søge min uddannelse i andre 
miljøer end de hjemlige. 
 
Undervejs i uddannelsesforløbet var jeg aldrig i tvivl om, at mit mål om at blive 
landbrugskandidat var det rigtige. Derimod var jeg mere i tvivl om, hvad ud-
dannelsen skulle bruges til, om jeg skulle være planteavlskonsulent, plantefor-
ædler, landbrugslærer eller driftsøkonomikonsulent. Både Ejnar Jensen på 
Rødding, der også var økonomikonsulent og Fog-Petersens undervisning havde 
øget min interesse for landbrugsøkonomien – både på bedriftsniveau og for 
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hele erhvervet. Det som fængede mest på Kjærgaard var, når Fog holdt nogle 
oversigtsforedrag om hele erhvervets økonomi og fremtidige afsætningsfor-
hold. Han havde en vision om, at vi ikke blot skulle eksportere drittelsmør og 
baconsider i sækkelærred til England, men også færdigvarer herunder også 
frisk mælk sejlet fra Esbjerg til England i køleskibe. Som tilhænger af internatio-
nal arbejdsdeling gik han konsekvent i habitter af engelsk klæde.  
 
Vi fik understreget dansk landbrugs konkurrencemæssige styrke i de velarron-
derede bedrifter forestået af oplyste landmænd, der gennem egne foreninger 
stod for både den faglige oplysning, forsyning med driftsmidler og produktio-
nens afsætning. Ligeledes at det var værdifuldt, at vi havde den uafhængige 
statslige forsøgsvirksomhed til at afprøve alt det nye, der kom frem, og at dette 
var tilgængeligt for alle landmænd. Men at det også var afgørende, at vi altid 
var et hestehoved foran vore konkurrenter, og at der var effektivitet i alle led. 
Ingen var i tvivl om, at hvis der blot igen blev fri handel med landbrugsvarer, 
skulle vi nok klare os. Derfor gjaldt det politisk om at få afviklet andre landes 
importbeskyttelse. Nok kunne man i udlandet finde enkelte særligt dygtige 
landmænd, men vores styrke var, at det store flertal af danske landmænd var 
veloplyste og derfor som helhed drev et bedre landbrug end konkurrenterne i 
udlandet. 
 
Gennem fremmede foredragsholdere hørte vi om de endnu luftige planer, nog-
le europæiske politikere havde om at skabe et Lilleeuropa med en ydre told-
mur, som kunne blive en trussel for vore eksportmuligheder, men som det også 
ville være betænkeligt at deltage i, fordi det ikke syntes at leve op til vore fri-
handelsideer. 
 
Jeg begyndte at beskæftige mig med, hvad der kunne gøres, for at landbruget 
fik en større og mere retfærdig del af samfundets indtjening. I forhold til den 
meget store arbejdsindsats, der vitterligt blev ydet i landbruget, følte jeg, at det 
økonomiske resultat var for ringe, selvom 50’ernes første halvdel senere blev 
anset for økonomisk gode gamle dage. 
 
Med disse overvejelser var jeg klar til at begynde studiet på Landbohøjskolen. 
Hvad det skulle føre til, var endnu uklart. Men ét var sikkert, lige så snart studi-
et i København var overstået, skulle jeg igen ud på landet at virke, for bylivet 
var i hvert fald ikke noget for mig. Den holdning havde både Lund på Rødding 
og Fog-Petersen på Kjærgaard styrket mig i. 
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Landbrugskandidatstudiet, 1953-56. 
 
Efter afsked med landbrugsskolen i juli hjalp jeg derhjemme med høsten i au-
gust. Jeg var nu blevet 22 år. Sidst på måneden drog jeg en dag til København 
og fandt mig et værelse på 1. sal i en stor gammel villa på Amalievej kun 100 
meter fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles hovedindgang. Husle-
jen var 55 kr. om måneden plus pligt til at bære koks op fra kælderen til lejlig-
hedens kakkelovne. Mit værelse med kakkelovn – det gamle pigeværelse – var 
næppe mere end 6-8 m2, men fuldt tilstrækkeligt. 
 
Den 1. september var der velkomstforelæsning for alle 1. års studerende fra 
alle 6 studieretninger ved skolens direktør (rektor), professor i landmåling N. 
Thorkil-Jensen. Han var en oratorisk begavelse, der lagde vægt på både form og 
indhold. Han gjorde det klart, at dette ikke var en skole, men et studium, hvor 
vi selv var ansvarlige for, at vi fik lært noget. Et studium i moderne forstand var 
det dog ikke, da al undervisning meddeltes i forelæsninger, der fyldte hele for-
middagen, mens eftermiddagene var sat af til øvelser i kemisk analyse, tegning 
og opgaveløsninger i fysik og matematik. Der blev lagt stor vægt på grundig ind-
læring af grundfagene på 1. del: Kemi, fysik, matematik, zoologi og botanik. For 
de fleste af os voldte forståelsen af kemi store problemer, indtil vi efter flere 
måneders forløb fandt ud af, at det periodiske system var selve nøglen til for-
ståelsen. 
 
Studiet var hårdt de første to semestre på 1. del, men endnu hårdere på 2. del, 
der kun var på ét semester og bl.a. omfattede de vanskelige – omend særdeles 
interessante – plante- og især dyrefysiologifag. Sidstnævnte var det store dum-
pefag og indlærtes kun ved omfattende manuduktion. 3. del på 2½ semester 
indeholdt de lettere tilgængelige anvendte fag, som var en uddybning af land-
brugsskolens fag, og hvor flere af de dygtigste landbrugsskolelærere i hvert fald 
ikke stod tilbage for KVL’s professorer. Men KVL-studiet gav naturligvis anled-
ning til større fordybelse og dermed forståelse af disse fag, især med det nu 
erhvervede kendskab til grundfagene. 
  
Selvom studiet de første 3 semestre var meget intensivt og dumpeprocenten 
stor på 1. og 2. del, blev der, hvad der nu bagefter er vanskeligt at forstå, også 
tid til andet. Således kom jeg hurtigt med i foreningslivet og blev både medlem 
af De studerendes Råd, der var medarrangør af årsfesten, og af bestyrelsen for 
de landbrugsstuderendes forening. Her blev jeg senere formand og måtte som 
sådan både træffe aftale med foredragsholdere og lede møder og arrangemen-
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ter. Med den udprægede generthed, som jeg stadig var hæmmet af, var det en 
stor overvindelse for mig at stå frem for andre og sige nogle få ord i sammen-
hæng. Men jeg tog det som en udfordring, for kunne jeg ikke overvinde min 
angst for at stå frem, ville det være formålsløst senere at søge både lærer- og 
konsulentstillinger. 
 
Udover kulturelle og festlige arrangementer medvirkede foreningen også til at 
ruste os til den fremtidige gerning gennem afholdelse af kurser i maskinskriv-
ning, filmforevisning og kurser på Taleteknisk Institut. KVL havde nemlig ikke 
selv undervisning i praktisk konsulent- eller lærergerning. 
 

Umiddelbart før eksamen på 1. del var 
det mine forældres sølvbryllup. Alle-
rede om efteråret havde vi i søsken-
deflokken besluttet os for at give vore 
forældre en bog om vor fødegårds 
historie i århundrederne forud og 
med fotos fra de 25 år. Det blev min 
opgave i de følgende måneder at gå 
på både landsarkivet og rigsarkivet og 
lave afskrift af 200 års fæsteprotokol-
ler. Min store oplevelse var, at jeg un-
der arkivstudierne i den arnamag-
neanske samling fandt et skøde fra 
1348 på bøndergodset i Ll. Elmue. Ar-
kivstudierne var et stort og for mig 
fremmed arbejde, da jeg selv skulle 
uddanne mig til det og også skulle læ-
re at tyde gotisk skrift. I dag fatter jeg 
ikke, at jeg kunne overkomme det. 
Men mine forældre blev meget glade 

for gaven. Selv lærte jeg meget til underbygning af min landbrugshistoriske vi-
den. Navnlig gav det mig blod på tanden til videre historiske studier, men jeg fik 
først for alvor tid til at arbejde videre med det efter min pensionering. Billedet 
viser mine forældre og vi fem søskende – Arne, Knud, Kirsten, Jørgen og Birthe. 
 
I sommeren 1954 efter 1. dels eksamen, som jeg bestod med udmærkelse, var 
der i hele juli måned i Jægersborg Dyrehave landmålingsøvelser under profes-
sor Thorkil-Jensens ledelse. Vi skulle møde præcis kl. 7.30, og enten var man 
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der til tiden, eller også var man der ikke. Ligeledes var der kun én streg mellem 
to punkter. Præcision og akkuratesse var vigtige forudsætninger. 
 
I august måned brugte jeg de første 14 dage til at tærske grønne ærter for 
Beauvais på Lautrupgård i Ballerup. En dag, da arbejdet varede fra kl. 7 morgen 
til kl. 23 om aftenen, tjente jeg hele 125 kr. – svarende til 2 ugers udgifter. Ær-
terne gav sammen med høstarbejdet derhjemme i resten af august et godt til-
skud til det kommende års udgifter. 
 
Til november 1954 blev jeg optaget på Den kgl. Veterinær og Landbohøjskoles 
kollegium, som var oprettet 10 år tidligere af et stort antal danske landbrugsor-
ganisationer. Det gav mange glæder og gode kontakter på tværs af studieret-
ningerne. 
 
Om sommeren på 3. del var der tradition for, at flere søgte praktikophold i et 
andet europæisk land formidlet gennem vor egen forening. Ved professor 
Skovgaards mellemkomst kom jeg til England på en farm på den stærke lerjord i 
nærheden af Cambridge. Jeg blev indkvarteret hos en af de gifte landarbejdere 
og blev fyrsteligt behandlet med æg og bacon til morgenmad, hvad familien 
ikke selv fik. Om aftenen fulgtes jeg med dem på pub, hvor vi spillede dart og 
havde det hyggeligt sammen over øllerne med andre af arbejderklassen, mens 
det bedre borgerskab formodedes at kede sig i den fine afdeling af pubben. 
Andre aftener fulgtes jeg med den unge farmer til Cambridge. En weekend 
tomlede jeg til Strattford upon Avon, hvor det trods alt udsolgt lykkedes mig at 
få en ståplads til Twelfth Night med Laurence Olivier og Vivian Leigh. På en uges 
ferie nåede jeg også pr. tommelfinger til Skotland så langt som til Loch Ness og 
retur. De to måneders ophold i England sluttede med 2-3 dage i London. 
 
Englandsopholdet bevirkede, at jeg fik lært at anvende frk. Duus’s skoleengelsk 
i praksis, og at jeg fik lært noget om både engelsk landbrug og om samfunds-
forholdene. Klasseskellene var en stor overraskelse for mig. 
 
Tilbage på KVL begyndte jeg for alvor at tænke på tiden efter eksamen. Blandt 
fagene var både nationaløkonomi, landbrugets økonomi, geografi og historie. 
Men jeg fandt, at jeg havde behov for at grave dybere i disse fag for rigtigt at 
kunne erkende de store sammenhænge mellem den enkelte bedrifts, erhver-
vets og samfundets økonomi. Ifølge studieplanen havde man to muligheder for 
yderligere studier: Et 1-årigt suppleringskursus med et hovedfag og to bifag og 
et egentligt 3-årigt specialstudium, senere kaldet licentiatstudiet og endnu se-
nere et PhD-studium. Professor Skovgaard anbefalede mig stærkt det sidste, 
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men det krævede, at jeg først tog en studentereksamen. Det syntes jeg var 
tidsspilde, og da jeg tilmed mente, at et års ekstra studier kunne være nok, 
valgte jeg til Skovgaards store fortrydelse suppleringskurset. 
 
 

Suppleringskursus og Tolvmandsforeningerne 1956-59 
 

Suppleringskurset startede med et 4 måneders praktikophold, og professor 
Skovgaard anbefalede, at jeg blev assistent hos økonomikonsulent Agvald i Thi-
sted.  
 
Dengang tog en rejse fra Fakse Ladeplads til Thisted fra kl. 6 om morgenen til 
kl. 23 om aftenen. Arbejdet bestod i at kontere landmændenes kasseregn-
skabsposter, så der kunne blive et driftsregnskab ud af det. I sommermåneder-
ne cyklede jeg rundt til landmændene og lavede statusopgørelser, idet næsten 
alle landmænd havde sommerregnskabsår. Jeg skulle nå 4-5 besøg om dagen, 
og det gav anledning til mangen en god snak. Én af dem jeg besøgte, var den 
landskendte Jens Kirk, Toustrup, liberalist og retsstatsmand og en ivrig for-
kæmper for en havn i Hanstholm. I en anden af de bedriftsmapper, jeg havde 
med ud til statusopgørelser, lå en advarende seddel. ”Pas på, konen har for-
stand på regnskab”.  
 
Thyboerne kunne lide at diskutere, og til generalforsamlingen i landboforenin-
gen gik bølgerne højt. Missionsfolk og grundtvigianere sørgede skiftevis for ud-
skiftninger på formandsposten. Man fortalte mig, at en ung konsulent, der kom 
fra en anden landsdel, og som havde lært at sætte pris på thyboerne i sit dagli-
ge arbejde, fik sit livs chok, da han hørte, hvad de sagde til hinanden på en ge-
neralforsamling. I den bedste mening prøvede den unge mand at mane gemyt-
terne til besindighed. Men det skulle han aldrig have gjort. De ville have lov at 
slås i fred, og det skulle en konsulent ikke blande sig i. 
 
Jeg lærte også at værdsætte den storslåede natur fra den smilende Limfjord 
med udsigten til Mors’s molerklinter over det bølgende frugtbare agerland til 
søerne og klitplantagerne, og videre til fiskerlejerne på stranden i Vorupør og 
Klitmøller og tyskerfæstningen i Hanstholm, som det siden er lykkedes thybo-
erne at gøre til landets største fiskerihavn. 
 
Mens jeg var i Thy fik jeg et brev, der fik skelsættende betydning for mig. Det 
kom fra sekretæren i de store gårdes forening, Tolvmandsforeningerne, Karl 
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Madsen. Hans hidtidige medarbejder Sigurd Pedersen skulle tiltræde en ny stil-
ling som driftsøkonomikonsulent for de samvirkende landboforeninger på Fyn, 
og Karl Madsen ville nu gerne tilbyde mig den ledige stilling. Selvom det var 
smigrende, bød det mig stærkt imod af flere grunde. Jeg ville gerne gennemfø-
re det studium, jeg havde bestemt mig for, og jeg ville ikke have arbejde i Kø-
benhavn og da slet ikke for det store landbrug. Men Karl Madsen var insiste-
rende. Han kom en dag rejsende til Thisted for at tale med mig i en forlænget 
frokostpause. Det behøvede kun at være en deltidsstilling, så jeg kunne passe 
studierne ved siden af. Karl Madsen stammede selv fra et lille husmandsbrug 
og havde tidligere ledet landboforeningernes sekretariat. Han lagde den største 
vægt på streng faglighed i arbejdet, som bl.a. ville bestå i at samle og skrive ar-
tikler til det højt ansete ”Tolvmandsbladet”. 
 
Midt i mine overvejelser fik jeg også en henvendelse fra min gamle forstander 
Vagn Fog-Petersen, der tilbød mig en stilling som lærer på Dalum Landbrugs-
skole til november 1956. Men det måtte jeg afslå, da jeg var fast besluttet på at 
gennemføre mit suppleringskursus. Derimod tog jeg mod Karl Madsens tilbud 
om en deltidsstilling, efter at professor Skovgaard havde accepteret det mod en 
forlængelse af studietiden på suppleringskurset. Karl Madsen sørgede derefter 
for, at jeg i august kom med på et 3-dages kursus i landbrugsjournalistik på År-
hus Universitet. 
 
Således udrustet gik jeg d. 1. september om morgenen ind ad Axelborgs impo-
nerende hovedindgang, lidet anende, at det skulle blive min arbejdsplads i de 
næste 40 år, og at jeg dermed kom til at virke der i over halvdelen af det ær-
værdige hus’s levetid. 
 
De følgende 3 år havde jeg to fremragende læremestre, Karl Madsen i det dag-
lige og ved særlige lejligheder K.K. Skovgaard, der havde tilsyn med mit studi-
um. Det omfattede også statistisk analyse foruden nationaløkonomi hos pro-
fessor Niels Lindberg, hvorfra jeg husker konjunkturteorien og Keynes’ teori om 
statens muligheder for konjunkturpåvirkning. 
 
Karl Madsen, født 1899, kom fra yderst beskedne kår fra en udlod på Gundsø-
magle Holme. Vist nok ved præstens mellemkomst blev han landvæsenselev i 
kostalden på Tranekær og siden landbrugskandidat i 1921. Livet igennem beva-
rede han en stor veneration for Landbohøjskolen og for landbrugsvidenskaber-
ne, der havde betydet så meget både for det danske samfund og for hans per-
sonlige udvikling. Hans faglige interesse havde oprindeligt samlet sig om avls-
biologien. Med sine vidtfavnende interesser blev han optaget af landbrugets 
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organisatoriske arbejde – først i de sjællandske landboforeninger og siden som 
leder af De samvirkende danske Landboforeningers sekretariat 1933-40. Der 
samarbejdede han med formændene Jacob Tvedegaard og H.H. Hauch.  
 
Da Hauch udover at være formand for de jyske landboforeninger primært ud-
øvede sit virke gennem Landstinget og Landbrugsraadet og næppe tillagde det 
nærdemokratiske arbejde særlig stor betydning, tog han Landboforeningernes 
opslutning på landsplan som en selvfølge. Den store fejring af 150-året for 
stavnsbåndets ophævelse i 1938 skete da også med Landbrugsraadet som or-
ganisator og i samarbejde med landbohistorikeren Fridlev Skrubbeltrang uden 
inddragelse af Landboforeningernes sekretariat. Karl Madsen udgav da sam-
men med landbohistorikeren Hans Jensen sin egen jubilæumsbog. 
 
Da Karl Madsen følte, at hans viden og evner blev overset, tog han i 1940 mod 
tilbuddet om at blive sekretær for de store gårdes hidtil ret upåagtede organi-
sation, Tolvmandsforeningerne, men som nu med krigstidens bestemmelser 
om maksimalpriser og afleveringspligt for korn fik væsentlige interesser at va-
retage, idet Landbrugsraadet ikke hidtil havde tilgodeset kornsælgernes inte-
resser. Med Karl Madsens saglighed satte Tolvmandsforeningerne sig efterhån-
den i respekt - i efterkrigstiden også på det jordpolitiske område. Samtidig in-
deholdt det månedlige blad, Tolvmandsbladet økonomiske og landbrugsfaglige 
artikler af stor lødighed, der aftvang respekt langt uden for den snævre med-
lemskreds på ca. 1.000 medlemmer. 
 
Det var ikke nogen nem medlemskreds, men Karl Madsen var ikke bange for at 
sige både godsejere og forpagtere imod, hvis synspunkterne blev for ensidige 
og ikke kunne passes ind i en samfundsmodel. Da Karl Madsen samtidig med 
samfundsøkonomiske argumenter forsvarede det store landbrugs interesser 
inden for jordpolitik og kornpolitik, stod der også internt stor respekt om ham. 
Tankegangen og de mundtlige formuleringer i drøftelser med andre var under-
tiden springende, indtil han nåede en afklaring. Når han mødte op på kontoret 
om morgenen, lidt senere end os andre, efter intensiv avislæsning derhjemme 
og i bussen, startede talestrømmen på det sted, han i det øjeblik var i sin tanke-
række, og hvor han lukkede døren op ind til kontoret. Så var det kunsten hur-
tigt at finde ud af, hvad manden talte om, så man kunne yde det forventede 
bidrag til en afklaring. 
 
Karl Madsen erkendte, at han fejlagtigt troede, at alt kom ham ved. Men inte-
ressefeltet spændte vidt fra alle væsentlige samfundsforhold, nationaløkonomi 
og landbrugsøkonomi, landbrugets historie, filosofi og alle grene af landbrugets 
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praktik og teori. Derfor var han spændende og lærerig at arbejde sammen med. 
Han havde et enestående personkendskab. Derved fik jeg tidligt et godt indtryk 
af Axelborgverdenens personkreds i den hidtidige del af 1900-tallet. Han karak-
teriserede levende aktørerne i 1950’erne og deres indbyrdes stridigheder, her-
under også striden i 1951 mellem Pinstrup og Hauch. Karl Madsen beundrede 
Hauch, men havde følt sig trådt på af ham. Ved Hauchs 80 års fødselsdag i ef-
teråret 1956 gik han længe rundt om sig selv, før han besluttede sig for, om 
denne landbrugets førstemand i 1930’erne og 40’erne skulle have en fødsels-
dagsomtale i Tolvmandsbladet. Det blev til nogle få, men rammende linjer. Se-
nere på efteråret kom det ved et delegeretmødes middag til forsoning mellem 
de to. Året efter døde Hauch. Det siges, at han forinden ved et besøg af slagte-
riformanden, Røhr Lauritzen, rejste sig op i sengen og spurgte: ”Hvad har Hans 
Pinstrup udrettet for danske bønder?” 
 

 
 
Billedet viser Jørgen Skovbæk, Karl Madsen, bestyrelsesmedlem Einar Reventlow, Rudbjerg-
gård og formanden Georg Garth-Grüner, Lille Svenstrup ved Karl Madsens 60 års dag 1959. 

 
Karl Madsen fremhævede selv Hauchs uforfærdede opgør med LS – blandt an-
det ved et stort møde i Odense kort før krigen. Da Karl Madsen senere havde 
komplimenteret Hauch med, at han havde fået bugt med LS, havde Hauch sva-
ret: ”Nej, det sørgede tyskerne for.” 
 
Med Karl Madsens erhvervspolitiske arbejde samlede hans interesse sig mere 
og mere om samspillet mellem samfundsøkonomi og landbrugsøkonomi og om 
den historiske dimension i dansk jordpolitik. Han tog mig derfor med til møder i 
Nationaløkonomisk Forening, hvorfra jeg stadig husker foredrag af P. Nyboe 
Andersen (om at egnsudviklingspolitikken skulle modvirke følgerne for beskæf-
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tigelsen af landbrugets modernisering og affolkning) og Erling Olsen (om det 
nødvendige samspil mellem organisationernes ekspertise og centraladministra-
tionen). Karl Madsen forærede mig K. Hansens: Det danske Landbrugs Historie 
og refererede til Hans Jensens Dansk Jordpolitik, og ikke mindst krævede han, 
at jeg læste tidsskriftet American Farm Economics, i hvilken de dygtigste ameri-
kanske landbrugsøkonomer belyste den nyeste udvikling i landbrugsøkonomi-
ens teori, og hvor også udformningen af en rationel landbrugspolitik blev disku-
teret. De mest betydningsfulde udgivelser blev straks anskaffet.  
 
Studiet af de amerikanske landbrugsøkonomer blev understøttet på KVL, hvor 
K. Skovgaards medarbejder og efterfølger Erik Kristensen, der selv havde taget 
en mastergrad i Aimes, Iowa, gennemgik de amerikanske teorier. På et tids-
punkt ønskede Skovgaard at hjælpe mig til et års studieophold på staten New 
Yorks hæderkronede landbohøjskole Cornell i Ithaca. Jeg undersøgte også mu-
ligheden for stipendier. Men det blev med negativt resultat. Da jeg selv var op-
taget af at færdiggøre mit hjemlige studium, og da jeg - i øvrigt inspireret af 
Karl Madsen - ydermere mente, at der hvor der virkeligt var noget at lære i 
USA, var ved universiteterne i Midtvesten, sagde jeg nej tak til tilbuddet. Det fik 
professor Skovgaard til irriteret at udbryde, at når det var min indstilling, måtte 
jeg hellere rejse hjem til sognet igen. 
 
Ved skrivningen af mit speciale forsøgte jeg at kombinere min interesse for 
dansk landbrugs udvikling siden landboreformerne med moderne vækstteorier. 
Oprindeligt ville jeg have belyst, hvordan sammenhængen mellem høstudbytte, 
foderforsyning og samlet produktion havde været med udviklingen i pris og 
indkomst gennem de seneste årtier. Det havde nemlig slået mig, at en stor høst 
med efterfølgende lave priser ofte gav landmændene en lavere indtægt end en 
lille høst med høje priser. Det endte imidlertid med at blive en belysning af 
sammenhængen mellem produktion, priser og indkomst gennem de sidste 200 
år. Ved hjælp af almen vækstteori og amerikanske landbrugsøkonomers analy-
ser af den økonomiske væksts indflydelse på landbrugets pris- og indkomst-
dannelse sluttede det med en beskrivelse af dansk landbrugs aktuelle tilpas-
ningsproblemer. Det fundament fik jeg rig brug for som rettesnor i mit kom-
mende arbejde. 
 
Sammenfatning af, hvad studierne lærte mig: 
Efterspørgslen efter fødevarer er af fysiologiske årsager ret konstant. Den er 
uelastisk, eller mere eksakt er både priselasticiteten og indkomstelasticiteten 
lav. Det vil sige, at forbruget af fødevarer procentuelt påvirkes langt mindre 
end de procentuelle ændringer i såvel fødevarepriser som forbrugerindkom-
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ster. Stigende priser fører kun til minimal sænkning af forbruget og faldende 
priser kun til minimal forøgelse af forbruget. Ved stigende indkomster sker der 
også kun en minimal stigning i fødevareforbruget, men efterspørgslen retter sig 
imidlertid mod dyrere og mere forarbejdede fødevarer.  
 
Det var sidstnævnte efterspørgselsændring, som dansk landbrug havde nyttig-
gjort siden 1880’ernes omlægning fra korneksport til forædlede husdyrproduk-
ter. Ved herigennem at opnå en voksende markedsandel havde det givet mu-
lighed for en vækst i dansk landbrugsproduktion, der lå langt ud over befolk-
ningstilvæksten. Således firdobledes dansk landbrugsproduktion fra 1880 til 
1930, mens folketallet kun steg med 80 pct. Sidst i 1950’erne var mulighederne 
for at erobre nye markedsandele begrænsede, ja på nogle områder skete end-
og en indskrænkning af eksportmulighederne. 
 
Efter den erhvervsmæssige stagnation i 1930’erne og 40’erne var der i 50´rne 
begyndt en ny økonomisk vækst. Hvordan kunne landmændene skaffe sig ind-
komstparitet i en sådan situation? I 30’erne havde Roosevelts New Deal skaffet 
de amerikanske farmere indkomstparitet ved at regulere produktion og pris og 
ved med tilskud at stimulere efterspørgslen i lavindkomstgrupperne. Og ved 
Ottawa-aftalerne om at regulere tilførslen til det engelske marked (svinekort) 
var der også skaffet en vis indkomststabilitet til de landmænd, der leverede til 
det engelske marked. 
 
Under en økonomisk vækst, der skyldes stigende produktion pr. beskæftiget, 
og som omsætter sig i stigende indkomster, vil landmændene have svært ved 
at følge med i indkomstudviklingen, fordi efterspørgselen efter fødevarer må-
ske kun stiger med 10-20 pct. af indkomststigningen. Hvis landbrugets produk-
tion stiger med samme procent som al anden produktion og indkomstdannelse, 
følger efterspørgslen ikke med, og produktpriserne vil falde dramatisk og for-
ringe landmændenes indkomster. Hvis priserne skal holdes stabile, er der kun 
mulighed for en produktionsstigning i takt med en efterspørgselsstigning på 10-
20 pct. af samfundets almindelige vækst. Hvis de enkelte landmænd skal holde 
trit med indkomstudviklingen, må antallet af landmænd således løbende redu-
ceres.  
 
Problemet forstærkedes af, at de teknologiske fremskridt i landbruget var så 
store, at produktionen i landbruget steg endnu mere end i andre erhverv. Be-
hovet for afvandring fra landbruget for at undgå overproduktion skyldes derfor 
den dobbelte funktion af, at efterspørgslen efter landbrugsvarer kun stiger 
marginalt under økonomisk vækst, og at produktionen pr. mand typisk er ste-
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get dobbelt så stærkt i landbruget som i de øvrige erhverv. Da der er træghed i 
enhver tilpasning, har der i de fleste efterkrigsår været tendens til overskud af 
landbrugsvarer med deraf følgende lave fødevarepriser for forbrugerne og ind-
komstproblemer i landbruget. 
 
Amerikaneren W. Cochrane havde derfor formuleret den såkaldte trædemølle-
teori: De enkelte landmænd vil typisk reagere på en lav indkomst ved at produ-
cere mere, som så – når andre gør det samme – vil føre til endnu lavere priser. 
Som Karl Marx 100 år tidligere havde appelleret til proletarerne om at forene 
sig mod løntrykkeriet, appellerede Cochrane til farmerne om at forene sig og 
kontrollere produktionen. Det gjorde man så også i en vis udstrækning ved 
braklægningsprogrammer først i USA og siden i EU, hvor også mælkeprodukti-
onen blev kvoteret. 
 
Læren om de lave pris- og indkomstelasticiteter for fødevarer kombineret med 
læren om økonomisk vækst blev en øjenåbner for mig. Dermed så jeg de sam-
menhænge, som var bestemmende for landmændenes økonomiske vilkår, og 
det blev dermed retningsgivende for den politik, der burde udformes. 
 
Teorien forklarede en række paradokser. En stor høst regnes for et gode. Det 
vil det også være for den enkelte. Men hvis alle i et markedsområde får en stor 
høst, vil det føre til så markante prisfald, at det kan være ødelæggende for 
landmændenes økonomi. Omvendt vil en lille høst være slemt for den enkelte, 
men får alle landmænd en lille høst, vil priserne stige så markant, at det for-
bedrer landmændenes økonomi. Lige modsat vil det være for forbrugerne. Der-
for rådede allerede israelitternes Josef Farao til at oprette stødpudelagre for 
korn. Samme ide blev videreført i USA’s landbrugspolitik fra 1920’erne og i EU’s 
landbrugspolitik fra 1960’ene. Trods megen kritik førte denne politik i overens-
stemmelse med formålet til stabile priser til gavn for både landmænd og for-
brugere, indtil stabiliseringspolitikken nu er blevet afviklet, og hvor landmænd 
og forbrugere på skift beklager sig over de store prisudsving. 
 
Et andet paradoks er, at teknologiske fremskridt, der øger produktionen pr. 
mand, fører til så alvorlige prisfald, at disse fremskridt – uden en omgående 
kraftig reduktion i arbejdsstyrken – bliver en dårlig forretning for hele erhver-
vet. Derimod er det en god forretning for det omgivende samfund, fordi føde-
varerne bliver billige, og fordi landbruget kan frisætte ressourcer til gavn for 
det øvrige samfund. 
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Disse konstateringer ledte for mig til den konklusion, at landbruget udover som 
hidtil at kæmpe for så frit og så stort et marked som muligt, også aktivt måtte 
medvirke til en så kraftig reduktion i det antal landmænd, der skulle dele er-
hvervets indkomst, at de kunne følge med i den almindelige indkomstudvikling. 
Jeg opstillede ligefrem i mit speciale en matematisk formel til beregning af af-
vandringsbehovet baseret på den økonomiske vækst, landbrugets produktivi-
tetsstigning og de kendte elasticiteter. Jeg gjorde gældende, at det ikke længe-
re var nok at reducere antal beskæftigede pr. bedrift. Det ville også blive nød-
vendigt at samle produktionen på færre enheder. At tale for nedlæggelse af 
selvstændige bedrifter var imidlertid sidst i 1950’erne ligeså slemt som at ban-
de i kirken. I århundreder havde det været forbudt at nedlægge bøndergårde, 
og i 1900-tallets første halvdel havde det været et hovedmål at øge antallet af 
selvstændige bedrifter. 
 
Konstateringen af, at det er samfundet som helhed, der ensidigt profiterer af 
landbrugets teknologiske fremskridt, ledte også til den konklusion, at det så 
logisk bør være samfundet, der finansierer ikke alene forskning og afprøvning, 
men også vidensspredningen. Ligeledes burde samfundet (staten) i højere grad 
end hidtil afholde udgifterne til infrastruktur og socialvæsen m.v. i landkom-
munerne. (Dette synspunkt er da også senere alment accepteret gennem mel-
lemkommunal udligning og de nuværende bloktilskud). 

 
Da jeg havde afleveret min hovedopgave, følte jeg mig rimelig afklaret og 
egentligt ganske godt tilfreds med resultatet af mine studier. Jeg var da også 
lettet ved nu at have afsluttet 3 års slid, da jeg havde holdt mit afsluttende fo-
redrag på KVL i maj 1959. Jeg fik da også ros for både opgave og foredrag. Men 
alligevel følte jeg det som en spand koldt vand over hovedet, da professor 
Skovgaard sluttede af med at sige: ”Ville De så alligevel ikke hellere have gen-
nemført det rigtige kursus?” Selv følte jeg, at jeg de facto havde gennemført 
noget, der næsten kunne jævnføres med licentiatkurset, selvom jeg ikke havde 
taget nogen studentereksamen. Derfor tog det tid at overvinde kommentaren. 
Men det var nu Skovgaards facon. Sandheden var, at han omfattede sine stude-
rende med en varm interesse, og vi respekterede hans skarpe intellekt, og der-
for medvirkede jeg da også gerne 5 år senere til et festskrift ved hans 70-års 
dag. 

 
Arbejdet i Tolvmandsforeningerne 
Selvom aftalen ved ansættelsen i Tolvmandsforeningerne var, at jeg af hensyn 
til mine studier kun skulle være der på halvdagsbasis, udviklede det sig hastigt 
til fuldtidsarbejde. Vi var kun 3 i sekretariatet, Karl Madsen, hans sekretær 
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Martine Skærsø, der passede korrespondancen, annoncesalget, medlemskarto-
teket og regnskabet, og så undertegnede. 
 
Mit arbejde var sammen med Karl Madsen at skaffe og skrive artikler til Tolv-
mandsbladet, hvis faglige standard var vidt respekteret, lave oplæg til bestyrel-
sen og årsmødet samt skrive referater. Ved tilbageslag i samlingen af Tolv-
mandsbladet ser jeg, at vi allerede i 1957 havde en artikel om biogas med det 
argument, at den energi, der var i vor egen staldgødning, ikke skulle sejles gen-
nem Suez. Det var lige efter blokeringen af Suez i 1956. Men der skulle gå over 
50 år, før biogas blev en del af dansk energipolitik. 
 
Enkelte gange måtte jeg selv være oplægsholder ved lokale tolvmandsmøder. 
Man samledes på skift hos en af de typisk 12 medlemmer midt på eftermidda-
gen, så måske lidt på bedriften, hørte derefter på oplægget, som man diskute-
rede. Derpå fulgte middagen, hvor ingen satte sig, før husets frue havde sat sig. 
Jeg lærte, at man kun drak af vinen, når man forinden med løftet glas og et nik 
havde hilst på en af de øvrige gæster og også sluttede proceduren med et nik, 
før glasset blev sat. Selvom det kunne forekomme udvendigt, var der alligevel 
noget velgørende ved denne gode opførsel, og trods min manglende erfaring 
med drift af store gårde blev jeg altid godt behandlet.  
 
Ikke alle tolvmænd var lige store unikummer. Det havde Karl Madsen også for-
talt mig. Men der var også nogle meget dygtige landmænd iblandt. En af dem, 
Martin Nymann på Gjeddesdal gav tydeligt udtryk for sin disrespekt for alle 
konsulenter og andre med teoretisk uddannelse. Ikke desto mindre forhørte 
han sig altid hos flere rådgivere, og han læste alle faglige artikler. Så uddrog 
han for sig selv essensen af det hele og handlede med succes efter det. 
 
Det mest inspirerende og udfordrende var imidlertid, når vi fik besøg af Flem-
ming Juncker, der selv var forstkandidat og pioner på landbrugsområdet. På 
Overgaard havde han allerede i 1938 købt landets første mejetærsker og siden 
en malkekarrusel, og han introducerede kødkvæg, vinterbyg og flydende am-
moniak som kvælstofgødning, og så opponerede han med sin humusteori mod 
gældende rådgivning om jordens pH-værdi. Han rejste flittigt i USA, og man 
skulle stå tidligt op for at følge med både i hans jordbundskemi og i hans øko-
nomiske teorier. Innovation krævede kapital, og derfor argumenterede Juncker 
for både bedre afskrivningsregler og en større realkreditfinansiering, end de 
den gang overforsigtige kreditforeninger kunne tilvejebringe. 
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Tolvmandsforeningerne var på daværende tidspunkt kun forhandlingsberetti-
get, når det drejede sig om kornpolitik og jordpolitik, hvor de store gårde kunne 
have afvigende synspunkter fra landboforeningernes, hvor de også var med-
lemmer. Men qua deres medlemskab af Landbrugets Arbejdsgiverforening, 
havde de store gårde indflydelse på overenskomstforhandlingerne, hvad ar-
bejdsgiverformanden A.U. Juhl, der også var næstformand i Tolvmandsforenin-
gerne, da også udnyttede til at skaffe sig landbrugspolitisk indflydelse.  
 

 
Tegning i Svenska Dagbladet efter en Europakonference i det svenske Højre, marts 1958. 

 
Da jeg blev ansat i 1956, var krigstidens kornordninger afviklet, og i folketinget 
var man ved at erkende, at tiden ikke var til nye udstykningslove. Hovedinte-
ressen samlede sig fra og med 1957 om, hvordan man skulle tackle landbrugets 
afsætningsproblemer, da det nu var blevet købers marked, og hvor der ikke var 
udsigt til en liberalisering af eksportmarkederne. Det var en diskussion som 
især optog Landbo- og Husmandsforeningerne, andelsforeningerne og Land-
brugsraadet. Alligevel blev Tolvmandsforeningerne medinddraget på et par 
områder, og der sørgede Karl Madsen for, at jeg fik lov til at følge med forman-
den til møderne. Navnlig husker jeg to møder i 1957 med hver sin replik, som 
gjorde et stort indtryk på mig. 
 
Det første var nok i januar, hvor den nyudnævnte udenrigsøkonomiminister 
Jens Otto Krag inviterede landbrugsorganisationernes formænd til en rådslag-
ning om, hvad man skulle gøre i den situation, hvor ”De 6” syntes besluttet på 
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at etablere en økonomisk union med et frit fælles marked, men som England 
næppe ville tilslutte sig, med mindre det blev et løsere organiseret frihandels-
område. I mødet deltog foruden Krag også hans chefforhandler, daværende 
udenrigsråd Erling Kristiansen, Hans Pinstrup og Søren Overgaard samt Niels 
Kjærgaard fra Landbrugsraadet, Lauritz Nielsen og Kaare Milthers fra Hus-
mandsforeningerne samt Garth Grüner og undertegnede fra Tolvmandsfore-
ningerne. 
 
Hans Pinstrup syntes, at det var et ubehageligt dilemma for os, og alle var enige 
om, at situationen var vanskelig. På det tidspunkt var England klart vort ho-
vedmarked – især for smør og bacon. Derfor vakte det en vis opsigt, da mejeri-
ernes formand, Søren Overgaard skar igennem og meddelte, at han mente, at 
det mindste onde ville være at slutte sig til ”De 6”. Denne formulering var et 
tidligt udtryk for den holdning, der senere blev kendetegnende for de fleste 
danskeres holdning i de kommende årtier. Der var på det tidspunkt ingen, der 
advokerede for Danmarks politiske interesse i et forenet Europa. Belært af de 
dårlige erfaringer fra Napoleonskrigene og de slesvigske krige ønskede vi ikke 
at engagere os i kontinental europæisk politik. Mentalt og politisk følte vi os 
nærmere knyttet til England end til kontinentet. Men realistisk ville de største 
markedsmæssige muligheder ligge på kontinentet. 
 
Senere på året besluttede først Landboforeningerne og siden Landbrugsraadet 
at slutte op om, at Danmark burde tilslutte sig ”De 6”. Derimod forholdt både 
Husmandsforeningerne og i begyndelsen også Tolvmandsforeningerne sig af-
ventende. For Husmandsforeningerne var det politiske nok afgørende, selvom 
det også spillede ind, at man i ”De 6” måtte forudse højere kornpriser. Udsigten 
til højere kornpriser skulle umiddelbart have betinget tilslutning fra Tolvmands-
foreningerne. Når det ikke straks skete, skyldtes det nok to ting. Dels ønskede 
formanden – der i øvrigt var katolik – ikke blot at være et ekko af Landbofor-
eningerne. Han ville gerne give udtryk for en saglig interesse i en tilbundsgåen-
de analyse og af udenrigsministeriets afprøvning af, om der var realistiske 
kombinationsmuligheder. Dels var jeg, der skulle forberede oplæggene, heller 
ikke i starten optaget af ideen om et reguleret marked. Det var min liberale 
grundopfattelse imod. Men i løbet af året bekendte også Tolvmandforeninger-
ne sig klart til fordel for ”De 6”. 
 
Under de fortsatte forhandlinger om de europæiske markedsplaner indkaldte 
Krag med jævne mellemrum til erhvervsformandsmøder med det dobbelte 
formål dels at orientere åbent om forhandlingsforløbet, dels at høre erhverve-
nes kommentarer og rådgivning. Ikke alle erhvervsformænd kunne måle sig 
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med Krag i intelligens og formuleringsevne. Engang stillede en af handelens 
formænd et ikke alt for begavet spørgsmål, og Krag svarede uanfægtet så ele-
gant, at formanden ikke bemærkede Krags affejning. Eller som det blev sagt: 
Krag halshuggede ham med så skarp en klinge, at manden ikke bemærkede det, 
før han rystede på hovedet. 
 
Først på året i 1957 satte en voldsom prisfaldskrise ind begyndende med, at 
smørret faldt fra 6,50 kr. til 3,50 kiloet. Landbo- og Husmandsforeningerne ret-
tede i løbet af året flere henvendelser til regeringen om afbødende foranstalt-
ninger i den trængte markedssituation, herunder omkostningsbegrænsninger, 
en dynamisk eksportpolitik og hjemmemarkedspriser, der fulgte det indenland-
ske omkostningsniveau og ikke eksportpriserne. I den forbindelse ønskede man 
en brødkornordning med lovbestemte priser for byg og hvede. Der blev imid-
lertid først indkaldt til forhandling i juni, fordi der blev udskrevet valg til afhol-
delse i maj, hvor regeringspartiet under H.C. Hansens ledelse led nederlag, og 
hvor mange havde ventet en borgerlig regering under Erik Eriksens ledelse. 
Men da han insisterede på en VK-regering, blev resultatet efter langvarige 
overvejelser en trekantregering af Socialdemokratiet, de radikale og Retsfor-
bundet. I valgkampen havde Bertel Dahlgaard og Viggo Starcke talt så nedla-
dende om hinanden, at konstruktionen – vist også af H.C. Hansen – opfattedes 
som naturstridig. Selv The Economist talte om odd bedfellows. 
 
Da regeringen omsider var dannet, og Karl Skytte udpeget som landbrugsmini-
ster, indkaldte statsministeren landbrugets organisationer til et møde om deres 
henvendelse til regeringen. Ved mødet meddelte H.C. Hansen kort, at det ene-
ste, regeringen kunne tilbyde at gennemføre før folketingets hjemsendelse, var 
en indmalingspligt for brødkorn. De resterende spørgsmål måtte vente til ef-
teråret. De videre forhandlinger ville ske under landbrugsministerens ledelse. 
 
Det, jeg navnlig hæftede mig ved under mødet, var H.C. Hansens sammenbidte 
autoritet. Han sad selv for bordenden, og ved hans venstre side den nye, lidt 
nervøse landbrugsminister, Karl Skytte. På hans højre side sad regeringens to 
øvrige garvede partiledere, Bertel Dahlgaard og Viggo Starcke. Ved mødets be-
gyndelse udviste de en nærmest løssluppen munterhed, som åbenbart ikke be-
kom statsministeren. Og da de selv efter statsministerens velkomst fortsat ud-
vekslede bemærkninger, hamrede han næven i bordet med ordene: ”Kan I så 
holde kæft”. Resten af mødet sad de to ældre ministre artigt på deres pladser 
ligesom irettesatte skoledrenge med vandkæmmet hår. Det var mit første mø-
de med landets ledende politikere med statsministeren i spidsen, og derfor var 
indtrykket stærkt. Men det afspejlede også H.C. Hansens anerkendte autoritet.  



41 

I øvrigt blev regeringens lovforslag om indmalingspligt for dansk brødkorn gen-
nemført i folketinget. Men landbrugets holdning til det blev lidt af en farce. 
Landboforeningerne kunne ikke tiltræde det, da man fandt det helt utilstræk-
keligt, og Husmandsforeningerne ville ikke fraråde det. Kun Tolvmandsforenin-
gerne tilrådede forslagets gennemførelse, fordi det var bedre end ingenting, og 
fordi man året i forvejen selv havde foreslået det. 
 
De senere forhandlinger mellem landbruget og regeringen førte til, at der i 
1958 blev gennemført en konjunkturregulering af landbrugets amtsgrundskyld, 
en brødkornordning med faste priser, en foderkornordning med minimumsim-
portpriser, en rapsordning og en såkaldt bemyndigelseslov, der bl.a. gjorde det 
muligt for landbrugsministeren at fastsætte vilkår for eksporten. Muligheden 
for centralsalg til sikring af optimal indtjening, som ønsket af landbruget, kom 
først med ved en senere revision. Det blev også muligt at opkræve produkti-
onsafgifter til fælles finansiering af kvalitets- og salgsfremme, ligesom staten 
stillede 100 mio. kr. til rådighed for eksportfremme gennem Landbrugets Af-
sætningsråd. 
 
Foderkornordningen og rapsordningen var en betaling til arbejdsgiverne for at 
medvirke til nye overenskomster i foråret 1958. Pengene til eksportfremme 
udløste en voldsom strid internt i landbruget mellem husmandsforeningerne og 
flertallet i landboforeningerne på den ene side og andelsforeningerne på den 
anden side – især om det nydannede Landbrugets Afsætningsråds berettigelse 
og opgaver. Denne strid er udførligt beskrevet af Jakob Buksti i ”Et enigt land-
brug?”, 1974. 
 
I oktober 1958, hvor en afgående departementschef i landbrugsministeriet 
havde udtalt sig negativt om landbrugskandidaters anvendelse i ministeriet, 
forsvarede jeg standens ære med et harmt indlæg, der er gengivet som bilag 1. 
 
D. 28. januar 1959 fyldte Karl Madsen 60, og i den anledning udgav vi et fest-
skrift i form af et særnummer af Tolvmandsbladet, som en række landbrugs-
økonomer bidrog til – herunder både Charles Jensen og S.P. Jensen fra Landbo-
foreningerne. Kort tid efter tilbød disse to mig ansættelse som fuldmægtig i 
Landboforeningerne. Den tidligere sekretariatschef Helge Clausen var netop 
udpeget som direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne, og den 
hidtidige skatteekspert Charles Jensen var blevet ny sekretariatschef i Landbo-
foreningerne. Man manglede således en medarbejder. 
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Nu måtte jeg beslutte mig. Drømmen om at blive planteforædler havde jeg for-
ladt, men det stod mig stadig uklart, om jeg skulle være landbrugslærer eller 
eventuelt økonomikonsulent. Således havde jeg siden 1956 ivrigt fulgt med i 
Nordiske Jordbrugs Forskeres økonomisektions seminarer. På den ene side var 
jeg stærkt optaget af at gå i dybden med de økonomiske sammenhænge, der 
forklarede landbrugets situation, og af at bringe disse sammenhænge videre til 
andre. På den anden side stod interessen for at bruge den erhvervede indsigt til 
at øve en erhvervspolitisk indsats. Da så både Charles Jensen og S.P. Jensen po-
interede, at de netop lagde den største vægt på, at det kun var gennem sagligt 
funderede argumenter og grundige egne analyser, at der kunne opnås politiske 
resultater, accepterede jeg tilbuddet om ansættelse i De samvirkende danske 
Landboforeninger, hvor jeg så kom til at virke de næste 37 år. 
 
Det var til sorg for Karl Madsen, der gerne havde set mig som sin afløser. Men 
han forstod også, at min store interesse lå i bondebruget. Uddannelsesmæssigt 
står jeg imidlertid i stor gæld til både Karl Madsen og til Tolvmandsforeninger-
nes medlemmer. 
 
 
 

Styrkepositioner og udfordringer i 1959  
og hovedopgaven 1956-1996. 

 
Som en af mine første opgaver i De samvirkende Landboforeninger blev det 
pålagt mig at karakterisere dansk landbrug over for en gruppe NATO-officerer, 
der var på studieophold i Danmark. I ridehuset på Gisselfeld opridsede jeg 
dansk landbrugs unikke situation, idet landbruget eksporterede 60 pct. af sin 
produktion og tegnede sig for over halvdelen af landets samlede eksport, men 
at det samtidig gjorde Danmark og vore landmænd meget følsomme over for 
den beskyttelse af landbrugsmarkederne, som vore aftagere i andre NATO-
lande praktiserede. Derfor sluttede jeg med en appel om, at NATO-landene og-
så udviklede sig til et frihandelsområde for fødevarer. Forud havde jeg kort op-
ridset baggrunden for, at dansk landbrug spillede så stor en rolle i samfunds-
økonomien. 
 
Ud fra dette foredrag suppleret med andre optegnelser fra den tid, har jeg i det 
følgende sammenfattet min daværende opfattelse af, hvad der var dansk land-
brugs styrkepositioner, og som det måtte være opgaven fortsat at udvikle. 
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1. De tidlige landboreformer, der allerede sidst i 1700-tallet sikrede rationelle 
bedriftsenheder, og som gennem personlig frihed og ejerskab motiverede 
landmændene til fremskridt. Der var imidlertid ikke frihed til jordsamling. Såle-
des karakteriserede Fr. Vinding Kruse landboreformerne ved, at ”de på én gang 
håndhævede den private ejendomsret og dens frie udfoldelse til individuelt 
produktivt arbejde og samtidig gennem kraftigt tvingende regler modvirkede 
dens misbrug”. (Da jeg senere skulle hjælpe Anders Andersen med en kronik i 
Jyllandsposten d. 20. juni 1963 i 175 året for stavnsbåndets ophævelse, havde 
jeg også indføjet ovennævnte citat. Men det blev strøget af Anders Andersen, 
der ikke ville lægge navn til, at den private ejendomsret kunne misbruges, når 
der i kronikken blev argumenteret for at stemme nej ved den forestående fol-
keafstemning til de daværende jordlovsforslag.) Kernen er, at vi tidligt fik en 
landbrugsstruktur, hvor ejer og bruger er samme person, og hvor man rationelt 
kunne udnytte tidens teknik. 
 
Fra reformperioden stammer også en liberal toldlov (1797), og dette frihan-
delsprincip fik vidtrækkende betydning. Således indførtes der ikke korntold, da 
kornpriserne faldt i 1880’erne, hvorved det billige korn kom til at stimulere 
væksten i den animalske produktion. Til reformerne kan også regnes almuesko-
lens 7-årige undervisningspligt fra 1814, der stimulerede bøndernes læse- og 
skriveevner. En væsentlig forudsætning for selvejets store udbredelse var også 
de låntagerejede kreditforeninger fra 1840’erne. 
 
2. Samspil mellem en selvstændig bondestand og statsmagten til landbrugets 
fremme. Det første landbrugsfaglige oplysningsarbejde udgik fra det statslige 
Kongelige danske Landhusholdningsselskab fra 1769, men i løbet af 1800’tallet 
overtog landmændenes landboforeninger mere og mere af dette arbejde. Sta-
ten ydede imidlertid tilskud til både afholdelse af dyrskuer og ansættelse af 
konsulenter. Bønderne organiserede selv højskoler og landbrugsskoler, men 
staten ydede tilskud. Derimod sørgede staten for den højere undervisning med 
oprettelsen af Landbohøjskolen i 1858 og stod også for nyudvikling og afprøv-
ning af nye metoder og hjælpemidler i den statslige forsøgsvirksomhed for bå-
de husdyrbrug, mejeribrug og plantekultur. Ligeledes understøttede staten 
produktionens udvikling og afsætning gennem en række kvalitetsforskrifter og 
ved bekæmpelse af smitsomme husdyr- og plantesygdomme. Men det skete 
ofte på erhvervets opfordring. 
 
3. Andelsforeningerne. Ved satsningen på en stor animalsk produktion, der i 
forarbejdet form kunne eksporteres, var der behov for en fødevareindustri 
(mejerier og slagterier) og en forsyning med driftsmidler. Det forhold, at land-
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mændene gennem egne selskaber selv i det væsentlige magtede at forestå 
denne industrialisering virkede selvforstærkende, og den gav ikke alene en 
selvbevidsthed, men også et kendskab til markedets vilkår, der har udfordret til 
maksimal markedstilpasning. 
 
Da dansk landbrug er karakteriseret ved mange beskæftigelsesmæssigt små 
enkeltmandsvirksomheder, hvor ejer og bruger er samme person, kræver op-
retholdelsen af et sådant erhverv med størst mulig selvstændighed til den en-
kelte dels en jordlovgivning, der både giver individuelt frirum og samtidig tøjler 
misbrug, dels en frit tilgængelig viden gerne formidlet af landmændenes egne 
organisationer, dels et samvirke om produktionens forarbejdning og afsætning.  
 
Udfordringerne. 
Fraværet af en fri markedsadgang havde været gældende siden Ottawa-
aftalerne i 1932, og det var under de nye europæiske markedsplaner sidst i 
1950’erne den aktuelt største udfordring. I denne situation skærpedes udfor-
dringen fra den tidligere omtalte lære om de lave elasticiteter, og deraf fulgte 
et behov for offentlige markedsstabiliserende foranstaltninger, sådan som det 
siden 1920’erne havde været praktiseret i amerikansk landbrugspolitik til sik-
ring af ”the family farm”. 
 
I mit afskedsbrev til Tolvmandsforeningernes bestyrelse d. 31. maj 1959 skrev 
jeg – efter først at have redegjort udførligt for, hvor vi aktuelt stod i forhandlin-
gerne om markedsplanerne – at det derudover ville være de generelle økono-
miske kræfter, der vil blive af størst betydning. Videre skrev jeg, (citat) 
 
”at det under fortsat velfærdsforøgelse kan blive svært for landbruget at bevare 
indkomstpariteten – samme indkomst pr. mand som i jævnførbare erhverv. År-
sagen er, at fødevareforbruget efterhånden ikke vil stige stærkere end befolk-
ningstilvæksten, mens byerhvervenes afsætningsmulighed stiger som følge af 
både befolkningstilvækst og indkomstforøgelse. (Og sidstnævnte er 2-3 gange 
så stor som den første). Landbrugets andel af nationalindkomsten vil derfor bli-
ve aftagende i samme tempo, som nationalindkomsten pr. person vokser. Hvis 
produktionen af landbrugsvarer stiger stærkere end efterspørgslen – hvad den 
gør i disse år og har mulighed for i de kommende år – vil landbrugets byttefor-
hold forværres, og landbrugets andel af nationalindkomsten vil i så fald aftage 
endnu hurtigere. 
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En udvikling, hvor landbrugets procent af nationalindkomsten år for år bliver 
mindre, indebærer, at landbrugets andel af befolkningen skal mindskes lige så 
hurtigt, hvis indkomstparitet skal opretholdes. 
 
Derfor må landbrugets affolkning fortsætte, og hvis den skal kunne det i til-
strækkeligt hurtigt tempo, må der også foregå en betydelig bedriftssammen-
lægning (strukturrationalisering). Det er da også i småbedrifterne, at indkomst-
problemet navnlig forekommer. En sammenlægning vil derfor ganske givet blive 
accepteret. Spørgsmålet er blot i hvilket omfang. Også på bøndergårdene er 
tilpasningsproblemet akut med den kraftige afgivelse af arbejdskraft. Fremti-
den kan derfor blive usikker for denne bedriftsstørrelse, der i dette århundrede 
hidtil har klaret sig bedst. 
 
På den internationale landbrugskonference sidste uge i Axelborg drøftedes et 
amerikansk problem, der snart kan blive europæisk: Den vertikale integration i 
landbruget. Det kendes navnlig fra fedekyllingeproduktionen, hvor fjerkræslag-
teriet leverer kyllinger og foder og investerer i bygningsanlæg, mens landman-
den får løn – på provisionsbasis – for pasningen. Vi kender lidt af det ved sofi-
nansieringen og kontraktgrisene. Man kunne også tænke sig de store bymeje-
rier indrette deres egne mejerigårde med kohold i storstil. Under en sådan ud-
vikling reduceres landmanden til provisionslønnet bestyrer. 
 
Jo langsommere sammenlægningen foregår, des dårligere bliver indkomstfor-
holdene og dermed kapitaldannelsen i bedrifterne. Det må formodes, at inte-
grationsudviklingen, hvor produktionens finansiering og risiko overtages af ka-
pitalstærke byerhverv (foderstoffirmaer, slagterier o.l.) vil foregå livligere under 
en langsom sammenlægning (som nok vil blive tilstræbt, fordi man ønsker så 
mange ”selvstændige” landmænd som muligt) end under en hurtig. En betinge l-
se for at undgå proletarisering af landmændene synes i så fald at være, at 
sammenlægningen foregår så hurtigt, at hver bedrift kan være forsynet lige så 
godt med arbejdskraft og kapital som hidtil. 
 
Ovennævnte er nogle tanker, jeg i den senere tid har gjort mig om landbrugets 
tilpasningsproblem. De videregives her ved min afsked fra Tolvmandsforenin-
gerne. Er de rigtige, må det snart være sket med, at de store gårde skal afgive 
jord, selv om det nok varer nogle år, inden udstykningen går helt i stå. Sammen-
lægning vil hurtigere blive accepteret, men der vil sikkert her blive sådanne re-
striktioner, at mindre brug ikke kan lægges ind under de større, men skal sam-
menlægges med andre små. 
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Med denne afskedshilsen ønsker jeg oprigtigt at sige bestyrelsen tak for de år, 
jeg har arbejdet for Tolvmandsforeningerne. Det har været både inspirerende 
og lærerigt. Må jeg ønske for de store gårde, at de fortsat må have initiativ og 
overblik til at være foregangsmænd og vejvisere i bedrifterne såvel som i orga-
nisationerne.” 
 
I en kort artikel i Landsbladet var jeg i juni måned inde på, at det af de nævnte 
grunde ville blive nødvendigt at mindske antallet af selvstændige bedrifter. 
 
Mit virke kom i de følgende år til at bestå i en løbende tilpasning af grundele-
menterne i dansk landbrugspolitik i overensstemmelse med den teknologiske 
og markedsmæssige udvikling, så de landmandsejede bedrifter kunne bevare 
deres konkurrenceevne og landmændene deres selvstændighed – og helst med 
levedygtige landdistrikter. Det var for mig vigtigt at bygge videre på landbore-
formernes intentioner og højskolens ideer og at videreudvikle landmændenes 
demokratiske selvstyre i både de landøkonomiske foreninger og i andelsfor-
eningerne. 
 
Det skulle vise sig, at være en stor udfordring at vinde tilslutning - både politisk 
og internt blandt medlemmerne - til de mange byggesten i dette omfattende 
kompleks. 
 
Tilbageblik over hovedopgaven 1956–96. 
Før jeg begiver mig ud i en nærmere gennemgang af, hvordan jeg har oplevet 
landbrugspolitikken, dens mål og praktiske gennemførelse under min 40-årige 
ansættelse i Axelborg, vil jeg i et bagudrettet perspektiv prøve at sammenfatte, 
hvad det overordnet har drejet sig om. 
 
I det store perspektiv drejede det sig om at genskabe et frit marked for både 
afsætning og finansiering. Sideløbende hermed skulle der ske en tilpasning af 
strukturerne i alle led til den teknologiske og økonomiske udvikling siden 
30’erne – alt sammen under en løbende diskussion om landbrugets rolle i sam-
fundsøkonomien. 
 
Efter afslutningen af 2. verdenskrig drømte alle om hurtigt at komme af med 
30´rnes og krigstidens restriktioner. Og i landbruget så man hen til, at ikke ale-
ne importrestriktionerne blev afviklet, men at der også blev mulighed for fri 
eksport, så vi kunne gøre vor konkurrenceevne gældende. Både import og eks-
port havde jo været statsreguleret siden Ottawakonferencen i 1932 og Kansler-
gadeforliget i 1933. Gradvis skete også en frigørelse af importen, ligesom cen-



47 

tralsalget i de statslige eksportudvalg blev ophævet. Men da der fortsat var 
mængdebegrænsninger for eksporten til de vigtigste af vore landbrugsvare-
markeder, videreførtes eksportudvalgene i privat regi. 
 
Mens der inden for OEEC-landene gradvis op gennem 1950’erne skete en vis 
liberalisering af handelen med industrivarer, kunne der ikke opnås enighed om 
en tilsvarende liberalisering for landbrugsvarer. De fleste europæiske lande øn-
skede efter krigen at støtte deres selvforsyning, og USA ville heller ikke accep-
tere, at amerikansk landbrugspolitik skulle indordnes under internationale reg-
ler. Således frygtede man, at fri import af f.eks. ost kunne komme til at under-
minere de amerikanske farmeres mælkepris. 
 
Lidt for blåøjet satsede både landbrugsledere og politikere i Danmark til langt 
op i 1950’erne på, at en liberalisering af landbrugsvaremarkederne var inden 
for rækkevidde. Derfor afviste man at deltage i forhandlingerne om skabelse af 
et reguleret fælles europæisk marked for landbrugsvarer, da den senere land-
brugskommisær, hollænderen Sicco Mansholt var i København i 1953. (Ved en 
forhandling i 1972, da vi endelig havde besluttet os for deltagelse i EF, nævnte 
Mansholt over for Pilegaard Larsen og mig, at det havde været en af hans store 
skuffelser, at Danmark ikke den gang havde villet slå følge med Holland). 
 
En væsentlig forudsætning for dansk landbrugs succes i både 1800-tallet og før-
ste del af 1900-tallet var netop den liberale udenrigshandel og for selvejets 
vedkommende den gode adgang til et frit kapitalmarked. Landbrugspolitikken i 
2. halvdel af 1900-tallet kan i det væsentlige koges ned til netop at dreje sig om 
at få genindført et frit marked for både varer og kapital. Undervejs har den del 
af landbrugspolitikken, der har krævet flest ressourcer og været mest omdisku-
teret, drejet sig om hvilke foranstaltninger, der var nødvendige for at afbøde 
virkningerne af det manglende frie marked. Sideløbende hermed måtte struk-
turerne tilpasses – under stor intern diskussion.  
 
I årene 1961-72, indtil vi i 1973 gennem EF fik adgang til et hjemmemarked på 
300 mio. mennesker, blev der gennemført indkomststøtteordninger til en sam-
let værdi af 13-14 milliarder kroner – eller op til 15 pct. af landbrugets brutto-
faktorindkomst (BFI). Ligeledes måtte der i årene 1980-96 ydes landbruget en 
finansieringsstøtte på over 12 mia. kr. eller 3,3 pct. af BFI. Det var en følge af, at 
vi ikke havde adgang til et frit kapitalmarked, og fordi energikriserne og en uan-
svarlig økonomisk politik i 1970’erne havde ført til et ekstremt højt renteni-
veau. Først ved normaliseringen af kapitalmarkedet og rentefaldet omkring 
1994 bortfaldt behovet for nye gældssaneringsordninger. 
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I 1990’erne lykkedes det omsider at få en vis global liberalisering af landbrugs-
varehandelen. GATT afløstes af verdenshandelsorganisationen WTO. EU har 
derfor gradvis måttet sænke sine priser til noget nær verdensmarkedsniveau. 
Til gengæld er landmændene blevet kompenseret med produktionsuafhængige 
tilskud, som igen har krævet et meget omfattende bureaukrati overfor den en-
kelte landmand – en af liberaliseringens paradokser. 
 
Personligt kan jeg kun opleve dette som et tilbageskridt, fordi jeg er opvokset 
med, at det var en væsentlig opgave at frigøre landbruget for de bureaukrati-
ske restriktioner, som krisen i 30’erne og 40’ernes krig havde affødt. Selv har 
jeg derfor bestandig, da jeg fik indflydelse på landbrugspolitikken, stræbt efter 
at udforme den, så den blev så enkel som mulig overfor den enkelte landmand. 
Den eneste trøst er, at nutidens landmænd er langt bedre i stand til at beher-
ske bureaukratiet, herunder at gøre brug af edb. Jeg kan imidlertid ikke frigøre 
mig fra den betragtning, at hvis edb ikke havde været til rådighed, så havde 
man også centralt været nødt til at finde på mindre bureaukratiske løsninger. 
Men når en teknologi er til rådighed, bliver den også brugt.  
 
Landbrugets rolle i det danske samfund skyldes udnyttelsen af tidligere mulig-
heder for fri afsætning. Det danske velfærdssamfund er i høj grad funderet på 
den kraftige stigning i landbrugets produktion og eksport fra 1880 til 1930. Men 
allerede i 1912 hævdede industriens førstemand, Alexander Foss, at Danmark 
ville udvikle sig til et industriland, mens præsidenten for Landhusholdningssel-
skabet, forpagter H.C.Sonne hævdede, at det på grund af mangelen på råstof-
fer og energiressourcer fortsat ville være en udvikling af landbruget og lev-
nedsmiddelindustrien, der ville være det bærende element. Dansk industri var 
da også til langt ind i efterkrigstiden en udpræget hjemmemarkedsindustri ba-
seret på en betydelig beskyttelsesgrad. Men med liberaliseringen af handelen 
for industrivarer fra omkring 1960 udviklede der sig en ny konkurrencedygtig 
eksportindustri. Og fra 1961 blev industrieksporten for første gang større end 
landbrugseksporten, der nu også var hæmmet af den manglende liberalisering. 
 
Mange nationaløkonomer syntes også, at landbruget fyldte for meget. De hav-
de lært, at et samfunds udviklingsstade kan måles på, hvor få der er beskæfti-
get ved landbrug og den basale fødevareforsyning. For så mange flere vil der så 
være til rådighed for produktionen af andre forbrugsvarer og tjenesteydelser. 
Man vidste naturligvis godt, at dansk landbrug var mere effektivt end de fleste 
andre, og man vidste også godt, at en eksportindtjening fra landbrugsvarer var 
lige så god som indtjeningen fra industrien. Alligevel følte mange, at det stred 
mod nationaløkonomiens grundsætning at have et stort landbrug. Den davæ-
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rende økonomiske vismand, senere nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer påtog 
sig da også at skrive belærende artikler om, at det ikke var nogen naturlov, at vi 
skulle have landbrug her i landet, og at vi på langt sigt godt kunne undvære 
landbruget. Det krævede blot lidt omstilling. Og det var tegn på ”økonomisk 
senilitet, hvis man opgav at tilpasse sig og låste erhvervsstrukturen fast”. Til 
Hoffmeyers forsvar skal siges, at han måske har følt sig provokeret af de land-
mandsrøster, der ud fra en grundopfattelse af landbrugets samfundsbærende 
rolle mente, at de var berettigede til fuld kompensation for indkomsttabet som 
følge af den politisk fastlagte markedsafspærring. 
 
Hoffmeyers udsagn føltes stærkt provokerende, da landbruget netop var inde i 
en stærk produktivitetsstigning bl.a. med nedlæggelse af 6.000 landbrug om 
året, hvad jeg også i et avisindlæg gjorde opmærksom på, og i hvilket jeg også 
efterspurgte et bud på, hvordan samfundet bedst afbøder de indkomstmæssige 
virkninger af tilpasningsprocessen. Værre var det utvivlsomt, at Hoffmeyer selv 
fandt det så ønskeligt med en hastig omstilling fra landbrugs- til industrisam-
fund, at han som nationalbankdirektør bagatelliserede de underskud på beta-
lingsbalancen, som opstod fra og med 1963, med en henvisning til, at de måtte 
betragtes som en investering i omlægning til en mere bæredygtig erhvervs-
struktur.  
 
Med 60’ernes akkumulerede betalingsbalanceunderskud kom dansk økonomi 
imidlertid til at stå svagt, da vi ramtes af de kraftige råvare- og energiprisstig-
ninger fra 1973. De manglende investeringer i landbruget i 1960’erne gjorde, at 
landbruget kun i begrænset omfang kunne øge sin produktion og eksport til EF, 
og den høje rente kom til at ramme beskæftigelsen hårdt. En fejlslagen øko-
nomisk politik i 70’erne førte os derfor frem til Knud Heinesens ”afgrundsrand”. 
Derfor kunne det have været ønskeligt, om Hoffmeyer i 60’erne havde investe-
ret flere af sine pædagogiske evner i kraftigere at advare mod de store beta-
lingsbalanceunderskud, der lidt for hurtigt havde gjort ”gode tider bedre”.  
 
Skiftende socialdemokratiske regeringer, der havde ansvaret for betalingsba-
lanceunderskuddene, erkendte imidlertid, at det var af samfundsøkonomisk 
interesse at opretholde landbrugets produktion og effektivitet, så erhvervets 
potentiale kunne nyttiggøres ved en senere indtræden i EF. Det var kun under 
den borgerlige VKR-regering, at der i 1969 blev stillet spørgsmålstegn ved over-
levelsesordningerne. Så sent som ved regeringens erhvervspolitiske redegørel-
se i efteråret 1993 blev fødevareindustrien med 25 pct. af eksporten – sammen 
med medicinalindustrien – betegnet som en dansk styrkeposition. Og i regerin-
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gens globaliseringsredegørelse i 2006 forudsattes en satsning på såkaldte kom-
petenceklynger, hvor fødevare- og agroindustrien er en af de vigtigste. 
 
I det store og hele lykkedes liberaliseringsopgaven. Danske landmænd produ-
cerer i dag til et i praksis frit marked og med finansieringsvilkår, der ikke afviger 
væsentligt fra konkurrenternes. Men vejen blev længere, end nogen i 
1950’erne havde kunnet forestille sig, og undervejs måtte man gennemleve 
både 60’ernes indkomstkrise og 80’erne gældskrise. Nationaløkonomernes 
frygt for, at diverse støtteordninger i disse perioder skulle forsinke strukturud-
viklingen viste sig ubegrundet. For i periodens løb er antallet af landbrugsejen-
domme faldet med 80 pct., og landbruget har kunnet afgive en halv million ar-
bejdsføre mennesker til det øvrige samfund. Den vældige økonomiske vækst i 
det øvrige samfund er således i høj grad muliggjort af den tilførsel af arbejds-
kraft, der dels er kommet fra landbruget, dels fra kvindernes højere erhvervs-
frekvens. Landbruget er ikke længere landets ubestridte hovederhverv, men 
har dog formået at tredoble sin produktion og er stadig sammen med fødevare- 
og agroindustrien et af Danmarks betydeligste erhverv og kompetenceklynger. 
 
Udviklingen har ikke været uden omkostninger. De økonomiske kriser har 
sammen med de store investeringer i rationelle produktionsenheder gjort 
landbruget stærkt forgældet.  Behovet for støtteordninger undervejs sammen 
med diskussionen om de miljøproblemer, som strukturudviklingen har affødt, 
har slidt hårdt på landbrugets omdømme. I bagklogskabens klare lys havde me-
get set bedre ud, hvis man havde administreret den økonomiske politik mere 
ansvarligt både i 60’erne og 70’erne. Det ville have mindsket landbrugets pro-
blemer, og så havde man i hvert fald også haft bedre muligheder for at fore-
bygge eller mindske de af udviklingen fremkaldte miljøproblemer. 
 
Disse forhold pegede vi også på undervejs. De undladelsessynder, jeg for mit 
eget vedkommende beklager mest, er for det første, at vi ikke tidligt i 70’erne 
fik stillet en kvalificeret investeringsrådgivning til rådighed for landmændene – 
og fik dem til at bruge den – før de under højrenteniveauet sidst i 70’erne 
iværksatte investeringer i større stalde. Herved kunne nogle af gældsproble-
merne nok have været forebygget. Endnu mere havde det hjulpet, hvis regerin-
gen havde stillet langt flere af de såkaldte K-lån til rådighed. For det andet, at vi 
ikke i tide i 80’erne formåede at få taklet diskussionerne om landbrugets miljø-
problemer noget bedre. 
 
Selv om jeg stadig mener, at der var gode samfundsøkonomiske argumenter for 
at have imødekommet landbruget noget længere, end det skete, så synes de 
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valgte løsninger dog i det store og hele at være rigtige og afbalancerede. Men 
når man nu bagudskuende synes, at de valgte løsninger var indlysende, var der 
dog på beslutningstidspunktet store diskussioner om dem. Nogle af disse vil 
blive nævnt i de følgende afsnit. 
 
Også opgaven med at tilpasse strukturerne på både bedriftsniveau, organisati-
onsniveau og i forsynings- og afsætningsleddet lykkedes, om end også den tog 
lang tid, men herom nærmere i de følgende kapitler. 
 

 

Fuldmægtig under Charles Jensen, 1959-61 i 
De samvirkende danske Landboforeninger 

 
Arbejdsstedet 
Den organisation, jeg blev ansat i, havde over 130.000 medlemmer. De var for-
delt på 139 lokalforeninger, som igen var samlet i 4 provinsielle sammenslut-
ninger for henholdsvis Jylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og så var der for-
eningen på Bornholm, der i øvrigt var den ældste af dem alle. 
 
De provinsielle foreninger var organisationens rygrad. Det var dem, der sam-
men med de lokale foreninger varetog det landbrugsfaglige rådgivningsarbejde 
og afholdt dyrskuer samt stod for de årlige delegeretmøder, hvor de store fæl-
lessager blev diskuteret. Det var også herfra man valgte bestyrelsen i De sam-
virkende danske Landboforeninger, hvis hovedopgave var at forestå relationer-
ne til lovgivningsmagten, statsadministrationen og andre organisationer. Det 
var altså ikke en egentlig landsorganisation, men en samvirksomhed, som også 
navnet angav. 
 
Da Foreningen af jydske Landboforeninger havde to tredjedele af alle med-
lemmerne, kunne den jyske bestyrelse reelt bestemme, hvad der skulle vedta-
ges på landsplan til stor frustration for øboerne. Det var der vedtægtsmæssig 
kompenseret for i og med, at samvirksomheden skulle ledes af et formandskab 
på to – en fra Jylland og en fra øerne – der for et år ad gangen skiftedes til at 
være ledende formand. Formandskabet varetog den daglige ledelse, og besty-
relsen mødtes normalt 4-5 gange om året. Der blev udarbejdet udførlige refe-
rater, som også udsendtes til de lokale foreningers formænd til orientering. 
 
Ved min tiltrædelse bestod formandskabet af forstander Johs. Larsen, Tune, 
der var formand for De samvirkende sjællandske Landboforeninger og gdr. 
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Hans Pinstrup, Gravlev, der var formand for Foreningen af jydske Landbofor-
eninger. For at undgå slingrekurs sørgede sekretariatet for, at der blev holdt 
hyppige møder i formandskabet, så alle løbende sager kunne afgøres af for-
mændene i fællesskab. 
 
Johs. Larsen, der stammede fra en mindre gård i det oplyste Sydvestsjælland og 
havde været kvægavlskonsulent og en anset forstander på Tune, var så udpræ-
get de jævne bønders (gråbøndernes) forsvarer. Forbindelsen bagud til 
1840’ernes sjællandske bonderøre var tydelig. Han havde også forståelse for 
husmændenes synspunkter, og han ville gerne etablere en alliance mellem 
bønder og arbejdere. Derfor arrangerede han kontaktmøder mellem medlem-
mer af sin egen lokale forening og de socialdemokratiske vælgerforeninger fra 
ydre Nørrebro, der var naboer til Bellahøj. Han havde sværere ved at omgås 
mere selvhævdende jyske bønder. Trods gensidig respekt blev forholdet mel-
lem ham og Anders Andersen aldrig hjerteligt.   
 
Johs. Larsen sprudlede med ideer. Således var det på hans forslag, at land-
brugsorganisationerne nedsatte et fælles teknisk-økonomisk udvalg, der siden 
afløstes af et prognose-udvalg. Det første skulle analysere og vurdere hvilke 
konsekvenser, udviklingen havde for landbrugets bedriftsstruktur – om det 
f.eks. var rationelt at samle besætningerne i store andelsstalde, eller om vi 
gennem kunsttørring (grønmel) skulle gøre grovfoder omsætteligt. Det andet 
skulle fremskrive, hvilke regionale forskelle der ville blive i produktionens ud-
vikling – til hjælp for lokaliseringen af både grovvarehandlens og mejeriers og 
slagteriers fremtidige investeringer.   
 
Begge udvalg fik deres beregninger udført i Landboforeningerne af S.P. Jensen 
og Ib Skovgaard. Han var stærkt optaget af at nyttiggøre den landbrugsfaglige 
viden i den organisatoriske og politiske indsats, hvor Hauch og Pinstrup nok 
havde lagt hovedvægt på det politiske. Han elskede som led i processen at dis-
kutere alting. Men når en konklusion var nået, holdt han fast. Han var også før 
min tid blevet optaget af den dynamik, som et Landbrugets Afsætningsråd ville 
kunne tilføre både organisations- og afsætningsarbejdet. Men selvom han var 
en stor demokrat og andelsmand, havde han med de akutte problemer for 
landmændene ikke tålmodighed til at afvente, at man ad demokratisk vej kun-
ne overvinde den inerti, der var opstået i fællesorganisationernes ledelse. 
 
Også Hans Pinstrup var de almindelige bondehjems talsmand. Som helt ung 
havde jeg haft svært ved at acceptere hans voldsomme angreb på Hauch for 
prisbindingslovene, der indførtes, mens landbruget havde gode kår først i 
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1950’erne. Jeg fandt det – nok påvirket af Pilegaard - kun rimeligt, at landbru-
get ydede sit bidrag til samfundsøkonomiens stabilisering. Senere savnede jeg, 
at Hans Pinstrup skar igennem al den interne uenighed. Efter min ansættelse 
lærte jeg Hans Pinstrup at kende som et hjertevarmt menneske med samme 
interesse for os ansatte som en god husbond overfor sine karle og piger. 
 
Da jeg engang i vinteren 1960 kørte for Hans Pinstrup til et møde i Sydsjællands 
Landboforening på Frederiksminde i Præstø oplevede jeg ham i sit rette ele-
ment på talerstolen i en forsamling af almindelige landmænd. Foredraget var 
godt, og budskabet gik rent ind. På tilbagevejen besøgte vi mine forældre, idet 
min mor havde inviteret på varm mad. Det bekom Pinstrup godt at blive place-
ret øverst på karlebænken ved langbordet. Og da Landboforeningernes besty-
relse seks år senere besluttede at ansætte mig i sekretariatschefstillingen, ske-
te det med Hans Pinstrups varme anbefaling, idet han – som han sagde – ved 
selvsyn havde konstateret, at jeg kom fra et godt bondehjem. 
 
Sekretariatet bestod udover sekretariatschef Charles Jensen, af kontorchef S.P. 
Jensen, landbrugets cheføkonom, der forestod beregninger over landbrugets 
pris-, omkostnings- og indkomstudvikling som grundlag for de landbrugspoliti-
ske forhandlinger, fuldmægtig K.B. Andersen, der sammen med korrespondent 
Ellen Madsen forestod udvekslingen med udlandet af unge landmænd under 
uddannelse, og som samtidig var sekretær for husholdningsudvalget, og af 
bogholder og chefsekretær Lilly Rasmussen samt sekretær og receptionist Ben-
te Carlsen og så undertegnede. 
 
Derudover var endnu ansat den godt 70-årige kasserer Christine Larsen. Hun 
havde været med fra sekretariatets start i 1917 som den ene af de den gang 
kun to ansatte. Den ene af fru Larsens første formænd var Anders Nielsen, 
Svejstrup Østergaard. Som formand for Den danske Andelsbank stod han for 
byggeriet af Axelborg 1918-20. Fru Larsen kunne fortælle, hvordan Anders Niel-
sen med stolthed havde vist hende rundt i den endnu knap færdige bygning. 
Jeg syntes den gang, det var et glimt fra en meget fjern fortid, og dog var det 
kun 40 år siden, mens erindringen om hendes beretning nu allerede er 50 år 
gammel! 
 
Til rådighed var 6 kontorlokaler på 4. sal incl. hjørnekontoret mod Rådhusplad-
sen. Endvidere rådede Hans Pinstrup over endnu et kontor. Axelborgbygningen 
rummede endvidere Andelsbanken, Landbrugsraadet, Andelsslagterierne, Eks-
portslagteriernes Salgsforening, Oxexport, Danhors, Ægeksportudvalget, Fjer-
kræeksportudvalget, de 2 foderstofselskaber ØA og JAF, gødningsselskabet 
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DAG, Norsk Hydro, Chilesalpeterkontoret, Dansk Andels Æg, Kartoffeleksport-
udvalget, Avlsdyreksportudvalget, Tolvmandsforeningerne og det nyoprettede 
Landbrugets Afsætningsråd. 
 
Endvidere havde De samvirkende Husmandsforeninger til huse i den midlertidi-
ge tilbygning, der også rummede Apolloteatret, et folkekøkken og et hotel. 
Denne bygning blev revet ned i 1962 og erstattet af den nuværende 8-etagers 
tilbygning. Derudover erhvervede Landbrugsraadet i løbet af 1960’erne ejen-
domsselskabet Buen. Andelsudvalget havde til huse på H.C. Andersens Boule-
vard og Landsbladet i en villa på Frederiksberg, mens Mejerikontoret havde 
domicil i Aarhus. I villaen på Frederiksberg boede Helge Clausen med kone og 
børn på 1. sal indtil 1959 – blandt disse den senere Nordeadirektør Christian 
Clausen. Og ovenpå den gamle hestestald boede Ellen Madsen, der siden blev 
min kone.  
 
Mine arbejdsopgaver. 
Da Charles Jensen lige var blevet sekretariatschef, overtog jeg de fleste af hans 
hidtidige arbejdsområder. Jeg vægrede mig ved pludselig at skulle være skatte-
ekspert. Men jeg fik besked på, at jeg blot skulle gennemlæse et par årgange af 
Landsskatterettens kendelser. Mine øvrige opgaver var imidlertid så store, at 
det efter 3 år lykkedes mig at få ansat J. Broe Pedersen til denne opgave. 
 
En anden opgave var udarbejdelsen af en standardforpagtningskontrakt samt 
at være sekretær for de indkøbs- og finansieringsforeninger (kautionsforenin-
ger), som de lokale foreninger oprettede til billiggørelse af finansieringen af 
indkøb af traktorer og mejetærskere. Det blev også min opgave at forestå udta-
lelser i de retssager, hvor domstolene havde brug for en bedømmelse af, hvad 
der var almindelig landbrugspraksis. Ligeledes påtog landboforeningerne sig at 
føre principsager, f.eks. en højesteretssag om erstatning for anbringelse af høj-
spændingsmaster, hvis resultat førte frem til en landsaftale med Danske Elvær-
kers Forening.  
 
Da bestyrelsen ønskede udarbejdet nogle normalvedtægter til brug for de loka-
le landboforeninger, havnede opgaven hos undertegnede. I disse blev indføjet 
en omdiskuteret bestemmelse om, at kun aktivt udøvende landmænd havde 
stemmeret. Det var en indrømmelse til LS, der hævdede, at landboforeninger-
nes manglende hårdhed skyldtes ikke-landmændenes indflydelse.  
 
Ligeledes overtog jeg også arbejdet med kornordningerne, herunder deltagelse 
i kornnævnet, der en gang om måneden fastlagde importafgiften på importeret 
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foderkorn ud fra forskellen mellem de konstaterede importpriser, cif og den 
lovbestemte basispris. Brødkornet skulle afregnes til de i loven fastsatte priser 
for korn med maksimalt 17 pct. vand. Afleverede landmanden korn med 18 pct. 
vand, skulle der betales for tørring, og så blev der normalt beregnet et tørrings-
svind på 1,5 pct., selvom der matematisk kun sker et svind på 1,2 pct. Det var 
en stor strid mellem landmændene og kornhandelen i flere år, indtil det omsi-
der lykkedes os at lande på 1,3 pct. ud fra en indrømmelse af, at der ved be-
handlingen også er et slidsvind. 
 
Hurtigt blev jeg også involveret i det lovforberedende arbejde som medlem af 
udvalget vedr. en flyvehavrelov, vedr. jagtloven og vedr. sandflugtloven samt – 
som stedfortræder – af næringslovkommissionen, hvor jeg havde den oplevelse 
at møde både FDBs Ebbe Groes og den tidligere kolonialekspedient Hilmar 
Baunsgaard på klodshold. 
 
Bestyrelsen nedsatte et udvalg til forberedelse af en revision af vandløbsloven. 
Her blev jeg sekretær. Og da man i 1960 nedsatte landbokommissionen, skulle 
jeg forberede flere af landboforeningernes oplæg. Jeg blev også selv medlem af 
en række underudvalg og mødte også ofte som stedfortræder for medlemmer-
ne. Her mødte jeg de indædte udstykningsfanatikere. Også i den landbrugsmi-
nisterielle administration var der flere, der havde vanskeligt ved at sadle om. 
Grundindstillingen i ministeriet var, at man nødigt gik på tværs af Husmands-
foreningernes holdning.  
 
Lige såvel som det var svært for landmændene som helhed i 60’ernes begyn-
delse at acceptere, at de ikke længere udgjorde landets hovederhverv, så var 
det svært for Husmandsforeningerne – ikke mindst deres ideologer – at accep-
tere, at der ikke længere skulle oprettes nye brug, men at der i stedet skulle 
opstilles regler for sammenlægning og samdrift. Blandt fanatikerne var jord-
lovsudvalgsmedlemmerne retstatsmanden Mads Sig Steffensen og socialdemo-
kraten Fr. Teichert samt sekretæren i de jyske husmandsforeninger kommuni-
sten Thomas Christensen. (Han arrangerede i øvrigt gladeligt rejser til Sovjet og 
de øvrige Østlande med deres store kolkhozer.) Her prellede de argumenter, 
jeg kunne fremføre for en ændring, fuldstændigt af. Alligevel blev 60’erne en 
jordpolitisk turn-around, som det vist nu hedder. Men det gik trægt. 
 
Retfærdigvis skal siges, at der også i socialdemokratiet var røster for et opgør 
med udstykningspolitikken. Det gjaldt mest markant statshusmand Carl Peter-
sen, Ågerup, der fik lov at være landbrugsminister en måneds tid i efteråret 
1950, indtil regeringen ”gled i smørret”. Hans synspunkter var imidlertid så 
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upopulære i husmandkredse, at Hedtoft – da han på ny dannede regering i 
1953 – udnævnte udstykningstilhængeren Jens Smørum til landbrugsminister, 
der foretog de sidste stramninger i jordlovgivningen. Carl Petersen blev trafik-
minister. I 60’erne var han formand for den socialdemokratiske folketingsgrup-
pe. Da han også var formand for kornnævnet, fulgtes jeg tit med ham fra mø-
derne, hvor han kunne fortælle om nogle af deres interne problemer – f. eks. 
når Kampmann forsvandt. Han gav ikke meget for de mange akademikere, som 
de havde fået i gruppen. ”De piver, så snart de får en kniv i ryggen”, sagde han. 
”Når vi andre hiver skjorten af, så er der sgu ar fra nakken lige ned til røven”. 
Han fortalte mig også, at han havde advaret Krag mod at forcere det dyre bo-
ligbyggeri, fordi der ikke var langt fra bolignød til overskud af boliger og ledig-
hed i byggesektoren, hvad jo også skete i 1974, hvor Krag havde overladt an-
svaret til andre. 
 
Jens Smørum var knapt så skarp en intelligens. Hans embedsmænd fortalte, at 
han elskede selv at skrive alle breve under i ministeriet, og når han fik en sag 
forelagt til stillingtagen, spurgte han: ”Hvor er så muserederne i den her sag?” 
Han var imidlertid også selvironisk. Således har han selv fortalt om sin første 
dag som minister, hvor det havde overvældet ham, hvor mange ansatte, han 
havde til rådighed. Det fortalte han stolt om, da han om aftenen kom hjem til 
sin kone i Smørumnedre. ”Kan du tænke dig”, sagde han, ”der er altid en på 
spring til at opfylde mit mindste ønske”. ”Ja, det er godt med dig, Jens” lød det 
uimponerede svar, ”nu kan du så gå ud og hente mig en kurv tørv”. 
 
Landbruget sommeren 1959. 
Det blev en varm og meget tør sommer med en lille høst. Den gang havde radi-
oen regelmæssige landbrugsudsendelser, og Chr. Torpe rejste landet rundt og 
rapporterede, hvordan afgrøderne stod. Efter at vi havde hørt landmænd østpå 
i landet klage over udsigterne til en dårlig høst, var Torpe nået til hedebonden 
Andreas Heick – en bror til den senere direktør i Hedeselskabet. Hans afgrøder 
på den sandede jord ved Hejnsvig var hårdt ramt af tørken. Torpe mente, at det 
måtte være forfærdeligt at se kornet svinde hen under solens brand, hvortil 
Heick stilfærdigt bemærkede: ”Jo, men på disse egne må vi være forberedt på, 
at der ind imellem er år, hvor vi ikke høster noget.” Heick blev kort efter for-
mand i Ribe Amts Landboforeninger og senere næstformand og fungerende 
formand i Foreningen af jydske Landboforeninger. Han bevarede sin stilfærdige 
fremtræden, men var samtidig en indædt forsvarer for landmændenes rettig-
heder. 
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I landbrugsorganisationerne, hvor man året i forvejen udover en kornordning 
også havde fået en bemyndigelseslov og 100 mio. kr. til afsætningsfremme, var 
man fortsat uenige om, hvordan denne eksportfremme skulle udføres. Landbo- 
og Husmandsforeningerne havde i foråret 1958 fået dannet Landbrugets Af-
sætningsråd med den fynske slagteri- og landboforeningsformand Niels Eriksen 
som formand og den dynamiske Magasindirektør Villads Villadsen som direk-
tør, der også knyttede dygtige reklamefolk til sig. Men der var ikke enighed om, 
hvad man skulle udrette. 
 
I brancherne mente man, at rådet alene skulle hjælpe med reklame- og salgs-
kampagner og være udstillingsarrangør samt påtage sig opdyrkning af helt nye 
markeder, mens man nok selv skulle passe de traditionelle. På daværende tids-
punkt blev det gennemførende salg også på vore hovedmarkeder foretaget via 
agenter og grossister, ligesom bacon solgtes som hele sider emballeret i sække-
lærred og smør solgtes i dritler, ligesom kreaturer blev eksporteret levende. 
Der var derfor kun begrænset mulighed for mærkevaresalg. 
 
(I en parentes må det nok – som tidligere påpeget af Erik Helmer Pedersen - 
erkendes, at der i afsætningsleddet og i andelsvirksomhedernes strukturer reelt 
ikke var sket meget siden 20’erne. En medvirkende faktor var – udover 
30’ernes krise og 40’ernes afspærring – også nok den skæbne, der var overgået 
den dynamiske andelspioner Anders Nielsen, da Mælkeeksportens problemer 
førte til Andelsbankens lukning. Således berettede mejeriernes formand fra 
1926 til 1959, Søren Overgaard i 1960 i en sluttet kreds, hvor jeg deltog, om 
hvordan Anders Nielsen i 1926 af bitter erfaring havde advaret ham mod risi-
koen for bagholdsangreb, hvis man tog dristige initiativer. Dem kom vi så heller 
ikke til at se i de næste 35 år, hvor mejeriernes fællesorganisation koncentre-
rede sig om organisationens indre konsolidering og om bekæmpelse af TB og 
den smitsomme kastning.)  
 
Husmandsforeningerne og det store flertal i Landboforeningerne fandt, at det-
te måtte ændres, og da det ikke var sket i den hidtidige struktur, skulle Afsæt-
ningsrådet, som Niels Eriksen så ivrigt havde agiteret for – begyndende på 
Landboforeningernes landsformandsmøde i maj 1957, hvor Hans Pinstrup var 
til IFAP-møde i USA -, nu stå for det. Johs. Larsen kom endda på et møde med 
de sjællandske formænd i foråret 1959 til at sige, at dette nye råd, hvor alle – 
også husmandsforeningerne – var med, burde kunne afløse Landbrugsraadet. 
(Afsætningsrådet bestod af 3 fra landboforeningerne, 3 fra husmandsforenin-
gerne, 3 fra Landbrugsraadet (andelsselskaberne) og 1 fra hvert af de 9 eks-
portudvalg). Dette udsagn fremkaldte en alliance mellem andelsforeningerne - 
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der ikke kunne acceptere, at landbo- og husmandsforeningerne skulle be-
stemme over afsætningsarbejdet – og Landbrugsraadets medarbejdere, der 
hidtil havde samlet trådene i de vigtige handelspolitiske forhandlinger med især 
Tyskland og England om den løbende afsætning, og som følte, at det ville være 
en desavouering at blive underlagt Afsætningsrådet. 
 
I Landboforeningernes sekretariat var man optaget af den tiltrængte dynamik, 
som Afsætningsrådet efter de mange års stagnation kunne tilføre hele vort af-
sætningsarbejde, og Landsbladet agiterede da også kraftigt for det. Den private 
handel og industri vendte sig derimod mod de tendenser til centralisering i af-
sætningen, der lå i Afsætningsrådet. Navnlig opponerede den i øvrigt meget 
dygtige og initiativrige købmand, Erik Emborg fra Ålborg, ligesom avlsdy-
reksportør Hans Bundgaard argumenterede kraftigt mod at give Avlsdyrekspor-
tudvalget eneret på at eksportere avlskvæg. Dagbladet Børsen, som blev redi-
geret af den senere folketingsmand Jens Peter Jensen, der hentede megen in-
spiration på Axelborg Bodega, var fyldt med kritik fra den private handel, der 
hævdede at være initiativtagende, men som også drog fordel af det manglende 
sammenhold i landbruget. 
 
Det andet emne, der denne sommer var til livlig diskussion, var de europæiske 
markedsplaner. Efter at forhandlingerne mellem ”De 6” og ”De 7” var brudt 
sammen, havde regeringen fået flertal i Folketinget for en tilslutning til ”De 7”s 
frihandelsområde, som var blevet til på engelsk og svensk initiativ, og som ikke 
omfattede landbrugsvarer. Da man nu måtte forudse en gradvis fortrængning 
af vor landbrugseksport til ”De 6”, krævede Landbrugsraadet med fuld tilslut-
ning fra Landboforeningerne gennemført indenlandske foranstaltninger til af-
bødning af de værste følger for produktion og afsætning, herunder mulighed 
for centralsalg, støtte til udvikling af oversøiske markeder og omkostningsbe-
stemte hjemmemarkedspriser. 
 
Ikke mindst for Hans Pinstrup var situationen vanskelig, når landbruget ikke 
kunne producere til et frit marked. I hvert fald fremkom han i sin tale ved det 
jyske ungskues middag på restaurant Varna i Århus i juli med et voldsomt an-
greb på regeringen adresseret til æresgæsten, landbrugsminister Karl Skytte, 
fordi den med sin tilslutning til ”De 7” i stedet for ”De 6” afgørende havde svig-
tet landets og dets hovederhvervs økonomiske interesser. Karl Skytte blev så 
vred, at han aldrig siden satte sine ben på det jyske ungskue. 
 
Da Hans Pinstrup i august kom hjem fra et NBC-møde i Reykjavik meddelte han, 
at han ikke ville modtage genvalg ved det forestående delegeretmøde i okto-
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ber. Samtidig angreb han Husmandsforeningerne, fordi de ikke havde bakket 
op i ønsket om tilslutning til ”De 6”. Sagen var nok, at Hans Pinstrup følte sig 
trængt, og at han erkendte, at fraværet af fri afsætning ville afføde en række 
ordninger og tiltag, som var den liberale Hans Pinstrup imod. Tilmed var han i 
striden om afsætningsarbejdet kommet i klemme mellem landboforeningernes 
flertal og andelsforeningerne. 
 
I de jyske landboforeninger var der ingen oplagt kronprins. Men den mest re-
spekterede i bestyrelsen var nok formanden for regnskabsudvalget, forstander 
K. Møller, Hammerum, der også var en skattet foredragsholder ude i forenin-
gerne. Han afslog imidlertid. Flere bad så næstformanden S. Grue Sørensen, 
Struer om at stille op, og formanden for bygningsudvalget, den iderige Helge 
Ribe stillede også op. Vist nok på initiativ af det sønderjyske folketingsmedlem 
Jørgen Gram, der også var formand for Danhors, blev hans folketingskollega 
Anders Andersen, formand for planteavlsudvalget i Grenå Landboforening også 
bragt i forslag. 
 
Ikke mange landmænd kendte Anders Andersen, selvom han havde været med-
lem af folketinget siden 1953 og også var medlem af finansudvalget. Han havde 
allerede sat sig i respekt på Christiansborg, hvor man tiltroede ham en stor 
fremtid. Det bekræftede hans yngre kollega Henning Christoffersen da også i en 
tale ved Anders Andersens bisættelse. Han havde, efter at Thorkil Kristensen 
havde forladt Venstre, været udset til at være partiets skyggefinansminister. 
Var Anders Andersen ikke gået ind i organisationsarbejdet, ville han – og ikke 
Poul Hartling – formentlig være blevet valgt til ny formand efter Erik Eriksen. 
Nu nåede Anders Andersen imidlertid både at være landbrugets førstemand i 
14 år, og derefter være toppolitiker i de følgende 14 år. Spøgefuldt sagde jeg 
ved hans 75 års dag i 1987, at han først tjente for Lea i 2 x 7 år og derefter for 
Rakel i de næste 2 x 7 år. 
 
Der er ingen tvivl om, at mange i Venstre i 1959 så med bekymring på uroen i 
landbruget, og at der derfor var behov for en stærk og partitro formand. Flere 
delegerede bad sig imidlertid fritaget for, at landbruget skulle dirigeres fra Chri-
stiansborg. At landbruget netop havde brug for en formand, der var ubundet af 
politiske interesser, var blevet en udbredt opfattelse – især på Sjælland, men 
også med mange tilhængere i andre landsdele. 
 
Kort før delegeretmødet besluttede K. Møller sig alligevel til at stille op, hvilket 
gjorde, at Grue Sørensen bittert trak sit kandidatur. Før mødet var det den al-
mindelige opfattelse, at Møller ville blive valgt, fordi han var kendt og respekte-
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ret. Men i et indlæg på delegeretmødet efter Pinstrups beretning, afslørede 
Møller, at der var noget han havde misforstået, og det gjorde nok udslaget. Ved 
den første skriftlige afstemning fik ingen absolut flertal, men Helge Ribe gled 
ud, men ved den endelige afstemning mellem K. Møller og Anders Andersen fik 
Anders flest stemmer – 206 mod 176. Han takkede kort, fordi man havde stemt 
på ham uden at kende ham. ”I har underskrevet en blanco check, men selvom 
man kan se forskelligt på tingene, skal ingen være i tvivl om, at min stilling vil 
være bestemt af, hvad jeg mener vil komme danske bønder til gode.” 
 
I sekretariatet modtog vi valget med blandede følelser. Vi var bange for, at 
landbrugspolitikken nu skulle indordnes under Venstres folketingsgruppe, og at 
den progressive linje omkring ideen med Afsæningsrådet ville blive brudt. 
 
Anders Andersen sætter sig i respekt. 
Selvom Hans Pinstrup i De samvirkende danske Landboforeninger var valgt 
frem til 1. april 1960, blev Anders Andersen straks inviteret med til formand-
skabets møder. Han afslørede hurtigt sit klarsyn, og da han pr. 1. april 1960 
blev formand både i Landboforeningerne og i Landbrugsraadet tog han straks 
initiativ til at skabe klarhed på to afgørende stridsområder mellem Landbofor-
eningerne og henholdsvis andelsforeningerne og arbejdsgiverforeningen. 
 
Foranlediget af et udspil fra mejerierne gik han ind for, at man i et tolvmands-
udvalg fik nærmere defineret Afsætningsrådets arbejde. På efterårets delege-
retmøder udspandt sig nogle voldsomme og følelsesladede diskussioner mel-
lem Anders Andersen og Niels Eriksen, hvor sidstnævnte indirekte anklagede 
Anders Andersen for med sin holdning at have medvirket til direktør Villadsens 
pludselige død sommeren forud. Men nogle måneder senere havde Anders An-
dersen, Johs. Larsen og Niels Eriksen udarbejdet et fælles forslag om at gøre 
Afsætningsrådet til et udvalg under Landbrugsraadet, hvor så Husmandsfor-
eningerne skulle kunne indtræde. Da der ikke kunne opnås enighed om sidst-
nævnte, endte det med, at Landbrugets Afsætningsråd fik navneforandring til 
Landbrugets Afsætningsudvalg, som skulle høre under Landbrugsraadet, hvor 
også de 9 eksportudvalg blev optaget som medlemmer. 
 
Dermed fastlagdes, at afsætningsudvalget skulle være et serviceorgan. For så 
vidt havde andelsorganisationerne vundet, men Anders Andersen medvirkede 
til at presse dem til en langt større fælles indsats end tidligere. Og Niels Eriksen 
glædede sig i sin delegeretmødeberetning i 1961 over, at der nu var fodslag. 
Navnet var underordnet, men han ærgrede sig over, at to år var spildt, lød det i 
hans beretning på mødet, hvor han i øvrigt trådte tilbage som formand. I hans 
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sted valgtes min tidligere landbrugsskoleforstander Vagn Fog-Petersen, Dalum 
Landbrugsskole. Når der ved årsskiftet 1960-61 kunne opnås enighed mellem 
de tre landboforeningers repræsentanter, skyldtes det utvivlsomt, at Johs. Lar-
sen og Niels Eriksen erkendte, at de ikke længere kunne gennemtvinge deres 
egen linje med at gøre Afsætningsrådet til et toporgan. Således havde Anders 
Andersen sikret sig opbakning i den jyske bestyrelse.  
 
Landsbladet blev imidlertid til Anders Andersens store irritation ved med at kø-
re den tidligere vedtagne aggressive linje. Charles Jensen fik da arrangeret, at 
chefredaktør Toft-Nielsen skulle køre for Anders Andersen til et møde i Holbæk 
i vinteren 1961. I bilen forlangte Anders Andersen bladets loyalitet, ellers måtte 
deres veje skilles. Toft-Nielsen forsvarede sig med, at han blot agiterede for 
den linje, han mente, bestyrelsen havde fastlagt, og hvis der forelå en ændring, 
ville han naturligvis respektere det. Ikke alene blev Toft-Nielsen siden en stor 
beundrer af Anders Andersen, men Anders Andersen kom til at respektere Toft-
Nielsens flid og engagement, som han bl.a. lærte at kende under en længere 
rejse til en IFAP-generalforsamling i New Zealand i efteråret 1964. 
 
Det andet område var det landbrugspolitiske, hvor der i 1958 havde stået en 
strid mellem Hans Pinstrup og formanden for Landbrugets Arbejdsgiverfor-
ening, A.U. Juhl om æren for den i 1958 gennemførte kornordning. I konse-
kvens af markedsopdelingen stod landbruget overfor vanskelige forhandlinger 
med regeringen, og Landbrugets Arbejdsgiverforening stod overfor vanskelige 
lønforhandlinger i 1961, hvor man ikke ville imødekomme fagforeningernes 
krav uden fuld kompensation.  
 
Det lykkedes allerede i sommeren 1960 Anders Andersen og A.U. Juhl at blive 
enige om at danne Fællesudvalget for arbejdsøkonomiske Spørgsmål, det så-
kaldte kompensationsudvalg bestående af 8 repræsentanter fra arbejdsgiverne 
og 8 fra fra Landbrugsraadet (præsidenten, 3 fra Landboforeningerne og 2 fra 
både mejerier og slagterier). Arbejdsforhandlingerne og de landbrugspolitiske 
forhandlinger skulle køres uafhængigt af hinanden. Men man skulle holde hin-
anden orienteret i udvalget, og arbejdsgiverne ville ikke slutte overenskomst, 
før de landbrugspolitiske forhandlinger havde ført til et resultat, der ikke alene 
gav dækning for de øgede lønomkostninger, men også gav landmændene 
samme relative forbedring, som lønmodtagerne fik. 
 
Dermed havde Anders Andersen i sit første formandsår etableret en arbejdsde-
ling, der skabte relativ ro mellem organisationerne. Denne arbejdsdeling var 
ikke nedskrevet, for så havde man nok ikke kunnet enes, men dens hovedtræk 
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blev opfattet som en selvfølge. Vi havde dog gerne i Landboforeningernes se-
kretariat set en mere formaliseret afgrænsning mellem Landbrugsraadet og 
Landbo- og Husmandsforeningerne, men måtte affinde os med, at den be-
driftsorienterede landbrugspolitik i praksis var Landbo- og Husmandsforenin-
gernes område, mens henvendelser om den bredere landbrugspolitik foregik i 
både Landboforeningernes, Husmandsforeningernes og Landbrugsraadets 
navn. Afsætningen var andelsvirksomhedernes og branchernes opgave. Han-
dels- og markedspolitikken blev varetaget af Landbrugsraadet, ligesom de fæl-
les afsætningsfremmende foranstaltninger nu også var henlagt dertil. Arbejds-
markedsforhandlingerne lå som hidtil i arbejdsgiverforeningen, men ud fra de 
socialdemokratisk ledede regeringers forståelse for sammenhængen mellem 
landbrugets og lønmodtagernes økonomi var der nu oprettet et organ, hvor 
man kunne koordinere forhandlingsindsatsen. Det havde sekretariat i Land-
brugsraadet, men efter et mellemspil med H. Vitting-Andersen som udvalgets 
egen økonom blev beregningerne derefter i praksis gennemført i Landbofor-
eningerne. 
 
Når det lykkedes for Anders Andersen på kun et år at skabe klarhed i organisa-
tionernes arbejde på hans præmisser, skyldtes det hans politiske naturbegavel-
se med klare mål og med skakspillerens evne til at overskue spillet, kombineret 
med robusthed og udholdenhed i forhandlingerne. Han udnyttede sin base i de 
jyske landboforeninger og indgik en alliance med mejeriernes ledelse og den 
nyvalgte slagteriformand Johs. Dons Christensen, som han kendte fra deres 
fælles elevtid på Ladelund Landbrugsskole. Det skabte dog en vis bitterhed hos 
Johs. Larsen, der trådte tilbage i 1963, (dog også for at give plads til den utål-
modige Arne Pilegaard Larsen) og hos Niels Eriksen, der aldrig glemte nederla-
get. Og da sekretariatschef Charles Jensen følte, at han næppe ville få et tillids-
fuldt samarbejde med Anders Andersen, lagde han billet ind på og fik – i øvrigt i 
konkurrence med Pilegaard Larsen - stillingen som landbrugskyndig direktør i 
Østifternes Kreditforening. Senere i livet blev Anders Andersen og Charles Jen-
sen dog de bedste venner som medlem af en kortklub, der var aktiv lige til de-
res død. Anders holdt således en varm mindetale ved Charles Jensens bisættel-
se i foråret 2004 – året før sin egen død. 
 
Den manglende harmoni i Landboforeningernes ledelse i foråret 1961 kom og-
så til udtryk, da der skulle vælges ny sekretariatschef efter Charles Jensen. På 
anbefaling af sekretæren i jyske landboforeninger, Anders Holm gik Anders An-
dersen ind for den organisatorisk utrænede, men karismatiske og fagligt dygti-
ge landbrugslærer Kristian Nielsen, Ladelund, der til fleres overraskelse ikke var 
blevet forstander på Ladelund Landbrugsskole, da Dons Christensen trådte til-
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bage. Derimod pegede øernes landboforeninger på min forgænger i Tolv-
mandsforeningerne, Sigurd Pedersen, der var en dygtig driftsøkonom, og som 
tillige havde organisatorisk og landbrugspolitisk erfaring. Resultatet blev, at der 
i bestyrelsen var flertal for Kristian Nielsen, og det skulle så vise sig, at han 
sammen med formandskabet og et velfungerende sekretariat, ud fra egne visi-
oner og sit kendskab til landmændenes tankesæt, blev en samlende faktor og 
god formidler og igangsætter i sit kun 5-årige virke. 
 
Politiske resultater 1960. 
På basis af de forslag til forbedringer af landbrugets finansieringsforhold, som 
var indeholdt i landbrugskreditkommissionens betænkninger fra 1956 og 1958, 
havde landboforeningerne dannet indkøbsfinansieringsforeninger til billiggørel-
se af mekaniseringens finansiering.  
 
Større betydning fik det, at der i 1960 blev skabt lovgrundlag for oprettelse af 
Dansk Landbrugs Realkreditfond, der på basis af en garanti, som Nationalban-
ken og pengeinstitutterne stillede til rådighed, kunne yde lån indenfor en 70 
pct. sikkerhedsgrænse, hvor kredit- og hypotekforeningerne typisk kun havde 
ydet lån til ca. 50 pct. Det blev så Landbo- og Husmandsforeningerne opgave at 
udpege de vurderingsinspektører, som indstillede de enkelte låntagere til bevil-
ling. Denne løsning, der fungerede tilfredsstillende for DLR’s direktion, fik den 
afledede effekt, at der udvikledes et godt og fortroligt samarbejde mellem de 
to organisationers repræsentanter. Med Erik Krogstrup i spidsen og en konkret 
vurdering af de enkelte projekters rentabilitet kom DLR til at spille en afgøren-
de rolle for finansieringen af landbrugets omstilling, og DLR’s arbejdsform skab-
te både respekt og misundelse. Senere blev DLR den hensigtsmæssige formid-
ler af en række offentligt støttede finansieringsformer såsom YJ-lånene, 
70’ernes K-lån og gældssaneringslånene i 80’erne og 90’erne.  
 
Et andet resultat var mejeribrugets hjemmemarkedsordning. Landbrugets øn-
ske om lovbestemte ordninger var hidtil kun imødekommet for brødkorn og i et 
begrænset omfang for smør, idet 1958-loven garanterede, at prisen på hjem-
memarkedet ikke kunne falde under 6 kroner pr. kg, som dog var væsentlig un-
der produktionsomkostningerne. Landbo- og Husmandsforeningerne havde 
helst set, at landbruget under ansvar over for Monopoltilsynet selv fastlagde 
hjemmemarkedsprisen; men det krævede kontrol med hele produktionen, og 
det ville forudsætte forpligtende erklæringer fra hver enkelt landmand. Det 
fandt brancherne imidlertid urealistisk. Men i løbet af 1960 lykkedes det meje-
riernes fællesorganisation at opnå forpligtende erklæringer fra hver enkelt me-
jerivirksomhed, privat- såvel som andelsejede. Produktionsomkostningerne 
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blev under S.P. Jensens ledelse beregnet til 7,50 kr. pr. kg smør. Monopoltilsy-
net kunne imidlertid kun godkende 7,00 kr., og på det grundlag blev ordningen 
sat i kraft pr. 13. januar 1961. Landbruget ankede afgørelsen til Monopolanke-
nævnet, men blev ikke imødekommet på prisspørgsmålet – bl.a. under henvis-
ning til den tidligere politisk fastsatte pris på 6,00 kr. En videre anke til hen-
holdsvis Østre Landsret og Højesteret ændrede ikke afgørelsen. 
 
Det blev således de 7 kroner, der kom til at danne basis for de senere forhøjel-
ser, som foregik efter forudgående beregninger over de skete omkostningsstig-
ninger fratrukket den beregnede effektivitetsstigning. Beregningerne blev ledet 
af S.P. Jensen i skarp dialog med Monopoltilsynets bedste beregnere. Det var i 
øvrigt blandt disse, de økonomiske vismænd rekrutterede til deres sekretariat. 
 
 
 

Landbrugskonflikten, maj 1961 – og IFAP. 
 

Maj måned 1961 blev et landbrugspolitisk vendepunkt, idet regeringen måtte 
erkende, at også landbrugsindkomsterne måtte reguleres i overensstemmelse 
med den almindelige lønudvikling, ligesom det allerede skete for hjemmemar-
kedsindustrien og hele servicesektoren. I det foregående tiår havde landmæn-
denes indkomster været nominelt uændrede, mens leveomkostningerne var 
steget 20 pct., og indkomsterne i industri og håndværk var steget med 40 pct. 
Overenskomstfornyelserne i byerhvervene pr. 1. marts 1961 sluttede med løn-
stigninger på mindst 10 pct. med stigninger på 20 pct. for de lavest lønnede. 
 
Landbrugets overenskomster skulle fornyes pr. 1. april, og for at acceptere 
samme lønstigninger som for byerhvervene, som ville påføre landbruget en 
merudgift på 200 mio. kr., skulle ikke alene dette beløb kompenseres, men der 
skulle også ske en forholdsmæssig lige så stor regulering af landmændenes ind-
komster. Det resulterede i et samlet krav på 555 mio. kr. Heraf skulle 90 mio. 
kr. bestå i mindre jordskatter, 150 mio. kr. i diverse hjemmemarkedsordninger 
og ca. 300 mio. kr. i kontantstøtte. Kompensationsudvalgets strategi var, at alle 
landbrugets overenskomstforhandlinger forløb parallelt, og at en eventuel kon-
flikt ville bryde ud samtidig og dermed lamme fødevareforsyningen. Imidlertid 
forløb forhandlingerne sådan, at de varslede slagteristrejker efter udsættelse i 
2 gange 14 dage ville træde i kraft d. 4. maj, mens forligsinstitutionen på meje-
riområdet havde mulighed for udsættelse i yderligere 14 dage, hvis den så en 
mulighed for forlig. Trods arbejdsgivernes benægtelse af en forligsmulighed, 
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blev mejeristrejken alligevel udsat. Samtidigheden var dermed brudt. Forbru-
gerne ville godt kunne tåle 14 dages strejke på slagterierne, mens det ville blive 
svært for landmændene, og arbejdsgiverne kunne i henhold til de fagretlige 
regler ikke lukke mejerierne, når konflikten var lovligt udsat. 
 
Da landbrugsministeren i de parallelle forhandlinger med Landbo- og Hus-
mandsforeningerne havde meddelt, at regeringen ikke kunne gå længere end 
til 300 mio. kr. over for Landboforeningernes og Landbrugsraadets krav om de 
nævnte 555 mio. kr. og Husmandsforeningernes krav på 400 mio. kr., gav 
Landboforeningernes bestyrelse d. 2. maj tilslutning til at drage den fulde kon-
sekvens af en afvisning af regeringens tilbud. 
 
I løbet af torsdag d. 4. maj blev der gennem kontakt mellem Landboforeninger-
ne, mejeriernes fællesorganisation, andelsslagterierne, kreatursalgsorganisati-
onerne og Tolvmandsforeningerne truffet beslutning om at opfordre land-
mændene til, med virkning fra mandag morgen d. 8. maj, at standse al leveran-
ce af mælk, kvæg og svin. Opfordringen, som Husmandsforeningerne ikke ville 
deltage i, udsendtes fredag d. 5. maj som et særnummer af Landsbladet, og 
mejerierne distribuerede opfordringen med mælkekuskene. Samme dag ud-
sendtes en opfordring til samtlige lokale landboforeningsformænd om at styrke 
sammenholdet, og der fortsattes med løbende orienteringsskrivelser til hver 
enkelt formand hver af dagene d. 8., 9. og 10. maj. Rent organisatorisk var det-
te en nydannelse, idet al orientering fra Axelborg til de lokale foreninger hidtil 
var sket ved videreforsendelse gennem de provinsielle foreninger. Denne eks-
traordinære situation krævede direkte kontakt, og derved lagdes grunden til de 
direkte formandsmeddelelser. 
 
Personligt havde jeg det dårligt med konflikten. Det havde de også i Venstres 
folketingsgruppe, hvor ikke mindst formanden Erik Eriksen var vred. Han havde 
i telefonen revset direktør Niels Kjærgaard, Landbrugsraadet, der var hans tidli-
gere embedsmand fra landbrugsministeriet. Og i et ekstraordinært gruppemø-
de fredag formiddag gik det ud over Anders Andersen. Landbruget skulle tilba-
gekalde sit leveringsstop. Til gengæld ville Venstre foreslå en lov om, at alle ar-
bejdskonflikter skulle stilles i bero indtil d. 20. maj, mens folketinget forvente-
des at vedtage de nødvendige landbrugsordninger. Anders Andersen ringede 
under mødet til Landboforeningerne, hvor jeg hørte Johs. Larsen svare: ”Hvis vi 
skal være karle i Venstres gård, skal vi også være sikre på en ordentlig løn for 
det”, og den sikkerhed lå der ikke i Erik Eriksens forslag. Opfordringen til leve-
ringsstop blev derfor opretholdt, og det gik som ventet i gang mandag morgen 
d. 8. maj. 



66 

Hvad vi ikke vidste den gang var, at der allerede søndag aften d. 7. maj blev 
holdt et hemmeligt møde mellem statsminister Viggo Kampmann og Anders 
Andersen. Det var formidlet af udenrigsministeriets pressechef Kaj Johansen, 
der tidligere havde været pressesekretær i Landbrugsrådet, og det blev afholdt 
på et af modstandsbevægelsens gamle mødesteder i Zoologisk Have. Da stats-
ministeren havde en interesse i, at udviklingen ikke løb ud af kontrol, enedes 
de om, at konflikten i løbet af nogle dage skulle løses indenfor en beløbsramme 
på godt 450 mio. kr. 
 
Leveringsstoppet blev næsten 100 pct. effektivt. Der blev uro på B&W. Det 
skulle der nu ikke så meget til dengang. Arbejderne udtrykte deres vrede gen-
nem en delegation til Axelborg. Her fik nogle dog forståelse for, at også land-
mænd måtte konflikte for en bedre løn. Efter en dags konflikt foranledigede 
statsministeren, at landbrugsministeren indkaldte til ny forhandling d. 9. maj, 
og landbrugsministeren fik nu lov at slutte forlig på ca. 450 mio. kr. Tidligt om 
morgenen d. 10. maj var forliget en kendsgerning, og leveringsstoppet kunne 
ophøre d. 11. maj om morgenen.  
 
Forliget var beregnet til 459 mio. kr., men dets faktiske værdi blev lidt større. 
Dermed blev ikke alene dækket udgifterne til lønstigninger, men det gav også 
landmændene en nettoindkomstfremgang af nogenlunde samme relative stør-
relse. Forslaget indeholdt en kontant støtte på 300 mio. kr., som fordeltes pr. 
ko og pr. ejendom og i forhold til kunstgødningsforbrug og betalte amtsskatter. 
Slagterierne fik lov at tage en merpris på hjemmemarkedet på 50 øre pr. kg. 
Staten overtog kontroludgifterne med levnedsmidlerne, og der blev bevilget 75 
mio. kr. til eksportfremme. Derudover forbedredes kornordningen og konsu-
lentordningen, og der skulle ansættes flere statskonsulenter. 
 
Bagefter karakteriserede A.U. Juhl forløbet således: ”Vi gjorde arbejdet, Anders 
Andersen tog æren, og Peter Jørgensen tog pengene”. Det lød godt, men det 
var ikke rigtigt, selvom sammenkædningen af overenskomst- og landbrugsfor-
handlinger ganske rigtigt var A.U. Juhls kongstanke. Men da forligsmanden 
brød samtidigheden i forhandlingerne på arbejdsmarkedet, faldt denne sam-
menhæng væk, og det var derfor alene i kraft af de øvrige organisationer og 
deres medlemmers sammenhold, at leveringsstoppet blev en realitet. Og for så 
vidt angår Husmandsforeningernes andel, var det alene de 112 mio. kr. i ejen-
domstilskud, der ikke stod i relation til produktionens størrelse. 
 
Med konflikten havde landbruget også sat sig i respekt. Og gennem resten af 
10-året blev landbrugsordningerne revideret ved hver eneste overenskomst-
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fornyelse. Politisk svækkede det Karl Skytte, der havde været loyal over for re-
geringen, men som var blevet underløbet af sin egen statsminister. Organisato-
risk blev det en alvorlig svækkelse af Husmandsforeningerne. Når man færde-
des til forhandlinger i landbrugsministeriet, var det tydeligt, at Husmandsfor-
eningernes holdning nu ikke længere tillagdes samme afgørende betydning 
som tidligere. 
 
Den internationale landboforening – IFAP. 
For mig personligt fik landbrugskonflikten den virkning, at den bidrog til min 
videre uddannelse ved, at formandskabet og Kristian Nielsen måtte aflyse de-
res deltagelse i den internationale landbrugsorganisation IFAP’s generalforsam-
ling i Dubrovnik. Derfor blev jeg og det engelskkyndige bestyrelsesmedlem 
Gunnar Tvedegaard fra Ringsted sendt af sted. Vi tog med fly til München d. 10. 
maj og videre med nattog til Rijeka, hvorfra vi sejlede til Dubrovnik med an-
komst d. 12. maj. Øvrige deltagere var kontorchef Lars Aage Larsen, Landbrugs-
raadet og generalsekretærsekretær Axelsen Drejer fra Andelsudvalget.  
 
IFAP’s formand Jim Patton (bror til pansergeneralen Georg Patton) var en im-
ponerende skikkelse, høj af statur med klap for det ene øje og med fremragen-
de talegaver om verdens bønders mulighed for indflydelse, hvis de ville. Det var 
en broget forsamling med vidt forskellige interesser. Frihandelsfortalerne New 
Zealand, Australien, Canada, Danmark, Irland og delvis USA og Holland var i 
mindretal. De øvrige – de fleste europæere, Indien og især Japan – var optaget 
af at beskytte hver deres hjemmemarked. Når New Zealænderne tordnede 
mod protektionismen, der gav katastrofalt lave smørpriser på verdensmarke-
det, svarede franskmændene, at hele miseren var fremkaldt af, at New Zealand 
producerede mere smør, end de selv havde brug for. 
 
Der kunne dog i almindelighed opnås enighed om at gå ind for et system med 
internationale vareaftaler til stabilisering af verdensmarkedspriserne. Selvom 
der da også på regeringsplan blev indgået både en hvedeaftale, en sukkeraftale 
og en kakaoaftale med en vis effekt, fik disse internationale aftaler aldrig nær 
samme stabiliserende betydning, som for eksempel OPEC-landenes olieaftaler 
senere fik. 
 
Man gik også ind for støtte til landbrugets udvikling i U-landene og for fødeva-
rehjælp til katastrofeområder, ligesom man var stærkt optaget af styrkelse af 
landmændenes markedsplacering og deres økonomiske og politiske selvstæn-
dighed. Derfor var drøftelse af, hvorledes andelssamvirket kunne styrkes altid 
et vigtigt element. 
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Det var inspirerende at møde alle de store landboformænd fra USA, Canada, 
England, Tyskland, Holland, Irland, Norden, Australien og New Zealand og man-
ge andre lande. Siden har jeg deltaget i de fleste af IFAP’s generalforsamlinger 
og i den vigtige kornkomites møder. Derved har jeg ikke alene lært de vigtigste 
aktører – herunder gæstetalerne fra de internationale regeringsorganer – at 
kende, men også fået et indgående kendskab til mekanismerne på de interna-
tionale markeder og til forskellige udformninger af landbrugspolitikken. Ved 
generalforsamlingerne op gennem 1960’erne var Danmark sammen med New 
Zealand den ivrigste fortaler for frihandel. Arbejdssproget på møderne var en-
gelsk og fransk, men da det var de færreste folkevalgte ledere, der den gang 
magtede fremmedsprog, var det anstrengende at deltage, da man både løben-
de skulle oversætte til sin sidemand, nedfælde hovedpunkter til et referat og 
samtidig også gøre notater til et dansk indlæg i debatten. 
 
Særligt belastende blev det ved generalforsamlingen i Tokyo 1969, hvor jeg 
blev indvalgt i den redaktionskomite, der skulle lave udkast til generalforsam-
lingens rapport, og som arbejdede om aftenen og ud på natten. Delegationen 
blev ledet af Anders Andersen, der afholdt møder i den danske delegation tid-
ligt om morgenen til afrapportering og beslutning om den danske indsats i da-
gens komite- og plenummøder. Det lettede meget, da Pilegaard og især Kjeld-
sen med deres sprogkyndigheder kom til. Danske folkevalgte kunne da gøre sig 
gældende på lige fod med de øvrige. På denne baggrund og med hans store 
forhandlingserfaring som tidligere COPA-præsident blev H.O.A. Kjeldsen da og-
så valgt til præsident for landmændenes verdenssammenslutning i perioden 
1990-94. Her lykkedes det ham at samle medlemslandene om et fælles udspil 
om landbrugets holdning til både FN’s klimakonference i Rio og til WTO for-
handlingerne. 
 
Det er generelt mine erfaringer fra internationale fora, at et lille land kan opnå 
en ganske betydelig indflydelse, når blot argumentationen og hjemmearbejdet 
er i orden, og når man mestrer forhandlingstaktikken. 
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Landbrugsordningernes udbygning, 1962-66. 
 
I andet halvår 1961 skete der en stigning i produktionen af svinekød, der over-
steg, hvad det engelske marked kunne aftage. Det fik i sommeren 1961 slagte-
rierne til at foreslå gennemført en 2-pris ordning for svinekød, således at den 
produktion, der oversteg produktionen i 1959-60, skulle afregnes til den lavere 
pris, som den marginale produktion kunne hjemtage. Det var en slags genindfø-
relse af svinekort, som de fleste landmænd var imod. På den anden side følte 
man også, at det var retfærdigt, at de landmænd, der øgede produktionen ud-
over, hvad markedet kunne bære, selv skulle mærke den fulde prismæssige 
konsekvens. Problemet var, at en sådan ordning ville præmiere de ældre land-
mænd, der ikke ønskede at udvide, mens det ville gå ud over de unge, der for 
at klare deres forpligtelser var nødt til at udvide produktionen, og landmænd, 
der hidtil havde solgt korn, ville – hvis kornprisen faldt – ikke have mulighed for 
at kompensere ved at fodre kornet op. Dertil kom, at de landmænd, der hidtil 
havde købt deres smågrise hos soholdere til opfedning, ville kunne udvide de-
res svineproduktion ved at påbegynde sohold og selv producere smågrisene, og 
det ville så bringe de hidtidige soholdere i klemme. 
 
En kvotering af produktionen ville kun kunne gennemføres ved lov, og land-
brugsminister Karl Skytte krævede derfor opbakning fra et enigt landbrug. 
Landboforeningerne var i realiteten splittede i spørgsmålet. Flere ønskede en 
begrænsning af svineproduktionen løst ved en fordyrelse af foderkornet, og 
man kunne kun bakke op om slagteriernes forslag, hvis man ved særtildelinger 
af svinekort kunne imødegå de ovennævnte indvendinger. Da tillige Husmands-
foreningerne vægrede sig ved at gøre noget ved kornprisen, kunne slagterier-
nes forslag ikke gennemføres i denne omgang.  
 
Det dukkede imidlertid op igen i vinteren 1964-65 - som et forslag om prisdiffe-
rentiering – under kraftig agitation fra formanden Johs. Dons Christensen, der 
var en glimrende agitator. Det fik nu opbakning af Husmandsforeningerne og 
den ene af Landboforeningernes to formænd, Arne Pilegaard Larsen, som hav-
de øernes landboforeninger bag sig. Det var også indtrykket, at flertallet af de 
jyske landboforeningers formænd ud fra Dons Christensens argumentation var 
for det. Men Anders Andersen var indædt modstander. Han ville ikke have en 
ny svineregulering, der også ville tage dynamikken ud af erhvervet. En af-
dæmpning af svineproduktionen burde ske gennem en forhøjelse af kornpri-
sen. 
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På et formandsmøde i Foreningen af jydske Landboforeninger i januar 1965 
lykkedes det Anders Andersen at vende stemningen til fordel for sit synspunkt, 
og fra et bestyrelsesmøde i De samvirkende danske Landboforeninger d. 28. 
januar 1965 konkluderedes det, at problemet var de sidste 2 års lave foder-
kornpriser, og at der derfor måtte ske en væsentlig forhøjelse af foderkornpri-
sen. Anders Andersen havde på dette område skaffet sig en allieret i socialde-
mokraten Chr. Thomsen, der var blevet landbrugsminister i 1964. Resultatet 
blev derfor en forhøjelse af foderkornprisen fra 46 til 50 kr. pr. hkg. fra og med 
høsten 1965 og til 52 kr. i 1966, jfr. den senere omtale af 1965-revisionen. 
 
Slagterierne var ganske vist ikke tilfredse med denne udgang, og de fremkom 
med nye oplæg i resten af 1965, men efter en stigning i baconprisen i foråret 
1966 forstummede diskussionen, og den blev ikke senere genoptaget. 
 
Afgørelsen i 1964-65 af, om svineproduktionen skulle reguleres hos den enkelte 
landmand, beroede i virkeligheden på, hvem af de to gamle landbrugsskole-
kammerater Anders Andersen og Johs. Dons Christensen, der var bedst til at 
argumentere for deres sag. På Axelborg var agronomerne i slagterierne over-
beviste om, at Dons ville vinde, mens vi andre sagde, at man ikke skulle under-
vurdere Anders Andersen, som vi stiltiende bakkede op, selv om Dons utvivl-
somt havde flertallet af landmænd bag sig ved årsskiftet 1964-65.  
 
Der skulle gå 20 år, før en kvoteringsordning på ny kom på tale. Det var for 
mælkeproduktionen efter fælles beslutning i EF i 1984. 
 
Hjemmemarkedsordninger. 
Forringelsen af økonomien 1961-62 foranledigede kompensationsudvalget til i 
marts 1962 at anmode om at få landbrugsordningerne udbygget med en 
hjemmemarkedsordning for alle animalske produkter og forhøjede kornpriser 
samt fritagelse for jordskat. Disse krav blev meget stærkt underbygget i en ud-
talelse fra samtlige landboforeningsformænd fra et af de dengang sjældne 
landsformandsmøder, der blev holdt i Odense d. 27. april. 
 
Husmandsforeningerne, der ikke var med i kompensationsudvalget, stod ikke 
bag forslaget om forhøjelse af foderkornprisen. Og i en forhandling mellem or-
ganisationerne og landbrugsministeriet d. 7. maj, hvor også jeg deltog, meddel-
te Karl Skytte vredladent, at han ikke havde nogen mulighed for at imødekom-
me landbruget, når man var så indbyrdes uenige. Han forlod derefter mødet 
med en bemærkning om, at vi jo kunne kalde på ham, hvis vi kunne blive enige. 
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Så begyndte Landbo- og Husmandsforeningerne at forhandle indbyrdes. Inden 
længe var Anders Andersen og Peter Jørgensen enige om i fællesskab at kræve 
gennemført en hjemmemarkedsordning for de animalske produktioner, men 
også en forhøjelse af foderkornprisen fra 40 til 46 kr. pr. hkg. Når Peter Jørgen-
sen gik med til det, skyldtes det, at han bøjede sig for logikken i, at også korn-
producenterne havde krav på en hjemmemarkedsprisordning. Han krævede 
blot et statstilskud til den pulje af opkrævede kornafgifter, som senere blev ud-
loddet til det mindre landbrug som kompensation for kornprisfordyrelsen.  
 
Derefter blev landbrugsministeren tilkaldt. Men da han hørte, hvad man var 
blevet enige om, overfaldt han verbalt Peter Jørgensen, fordi han ikke havde 
forstået at varetage sine medlemmers interesser. Den belæring ville Peter Jør-
gensen gerne have sig frabedt, og det cementerede da også kun hans opbak-
ning bag forliget, som Karl Skytte nu blev nødt til at efterkomme. 
 
Gennemførelsen af hjemmemarkedsordningerne trak dog ud på grund af for-
brugermodstand i den socialdemokratiske folketingsgruppe, men blev gennem-
ført i en ekstra samling i august måned med den tilføjelse, at priserne på 
hjemmemarkedet i udgangssituationen kun måtte forhøjes med 200 mio. kr. i 
forhold til eksportpriserne. Derefter skulle de kunne reguleres med omkost-
ningsudviklingen efter Monopoltilsynets godkendelse. 
 
I de følgende år skete der løbende reguleringer af hjemmemarkedspriserne ef-
ter de under S.P. Jensen ledede omkostningsberegninger og ofte efter lang-
strakte drøftelser med Monopoltilsynet om enkeltheder i beregningerne, her-
under ikke mindst beregningen af effektivitetsfradraget. Ved et af de mange 
møder i Monopoltilsynet, S.P. Jensen, Ib Skovgaard og Jørgen Mortensen var 
kommet til, annoncerede receptionisten: ”Repræsentanterne for firmaet S.P. 
Jensen er kommet.” 
 
I årene 1961-72 opnåede landbruget gennem ordningerne et merprovenu på 
ca. 6,4 mia. kr. heraf ca. 3,5 mia. kr. fra de lovmæssige ordninger. Selvom land-
bruget fandt, at det godkendte udgangspunkt for både mejeriprodukter og de 
øvrige varer var for lavt ansat, må det dog erkendes, at landbruget med disse 
ordninger tilnærmet fik dækning for produktionsomkostningerne for den del af 
produktionen, der solgtes på hjemmemarkedet. 
 
Helhedsløsningen i 1963. 
Tabet på de to tredjedele af produktionen, der gik til eksport, måtte landbruget 
i princippet selv bære dog med den hjælp fra det øvrige samfund, som var 
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kommet til udtryk i de kontante tilskud i landbrugsforliget 1961. Disse ordnin-
ger udløb i 1963, hvor der på ny var overenskomstforhandlinger. 
 
I 1962 var loven om økonomisk samordning trådt i kraft. Det var realiseringen 
af Det radikale Venstres ideer om, at der på basis af saglige oplysninger og for-
handlinger burde kunne findes en koordineret løsning, hvor samfundets og in-
teresseorganisationernes ønsker kunne gå op i en højere enhed. De blev samlet 
i Det økonomiske Råd under ledelse af et formandskab, vismændene. 
 
Vismændene fastslog i december 1962, at hovedparten af den økonomiske 
vækst allerede var beslaglagt gennem pristalsregulering og øgede statsudgifter, 
og at der derfor kun var plads til sådanne indkomstforbedringer, som af forde-
lingspolitiske grunde måtte anses for absolut påkrævede. Det ville derfor være 
ønskeligt, at man afventede vismændenes undersøgelse af indkomstudviklin-
gen for de vigtigste befolkningsgrupper siden 1955. Derfor burde overens-
komstfornyelsen udskydes og samordnes med støtten til landbruget og af fi-
nanspolitikken i finansloven, der skulle vedtages inden 1. april.  
 
Statsministeren indbød arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationerne 
til et møde d. 4. januar 1963, hvor han erklærede sig enig i behovet for en hel-
hedsløsning, men i stedet for en udskydelse ønskede han en fremrykning af 
forhandlingerne, så hele indkomstpolitikken var fastlagt til normalt overens-
komstudløb pr. 1. marts. Han bad derfor vismændene fremskynde deres ind-
komstundersøgelse. Alle gav deres tilslutning, også landbruget, der hermed 
skulle fremskynde forhandlingerne med 1 måned. 
 
I de efterfølgende forhandlinger i landbrugsministeriet understregede organi-
sationerne, at der i lys af indkomstudviklingen ville være brug for betydelige 
forbedringer af landbrugsordningerne, men at man burde afvente vismænde-
nes indkomststatistik, før man lagde sig fast. 
 
Sideløbende førtes forhandlinger om arbejdsoverenskomsterne i forligsinstitu-
tionen. Men d. 18. februar meddelte forligsmanden statsministeren, at han 
fandt det formålsløst at fortsætte. Derefter tog statsministeren direkte kontakt 
til arbejdsmarkedets parter, og regeringen udformede derefter d. 27. februar i 
forståelse med LO sit eget forslag til helhedsløsning. 
 
Midt under denne forhandlingsfase gav Landboforeningernes bestyrelse d. 21. 
februar opbakning til et oplæg fra formandskabet, der dog var foreløbigt, indtil 
indkomststatistikken forelå. Det indeholdt bl.a. en forhøjelse af kornpriserne, 
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en reduktion i jordskatterne, et tilskud til forædlingsvirksomhedernes rationali-
sering og et forhøjet kontanttilskud i form af en af landbruget bestyret disposi-
tionsfond til administration af eksportfremmeforanstaltninger m.v. 
 
Regeringens forslag til helhedsløsning blev d. 25. februar fremlagt i folketinget 
uden hensyn til vismændenes indkomststatistik, der først fremkom senere på  
dagen. Denne statistik for perioden 1955-62 viste en fremgang i bruttoindkom-
sten, der for landmænd var 27 pct., for timelønnede i industri og håndværk 66-
72 pct., for funktionærer 60 pct. og for industriens selvstændige 70 pct. 
 
Regeringens forslag til helhedsløsning var en forlængelse af gældende overens-
komster, idet der dog blev afsat mindre puljer, som fortrinsvis skulle komme 
lavtlønnede til gode. Endvidere skulle pristalsreguleringen ændres, så skatter 
og afgifter blev taget ud. For landbruget var der stort set også tale om en 
uændret støtte, men dog med mindre forringelser. En nydannelse var, at der af 
den samlede ramme blev afsat 10 mio. kr. til mejerirationalisering, og at eks-
portfremmemidlerne blev overført til et bredere formål i en af landbruget og 
den private levnedsmiddelindustri og handel bestyret dispositionsfond. Begge 
disse ændringer må nok tilskrives særskilte drøftelser mellem landbrugsmini-
steriets departementschef Valdemar Hornslet og henholdsvis direktør T. Ma-
thiassen, Mejerikontoret og direktør Niels Kjærgaard, Landbrugsraadet. 
 
I lys af den indkomststatistik, som regeringen selv havde ønsket, var regerin-
gens ”såkaldte helhedsløsning” aldeles utilstrækkelig. I en henvendelse til fol-
ketinget argumenterede Landboforeningerne, Landbrugsraadet og kompensa-
tionsudvalget derfor for markante forbedringer både vedr. kornordninger, jord-
skatter og navnlig eksportfremme. Regeringen, der i realiteten var låst i hen-
hold til sin aftale med LO, havde flertal for sit forslag til helhedsløsningen, som 
blev vedtaget d. 15. marts.   
 
Forud havde Landboforeningerne drøftet situationen på et bestyrelsesmøde 
om formiddagen d. 11. marts, som Anders Andersen på grund af tåge i Tirstrup 
ikke kunne nå frem til. Jeg måtte derfor hente ham ved færgen i Hundested, så 
han kunne nå frem til det landsformandsmøde i København, som var indkaldt 
til om eftermiddagen. 
 
På bestyrelsesmødet havde harmen over regeringens behandling udløst forslag 
om leveringsstop, men man var dog enedes om at lade kompensationsudvalget 
drage den endelige konklusion. På det efterfølgende landsformandsmøde var 
harmen også stor. Den kom til udtryk i en skarp protest og opfordring til folke-
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tinget om at imødekomme landbrugets forslag. Udtalelsen endte med at slutte 
op om, hvad kompensationsudvalget måtte drage af konsekvenser. 2 stemte 
imod. De ville have leveringsstop. 
 
Kompensationsudvalget var i situationen reelt magtesløs, da overenskomsterne 
var blevet fastlagt ved lov. Derfor måtte man nøjes med en harmdirrende pro-
test. Og i Landboforeningernes øverste ledelse indså man, at det ville være 
svært at opnå forståelse for en landbrugskonflikt i form af et leveringsstop, når 
andre befolkningsgrupper havde måttet bøje sig for folketingets vedtagelse. 
 
Den frustration og afmægtighed, der prægede landsformandsmødet, førte i 
sekretariatet til den konklusion, at den slags møder tålte organisationen ikke 
flere af. Der kom ikke noget godt ud af at mødes for blot at erkende egen af-
magt. Kommende landsformandsmøder burde have et mere konstruktivt ind-
hold med det formål at fastlægge den fremtidige strategi. 
 
1965 revisionen. 
Vismændene konstaterede i 1964, at mens samfundets produktivitetsstigning 
kun gav basis for en årlig indkomstfremgang på 1.500 mio. kr. om året, så var 
den faktiske stigning på mindst 3.500 mio. kr., hvilket resulterede i kraftig infla-
tion og et stigende betalingsbalanceunderskud. Men denne gang kom der ikke 
noget initiativ fra regeringen om en helhedsløsning. Over for landbruget spille-
de regeringen ud med en reduktion i de enkelte tilskud på 100 mio. kr., og man 
ønskede en afvikling af brødkornordningen. Da man efter byerhvervenes af-
slutning af overenskomstforhandlingerne blev klar over, hvad omkostningsud-
viklingen ville blive i landbruget, fremsatte Landboforeningerne og kompensa-
tionsudvalget krav, hvis vigtigste elementer var en forøgelse af kontantstøtten 
med 250 mio. kr. og en forhøjelse af foderkornbasisprisen fra 46 til 55 kr. Hus-
mandsforeningernes oplæg var bortset fra kornprisen i ganske god overens-
stemmelse hermed.  
 
Regeringen frafaldt nu sit oplæg om en forringelse af kontantstøtten, og under 
den sidste fase i landbrugets overenskomstforhandlinger fremsatte regeringen 
– efter forudgående direkte forhandlinger med arbejdsgiverne – et forslag om 
en forhøjelse af hvedeprisen med 1 kr. og af rugprisen med 2 kr. samt en forhø-
jelse af foderkornprisen fra 46 kr. til 50 kr. i 1965 og til 52 kr. i 1966 fulgt af en 
årlig forhøjelse af tilskuddet til kornpuljen på 10 mio. kr. På det grundlag tilslut-
tede arbejdsgiverne sig forligsmandens mæglingsforslag, og det øvrige land-
brug, der ikke ønskede at bære konsekvenserne af en strejke, ville ikke fraråde 
arbejdsgivernes tilslutning, men det efterlod en stor bitterhed i det øvrige 
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landbrug, at man havde nøjedes med en forbedring alene for det kornsælgende 
landbrug. Anders Andersen kunne i Landboforeningernes bestyrelse d. 31. 
marts konstatere, at de manglende resultater for husdyrbruget skyldtes de di-
rekte forhandlinger mellem A.U. Juhl og regeringen. Bestyrelsen beklagede 
stærkt det manglende sammenhold i kompensationsudvalget, men bestræbel-
serne måtte nu samle sig om, at det ikke gentog sig. 
 
 

Jordlovgivningen, 1962 – 1971. 
 
Konsekvensen af behovet for strukturtilpasning i landbruget var siden 1960 
blevet behandlet i Landbokommissionen, og der var da allerede i 1962 efter 
kommissionens indstilling indført sammenlægningsmulighed for de mindste 
ejendomme d.v.s. med under 7 ha af gnsn. bonitet, når den sammenlagte ejen-
dom ikke derved oversteg 20 ha af gnsn. bonitet. Et stort mindretal i kommissi-
onen var også gået ind for et forslag, jeg på Landboforeningernes vegne havde 
stillet om, at det altid skulle være lovligt at drive 2 ejendomme sammen. Men 
det blev først lov i 1963. 
 
Også andre problemer trængte sig på. Det ene var muligheden for tilslutning til 
det europæiske fællesskab. For bedst muligt at sikre, at dansk landbrug kunne 
forblive på danske hænder, var der behov for at skærpe erhvervelsesreglerne, 
når man ikke længere kunne kræve dansk statsborgerskab. Det andet hoved-
problem kom fra den af den økonomiske vækst fremkaldte kraftige byudvikling 
og efterspørgslen efter sommerhuse. Der skulle derfor tages stilling til plan-
lægningsbehovet og de skattemæssige konsekvenser af jordprisstigningerne. 
 
Problemerne blev behandlet i Landbokommissionen og i Naturfredningskom-
missionen foruden i folketingets markedsudvalg og byudviklingsudvalg. Men 
regeringen nedsatte i 1962 et internt tværministerielt jordlovsudvalg med hen-
blik på en samlet lovgivning i 1963. De landbrugsrelaterede spørgsmål ønskede 
regeringen drøftet i Landbokommissionen, hvor Landboforeningerne for at væ-
re på forkant fremlagde sin egen gennemarbejdede ”principskitse til en tidssva-
rende jordlovgivning”. Den var resultatet af et udvalgsarbejde, der var påbe-
gyndt om sommeren, og som jeg havde været pennefører for.   
 
I Landboforeningernes skitse gik man ind for en zonelovgivning, der adskilte 
jord til fortsat landbrugsdrift fra de zoner, der kunne bebygges. Gennem plan-
lægningen skulle man aktivt påvirke industrilokaliseringen, så man i stedet for 
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at fortsætte befolkningskoncentrationen ved de østvendte kyster kunne opnå 
en større del af byudviklingen på den ringere landbrugsjord vestpå i landet. I 
landbrugszonerne skulle jorden alene vurderes efter sin landbrugsværdi, hvor 
den i bebyggelseszoner skulle vurderes efter handelsværdi, og ved salg af jord i  
denne zone, skulle værdistigningen siden erhvervelsen beskattes.  
 
Efterspørgslen efter landbrugsejendomme skulle begrænses ved, at landbrugs-
ejendomme, der gennem flere år var blevet drevet med skattemæssigt under-
skud, skulle betragtes som lystejendomme, så underskuddet ikke kunne fradra-
ges i anden indtægt. Det forslag skulle både være et værn mod fjerneje og 
sammen med zoneforslaget medvirke til, at prisdannelsen for landbrugsejen-
domme først og fremmest bestemtes af landbrugets afkast, hvilket ville være 
forudsætningen for, at unge landmænd fortsat ville kunne erhverve en land-
brugsejendom. Derudover blev det foreslået, at samdrift af 2 landbrugsejen-
domme altid skulle være tilladt. Endelig blev det foreslået, at jordlovgivningen 
blev smidiggjort og administrationen decentraliseret i amtslige jordbrugsnævn. 
Principskitsen var omfattende uddybet og kommenteret, og den var nok på 
planlægnings- og skatteområdet mere progressiv, end mange medlemmer brød 
sig om. Men den var et oprigtigt forsøg på at være proaktiv samfundsorienteret 
og på at få indflydelse på et for landbruget væsentligt område. Den blev offent-
liggjort og afleveret i Landbokommissionen d. 7. november. 
 
Til vor store skuffelse kom den imidlertid ikke til drøftelse i kommissionen, idet 
regeringen i mellemtiden havde besluttet sig for selv at færdiggøre sine oplæg 
under ledelse af justitsminister Hans Hækkerup. Denne lukkethed kom til at 
koste regeringen megen good-will, og den nedladende behandling, vort forslag 
havde fået, medvirkede til Landboforeningernes stærke engagement under den 
senere folkeafstemning. 
 
Regeringen forelagde d. 10. januar 1963 en samlet jordlovspakke bestående af 
10 lovforslag. To af forslagene var snævert landbrugsrelaterede, nemlig forsla-
get om bopælspligt (til imødegåelse af fjerneje) og forslaget om at tillade sam-
drift af 2 ejendomme. To forslag gav staten og kommunerne forkøbsret til 
ejendomme over 6.000 m2, og i naturfredningsloven blev retten til erstatning 
for konstaterede værditab begrænset. To forslag indeholdt skærpelse af be-
skatningen for værdistigninger som følge af byudvikling. Endelig var der tre 
planlægningslove, som dog blev udsat til senere behandling. 
 
Landboforeningerne lagde et betydeligt arbejde i sine kommentarer til regerin-
gens forslag og havde også et godt samarbejde med grundejernes landsorgani-
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sation. Også opportionen vendte sig mod de ekspropriative indgreb, som for-
købsretten og indskrænkning af erstatningsmulighederne indeholdt. Men rege-
ringen sad alle indvendinger overhørig. Den havde jo i april gennemtrumfet sin 
helhedsløsning om indkomstdannelsen, og nu fulgte i maj den jordpolitiske 
helhedsløsning. 
 
Oppositionen benyttede imidlertid grundlovens mulighed for at kræve 4 af lo-
vene til folkeafstemning, nemlig bopælspligten, de to love om forkøbsret og 
naturfredningslovens erstatningsbegrænsning. De to skattelove kunne i hen-
hold til grundloven ikke sættes til folkeafstemning. Planlovene var udskudt, og 
samdriftsbestemmelsen var der enighed om. 
 
Landboforeningerne deltog aktivt i agitationen for at deltage i afstemningen d. 
25. juni og til at stemme nej til alle fire forslag. Vi fik omdelt en 4-sidet folder til 
samtlige husstande, hvori der også var en lille tegning med statens sorte hånd. 
En af folketinget vedtagen lov kan kun forkastes ved en folkeafstemning, hvis 
den får et flertal imod sig, der udgør mindst 30 pct. af de stemmeberettigede. 
Det viste sig, at stemmeprocenten blev 73 pct., og at nej-stemmerne for alle 4 
forslag varierede mellem 42 og 45 pct., mens ja-stemmerne varierede mellem 
28 og 31 pct. 
 
Den klare afgørelse blev et eklatant nederlag for regeringen. Det er siden med 
en vis ret hævdet, at agitationen mod forslagene var vildt overdrevet. Men det 
var svært at bortforklare, at de 3 af forslagene indeholdt ekspropriative ind-
greb. Dertil kom, at regeringens totale nægtelse af at medinddrage oppositio-
nen i lovgivningsprojektet, måtte gøre det naturligt, at oppositionen så måtte 
bruge sin grundlovssikrede ret til at spørge vælgerne, og hovedargumentet for 
at stemme nej var da også, at vælgerne derved sikrede forslagene fornyet be-
handling i folketinget. 
 
I Landboforeningerne havde vi været bitre over, at vor konstruktive forhand-
lingsvilje blev tilsidesat. Ironisk nok sluttede det hele med, at det eneste, rege-
ringen fik gennemført – udover de 2 skattelove, der i øvrigt senere blev afgø-
rende svækket – var Landboforeningernes oprindelige forslag om, at man lov-
ligt må drive 2 landbrugsejendomme sammen. 
 
Den omfattende proces, hvor jeg havde deltaget i alle møder og været penne-
fører for Landboforeningerne, havde været meget arbejdskrævende. Alligevel 
deltog jeg også i maj måned i IFAP’s kornkomites møder i London – hvorved jeg 
desværre ikke kunne deltage i en vis Ellen Madsens 30 års fødselsdag - og i den 
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efterfølgende generalforsamling i Irland. Herfra blev jeg dog kaldt hjem, da bå-
de min mormor og min morfar døde med få dages mellemrum og skulle begra-
ves d. 30. maj. 
 
Jordlovsafstemningsresultatet lammede reelt regeringens handlekraft i resten 
af valgperioden, idet man ikke lod forslagene komme til ny behandling. I land-
bokommissionen beskæftigede man sig med mere neutrale emner, såsom 
Landboforeningernes forslag om amtslige jordbrugsnævn og landbrugets finan-
sieringsproblemer. Også på dette område iværksatte Landboforeningerne et 
selvstændigt udvalgsarbejde og lavede en stikprøveundersøgelse af unge 
landmænds etableringsforhold. De mundede ud i, at finansieringsproblemerne 
koncentrerede sig om generationsskiftet, og forskellige løsninger blev fremlagt. 
Endvidere havde man i landbrugets teknisk-økonomiske udvalg udarbejdet en 
rapport om malkekvægsholdets problemer. Den viste bl.a. – med baggrund i Ib 
Skovgaards licentiatafhandling om størrelsesøkonomi - at de fleste størrelses-
økonomiske fordele typisk ville være udtømt i besætninger, der med moderne 
teknik gav fuld beskæftigelse til én mand. Det ville dengang være ca. 40 køer 
plus opdræt, og at en landbrugsbedrift med i alt 2-3 mands beskæftigelse i 
mark og stald, ligesom i førkrigstidens bondebrug, også i fremtiden ville være 
en robust enhed. Men i 60’erne var mange af bondebrugene blevet reduceret 
til 1-mandsbrug. Derfor manglede der en størrelsestilpasning. 
 
Landbokommissionen afgav i 1964 en betænkning om grundforbedring, hvis 
tilblivelse er omtalt af Erik Helmer Pedersen i Landbohistorisk Tidsskrift 2008.   
 
Også vismændene afleverede i maj 1964 en rapport om landbrugets struktur-
problemer, hvis konklusion var, at en forudsætning, for at landbruget kunne 
følge med i indkomstudviklingen, ville være, at der blev givet bedre muligheder 
for sammenlægning. 
 
I den offentlige debat var der imidlertid i disse år flere fortalere for, at landbru-
gets problem var opsplitningen på de mange selvstændige bedrifter, og at løs-
ningen var en egentlig industrialisering. En af disse fortalere hævdede i en ra-
diodiskussion med Ib Skovgaard, at der principielt ikke var forskel på, om man 
producerede blå søm eller mælk, grise eller kyllinger. Skovgaard fastholdt, at 
med produktion gennem levende dyr var driftslederens løbende overvågning af 
vital betydning, og at det satte en begrænsning på besætningsstørrelsen. Også 
ostehandlerforeningens formand Max Lindskov blandede sig i debatten. Han 
inviterede nogle kvægfolk fra Odsherred og nogle af os landbrugsfunktionærer 
til et møde, hvor den fra udlandet hjemkaldte landbrugsarkitekt Uldal-Ekman 
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fremkom med visioner om, at køerne skulle samles i stalde på helst omkring 
2000 køer. De skulle fodres inde hele året med grovfoder, der tilførtes maski-
nelt fra oplandets marker, og som forudsatte en konstant foderproduktion. Det 
fik en landmand til forsigtigt at spørge, hvordan de skaffede foder til så mange 
køer i en tør sommer, men svaret var, at foderet skulle dyrkes på tørkeresisten-
te jorder. ”Ja men, sagde landmanden, sådan nogle jorder har vi ikke i Odsher-
red”. Og da svaret var, at man måske slet ikke skulle drive landbrug i Odsher-
red, faldt replikken prompte: ”Jamen vi bor nu i Odsherred”. Sådan sluttede 
den debat. 
 
Efter valget i efteråret 1964 udtrådte Det radikale Venstre af regeringen. Karl 
Skytte fratrådte derfor som formand for Landbokommissionen og afløstes af 
departementschef V. Hornslet. Han nedsatte to underudvalg om henholdsvis 
struktur og finansiering. Landbokommissionen afgav i november 1965 sin be-
tænkning nr. 3 om strukturproblemerne. Her lagde man både vismændenes og 
teknisk-økonomisk udvalgs undersøgelser til grund for, at selv om der ikke syn-
tes at være fordele ved egentlig stordrift, talte den teknisk-økonomiske udvik-
ling i sig selv for en koncentration af produktionen på færre bedrifter, hvorfor 
der var behov for at lempe sammenlægningsreglerne. Et flertal gik ind for, at en 
sammenlægning altid kunne ske op til 45 hektar og også op til 75 hektar, hvis 
der ikke var behov for tillægsjord. Endvidere blev foreslået en lang række ratio-
naliseringer af den hidtidige lovgivning. Regeringen fulgte flertallets indstilling, 
men under folketingets langstrakte behandling blev 45 hektar-grænsen på ra-
dikal foranledning ændret til 35 hektar, før loven blev vedtaget i april 1967. 
Samtidig blev det muligt for statshusmandsbrugene at afløse de hidtidige 
jordrentelån. 
 
På finansieringsområdet, hvor jeg havde bidraget med et bilag til betænknin-
gen, fandt kommissionen, at problemerne koncentrerede sig om generations-
skiftet, og man anbefalede det af landboforeningerne stillede forslag om at yde 
nyetablerede landmænd et statsligt kurstabslån til udligning af kurstabet på et 
5 pct. 30 års obligationslån. Man var også positiv overfor, at de førstegangs-
etablerede skulle have deres stempel- og tinglysningsafgifter refunderet. Også 
dette blev imødekommet ved lovgivning i 1967. Samtidig gennemførtes mulig-
hed for statslån ved sammenlægning af mindre ejendomme. Allerede i 1966 var 
der gennemført en forenkling af lovgivningen om grundforbedring og landvin-
ding i overensstemmelse med de afgivne delbetænkninger herom. 
 
Først i 60’erne havde jeg gjort mig mange overvejelser, om det ikke skulle være 
muligt at lette etableringsfinansieringen for unge landmænd – især for jordkø-
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bet – ved alternative låne- eller besiddelsesformer. Forstander Drewsen, Borris 
havde da også foreslået andelseje af landbruget, hvor de unge landmænd så i 
stedet for terminsydelser med afdrag kunne nøjes med en forpagtningsafgift, 
og Pilegaard Larsen talte jævnligt for mere udstrakt anvendelse af forpagtning. 
Nøgterne analyser viste imidlertid, at summen af forpagtningsafgifter over en 
årrække – i kraft af inflationen – oversteg renteudgifterne ved selveje. Hertil 
kom det meget afgørende, at det ville være yderst vanskeligt at få de løbende 
investeringer finansieret, hvis der ikke kunne stilles sikkerhed i jordværdierne. 
Af samme grund havde selv Husmandsforeningerne nu forladt systemet med 
jordrentebrug, der var en form for statsfæste.  
 
I de følgende år koncentrerede jeg kræfterne om at sikre selvejet som besid-
delsesform ved at forebygge, at jordpriserne blev påvirket af ikke-land-
brugsmæssige forhold såsom langsigtet kapitalanbringelse via selskaber, lyst-
gårdsefterspørgsel eller byudviklingsformål. Men der måtte også sættes ind på 
at opnå et renteniveau, som landbrugets afkastningsevne kunne honorere. I 
forbindelse med strukturtilpasningens finansiering tilrådede vi i øvrigt en kom-
bination af selveje af hovedbedriften med tilforpagtning af jord fra de bedrifter, 
der var på vej ud, men som stadig var bolig for de hidtidige ejere.   
 
Af generationsskifteproblemerne stod tilbage spørgsmålet om lystgårdsbeskat-
ning, som jeg personligt havde engageret mig i. I løbet af 60’erne blev et sti-
gende antal landbrug købt af ikke-landmænd, og de pressede priserne til skade 
for førstegangsetablerede landmænd. Nogle havde foreslået, at kun uddanne-
de landmænd skulle kunne købe. Det var min liberale grundholdning imod. 
Men jeg fandt det unfair, at ikke-landmænd kunne finansiere en del af deres 
overpriser for landbrugsejendomme ved i deres byindkomst at foretage fra-
drag, som hidrørte fra vedvarende driftsunderskud og renteudgifter på deres 
landbrug. Vedvarende underskud på landbrug, der angaves som bierhverv, 
måtte være en indikation på, at der var tale om en lystejendom, hvorfra udgif-
terne allerede efter gældende lov ikke kunne fradrages.  
 
Selvom forslaget havde været på bordet siden 1963, havde der ikke været reel 
politisk vilje til at gennemføre det. Der angaves også skatteretlige problemer. I 
1967 forelå dog en endelig betænkning, men forslaget blev afvist – endda på 
Landboforeningernes foranledning - i den samlede Landbokommission i 1968. 
Begrundelsen var, at problemet nu var aftagende, og at stigningen i ejendoms-
priserne siden 1967 var afløst af stagnation efter de Gaulles 2. nej til en udvi-
delse af Fællesmarkedet. Da jeg i flere år havde arbejdet forgæves for at be-
grænse byfolks køb af landbrug, havde jeg nu ingen skrupler ved, at Ellen og jeg 
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pr. 1. juni 1967 selv købte en ældre gård i Sydsjælland, hvis jord vi straks bort-
forpagtede til to naboejendomme, hvoraf den ene var min brors. 
 
Landbokommissionen sluttede sit arbejde i 1970 efter at have afgivet 10 be-
tænkninger: 
 

1.  1962 om nedlægning og sammenlægning 
2.  1964 om grundforbedring  
3.  1966 om landbrugsejendomme og finansiering 
4.  1966 om landvinding 
5.  1966 om afløsning af jordrente 
6.  1969 om lystgårde 
7.  1969 om førtidspensionering og omskoling 
8.  1969 om landbrugsejendomme 
9.  1969 om arbejderboliger 
10.  1970 om udlånslovgivning og om administration 

 
På basis af de sidste 3 betænkninger blev der derefter i 1971 gennemført en så 
omfattende revision af jordlovgivningen, at vi i Landboforeningerne kaldte den 
landboreformen af 1971, fordi den på flere punkter afgørende ændrede 1900-
tallets hidtidige lovgivning. Således afskaffedes loven om statshusmandsbrug. 
Sammenlægningsgrænsen i landbrugsloven blev hævet til 100 hektar, og ved 
forpagtning kunne samdrives op til 200 hektar. Der kunne fortsat ydes statslån 
til jordkøb, men kun til supplering af bestående for små brug og kun op til 35 
hektar. Administrationen skulle decentraliseres i amtslige jordbrugsnævn. 
 
Som noget nyt skulle gennemføres en rentesikringsordning ved bygning af nye 
stalde. Baggrunden var behovet for staldmodernisering før vor indtræden i EF, 
hvor landmændene havde adgang til moderniseringsstøtte. Den danske mar-
kedsrente var på grund af vort store underskud på betalingsbalancen over 11 
pct. i 1971. Gennem årlige rentetilskud blev landmændenes investeringsrente 
sænket til 6,8 pct.  
 
Mens man ved de første ændringer af landbrugsloven i 60’erne hele tiden hav-
de haltet efter udviklingen, var de nye arealgrænser i 1971 på forkant af udvik-
lingen. Dette sammen med støtten til staldinvesteringer var derfor fremadret-
tede initiativer, som efter min opfattelse berettigede til reformbetegnelsen. I 
hvert fald var det nu lykkedes at få gennemført den politik, som bl. a. jeg på 
Landboforeningernes vegne havde agiteret for gennem det sidste tiår. Når det 
lykkedes at komme så vidt i 1971, skyldtes det imidlertid især dygtigt politisk 
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håndværk af landbrugsminister Henry Christensen, som i VKR-regeringen for-
måede at sikre sig opbakning også fra de radikales husmandspolitikere. 

 
 

Kristian Nielsen – og de fremadrettede initiativer. 
 
Da Kristian Nielsen tiltrådte som sekretariatschef 1. april 1961 var det som ad-
ministrativ leder af en splittet organisation i et Axelborg, der var i splid med sig 
selv. Da han forlod stillingen kun 5 år senere var der samling i Landboforenin-
gerne og samarbejde mellem de øvrige organisationer om de foreliggende op-
gaver. Kristian Nielsen havde sin væsentlige del af æren herfor – i et godt sam-
arbejde med et stærkt og velfungerende formandskab.  
 
Hans forgængere Helge Clausen, 1950-59, og Charles Jensen, 1959-61, gjorde 
deres til at styrke Landboforeningernes erhvervspolitiske position. Mest mar-
kant fra Helge Clausens tid var skabelsen af det obligatoriske medlemsblad, 
Landsbladet i 1956. Hertil kom Landboforeningernes selvstændige markering i 
forhold til Landbrugsraadet og et erhvervspolitisk samarbejde med Husmands-
foreningerne og dannelsen af Landbrugets Afsætningsråd. Charles Jensen lagde 
særlig vægt på, at det kun var ved saglige argumenter, at Landboforeningernes 
erhvervspolitik kunne opnå troværdighed. Han understregede værdien i, at 
Landboforeningerne både varetog den faglige rådgivning og den erhvervspoliti-
ske indsats. 
 
Kun en måned efter Kristian Nielsens ansættelse fik han sin ilddåb med leve-
ringsstoppet d. 8.-10. maj. Her fik han styrket det indre sammenhold gennem 
de daglige meddelelser til alle lokale landboforeningsformænd. Den direkte 
forbindelse til de lokale foreninger var en nydannelse, som alle indså vigtighe-
den af i den ekstraordinære situation.   
 
De danske Landboforeningers sekretariat var i Charles Jensens tid blevet kaldt 
Stevnsfortet, og det var ikke venligt ment. Både Charles Jensen, S.P. Jensen og 
jeg var født på Østsjælland. Udtrykket var vist nok opfundet af lederen af Ven-
stres Pressebureau, sønderjyden H.C. Clausen, der havde kontor på Axelborg, 
og som var meget loyal overfor Landbrugsraadet. Med udtrykket blev der be-
vidst spillet op til en forstærkelse af modsætningsforholdet mellem de jyske 
landboforeningers og de danskes sekretariater. 
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Dette modsætningsforhold mellem landsdelene, der også var kommet til udtryk 
ved Kristian Nielsens ansættelse, så Kristian Nielsen det som sin opgave at ned-
bryde. Det blev lettet af, at hans studiekammerat og gode ven, Anders Holm 
kort forinden var blevet sekretær i de jyske landboforeninger. Oven på land-
brugskonflikten, hvor alle på tværs af landsdelene havde gjort fælles sag, var 
grobunden også blevet bedre. Kristian Nielsen brugte også de mange foredrag, 
som han gerne holdt i de lokale landboforeninger, til at appellere til sammen-
hold. Som den gode landbrugslærer evnede han at begejstre og forklare sam-
menhænge.  
 
Han kendte imidlertid også sin begrænsning og støttede sig derfor på de land-
brugspolitiske mere trænede i sekretariatet – som S.P. Jensen og jeg. Ved dag-
lige morgenmøder blev posten gennemgået og dagens opgaver diskuteret og 
fordelt. Med opgavernes vækst sørgede han også for, at det blev muligt at ud-
vide sekretariatet med nogle af landbohøjskolens dygtigste unge landbrugs-
økonomer. Kristian Nielsen viste sig senere at være et maniodepressivt menne-
ske. Det depressive mærkede vi ikke i sekretariatet, men det maniske kom til 
udtryk i mange konstruktive ideer. Som gammel planteavlskonsulent var han 
optaget af at hjælpe landmændene med at øge deres produktivitet. Da der ef-
ter landbrugskonflikten skulle findes fordelingskriterier for kontanttilskuddet 
fik han kunstgødningen med som fordelingskriterium. Og det var sagligt, for 
mange marker var – i modsætning til senere – dengang undergødskede, og der-
for ville øget gødningsanvendelse øge indkomsterne. 
 
Kristian Nielsen var også optaget af, at de mange forsknings- og forsøgsinstitu-
tioners resultater hurtigst muligt kom ud til landmændene. Men da han opda-
gede, at mange institutioner uafhængigt af hinanden delvis arbejdede med de 
samme problemer, tog han i foråret 1962 initiativ til dannelsen af Samrådet for 
Landbrugets Forskning og Forsøg. Det fik sekretariat i Landboforeningerne 
med den nyansatte lic. agro. Ib Skovgaard som ankermand. Det kom i de føl-
gende år til at være en vældig løftestang for en samordnet og effektiv udnyttel-
se af bevillingerne. Samrådets succes blev så stor, at man senere indenfor an-
dre forskningsgrene gjorde brug af de prioriteringsværktøjer, som samrådet og 
Ib Skovgaard havde udviklet. Og i den sidste del af Schlüters regeringsperiode 
indkasserede staten fordelene ved dette udviklingsarbejde, og med en om-
vendt privatisering lagde man samrådets sekretariat ind under landbrugsmini-
steriet. 
 
I 1963 spillede Kristian Nielsen aktivt med i dannelsen af LOK, Landbrugets Kur-
sus og Konferencevirksomhed, der var en sammenlægning af det oplysningsar-



84 

bejde, som man i de forudgående år havde etableret i henholdsvis Andelsud-
valget, Landbrugsraadet og Husmandsforeningerne og hvor Landboforeninger-
ne nu også blev deltager. Under et hovedudvalg dannedes 4 specialudvalg: 
 

A. Centrale kurser og konferencer (på Hellebæk, senere Kolle Kolle) 
B. Decentrale kurser, diskussions- og aftenmøder med LOK’s instruktører 
C. Studiekredse ud fra båndindtalte oplæg 
D. Ledelseskurser for ansatte i fællesvirksomhederne 

 
B- og C-arrangementerne, der blev ledet af min gamle højskolelærer senere 
folketingsmand Povl Brøndsted, kom til at virke som en landsomfattende høj-
skole, hvor alle aktuelle problemer i landbrugets organisationer blev gennem-
gået, både de snævert landbrugspolitiske, landbrugets placering i samfundet og 
egne organisationsforhold – ikke mindst behovet for sammenlægning af an-
delsvirksomheder. Alle arrangementer var på tværs af organisationerne og bi-
drog derved til sammenholdet og til afklaring af synspunkter. På møderne fandt 
landmændene også ud af, hvem de skulle vælge ind i bestyrelserne. De centra-
ler konferencer (A) bidrog til nedbrydelse af barriererne mellem landbrugets 
organisationer indbyrdes og i forhold til andre samfundsgrupper, når de var 
inviterede.  
 
I 1964 medvirkede Kristian Nielsen aktivt til, at vi fik de første introduktionskur-
ser, kaldet forskoler for unge fra byerne, der kunne tænke sig en tilværelse i 
landbruget. I 1965 var han initiativtager til, at vi fik fastlagt en formaliseret 
landmandsuddannelse med 3 års praktik og 6-9 måneders landbrugsskole re-
sulterende i et landmandsbevis: Det grønne Bevis. 
 
I 1964-65 deltog Kristian Nielsen aktivt i at etablere et samarbejde mellem 
Oxeksport, slagterierne, kvægavlsforeningerne, kreatureksportørerne og Land-
bo- og Husmandsforeningerne. Formålet var at få oprettet en afkomsprøvesta-
tion for slagtekalve til afprøvning af de benyttede tyres kødproduktionsevne. 
Stationen blev opført i Egtved, og Kristian Nielsen var institutionens formand 
fra dens start, indtil han omkom ved en trafikulykke i 1971 – på vej til bestyrel-
sesmøde i Egtved. 
 
På de indre linjer aftalte Kristian Nielsen i foråret 1966 med direktør Niels 
Kjærgaard, Landbrugsraadet at danne en fælles økonomisk-statistisk afdeling 
(ØSA) for de to organisationer under S.P. Jensens ledelse. I praksis vedblev den 
at ligge i Landboforeningerne, men S.P. Jensen deltog i Landbrugsraadets ledel-
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sesmøder, og Landbrugsraadet, der herved sparede egne ressourcer, betalte 
Landboforeningerne for ydelsen. 
 
Kristian Nielsen havde også været optaget af at få etableret en egentlig efter-
uddannelse for konsulenter og landbrugslærere, og sammen med sin kollega, 
Jørgen Pedersen i Husmandsforeningerne havde han i januar 1966 bedt land-
brugsministeriet om støtte. Kort efter sin fratræden gjorde han mig opmærk-
som på, at Tune Landboskole kunne være interesseret i at overgå til en sådan 
kursusvirksomhed, og at der også kunne være tale om at flytte Landbrugets 
Informationskontor (LIK), som Kristian Nielsen var formand for, fra Frederiks-
berg til Tune. Ved forhandling med Tune blev der enighed herom. Skolen fort-
satte som selvejende institution, men nu med en bestyrelse udpeget af land-
brugsorganisationerne, og fra efteråret 1967 afløstes den almindelige land-
brugsskoles virksomhed af efteruddannelseskurser for konsulenter og land-
brugslærere. De kom dog først for alvor i gang på Tune i 1969 efter endt om-
bygning. 
 
Samtidig flyttede LIK til Tune. LIK, der var oprettet på amerikansk initiativ som 
en del af Marshallhjælpen, beskæftigede sig primært med udarbejdelse af 
hjælpemidler til konsulenter og skoler, såsom film, lysbilleder, pjecer og lære-
bøger, ligesom man understøttede den lokale efteruddannelse af landmænd. 
Kristian Nielsen var formand for LIK og Tune til sin død i 1971, hvor jeg blev 
formand ind til sommeren 1996. 
 
Efter landsformandsmødet i 1963 var deltagerne rejst frustrerede hjem på 
grund af deres magtesløshed overfor den politisk dikterede helhedsløsning, der 
så åbenlyst diskriminerede landbruget. Dette blev grunden til, at vi i sekretaria-
tet besluttede, at fremtidige landsformandsmøder måtte have et mere kon-
struktiv og fremadrettet sigte både for organisationens egen skyld og for de 
landmænd, hvis interesser vi skulle varetage. Det blev derfor sammen med 
formandskabet besluttet at indkalde til et landsformandsmøde i Fredericia i 
maj 1966 midtvejs mellem to overenskomstfornyelser. På et 2-dags møde kun-
ne man så uden en tilspidset forhandlingssituation drøfte landmændenes 
fremadrettede problemer. Her skulle man formulere mål og midler for en dy-
namisk udvikling i erhvervet. Fra sekretariatet udsendte vi et baggrundsmateri-
ale til formændene, og drøftelserne koncentrerede sig om følgende 4 hoved-
emner: 
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1. Landbrugsbedrifternes og landboforeningernes tilpasningsproblemer, 
ved Kristian Nielsen 

2. Fællesforetagendernes tilpasning, ved Arne Pilegaard Larsen 
3. Markedsføring og handelspolitik, ved Niels Kjærgaard 
4. Landbrugspolitikken, ved Anders Andersen 

 
I oplæggene blev tilpasningsproblemerne klart nævnt ved navn, og det gav an-
ledning til en konstruktiv meningsudveksling. Specielt husker jeg Anders Ander-
sen i debatten om fællesvirksomhederne – hvortil andelsvirksomhedernes le-
dere var inviteret – provokerende spurgte, hvorfor der stadig skete alt for lidt 
på mejeriområdet, og om mejeriernes fællesorganisation bare lod stå til. Så røg 
direktør Th. Mathiassen op af stolen og holdt et harmdirrende indlæg, hvor han 
berettede om deres ideer og forarbejde til Mejeriselskabet Danmark, og hvor 
han engageret fremførte alle begrundelserne for, at alle mejerier slog sig sam-
men i et landsomfattende selskab. Så kom der for alvor gang i debatten. 
 
Mødet sluttede med to udtalelser. Den ene var til regering og folketing, hvor 
man fremhævede, at landbrugets produktion pr. mand var 3-doblet på 15 år, 
og at landbruget fortsat har central betydning i samfundsøkonomien. Men 
landbrugets økonomi undergravedes af udelukkelsen fra Fællesmarkedet, den 
høje rente og indenlandske inflation, og derfor burde samfundet for at kunne 
høste det fulde udbytte af en senere tilslutning til Fællesmarkedet også bidrage 
til at bære byrderne i overgangsperioden. 
 
Den anden udtalelse var en intern programudtalelse, der opstillede forudsæt-
ningerne for at sikre landbrugets konkurrencedygtighed. Det krævede således, 
at der blev skabt mulighed for bedrifternes størrelsestilpasning i areal, og at 
der blev givet finansiel mulighed for at kunne samle besætningerne i nye større 
stalde. Uddannelse, forskning og rådgivning måtte styrkes. De lokale foreninger 
og deres medlemmer burde i egen interesse støtte andelsselskabernes sam-
lingsbestræbelser. Ligeledes blev der appelleret til landmændenes forståelse 
for, at der afsattes de fornødne midler til markedspleje og salgsarbejde. 
 
I sekretariatet følte vi, at mødet havde haft et godt forløb. Det var indtrykket, 
at deltagerne også rejste tilfredse hjem, fordi de nu efter en god meningsud-
veksling havde fået nogle begreber afklaret og været med til at lægge retnings-
linjerne for Landboforeningernes politik. 
 
Kristian Nielsen fik i foråret 1966 tilbudt stillingen som forstander på Ladelund 
Landbrugsskole. Selvom tilgangen til landbrugsskolerne i 60’erne var i tilbage-
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gang, og at dette også havde ramt Ladelund hårdt, så accepterede Kristian Niel-
sen tilbudet ud fra en tiltro til, at han var i stand til at vende udviklingen for La-
delund. Hans organisatoriske erfaring bevirkede også, at han hurtigt blev valgt 
til formand for alle landbrugsskoler. Vanskelighederne blev imidlertid større 
end forudset, og i perioder fik det depressive overhånd. Men Kristian Nielsen 
bevarede sin initiativlyst og overvandt tilsyneladende problemerne. Derfor føl-
tes hans død ved en trafikulykke i november 1971 så tragisk og som et stort 
tab. 
 
 

Sekretariatschef 1966. 
 
I forlængelse af landsformandsmødet skulle bestyrelsen træffe afgørelse om 
Kristian Nielsens efterfølger. Midt i maj havde formandskabet, Anders Ander-
sen og Pilegaard tilbudt mig stillingen. Det var nok Kristian Nielsen, der havde 
anbefalet mig, stærkt støttet af Pilegaard. Senere har jeg fået at vide, at man 
især – udover min indsigt – havde hæftet sig ved min iderigdom. Tilbuddet var 
smigrende, men jeg følte mig ikke parat. Dertil kom, at jeg så ikke længere ville 
kunne få tid til at arbejde i dybden med problemerne. For eksempel var jeg i de 
foregående år blevet lidt af en ekspert i landbrugets kapital og finansiering og i 
landbrugets tilpasningsproblemer i et vækstsamfund, hvilket også havde givet 
sig udtryk i talrige artikler og i bilag til landbokommissionens betænkning. (Det 
med finansieringen var formentlig medvirkende til, at jeg 5 år senere fik en fo-
respørgsel, om jeg kunne tænke mig at blive direktør i Jyllands Kreditforening, 
hvor jeg meddelte, at jeg var mere interesseret i fortsat at øve politisk indfly-
delse.) 
 
I 1966 ville jeg nødig blot være organisationssekretær. Derfor udbad jeg mig 
betænkningstid. Først overvejede Ellen og jeg det i et par dage. Ellen Nyborg 
Madsen og jeg var blevet gift 2 år i forvejen. Hun var opvokset på en lille gård 
nabo til Kolding Hørfabrik. Hendes forældre overtog siden en større gård i 
Hammelev ved Haderslev, som de ved deres pensionering i 1962 havde over-
draget til en dygtig ung landmand, Jens Rønholt, der siden blev formand i fjer-
kræbranchen. Ellen havde været korrespondent i Landøkonomisk Rejsebureau 
1958-62, hvorefter hun i forventning om vor indtræden i Fællesmarkedet vide-
reuddannede sig i tysk på universitetet i Wien. Derefter blev hun korrespon-
dent og siden chefsekretær i et fotofirma i København. Vi havde bosat os i eget 
hus i Bagsværd og havde en harmonisk og travl tilværelse i god samklang med 
vore respektive familier, og vi havde ingen ambitioner om at ændre på det. 
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Hvis der skulle ske forandringer, var det afgørende, at vi var enige om det, fordi 
det uvægerligt ville komme til at ændre vor fælles tilværelse, men også fordi 
det var en forudsætning, at Ellen var parat til at bakke mig op og støtte mig. 
Det skulle senere vise sig, at det blev der hårdt brug for, og der blev i flere situ-
ationer trukket mange – måske også for mange - ressourcer ud af vort familie-
liv. Det står i hvert fald fast, at uden Ellens støtte ville jeg næppe hverken fysisk 
eller psykisk kunne have klaret de belastninger, som jeg blev udsat for i mit 
fremtidige arbejde. Dertil kom, at Ellen med sin baggrund og sprogkundskaber 
blev en fremragende deltager og støtte i de mange udenlandske kontakter, 
som arbejdet også indeholdt, for både mig selv og de folkevalgte og deres æg-
tefæller. For de mange, der ikke magtede fremmede sprog, blev Ellens delta-
gelse meget værdsat. Dertil var hun en fremragende værtinde for de organisa-
tionsfolk og politikere fra ind- og udland, som gennem årene gæstede vort hus. 
 
Alt dette gjorde vi os næppe forestillinger om i maj 1966, hvor jeg var 35 og El-
len lige fyldt 33. Det, der talte for en accept af formandskabets tilbud, var det 
gode samvirke i sekretariatet. Det, som jeg frem for noget var optaget af, var at 
være med til at skabe forudsætninger for, at det selvejede bondebrug også 
skulle kunne videreføres under de vilkår, som den forestående teknisk-
økonomiske udvikling ville betinge. Det måtte så blive spørgsmålet, om jeg ville 
have kræfter til at virkeliggøre dette ønskemål gennem overtagelse af lederstil-
lingen.  
 
Med Ellens opbakning og med tilsagn fra mine nærmeste medarbejdere S.P. 
Jensen og Broe Pedersen om fuld støtte og opbakning sendte Ellen og jeg d. 20. 
maj et brev til Pilegaard og Anders Andersen, i hvilket jeg accepterede, at de 
bragte mit navn i forslag over for bestyrelsen. Jeg gjorde det dog under forud-
sætning af, at det skulle være muligt at fastholde sekretariatets dygtige medar-
bejdere, og jeg forbeholdt mig, at jeg blev fritaget for den omfattende fore-
dragsvirksomhed, som havde beslaglagt så meget af Kristian Nielsens tid, og 
som jeg ikke havde anlæg for. 
 
Det viste sig, at bestyrelsen bakkede op om formandskabets indstilling, som 
også min gamle formand Hans Pinstrup anbefalede. I min tak for valget tog jeg 
det som en tillidserklæring til hele sekretariatet, men anførte også, at det ville 
være en forudsætning for at løse opgaverne, at bestyrelsen også i fremtiden 
ville stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Som fremtidsopgaver nævnte 
jeg, at det udover en sikring af vor placering i et stort europæisk marked, måtte 
gælde om at sikre sådanne vilkår i dansk økonomisk politik, at selvstændige 
landmænd fortsat kunne udvikle deres bedrifter. Men også Landboforeninger-



89 

nes faglige arbejde, der var en forudsætning for konkurrenceevnen, måtte styr-
kes.  

 
Det var vedtægtsbestemt, at 
sekretæren skulle ansættes af 
bestyrelsen. Denne bestemmel-
se har jeg altid været glad for, 
fordi det føltes som en styrkelse 
af embedet, selvom jeg kun en 
enkelt gang har følt mig fristet 
til at henvise til bestemmelsen. I 
det daglige er det dog en forud-
sætning, at sekretæren er loyal 
over for formandskabets afgø-
relser. 
 
 
Kristian Nielsen overdrager mig for-
retningerne pr. 1. august 1966. 

 
En af mine første embedshandlinger var deltagelse i 100 års jubilæet i Credit-
kassen for Landejendomme i Østifterne, hvor en af mine forgængere, Helge 
Clausen var direktør, og hvortil jeg havde hjulpet Pilegaard med en tale. Jubi-
læet blev fejret ved en middag i Nimb en varm sommeraften. Som jeg husker 
det, var det en ren herremiddag i kjole og hvidt – ikke særligt festligt. Det mest 
oplivende var, da Helge Clausen i sin tale om fremtidens brug af edb videregav 
historien om ham, der ville afprøve mulighederne ved at spørge maskinen om, 
hvor hans far befandt sig. Maskinen svarede: ”Din far fisker ved Karup Å”, hvad 
manden straks kunne afvise, for hans far sad derhjemme, hvortil maskinen blot 
replicerede: ”Han, du tror, er din far, sidder derhjemme. Din rigtige far fisker 
ved Karup Å”. 
 
Noget mere muntert gik det til, da Landsbladet pr. 1. oktober fejrede sit 10 års 
jubilæum for medarbejdere og Landboforeningernes ledelse m.fl. – alle med 
ægtefæller. Det foregik på Langelinie Pavillonen. Den farverige landsretssagfø-
rer P. Thisted Knudsen fra Ringsted, folketingsmand og formand for Dagbladet, 
der var Landsbladets tryksted, talte om, hvordan man hylder en jubilar og der-
ved opnår noget i denne verden: ”Gyd smigerens olie ned ad ryggen på ham”, 
råbte han med sin tordenrøst udover forsamlingen. Senere på aftenen blev jeg 
opsøgt af Landbrugsraadets meget agtede direktør Niels Kjærgaard, der sagde, 
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at nu, når vi var blevet kolleger, måtte vi hellere være dus. Det betragtede jeg 
for alvor som et ridderslag. Og i de følgende år udviklede der sig et så tillids-
fuldt samarbejde mellem os, at Kjærgaard gerne havde set mig som sin afløser. 
 
En måned senere skulle jeg aflægge beretning om De danske Landboforenin-
gers virksomhed på De sjællandske Landboforeningers delegeretmøde i no-
vember. Det var et særligt beretningspunkt på 2. dagen af delegeretmødet. Se-
nere aflagde jeg den samme beretning på Lolland Falster, mens de øvrige 
landsdele nøjedes med vor skriftlige beretning. 
 
Allerede i denne min første fremtræden dristede jeg mig til at komme med 
nogle indledende bemærkninger om det ejendommelige i, at man i disse Euro-
patider fandt, at Danmark var så stort, at det var nødvendigt at holde 5 delege-
retmøder med stort set den samme dagsorden. Jeg forudså derfor, at vi ville få 
et delegeretmøde på landsplan senest efter en kommende Storebæltsbros ind-
vielse. (Der kom nu kun til at gå 14 år). Samtidig lagde jeg også op til at overve-
je strukturen i det landbrugsfaglige arbejde. Det havde oprindeligt været orga-
niseret centralt i Landhusholdningsselskabet, men siden var det overgået til 
lokale landboforeninger, hvorfra det yderligere var specialiseret ud i en række 
specialforeninger. Jeg fremholdt det rationelle i på ny at samle det lokale ar-
bejde i større enheder, hvor man også kunne trække på fælles kontorfaciliteter. 
Dengang opererede de lokale konsulenter typisk som enmandsenheder fra 
hver deres egen bopæl. 
 
Fra efteråret 1966 foreligger med min underskrift to orienteringsskrivelser til 
de lokale landboforeninger. Men fra og med foråret 1967 bliver disse for-
mandsmeddelelser mere hyppige. De fleste henviste til situationer op til og un-
der de højspændte landbrugsforhandlinger i april-maj 1967, der endte med en 
50 pct. udvidelse af kontanttilskuddene. Derefter udsendtes formandsmedde-
lelser, når der var vigtige sager at rapportere. Efterhånden udviklede sig den 
praksis, at der udsendtes ugentlige meddelelser, for at de lokale foreninger al-
tid kunne være opdateret.  
 
De fleste formandsmeddelelser har jeg selv skrevet, fordi jeg altid har givet ori-
enteringen af de lokale formænd højeste prioritet, og fordi kvalificeret oriente-
ring er en forudsætning for et velfungerende demokrati. Men jeg kunne også 
godt lide at skrive, og herved tilgodeså jeg også min gamle interesse for formid-
ling. Jeg lagde vægt på, at meddelelserne var så kortfattede og let forståelige 
som muligt, da jeg vidste, at modtagerne var travle mennesker, som ville lægge 
en orientering til side, hvis den var for lang. Selvom jeg i fremstillingen be-
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stræbte mig på at være objektiv, kan jeg dog ikke sige mig fri for i mit ordvalg 
og prioritering at have været med til at påvirke modtagernes holdning.  I visse 
tilfælde kunne det give anledning til klager til formandskabet fra andre organi-
sationsledere, men jeg er aldrig blevet irettesat. 
 
Ved min afsked i 1996 modtog jeg et sæt indbundne eksemplarer af de 30 års 
formandsmeddelelser - eksklusive de medsendte bilag. De fylder i alt 10 bind á 
300-400 sider, og de udgør dermed en løbende afrapportering af, hvad der er 
sket landbrugspolitisk i de 28-30 år, og af, hvordan Landboforeningerne har 
forholdt sig til det. 
 
Min udnævnelse til sekretariatschef havde bl.a. den konsekvens, at jeg måtte 
holde op med at være redaktør af Landbrugets Radiobrevkasse, som jeg havde 
stået for siden 1962. Hver 14. dag skulle jeg mellem 7.45 og 8.00 søndag mor-
gen svare på spørgsmål, der havde relation til landbruget. Nogle af dem var 
strengt landbrugsfaglige eller om daglige praktiske spørgsmål. Dem måtte jeg 
gerne have hjælp til hos kolleger. Men mange spørgsmål var af mere landboret-
lig natur, og ikke så få drejede sig om nabostridigheder om hegns og vandløbs 
vedligeholdelse. Her havde jeg så lejlighed til at repetere, hvad retsreglerne er 
på området. Jeg lærte selv en hel del ved det, og jeg havde vist også mange lyt-
tere både fra land og by. I alt nåede jeg ca. 100 udsendelser og besvarede vel 7-
800 spørgsmål. Da jeg holdt op, havde jeg den glæde, at den tidligere kirkemi-
nister Carl Hermansen i sin radioanmeldelse roste mig både for mit danske 
sprog, og fordi jeg ofte havde anvist veje til forlig mellem stridbare naboer.  
 
I årene frem til EF-tilslutningen i 1973 kom arbejdsområderne til at samle sig 
om 2 områder. Den ene var udformning og omfang af de landbrugspolitikkens 
overlevelsesordninger indtil EF-tilslutningen, herunder ikke mindst diskussio-
nerne med det omgivende samfund om betimeligheden i disse ordninger. Den 
anden var en strukturændring i Landboforeningernes faglige arbejde både lo-
kalt og på landsplan til styrkelse af landmændenes selvstændighed og konkur-
renceevne. 
 
Dagligt virke i sekretariat og formandskab. 
Da jeg overtog ledelsen i sekretariatet, lagde jeg vægt på at videreføre og vide-
reudvikle den praksis i sekretariatsarbejdet, som Charles Jensen og Kristian Ni-
elsen havde praktiseret. Dagen begyndte med, at alle sagsbehandlere samle-
des, så vi i fællesskab kunne gennemgå og fordele dagens post. Samtidig disku-
terede vi, hvordan sagerne kunne behandles. Derefter redegjorde vi for hinan-
den, hvad der var sket på gårdsdagens møder, og hvad der skulle ske i dag. 
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Endvidere diskuterede vi kort de spørgsmål, som havde været fremme i pres-
sen. Det hele blev afviklet på 10-20 minutter. 
 
Det forhold at alle deltog – også da vi senere blev 40-50 i sekretariatet – havde 
flere fordele. Alle var orienteret om, hvad der passerede, og kunne derfor også 
svare på spørgsmål ved telefonopkald. Alle følte sig engagerede, og det gav og-
så alle mulighed for med deres ideer at øve indflydelse.  
 
Derudover blev der jævnligt holdt interne møder med en begrænset kreds til 
særskilt drøftelse af specifikke emner, hvordan problemerne kunne takles og 
med gennemgang af udkast til notater eller henvendelser til folketingsudvalg 
og ministerier. Når det gjaldt fælleshenvendelser med Husmandsforeningerne 
og Landbrugsraadet blev repræsentanter for disse naturligvis også inddraget, 
men ofte efter et forarbejde i Landboforeningerne. 
 
Ifølge vedtægterne havde formandskabet den daglige ledelse, og det indebar, 
at alle løbende sager og bevillinger blev forelagt formandskabet til stillingtagen, 
og det skete normalt i formelle formandskabsmøder med udsendt dagsorden 
med bilag og et efterfølgende referat. I starten deltog alle sagsbehandlere i dis-
se møder. Med udvidelsen af sekretariatet blev det kun de ledende medarbej-
dere og tilkaldelse af dem, der havde en given sag. Med den lyst, som Johs. Lar-
sen, Anders Andersen og Pilegaard og senere Kjeldsen havde til at diskutere 
både principper og enkeltheder, blev disse møder af central betydning for både 
politikkens udformning og gennemførelse. Her kunne vi med hinanden åbent 
drøfte fordele og ulemper, herunder hvordan sagerne praktisk skulle gribes an. 
 
Møderne med formandskabet var i høj grad landbrugspolitikkens værksted, og 
derfor er det svært at sige, om det var formandskabet eller sekretariatet, der 
udtænkte og udformede landbrugspolitikken. I sekretariatet følte vi det natur-
ligvis som vores pligt at præsentere ideer og konkrete forslag til løsninger. Men 
det kunne også ske, at ideerne kom fra formandskabet og deres bagland. Der-
efter blev ideerne åbent diskuteret, og hvis man mente, de kunne bære, blev 
de analyseret og konsekvensberegnet til stillingtagen i et senere møde. 
 
Mange drøftelser tog i 60’erne udgangspunkt i de notater om den økonomiske 
udvikling, som S.P. Jensen, Jørgen Mortensen og Ib Skovgaard udarbejdede – 
både når det gjaldt etablering af hjemmemarkedsordningerne og den løbende 
justering af priserne, og når det gjaldt mulige foranstaltninger for den øvrige 
produktion. Anders Andersen og siden Kjeldsen viste stor interesse for alle en-
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keltheder i beregningerne, mens Johs. Larsen og Pilegaard mere interesserede 
sig for de store linjer. 
 

 
Kontorchefmøde, 1968: J. Broe Pedersen, J. Skovbæk, S.P. Jensen og K.B. Andersen. 

 
Straks efter organisationsændringerne i 1961 ytrede Anders Andersen ifølge 
min erindring tvivl om, hvorvidt andelsforeningerne magtede at løse de fore-
stående opgaver, eller om man skulle erkende, at de private var bedre til at 
produktudvikle og finde nye markeder. I den fase tror jeg nok, at S.P. Jensen 
formåede at overbevise Anders Andersen om, at det, der langsigtet var til 
landmændenes gavn, ville være, at deres egne selskaber blev omstruktureret, 
så de magtede denne opgave. Derfor skubbede Anders Andersen også – sam-
men med Pilegaard, der aldrig var i tvivl om fællesskabets værdi – energisk til 
andelsvirksomhedernes strukturudvikling. 
 
En gang i kvartalet var der fællesmøde mellem Landboforeningernes og Hus-
mandsforeningernes formandskaber. Hver organisation havde ansvaret for 
møderne et år ad gangen. På møderne blev en række fællessager afgjort, lige-
som man søgte, om der kunne blive fælles fodslag om oplæg til politikerne. 
Møderne foregik altid i en god tone, selvom man ikke altid kunne enes, men de 
banede vejen for en fælles politik på de fleste områder i 60’erne, for samarbej-
det om det faglige arbejde og i Landbrugsraadet i 70’erne og for den endelige 
fusion i 2003. 
 
Når det drejede sig om at få vore interesser tilgodeset og vor politik gennem-
ført, blev der arbejdet ad flere veje. 
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Hvis det drejede sig om lovforslag fra regeringen, der berørte landbruget, hav-
de vi ofte lovforslaget til høring, inden det blev fremsat, og havde derfor mulig-
hed for at påvirke det inden dets fremsættelse. Hvis vi på sekretariatsniveau 
kunne producere tilstrækkeligt saglige indvendinger, var det muligt at få em-
bedsmændene til at ændre det. Ellers tog formændene kontakt til ministeren. 
 
Når forslaget først var fremsat i folketinget, måtte der rettes henvendelse til 
det folketingsudvalg, der behandlede lovforslaget. Forberedelsen af og delta-
gelsen i disse folketingshenvendelser beslaglagde megen tid. Dels skulle der 
sendes en skriftlig henvendelse, dels skulle forberedes et mundtligt foretræde 
med minimum en af formændene og en af sagsbehandlerne.  
 
I andre sager deltog vi selv i det lovforberedende arbejde gennem deltagelse i 
det udvalg, der skulle forberede lovforslagene. Det beslaglagde meget af sekre-
tariatets tid. En betænkning fulgtes da ofte af drøftelser mellem ministeren og 
organisationerne om den endelige udformning af lovforslaget. Kunne man ikke 
enes om det hele, var der tilbage at prøve at påvirke folketinget. 
 
Endelig var der de oftest store landbrugspolitiske drøftelser, hvor udgangs-
punktet var en henvendelse fra erhvervet til ministeren. Disse henvendelser 
krævede også megen forberedelse og udarbejdelse af notater, som så ofte 
henvistes til drøftelse med embedsmændene. Derfor var det afgørende, at no-
taterne kunne stå for en nærmere prøvelse. 
 
Sekretariatet skulle desuden betjene bestyrelsen med notater om de sager, be-
styrelsen skulle tage stilling til. Med nogle års mellemrum holdtes også 2-dages 
landsformandsmøder, hvor man lagde strategi for de kommende år. For at det 
kunne ske på et fagligt kvalificeret grundlag, lagde vi i sekretariatet vægt på, at 
der forud var udsendt et baggrundsmateriale med grundige analyser og frem-
skrivninger. Fra 1983 gik vi over til at holde årlige 1-dags formandsmøder til 
supplement af landsdelegeretmøderne, der startede i 1980, og som vi naturlig-
vis også skulle betjene. 
 
Påvirkning af den politiske proces og opinion. 
Vedrørende påvirkning af de politiske beslutningsprocesser er der i min tid sket 
en betydelig og komplicerende ændring. I 1960’erne drejede det sig om at for-
handle med regeringen, og kunne vi opnå enighed, var det regeringens ansvar 
at sørge for folketingets vedtagelse. Men med det opsplittede folketing og de 
udprægede mindretalsregeringer i 1970’erne blev det nødvendigt for os at ha-
ve regelmæssig kontakt og forhandling med alle folketingets partier.  
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Det fortsatte i 1980’erne, men derudover blev det også nødvendigt at have god 
kontakt til de organisationer og interessegrupper, som påvirkede politikerne. 
Allerede i 70’erne plejede vi kontakt med Forbrugerrådet og Arbejdernes Er-
hvervsråd. Men i 80’erne måtte det udbygges med kontakt til LO og senere 
med de grønne organisationer som dyrevelfærdsorganisationerne, Friluftsrådet 
og også naturfredningsforeningen. Disse ændringer har gjort den politiske til-
blivelsesproces mere kompleks og navnlig mere arbejdskrævende. Og det er 
sammen med det i øvrigt stadigt mere komplekse og bureaukratiske samfund 
en af de væsentlige forklaringer på væksten i Landboforeningernes sekretariat 
trods den kraftige reduktion i antallet af landmænd. 
 
Også i påvirkningen af opinionsdannelsen er der gennem tiden sket væsentlige 
ændringer som følge både af den stigende specialisering i samfundet og af æn-
dringerne i medieverdenen. 
 
Et af formålene med Landsbladets etablering i 1956 var at skaffe Landbofor-
eningerne et talerør, hvor landbrugets synspunkter kunne præsenteres rent og 
purt. Det blev det da også, men Landsbladet blev først og fremmest et internt 
orienterings- og debatblad. Jeg fremhævede selv, at Landboforeningerne ind-
adtil havde 3 informationskanaler, dels sekretariatet, der sørgede for de folke-
valgtes orientering, dels rådgivningscentret i Viby/Skejby, der sørgede for kon-
sulenternes landbrugsfaglige information, dels Landsbladet, der sørgede for 
medlemmernes information om både erhvervspolitik, organisationsarbejde for-
uden det landbrugsfaglige.  
 
For at sikre sammenkædningen af de 3 arbejdsorganer har Landsbladets og 
rådgivningstjenestens ledelse altid deltaget i bestyrelsesmøderne. Endvidere 
deltog jeg i de kvartalsvise chefkonsulentmøder i rådgivningstjenesten. Og for 
at sikre Landsbladets nære kontakt til sekretariatets arbejde deltog en medar-
bejder fra Landsbladet - fra engang i 70’erne - i sekretariatets morgenmøder. 
 
Når det gælder opinionen uden for landbruget, havde landbrugslederne set 
med nutidens øjne gode muligheder i både 60’erne og 70’erne for at komme til 
orde i dagspressen. Alle større medier havde specialiserede landbrugsmedar-
bejdere, som var godt orienterede om substansen, og i de fleste medier gav 
man også plads for en god dækning af landbrugsstoffet. Generalforsamlinger 
og delegeretmøder blev udførligt refereret. Medierne tog det folkelige demo-
krati alvorligt ved at referere de synspunkter, der blev fremsat, i modsætning til 
nu, hvor det i højere grad er medierne, der sætter dagsordenen, som man så 
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indhenter kommentarer til. Derfor var det den gang også muligt at få Ritzau til 
at udsende lange udtalelser ordret fra bestyrelsen eller et landsformandsmøde.  
 
Landbrugsraadet havde siden 30’erne haft et velfungerende pressesekretariat, 
som også stod til Landboforeningernes rådighed. Men det føltes ikke altid til-
strækkeligt i Landboforeningerne på grund af den indbyrdes konkurrence mel-
lem de to organisationer om, hvem der var landbrugets/landmændenes talerør 
(se afsnittet om striden om førstefødselsretten). Dette forhold skærpedes i 
80’erne som følge af miljødebattens behov for stort detailkendskab på et tids-
punkt, hvor medierne både afviklede deres landbrugsmedarbejdere og samti-
dig nedtonede deres referater af store møder og af formændenes synspunkter i 
takt med, at ”mikrofonholderi” blev anset for underlødig journalistik. 
 
Det førte til, at der i bestyrelsen og i sekretariatet blev rejst krav om, at også 
Landboforeningerne fik sit eget pressesekretariat. Personligt var jeg længe 
henholdende, både fordi jeg forudså konflikter med Landbrugsraadet og med 
den af vore formænd, der tillige var Landbrugsraadets præsident, og måske og-
så fordi jeg ikke selv prioriterede spørgsmålet tilstrækkeligt højt. I stedet be-
tjente vi os af nødløsninger. I en periode fungerede en af Landsbladets medar-
bejdere også som vor pressesekretær. I en anden periode fungerede lederen af 
Landbrugsraadets pressesekretariat også direkte som Landboforeningernes 
pressesekretær ved regelmæssig deltagelse i vort sekretariats morgenmøder, 
hvor man dagligt også diskuterede landbrugets behandling i medierne.  
 
Fra 1986 har Landboforeningerne imidlertid haft egen informationschef. Det 
var imidlertid ikke uproblematisk. Dels gav det, som jeg havde forudset, gnid-
ninger til Landbrugsraadets informationsmedarbejdere, dels krævede det til-
vænning for både folkevalgte og ansatte at få tilrettelagt en velfungerende in-
formationsstrategi. 
 
Selvom jeg altid har været optaget af formidling, og selvom jeg altid har ment, 
at varetagelse af landbrugets interesser forudsatte, at de kunne samfunds-
mæssigt begrundes - og derfor også havde prioriteret analyserne af landbru-
gets samfundsmæssige betydning højt - må jeg nok i bagklogskabens lys erken-
de, at jeg ikke har prioriteret den praktiske gennemførelse af informationsar-
bejdet tilstrækkeligt højt. Det er imidlertid også min opfattelse, at det ville have 
været meget vanskeligt at opnå de folkevalgtes accept af en stærkere profile-
ring – dels på grund af modstand fra Landbrugsraadets informationsafdeling, 
dels fordi en meget offensiv informationsstrategi ville have mødt megen intern 
modstand, hvor mange landmænd prioriterede et kraftigt forsvar for det be-
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stående højere. Lidt ret kunne de dog også have i deres reservation, idet nogle 
af de informationsfolk, der tilbød sig, havde den misforståede opfattelse, at det 
var deres opgave at komme med ideer til en ændret landmandspraksis, så den 
bedre stemte overens med opinionens aktuelle ønsker, frem for at begrunde 
og forklare landmændenes praksis. 
 
Pilegaard havde allerede først i 7o’erne blik for vanskeligheden ved at få med-
lemmerne til at forstå, at man bedst varetager deres interesser ved offentligt at 
fremhæve samfundets fordele ved landbruget frem for altid at fremhæve de 
problemer, landbruget ønskede løst. Man burde, sagde han, kunne tale 2 sprog 
– et over for den øvrige befolkning og et over for medlemmerne.  
 
 
 

Landbrugsstøtten kulminerer, 1967-68. 
 
Den største interesse i offentligheden knyttede sig til landbrugets indkomst-
støtteordninger, og i vinteren 1966-67 stod vi over for en fornyelse af land-
brugsordningerne. 
 
Den alment accepterede begrundelse for støtten var, at den var nødvendig i en 
overgangsperiode, indtil der var fundet en endelig løsning på Danmarks mar-
kedsmæssige placering i Europa. England havde allerede i 1961 erkendt, at man 
fra starten burde have været mere positiv over for ”De seks”, og derfor indgav 
man fulgt af Danmark i juli 1961 ansøgning om optagelse. I løbet af 1962 løste 
man ved forhandlinger de fleste af problemerne omkring Englands optagelse. 
Men i februar 1963 nedlagde Frankrigs præsident de Gaulle veto mod optagel-
se af England. Derimod tilkendegav han over for Danmarks statsminister, at 
hans veto ikke omfattede Danmark. Men da det politiske flertal i Danmark øn-
skede at følge England, blev der ikke gjort brug af denne åbning, selv om det 
ville have haft gjort mange ting lettere i både landbruget og samfundsøkono-
mien i de følgende årtier. 
 
I de følgende år, hvor Fællesmarkedets landbrugspolitik gradvis trådte i funkti-
on, blev vilkårene for vor traditionelle eksport til det vesttyske marked af krea-
turer og ost stadig vanskeliggjort. Udenrigsminister Per Hækkerup prøvede at 
berolige landbruget med nogle langtidsaftaler om samhandel med den vestty-
ske regering. Men Anders Andersen gav ikke meget for disse aftaler, da det i 
fremtiden ikke var i Bonn, men i Bruxelles, at beslutningerne ville blive truffet. 
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Det fik dagbladet Politiken til at konstatere, at Nyhavns Rose var enig med An-
ders Andersen. Hun var heller ikke tilhænger af langtidsaftaler. 
 
I foråret 1967 mente man, at forholdene havde ændret sig, og både England, 
Irland og Danmark indgav d. 11. maj ansøgning. I løbet af få måneder var vejen 
banet for de detaljerede optagelsesvilkår, men i december 1967 nedlagde de 
Gaulle sit 2. veto. Dermed skabtes tvivl om, hvorvidt en løsning var inden for 
rækkevidde. Men på tidspunktet for landbrugsforhandlingerne i foråret 1967 
var man endnu optimistisk. Optimismen affødte i øvrigt, at landbrugsorganisa-
tionerne i februar 1967 enedes om at oprette et fælles markedssekretariat un-
der Kjeld Ejlers ledelse. Bag det stod Landbrugsraadet, Husmandsforeningerne 
og Landboforeningerne. 
 
Efter at resultaterne ved overenskomstfornyelserne i 1963 og 1965 havde væ-
ret kummerlige på grund af henholdsvis regeringsdiktatet i 1963 og arbejdsgi-
verforeningens separatfred i 1965, rustede man sig denne gang til sammenhold 
om de forslag, man havde fundet frem til i Kompensationsudvalget. Vinteren 
igennem førtes der en række afklarende forhandlinger i landbrugsministeriet. 
De blev altid overværet af en repræsentant fra statsministeriet, kommitteret 
Heinrich Schlebaum, der kunne referere direkte til statsministeren. Realitets-
forhandlingerne kom imidlertid først igang, da overenskomstforhandlingerne 
spidsede til, og de førtes da under statsministerens forsæde, og i forhandlin-
gerne deltog kun de berørte ministre og nogle få folkevalgte fra landbruget, 
Anders Andersen, Pilegaard, Peter Jørgensen, A.U. Juhl og dennes næstfor-
mand J. Ax. Hansen. 
 
Konflikterne var allerede udsat de maksimale 2 x 14 dage, og en slagterikonflikt 
ville derfor gå i gang torsdag d. 11. maj. Statsministeren holdt det første møde 
d. 5. maj. Derefter fortsatte det med daglige møder, uden at der reelt skete no-
get. Samtidig var bestyrelserne i landbruget indkaldt, så de løbende kunne føl-
ge forhandlingerne. Under et af tomgangsmøderne forsøgte Krag at sætte en 
kile ind mellem Husmandsforeningerne og det øvrige landbrug. Det måtte være 
svært for Husmandsforeningerne at gå ind for højere kornpriser, når den ani-
malske produktion var så trængt, forsøgte Krag, hvortil Peter Jørgensen replice-
rede: ”Ikke vække sovende hund, statsminister”. Så forstod Krag, at landbruget 
mente sammenholdet alvorligt, og Peter Jørgensens loyalitet skabte respekt i 
det øvrige landbrug. Regeringen var på sin side fastlåst, da den efter det sidste 
valg var afhængig af, hvad SF kunne acceptere. Tirsdag d. 9. maj neddelte rege-
ringen, at det meste de kunne tilbyde var en forhøjelse af de kontante tilskud 
med 150 mio. kr. 
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Hjemme på Axelborg gav bestyrel-
serne tilslutning til, at landbruget 
skulle have mindst 200 mio. kr. 
plus tilsagn om et sikkerhedsnet, 
hvis eksportpriserne skulle falde 
yderligere. Men på et efterfølgen-
de møde hos statsministeren kl. 20 
fastholdt regeringen efter en ny 
drøftelse med SF, at de 150 mio. 
kr. var det endelige tilbud. Tog 
man ikke imod det, måtte konflik-
ten gå i gang. Landbruget lovede at 
tage hjem og overveje det påny, og 
man skulle så give besked ved et 
nyt møde kl. 23.30. 
 
Anders Andersen, Pilegaard Larsen og J. 
Skovbæk før et bestyrelsesmøde, 1967. 

 
Husmandsforeningerne holdt separat møde, mens de øvrige bestyrelser efter 
korte interne drøftelser samledes i Landbrugsraadet. Anders Andersen spurgte 
først, hvad Landboforeningerne sagde. Pilegaard meddelte, at tilbuddet var for 
lavt, og at det derfor måtte afvises trods konsekvenserne. Fra arbejdsgiverne 
meddelte A.U. Juhl, at tilbuddet var for lavt til, at han kunne sige ja til mæg-
lingsforslaget. Så hang afgørelsen på slagterierne og mejerierne. Dons Christen-
sen var enig i, at tilbuddet var for lavt. På den anden side var der tale om en 
væsentlig forhøjelse af de kontante tilskud, og når man tog tabene ved en kon-
flikt i betragtning, måtte han anbefale et ja. Det var lidt uklart, hvad Chr. Speg-
gers mente, men da han sluttede med at sige, at mejerierne ville være solidari-
ske – (uden at afsløre med hvem af de foregående) – skyndte Anders Andersen 
sig at konstatere, at der så var et klart flertal for at sige nej. 
 
I statsministeriet var der dækket op med natmad til fejring af det forventede 
forlig. Derfor var landbrugets nej en stor overraskelse. Man spiste imidlertid 
smørrebrødet og snakkede løst og fast om tingene og lidt i krogene. Ved 3-
tiden konstaterede statsministeren, at man måske var gået fejl af hinanden, og 
en halv time efter var forliget på plads. Det havde følgende indhold: 
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1. Hidtidige ordninger med kornordning, hjemmemarkedsordning, rapsord-
ning, refusion af amtsskatter og kontanttilskud til kunstgødning, mælk og 
dispositionsfond forlænges uændret. 

2. De kontante tilskud til mælk og dispositionsfond forhøjes med 150 mio. 
kr. i 1967-68 og med 200 mio. kr. i 1968-69. 

3. Loven om kurstabslån til nyetablerede landmænd gennemføres og sup-
pleres med et tilskud på 5 mio. kr. til udligning af stempel- og tinglys-
ningsudgifter. 

4. Konsulentordningen forbedres med tilskud til bygningskonsulenter og 
navnlig til ansættelse af assistenter, der kan hjælpe landmændene med 
de momsregnskaber, der vil blive en nydannelse pr. 1. juli 1967. 

5. Tilsagn om at der ikke måtte ske nedskæringer i øvrige landbrugsbevillin-
ger. 

 
Det var hermed lykkedes at forbedre regeringens ultimatum med 25 mio. kr. 
det første år (punkt 3 og 4) og med 75 mio. kr. det andet år, hvilket var tæt på 
landbrugets sidste udspil. Det var også kun opnået gennem eksemplarisk sam-
menhold mellem alle landbrugets organisationer. I en situation med rødt flertal 
i folketinget havde man opnået en 50 pct. forøgelse af de kontante tilskud – fra 
350 mio. til 525 mio. kr. om året. I landbrugsorganisationerne var man efter 
disse forhandlinger og ordningernes vedtagelse i folketinget rimeligt tilfredse 
med første halvår 1967. Man havde også fået moderniseret landbrugsloven, og 
Danmark havde indledt forhandlinger om optagelse i Fællesmarkedet.  
 
Folketinget havde endvidere vedtaget en meget omdiskuteret lov om mervær-
diafgift. Da forslaget kom frem, lød det umiddelbart kompliceret, at der skulle 
betales afgift, hver gang en vare fik tilført en merværdi. Men tolddepartemen-
tet havde dygtige og praktiske folk, der både var gode pædagoger, men som 
også kunne præsentere praktiske administrationsmodeller, som alle selvstæn-
dige erhvervsdrivende ret hurtigt kunne finde ud af. I landbruget var proble-
met, at mange landbrugsbedrifter endnu ikke havde regnskabspligt. Derfor var 
der udstrakt skepsis. 
 
Der blev imidlertid holdt en række instruktionsmøder for landmændenes rådgi-
vere, økonomikonsulenterne, og sekretariatets skatteekspert Broe Pedersen 
tog rundt på talrige velbesøgte møder for medlemmerne. I Ålborg mødte der 
vist 1.000 landmænd, og her kunne han fortælle, at man blot behøvede 2 søm, 
som man slog i bjælken. På det ene hængte man alle bilag for indgående moms 
og på det andet bilagene for udgående moms, og engang hvert halve år talte 
man dem sammen og indbetalte forskellen til toldvæsenet. Ulejligheden var 
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altså begrænset, og i mellemtiden rådede man jo selv over forskellen som en 
rentefri kassekredit. Endvidere tilbød de lokale landboforeninger at påtage sig 
føringen af de simple momsregnskaber til hvis udarbejdelse, der nu også efter 
forliget kunne opnås statstilskud. På denne baggrund gik gennemførelsen af 
denne omfattende skattereform ret smertefrit igennem. Den var et mønsterek-
sempel på smidigt samarbejde mellem erhvervet og det offentlige. Momsen 
blev også begyndelsen på kvindernes overtagelse af regnskabsføringen i mange 
landbohjem. 
 
I modsætning til de gode resultater i første halvår blev andet halvår 1967 en 
barsk oplevelse. Salgspriserne var vigende. Investeringerne og ejendomspriser-
ne gik i stå. Anders Andersen, Pilegaard Larsen og Peter Jørgensen tog derfor et 
møde med statsministeren både den 2. og den 14. november, hvor man som 
løsningsmuligheder pegede på en likviditetslettelse gennem helårlig opgørelse 
af momsen, ophævelse af obligationsrationeringen for landbrugets investerin-
ger og adgang til udlandslån for landbrugets fællesforetagender samt en mere 
aktiv handelspolitik til sikring af kreatur- og smøreksporten. Disse forhandlinger 
blev overhalet af en engelsk devaluering på 14,3 pct. d. 18. november.  Den 
danske regering besluttede at devaluere med kun 7,9 pct. Til gengæld havde 
Krag lovet Anders Andersen, at regeringen ville kompensere landbruget for de-
valueringstabet.  Dette tilsagn blev bekræftet i folketinget, og der indledtes nu 
drøftelser til fastlæggelse af tabets størrelse. I landbruget beregnede vi det til 
ca. 280 mio. kr. bestående af et egentligt devalueringstab på 220-240 mio. kr., 
en devalueringsgevinst fra ikke devaluerende markeder på 150 mio. kr. og en 
indenlandsk omkostningsstigning på op til 200 mio. kr.  
 
Embedsmændene kom til et betydeligt lavere beløb, idet man var mere optimi-
stisk vedr. både omkostninger og devalueringsgevinst. Formænd og ministre 
pålagde så embedsmænd og landbrugsfunktionærer at gennemgå beregnin-
gerne i fællesskab, så man kunne have et objektivt beslutningsgrundlag. Men 
denne gennemgang førte ikke til nogen afgørende tilnærmelse. I den efterføl-
gende forhandling harcellerede Per Hækkerup over, at så mange kloge hoveder 
kunne være så uenige. Derefter dristede jeg mig til at sige, at situationen nok 
også var vanskeliggjort af embedsmændenes loyalitet over for regeringen, 
hvorpå Hækkerup rullede sig ud med en overraskelse over, at jeg hermed vo-
vede at angribe embedsmændene for ikke at være saglige og upartiske. Jeg 
måtte naturligvis skynde mig med at forsikre, at det ingenlunde havde været 
min hensigt. Anders Andersen, der kendte Per Hækkerups teatertorden, sagde 
ikke noget i mødet, men bagefter bemærkede han med et skævt smil: Nå, der 
fik du nok af krabasken. (Episoden er rigtig nok, men den foregik muligvis først i 
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efteråret 1972, hvor der på lignende måde var uenighed om landbrugets me-
rindtjening ved indtræden i EF, og i 1972 deltog både landbrugsminister Ib Fre-
deriksen og økonomiminister Per Hækkerup i forhandlingerne. Derimod var 
Hækkerup ikke minister, men gruppeformand i 1967).  
 
Forhandlingerne gik i stå. Regeringen kørte af andre grunde fast og måtte ud-
skrive valg, men forinden fik landbruget dog udbetalt et a’contobeløb på 25 
mio. kr. Efter valget dannedes en VKR-regering. Beregningerne blev på ny gen-
nemgået efter de i mellemtiden indvundne erfaringer. Da der stadig ikke var 
enighed, fastlagde regeringen beløbet til 177 mio. kr. på årsbasis. Beløbet ud-
betaltes til Landbrugets Dispositionsfond.  
 
VKR-regeringen indgik også aftale med landbruget om at holde hjemmemar-
kedspriserne i ro i 1968 mod en kontant kompensation på 100 mio. kr. til di-
spositionsfonden og 25 mio. kr. i driftstilskud til nyetablerede landmænd. Midt 
på året opnåedes enighed om en forlængelse af momskreditterne, der betød 
en likviditetslettelse på 250 mio. kr. Med disse kompensationer for manglende 
indtjening fra eksport og hjemmemarked nåede den kontante landbrugsstøtte 
sit maksimum i 1968-69 med i alt 875 mio. kr. Beløbets størrelse og den tvivl, 
der var opstået om vor markedsmæssige placering, gav i den kommende tid 
anledning til betydelig diskussion om landbrugsordningerne. 
 
 
 

Frustrationerne 1968-70. 
 
De Gaulles 2. veto i december 1967 kom til at kaste lange skygger over det dan-
ske samfunds holdning til både markedspolitikken og landbrugspolitikken. Til 
trods for, at de Gaulle nedlagde sit præsidentembede allerede i april 1968, 
bredte der sig alligevel en skepsis, om der kunne findes en snarlig løsning på 
markedsforhandlingerne. 
 
På et møde mellem de nordiske statsministre i København i april 1968 enedes 
man om at søge dannet en nordisk toldunion, Nordek. Et udkast til traktat var 
færdig året efter, og på trods af skepsis fra både landbruget og det øvrige er-
hvervsliv i Danmark blev en traktat gjort færdig til undertegnelse i marts 1970. 
Til alt held faldt det hele til jorden, da den finske regering meddelte, at man 
alligevel ikke kunne deltage. Hvis først en traktat havde været indgået, ville det 
have kompliceret de senere optagelsesforhandlinger i EF til skade for danske 
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interesser. Vi har vist aldrig fået sagt Finland tilstrækkeligt tak for, at man red-
dede vor egen VKR-regering ud af den blindgyde. 
 
I dansk landbrug betød de Gaules veto, at vi lagde råd op straks i det nye år. 
Formentligt startede det med en snak mellem direktør Niels Kjærgaard, under-
tegnede og min kollega i Husmandsforeningerne Jørgen Pedersen. Derefter tal-
te vi med vore formænd, og man enedes om i al stilfærdighed at afholde en 
konference d. 2.-3. marts på Hotel du Nord i Grenå mellem formænd og direk-
tører i brancherne og i de tre generelle organisationer, Landbrugsraadet, Land-
boforeningerne og Husmandsforeningerne.  
 
Formålet var i fællesskab at finde ud af, om der var behov for en ny strategi. 
Indtil det var afklaret, ønskede man ikke offentligheden indblandet. Alligevel 
fandt en journalist helt tilfældigt ud af, at husmandsformand Peter Jørgensen 
opholdt sig på Hotel du Nord. Han forsøgte at få sjællænderen, Peter Jørgensen 
til at røbe, hvad han dog lavede i Grenå. Jo, sagde Peter Jørgensen underfun-
digt: ”Det skal jeg sige dig. Jeg har så tit stået nede ved Stillinge Strand (vest for 
Slagelse) og set, hvordan bølgerne blev ved med at rulle ind på stranden, og nu 
har jeg fået lyst til at finde ud af, hvor de kommer fra”. 
 
Forud for konferencen havde vi ved et besøg i Bruxelles prøvet at skabe os det 
bedst mulige indtryk af den markedspolitiske situation. Vurderingen var klart, 
at det ikke vedblivende var muligt for Frankrig at holde England ude. På selve 
konferencen søgte man at afdække markedssituationen branche for branche 
for alle produkter. Den foreløbige konklusion var - bortset fra visse tilpasninger 
- at en nedsættelse eller afvikling af eksportproduktionen ville betyde en yder-
ligere svækkelse af landmændenes økonomi, idet eksportproduktionen dog 
fortsat ydede et om end beskedent bidrag til de faste omkostninger. 
 
De tre generelle organisationer havde derfor d. 15. marts et møde med stats-
ministeren om målsætningen for landbrugspolitikken i lyset af den markedspo-
litiske udvikling og den offentlige kritik af landbrugspolitikken. Statsminister 
Hilmar Baunsgaard henviste til regeringserklæringen om, at i håbet om at land-
brugets problemer var midlertidige, ville man i overgangsperioden ”sikre land-
bruget sådanne vilkår, at dets produktionsapparat og valutaindtjening kan op-
retholdes”. Derfor vedstod man den hidtidige landbrugspolitik, men regeringen 
ville dog i lys af den markedspolitiske udvikling undersøge, om der var behov 
for en ny vurdering af målsætning og indhold. De nuværende ordninger ville 
imidlertid fortsætte uændret til deres udløb pr. 30. juni 1969. 
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På en ny Grenå-konference d. 13.-14. maj vurderede man på basis af et omfat-
tende materiale fra økonomisk-statistisk afdeling de samfundsøkonomiske og 
landbrugspolitiske sammenhænge. På dette grundlag og vist nok på ide af S.P. 
Jensen gav landboforeningernes landsformandsmøde d. 21. maj tilslutning til 
en korrektion af landbrugspolitikken. Ud fra en argumentation om det sam-
fundsøkonomisk fordelagtige i at videreføre landbrugsproduktionen argumen-
terede man for, at hvis en markedsløsning trak i langdrag, måtte den kontante 
støtte gøres variabel, så den i en vis udstrækning kom til at udligne svingnin-
gerne i eksportpriserne, og den skulle lægges på et niveau, der kunne sikre et 
sådant salgsprisniveau, at de dygtige landmænd på virkeligt effektive bedrifter 
skulle kunne opnå samme indtjening som i andre erhverv. Sidstnævnte måtte 
indebære, at prisniveauet indeholdt et incitament for dygtige landmænd til 
fortsatte investeringer i bedrifternes modernisering. Anders Andersen kaldte 
denne politik: ”Den effektive landmand”. Det var for at gøre den salgbar pol i-
tisk, men det gav intern opposition, da det kunne give indtryk af, at vi kun slo-
ges for de effektive. Her afspejledes landbrugsledernes evige dilemma. Den 
sprogbrug, der skulle bruges overfor den øvrige befolkning blev ofte misforstå-
et hos medlemmerne – og omvendt. 
 
Diskussion med vismændene. 
Udskydelsen af markedsforhandlingerne gav anledning til en masse kritik fra 
nationaløkonomerne af den førte landbrugspolitik. Den kom i første omgang til 
udtryk fra Århusøkonomerne og i februar fra professor Søren Gammelgaard, og 
den foranledigede vismændene til at behandle problemstillingen i deres rap-
port til regeringen i oktober 1968. Kritikken gik i hovedtræk ud på, at land-
brugsstøttens omfang forhalede landbrugets strukturudvikling og fastholdt for 
mange ressourcer i erhvervet, og at støtten ved i sin udformning at stå i forhold 
til produktionens størrelse kom til at opretholde en produktion, der ikke var 
rentabel afsætning for. I stedet burde man udbetale støtten produktionsneu-
tralt som et person- eller ejendomstilskud. Det gav anledning til nogle kraftige 
meningsudvekslinger mellem formændene og professorerne. Men også på se-
kretariatsplan tog vi en indgående drøftelse med vismændene, og de tog da 
også vore indvendinger så alvorligt, at de optrykte vore bemærkninger som bi-
lag til rapporten til regeringen. 
 
Der var to hovedårsager til uenigheden. Den ene var en forskel i vurderingen af, 
hvor realistisk en snarlig tilslutning til EF var. Vismændene var nok her påvirket 
af regeringens forhandlinger om et Nordek, der ikke tilgodeså dansk landbrug. 
Den anden havde sammenhæng hermed, idet det drejede sig om, hvorvidt 
støtten skulle være produktions- eller personafhængig – om den, som landbru-
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get mente, skulle være en erhvervspolitisk eller, som vismændene mente, en 
socialpolitisk foranstaltning.  
 
Ud fra antagelsen om en snarlig tilfredsstillende markedsløsning argumentere-
de vi i landbruget derfor for, at landbrugspolitikken både måtte indeholde en 
produktionsmålsætning, en effektivitetsmålsætning og en indkomstmålsæt-
ning. Således måtte der skabes forudsætninger for, at hele den hidtidige pro-
duktion kunne videreføres, og at vi for at   opretholde konkurrenceevnen måtte 
have en fortsat effektivitetsudvikling. Forudsætningen herfor ville igen være, at 
de effektive landmænd, der under fortsatte investeringer skulle føre erhvervet 
videre, kunne opnå en indkomst af samme størrelse som i andre erhverv. Det 
ville igen forudsætte, at støtten sattes i forhold til produktionens omfang, mens 
personstøtten ville føre til tilbagegang i produktionen og stagnation i effektivi-
teten, fordi den ikke stimulerede til produktivitetsfremmende investeringer. 
 
Forhandlingerne med regeringen. 
I de kommende måneder blev der gennem omfattende beregninger i økono-
misk-statistisk afdeling udformet modeller til beregning af den sikkerhedsnets-
pris, som ville være forudsætningen for, at tilstrækkeligt mange landmænd ville 
foretage de nødvendige investeringer, for at produktionen kunne opretholdes. 
Der blev givet tilslutning til forslaget fra alle øvrige landbrugsorganisationer, og 
det blev lagt til grund for kompensationsudvalgets forhandlinger med regerin-
gen i foråret 1969. Således blev en model afleveret til regeringen allerede i fe-
bruar.  
 
Regeringen viste imidlertid ingen vilje til at imødekomme landbruget. Man på-
stod, at man ikke havde haft tid til at vurdere landbrugets oplæg, og man ville 
kun acceptere en uændret forlængelse af de hidtidige ordninger, og så skulle 
landbruget endda acceptere et mæglingsforslag, der indeholdt større lønstig-
ninger end i industrien. Det blev under dramatiske forhandlinger afvist af samt-
lige landbrugsorganisationer, der havde beregnet, at overenskomstfornyelser-
ne i sig selv tilsagde en forøgelse af støtten med 370 mio. kr., hvoraf halvdelen 
skyldtes lønstigningerne og den anden halvdel en tilsvarende regulering af 
landmændenes indkomster. 
 
Enden på et noget tumultagtig forløb blev, at regeringen og folketinget ophø-
jede mæglingsforslaget til lov og forlængede landbrugsordningerne for kun 1 
år, dog med en forhøjelse på 112 mio. kr. og med en beslutning om at nedsæt-
te et hurtigt arbejdende, sagkyndigt udvalg til at vurdere det hensigtsmæssige i 
ordningernes udformning, herunder det af landbruget stillede forslag. Det gav 
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anledning til nogle kraftige udfald mod regeringen fra de tre generelle land-
brugsorganisationer. 
 
Udvalget fik Erik Krogstrup fra DLR som formand. Det fik sekretariat i land-
brugsministeriet. Både statsministeriet, økonomiministeriet og landbrugsmini-
steriet var repræsenteret og fra landbruget deltog Niels Kjærgaard, Jørgen Pe-
dersen og undertegnede. Det blev nogle meget hektiske forhandlinger. For-
manden lagde ud med nogle oplæg, som hverken statens eller landbrugets re-
præsentanter kunne gå ind for. Der udspandt sig derefter i juli-august en vold-
som diskussion om landbrugets forslag til sikring af den effektive landmand 
mellem landbrugets repræsentanter og kommitteret H. Schlebaum fra statsmi-
nisteriet og kontorchef Leif Heltberg fra økonomiministeriet. Det begyndte slet 
ikke godt. 
 
Under en ekskursion til Jylland for centraladministrationens embedsmænd, 
som Landbrugsraadet afholdt først i september (sådanne ekskursioner afhold-
tes årligt på skift mellem Industrirådet og Landbrugsraadet), oplyste Schlebaum 
os imidlertid fortroligt, at hans chef var interesseret i, at vi fandt en løsning. 
Dermed skete en vis opblødning i de følgende forhandlinger, men formanden 
blev ved med at holde fast i sit oplæg. Det gav anledning til nogle separatmø-
der mellem landbruget og de to ministerielle repræsentanter, hvis resultater vi 
i december præsenterede for formanden. Efter nogen dramatik endte det hele 
med en enstemmig betænkning lillejuleaften. Heri konkluderede man, at land-
brugsordningerne ikke havde forsinket strukturudviklingen, men det erkendtes, 
at kornordningerne nok uhensigtsmæssigt havde begrænset fjerkræproduktio-
nen og den indenlandske produktion af planteprotein, og at produktionen af 
oksekød var tilgodeset for lidt. Tilskuddene burde også være mere kvalitetsori-
enterede. I sidste øjeblik voldte kornprisniveauet vanskeligheder. Schlebaum 
insisterede på en udtalelse om, at priserne burde sænkes, og det kunne jeg ikke 
acceptere. Møderne foregik i landbrugsministeriet, men formanden sendte så 
os to i enrum. Vi gik over i snapstinget og drak en kop ”kornkaffe”, hvorunder 
det lykkedes os at finde en formulering, begge parter kunne tiltræde, og som 
derefter blev indføjet i betænkningen. 
 
Udvalget kunne ikke anbefale en omlægning til ejendoms- eller persontilskud, 
idet man fandt, at tilpasningen foregik i et samfundsøkonomisk ønskeligt tem-
po, og idet man så mindre pessimistisk end vismændene på landbrugsekspor-
tens fremtid. Derfor anbefalede man en fortsættelse af prisstøttesystemet med 
visse justeringer og med en arbejdsmarkedspolitik, der kunne lette landmæn-
denes overgang til andre erhverv. Udvalget indstillede, at man enten fortsatte 
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med at justere støttebeløbet med korte mellemrum eller gennemførte den af 
landbruget foreslåede ordning. 
 
På dette grundlag påbegyndtes i marts nye forhandlinger med regeringen. De 
blev lettet af, at der i mellemtiden var påbegyndt nye forhandlinger med EF, og 
at der var sket en forbedring af landbrugets økonomi, fordi eksportpriserne var 
steget, og behovet for støtte derfor blevet mindre. Alligevel opnåede landbru-
get en forhøjelse på 20 mio. kr. kontant plus forbedringer af unge landmænds 
etablering samt tilsagn om støtte til fremme af oksekødskvaliteten. 
 
1969 i tilbageblik. 
Når jeg ser tilbage på 1969 er navnlig 2. halvår nok det hårdeste, jeg har ople-
vet – måske bortset fra havmiljødiskussionen i vinteren 1986-87. Landbruget 
var efter den hårde vismandskritik, som havde vundet genklang i regeringspar-
tierne, trængt i defensiven. Anders Andersen havde ganske vist via sin politiske 
indflydelse ved hjørnespark sikret, at landbrugspolitikken nu skulle vurderes i 
Krogstrupudvalget, men så meget større følte jeg mit ansvar. Vi var ganske vist 
3 fra landbruget i udvalget, men min udmærkede og velorienterede kollega i 
Husmandsforeningerne havde svært ved at hamle op med ministeriernes me-
get skarpe cand. polit.’er, og han fik ikke altid vendt argumenterne rigtigt. Det 
havde Niels Kjærgaard fra Landbrugsraadet ingen problemer med. Hans styrke 
var, at han var en meget skarp jurist med solid politisk og administrativ erfa-
ring, som der stod stor respekt om, men den økonomisk-politiske argumentati-
on overlod han til mig. Her fik jeg gavn af min landbrugsøkonomiske og land-
brugspolitiske teori. Problemet var, at der skulle kæmpes på 2 fronter, dels 
med ministeriernes cand. polit.’er, dels med formanden, der forsøgte sig med 
sin egen løsning, som heller ikke ville være acceptabel. Jeg følte i juli-august 
virkelig, at vi havde ryggen mod muren, fordi det syntes umuligt at vinde klang-
bund for landbrugets argumentation. Og jeg følte, at meget beroede på min 
indsats. Det lettede lidt efter embedsmandsekskursionen i september, for da 
begyndte vi at komme i dialog, men der var lang vej igen. 
  
Et kerneproblem var at godtgøre, at vismændene tog fejl, når de påstod, at den 
hidtidige landbrugspolitik havde fastholdt for mange ressourcer i landbruget og 
havde forvredet produktionsstrukturen. Det måtte gennemanalyseres. Et andet 
problem var at skabe forståelse for det hensigtsmæssige i at skabe det sikker-
hedsnet under priserne, som var forudsætningen for, at de dygtigste land-
mænd fortsat kunne investere i en modernisering af produktionen. Alt dette 
kunne jeg for så vidt godt argumentere for, så det var forståeligt, men for at 
underbygge det, krævede det både en statistisk belysning af strukturforløbet 
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og en række rentabilitetsberegninger. Vores argumentation var derfor stærkt 
afhængig af det materiale, som S.P. Jensens økonomisk-statistisk afdeling kun-
ne frembringe, og som havde en sådan kvalitet, at det ikke kunne tilsidesættes. 
 
Midt i det hele – fra d. 20. oktober til d. 1. november – holdt IFAP sin general-
forsamling i Tokyo. Den havde jeg hele året planlagt at deltage i, og havde der-
for det år undladt at holde ferie. Deltagelsen kom heldigvis ikke i konflikt med 
Krogstrupudvalget, da man netop på det tidspunkt skulle gennemføre de analy-
ser, som S.P. Jensen stod for. Men at tidsplanen var stram ses af, at jeg lørdag 
formiddag d. 22. oktober – dengang arbejdede man også om lørdagen – har 
skrevet en udførlig formandsmeddelelse, før jeg skulle hjem og pakke kuffer-
ten, før flyet til Tokyo via Anchorage afgik midt på eftermiddagen. Aftenen for-
inden havde vi afleveret vores søn Ole på 8 mdr. i Helsingør til Ellens bror og 
svigerinde, der havde lovet at tage sig af ham, mens Ellen og jeg var i Østen. 
(Som altid betalte Ellen og de øvrige ledsagere selv billetten.) 
 

 
Ellen og jeg under et af de mere afslappende programpunkter i Tokyo, 1969. 

 

Jeg var på grund af arbejdspresset ganske overarbejdet, da jeg tog af sted. Til-
med havde jeg først i oktober overfor det jyske delegeretmøde i et foredrag 
skullet argumentere for nedlæggelse af foreningens faglige arbejde til fordel for 
en samling på landsplan. Nu regnede jeg med at kunne tage det lidt mere med 
ro under generalforsamlingen i Tokyo, hvor jeg kun ville få ansvar for at tage 
del i debatterne og holde delegationen orienteret. Imidlertid blev jeg indvalgt i 
den komite, der ud fra debatterne skulle redigere slutdokumentet. Det medfør-
te meget nattearbejde. Tilmed led jeg af jetlag. Derfor var jeg dødtræt, da ge-
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neralforsamlingens møder var forbi. Så blev der heldigvis først i november nog-
le dages afslapning – først ved en ekskursion til Kyoto og senere ved den dan-
ske delegations besøg hos vore afsætningsfolk i Hong Kong, Thailand og Singa-
pore sluttende med et par dages badeferie på Bali. 
 
Efter hjemkomsten var der 6 ugers intensive drøftelser i Krogstrupudvalget, 
indtil det i sidste øjeblik lykkedes at komme med en enig indstilling, som også 
formanden indså det hensigtsmæssige i at tiltræde. Det hele endte lykkeligt, 
men trætheden sad i kroppen også i 1970. Derfor lovede jeg mig selv – og Ellen 
- at jeg aldrig mere ville sløjfe min ferie. 
 
 
 

Fremtidssikring af landmændenes konkurrenceevne. 

 
Kapiteloverskriften dækker i virkeligheden alle de bestræbelser, der udfoldes i 
landboforeningerne, lokalt og på landsplan. Tidligere kapitler har handlet om 
sikring af indkomsterne og tilpasning af jordlovgivningen og finansieringsvilkå-
rene til fremtidens struktur samt om udbygning af forskning og systematisering 
af uddannelsen. 
 
Der har også været nævnt de fælles bestræbelser gennem LOK for internt i 
landbruget at skabe en realistisk forståelse af landbrugets situation og mulig-
heder. Det var der også brug for. Mange landmænd følte, at 1960’ernes van-
skeligheder måtte skyldes et overgreb fra det øvrige samfund. Derfor krævede 
de højrøstet på LS-vis gennem den nydannede Landbrugets erhvervsøkonomi-
ske Fagforening håndfast optræden med krav om devaluering af kronen m.v. 
Disse krav fremførtes på alle landbomøder op gennem 60’erne. Her var LOK et 
enestående samtale- og debatforum, der på tværs af alle formelle organisati-
onsstrukturer skabte en ny medleven i et bredt lag af landmænd, og hvor man 
ivrigt diskuterede såvel relationerne til det øvrige samfund som, hvad erhvervet 
selv kunne gøre. 
 
Fællesvirksomhedernes strukturrationalisering. 
Et vigtigt tema var, hvad landbruget selv kunne gøre. Man erkendte, at lige så-
vel som der var behov for at koncentrere selve landbrugsproduktionen på fær-
re bedrifter, var der også et behov for at samle forarbejdningen i de fælles virk-
somheder på færre steder.  
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Det begyndte med mejerierne, hvis antal og placering oprindeligt havde været 
bestemt af, hvor lang en mælkerute et spand heste kunne magte.  Nu hvor ind-
transporten var motoriseret, lavede man beregninger over, hvad der var den 
rationelle størrelse på en mejerivirksomhed. Efterhånden besluttede man sig 
for at slå de små sognemejerier sammen i større og større selskaber. Men på 
Mejerikontoret i Århus, hvor man ellers siden 20’erne under direktør L.P. Fre-
deriksen havde koncentreret sig om et stærkt organisatorisk samvirke, gjorde 
den nye direktør Th. Mathiassen gældende, at forudsætningen for maksimal 
indtjening i mejerierne ikke alene var etablering af mejerianlæg af en rationel 
størrelse, men også at man optimerede mælkens udnyttelse gennem fælles 
afsætning. Det førte til ideen og senere til et konkret forslag om Mejeriselska-
bet Danmark, som startede sin virksomhed med tyngdepunktet i Sønderjylland 
d. 1. oktober 1970 under ledelse af den dynamiske gdr. Knud Friis, Rinkenæs. 
Men i mange år havde det skarp konkurrence fra stærke regionale selskaber i 
Jylland, på Fyn og Sjælland.  
 
Forud var der pr. 1. maj 1969 sket en sammenslutning i DLG af gødningsselska-
bet DAG og foderstofselskaberne i Jylland, på Sjælland og Lolland Falster. I 
sidstnævnte havde jeg selv spillet en vis rolle, idet Anders Andersen havde bedt 
om et manuskript til et foredrag om landbrugets strukturproblemer ved DAG’s 
generalforsamling tilbage i marts 1962. Heri havde jeg foreslået, at man slog 
både DAG og landsdelenes foderstofselskaber sammen i et fælles grovvaresel-
skab, så man kunne udnytte styrken ved fælles indkøb. Det passede Anders 
Andersen meget godt at markedsføre det forslag. Kort efter indledte selskaber-
ne også et fælles udrednings- og planlægningsarbejde, som 6 år senere førte til 
DLG.  
 
I 1971 fulgte en sammenslutning af de fire andelsfjerkræslagterier til DANPO. 
Svineslagterierne nøjedes med at skabe stærke regionale selskaber, men disses 
styrke medførte efterhånden – trods Landboforeningernes henstillinger - at det 
hidtidige fællesskab om salget i ESS Food ophørte.  
 
Også i 1971 skete en nydannelse på et helt nyt serviceområde, idet Landbo- og 
Husmandsforeningerne blev parthavere i det af mejerier og slagterier tidligere 
oprettede elektroniske databehandlingscenter, LEC, der var startet som en hul-
kortcentral. Den centrale elektroniske databehandling var velegnet til behand-
ling af flere og flere af de data, der vedrørte den enkelte landbrugsbedrift. Ud-
over mejeri- og slagteriafregninger gjaldt det efterhånden også databehandling 
af kontrolforeningsdata og landbrugsregnskaber. Med de store centrale løsnin-
ger kunne de omsætningsmæssigt relativt små landbrug skaffe sig samme for-
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dele som større virksomheder med egne regnskabsafdelinger. De fælles edb-
løsninger fik i årenes løb et stadigt større omfang. Ligesom centrifugens opfin-
delse blev forudsætningen for mælkens behandling på andelsmejerierne, blev 
edb forudsætningen for store centrale dataløsninger til de små bedrifters for-
del. 
 
Rådgivningens fremtidssikring. 
Mens der således blev skabt forståelse for det hensigtsmæssige i en efterhån-
den omfattende strukturrationalisering indenfor de store andelsvirksomheder, 
skete der i 60’erne meget lidt inden for landbo- og husmandsforeningerne. Her 
samlede den største interesse sig om, hvad det betød for den erhvervspolitiske 
indflydelse, at landmændene var splittet i flere hovedorganisationer på lands-
plan. Det havde man så repareret på gennem fællesmøder mellem Landbo- og 
Husmandsforeningerne og med samarbejdet i kompensationsudvalget.   
 
Også lokalt blev der taget initiativer for at finde frem til en fælles erhvervspoli-
tik. Således havde lokale landbo- og husmandsforeninger på Brørup-egnen - 
med deltagelse af den senere landsformand Chr. Sørensen - i vinteren 1966-67 
søgt at komme til en fælles forståelse, som blev forelagt på et offentligt møde 
på Hovborg Kro d. 9. marts 1967. Trods de gode intentioner måtte både min 
gode kollega Jørgen Pedersen fra Husmandsforeningerne og jeg bedrøve med, 
at meget af det, man havde kunnet enes om på denne egn, ikke ville have bæ-
reevne på landsplan. Men det var et tegn på opbrud. Når det gjaldt organise-
ringen af det faglige rådgivningsarbejde i de lokale og provinsielle fællesfor-
eninger, havde der været forbavsende stille, bortset fra, at man diskuterede, 
om man i videre udstrækning kunne samarbejde om den lokale rådgivning mel-
lem landboforeningerne og husmandsforeningerne. Et sådan samarbejde var 
udbredt visse steder i landet, f.eks. netop i Brørup–Vejen området og i Vend-
syssel, mens det var utænkeligt andre steder.  
 
Alligevel var noget på vej. Således drøftede man inden for konsulentforenin-
gen, om den danske model var rigtig. Det var Marshall-studierejserne til USA og 
konsulentkonferencerne i OEEC/OECD med de andre europæiske lande, der 
udløste det. Her var vi blevet opmærksomme på, at vores organisationsmåde 
adskilte sig væsentligt fra andre landes. Vi adskilte os først og fremmest ved, at 
det var landmændenes foreninger, der ansatte konsulenterne - om end med 
statstilskud, - mens det i andre lande var staten og i USA landbohøjskolerne. 
Det sidste betød en nøje kobling mellem den offentligt finansierede forskning, 
uddannelse og rådgivning. Dernæst havde den danske rådgivning sit tyngde-
punkt i den lokale rådgivning, og der var navnlig ingen service endsige styring 
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på landsplan (bortset fra fjerkræ), men dog på landsdelplan og stærkest i Jyl-
land. I andre lande lagde man derimod hovedvægt på den centrale koordinati-
on og service. Den lokale danske rådgivning var endvidere specialiseret i plan-
ter, kvæg, svin, teknik og økonomi, mens de lokale konsulenter i USA var all-
round bedriftsorienterede konsulenter, der så kunne trække på centrale spe-
cialister. 
 
Styrken i det danske system var det nære samarbejde mellem landmændene 
og dygtige fagkonsulenter på hver deres felt. Svagheden var, at den lokale råd-
givning ikke sigtede direkte mod at optimere den samlede bedrifts økonomi, og 
at de lokale konsulenter ikke havde fælles kontorfaciliteter at trække på, samt 
at der ikke var nogen koordination på landsplan. Dog var der på amerikansk 
foranledning som en del af Marshall-hjælpen i 1953 oprettet et fælles informa-
tionskontor, LIK til fremstilling af hjælpemidler i rådgivningen. 
 
For at afprøve behovet for lokale allround-konsulenter blev der sidst i 
1950’erne ansat en sognekonsulent på Lyø, Preben Overbye. Men det må er-
kendes, at da de danske landmænd, der søgte konsulenthjælp, næsten alle 
havde været på landbrugsskole, havde de behov for egentlige fagkonsulenter. I 
USA har man da også i takt med, at også amerikanske landmænd har fået en 
teoretisk landbrugsuddannelse, forladt allround-rådgivningen. 
 
Drøftelserne og erfaringsudvekslingerne ved OECD’s konferencer om rådgiv-
ningsarbejdets organisering, hvor jeg efter 1966 har deltaget i flere, mundede 
for mig ud i, at vi burde omorganisere det danske system, så vi kombinerede 
det bedste i det danske – landmandsstyret og den stærke lokale forankring og 
specialiseringen – med det bedste i andre landes systemer – stærkere fokus på 
den samlede bedrift, fælles lokale kontorfaciliteter og en fælles landsomfat-
tende ekspertise, service, efteruddannelse og koordination. Heri blev jeg be-
styrket af en i sekretariatet i 1966 ansat ung agronom, Hans Helge Pedersen, 
der havde skrevet hovedopgave om konsulenttjenesten, og som ud fra kend-
skabet til forholdene i Wisconsin var optaget af det amerikanske system og 
stærkt kritisk overfor det hidtidige danske systems overlevelsesmuligheder. 
Hans Helge, der siden tog en mastergrad i konsulenttjeneste i Wisconsin, blev 
gennem de følgende 30 år min trofaste og energiske medarbejder på netop 
dette område, og han blev derfor også sekretær for det udvalg, der kom til at 
forberede reorganiseringen af den danske rådgivningstjeneste. 
 
Der var imidlertid også indenlandske inspirationer. Således var der et åbenlyst 
behov for mere intensiv efteruddannelse af konsulenter end de få og ret bredt 
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anlagte kurser, som det under Landhusholdningsselskabet sorterende ”Udvalg 
for landøkonomisk Oplysningsarbejde” kunne præstere. Det søgte vi – i øvrigt 
med igangsætningsstøtte fra den amerikanske Kellogg Foundation, som min 
kollega Jørgen Pedersen skaffede kontakt til - at løse ved kurser på Tune Land-
boskole, som startede i 1969, samt med Kelloggstøttede studierejser til USA. 
Men undervejs havde flere fremtrædende folk indenfor både Statens Husdyr-
brugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg gjort sig til talsmænd for, at det måtte 
være deres opgave at holde henholdsvis husdyrbrugs- og planteavlskonsulenter 
opdateret gennem både kurser og anden information. Det ville i så fald blive på 
statens præmisser.  
 
Også kvægavlsforeningerne, der var organiseret på landsplan, mente at de 
havde en opgave. Svineavlens ledelse, der den gang ensidigt sigtede på den 
perfekte bacongris, havde siden 30’erne ligget i et landsudvalg med sekretariat 
i og finansiering fra slagterierne. Endvidere havde det store Norsk Hydro-ejede 
grovvareselskab KFK begyndt at føre sig frem med tilbud om kurser og materia-
le til konsulenterne, naturligvis for at fremme dets kommercielle interesser. 
Frø- og kemikaliefirmer ansatte egne konsulenter. Det var ofte dygtige special-
konsulenter, men de arbejdede altid i firmaets interesse. Der var således en 
betydelig spredning på landsplan, som så ud til at ville blive endnu større. 
 
Det stod derfor klart, at det ville være nødvendigt med ændringer, hvis det for-
eningsstyrede rådgivningsarbejde med fokus på landmandens interesse skulle 
fortsætte. Først skete der noget på det lokale område. Flere foreninger tog selv 
initiativet til at samle den lokale rådgivning i foreningsejede konsulenthuse. Ef-
ter lokal opfordring og efter forslag fra sekretariatet besluttede bestyrelsen i 
august 1966, at De samvirkende danske Landboforeninger skulle kunne yde lån 
til konsulenthuse med et medlemsunderlag på mindst 1.000 landmandsmed-
lemmer. 
 
Behovet for ændringer på landsplan var imidlertid endnu større, men også van-
skeligere og mere følelsesladet. I min første beretning på det sjællandske dele-
geretmøde i 1966 taler jeg alene om en fremtidsvision om en erhvervspolitisk 
landsorganisation samt om behovet for at samle det lokale faglige arbejde un-
der landboforeningernes ledelse. Men året efter gik jeg forsigtigt et skridt vide-
re ved at sige, at foreningernes fastholdelse af det faglige arbejde ville kræve 
ændringer, og at det derfor ville være nødvendigt at få dette behov undersøgt. 
I det svenske kvartalsskrift Nya Perspektiv havde jeg dog allerede et halvt år 
tidligere afsløret, at målet måtte være en organisering på landsplan. 
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Med formandsmeddelelsen d. 5. april 1968 blev der med bestyrelsens tilslut-
ning udsendt et spørgeskema for at få belyst det lokale faglige arbejdes omfang 
og gennemførelse. Der blev imidlertid i følgeskrivelsen jf. nedennævnte afsnit 
varmet op til en drøftelse af en hensigtsmæssig opgavefordeling mellem de 
forskellige lag i organisationen: 
 
”I nær sammenhæng med de organisatoriske spørgsmål har der rejst sig – for 
så vidt mere betydningsfulde – problemer i forbindelse med de funktioner, 
landboorganisationerne varetager. Der er ofte udtrykt ønsker om at få foreta-
get en mere omfattende vurdering af, hvilke af foreningernes talrige arbejdsop-
gaver, der bør sortere under de lokale foreninger, hvilke funktioner der mest 
hensigtsmæssigt kan klares på amts- eller landsdelsbasis, samt endelig hvilke 
opgaver, der skal varetages på landsplan. Denne problemstilling er allerede i 
dag aktuel, bl.a. på bygnings-, maskin-, fjerkræ- og ungdomskonsulenternes 
område, og næppe nogen er i tvivl om, at de muligheder, som f.eks. edb-
teknikken indebærer, vil gøre en omvurdering af hele arbejdsgangen indenfor 
husdyrbrugsområdet og regnskabs- og økonomisektoren aktuel i løbet af meget 
kort tid. 
 
I det hele taget vil landboforeningerne i de kommende år blive stillet overfor 
betydeligt skærpede krav i henseende til at yde medlemmerne en service af til-
fredsstillende omfang og kvalitet, og i den forbindelse bliver det uomgængeligt 
nødvendigt at tage mange tilvante forhold op til revision. 
 
 Når De samvirkende danske Landboforeninger har besluttet at gennemføre 
denne undersøgelse, er det for at opnå et vist overblik til støtte i disse fremtidi-
ge dispositioner, og vi appellerer hermed til Dem om at yde den nødvendige bi-
stand.” 
 
På landsformandsmøde i Herning i maj 1968, hvor også samvirksomhedens 75 
års jubilæum blev fejret, var tre hovedtemaer til debat – nemlig: 
 

1. Andelsvirksomhedernes udvikling - ved Dons Christensen 
2. Landbrugspolitikken – ved Pilegaard Larsen 
3. Landboforeningernes faglige arbejde – ved mig 

 
Her gik jeg et skridt videre. Udover behovet for at få samlet den lokale rådgiv-
ning til landmændene i rationelle enheder under en fælles ledelse, dristede jeg 
mig også til at forestille mig, at vi efterhånden samlede alt det ikke lokale ar-
bejde i De danske Landboforeninger med et sekretariat for den faglige virk-
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somhed i Jylland foruden det hidtidige overvejende erhvervsøkonomiske sekre-
tariat i København. Men det hele krævede en forudgående tilbundsgående un-
dersøgelse af, hvad den mest rationelle løsning ville være. 
 
Med flere positive tilkendegivelser gav landsformandsmødet derefter tilslut-
ning til, at et udvalg bestående af de provinsielle foreningers sekretærer med 
mig som formand og Hans Helge som sekretær kunne gå i gang med opgaven. 
Dermed begyndte et intensivt udvalgsarbejde. For det lokale arbejdes ved-
kommende fik vi nu materialet fra spørgeundersøgelsen at gå ud fra. Den afslø-
rede mange forskelligheder i det lokale arbejde, og den tydede på, at hverken 
de helt små eller de meget store foreninger ydede en optimal service. Ud fra 
dette anbefalede vi, at rådgivningen blev opbygget i en 2-lags struktur, og at 
man samlede alt det lokale faglige arbejde – den direkte rådgivning til land-
mændene – i lokale konsulentcentre, der for at være fremtidssikret burde have 
et medlemsunderlag på mindst 2.000 landmænd. Det skulle give basis for den 
bedste konsulentbetjening inden for fagområderne planteavl, kvæg/svin og 
økonomi, men også gerne f.eks. teknik. Vi anbefalede også, at de lokale for-
eninger fusionerede, så foreningsenhed og rådgivningsenhed var den samme. 
 
Når det gjaldt det 2. lag i rådgivningen – betjeningen af de lokale konsulenter – 
havde Foreningen af jydske Landboforeninger allerede et godt serviceapparat, 
som kunne bære nogen tid endnu, mens de andre landsdele stod svagere. Hel-
digvis var sekretæren i Jylland, Bjørn B. Christensen – indtil for nylig sekretær i 
det meget velfungerende lokale center i Brønderslev – indstillet på samarbejde, 
men han skulle også have de ledende konsulenter i Jylland og deres udvalgs-
formænd med sig. Det lettede imidlertid på stemningen, at jeg fra starten hav-
de gjort det klart, at et fælles fagligt center burde ligge i Århus-området. De 
andre landsdele erkendte, at Århus var midtpunktet i det danske landbrugs-
land, og at de i øvrigt ville have store fordele ved en fusion.  Det medvirkede 
yderligere til at bane vejen, at Anders Andersen indbød mig til at holde et fore-
drag om det faglige arbejdes strukturproblemer på det toneangivende jyske 
delegeretmøde allerede i oktober 1969. Det gav mig lejlighed til at gøde jord-
bunden for vores forslag til omorganisering. Senere på måneden blev foredra-
get bragt som artikel i Ugeskrift for Agronomer, og i november holdt jeg også 
foredraget på delegeretmøderne på Sjælland og Lolland Falster. Det var i øvrigt 
i samme hektiske efterår, hvor vi arbejdede intenst i Krogstrupudvalget om er-
hvervets fremtid og også var til IFAP-møde i Tokyo.  
 
På ovennævnte baggrund kunne der relativt hurtigt opnås enighed om at fusi-
onere de provinsielle foreningers faglige arbejde under ledelse af faglige lands-



116 

udvalg med ansvar overfor De samvirkende danske Landboforeningers besty-
relse. Geografisk skulle landskontorerne midlertidigt placeres i tilknytning til 
jyske landboforeningers hidtidige kontorer, men de burde senere samles i et 
nyt fællescenter. Der var også enighed om, at andre foreninger, der ydede ser-
vice til de lokale foreninger burde inddrages, men at der ikke burde gives køb 
på et entydigt ledelsesansvar. Det var navnlig inden for kvægbruget, at der var 
mange specialforeninger, idet både kvægavlsforeningerne og flere raceforenin-
ger samt kontrolforeningerne gjorde sig gældende. Gennem langstrakte for-
handlinger lykkedes det mig at inddrage også disse foreninger, selvom det vold-
te vanskeligheder at få dem til at acceptere, at Landboforeningerne skulle have 
det øverste ledelsesansvar. De havde hellere set en selvstændig kvægorganisa-
tion med egen direktør. Medvirkende til samlingen var den store faglige re-
spekt, der stod om Harald Rasmussen, Århus, der var udset til at være chefkon-
sulent for kvægbruget samt også anerkendelsen af landboforeningernes orga-
nisatoriske styrke. 
 
Det ville være særdeles hensigtsmæssigt også at få Husmandsforeningerne 
med i samarbejdet. Det lykkedes da også at få dem med fra begyndelsen i 
kvægbrugsarbejdet og i det tekniske arbejde, mens deltagelsen i planteavlsar-
bejdet kom i 1973. Men i driftsøkonomiarbejdet skete det først i 2003. Jeg hav-
de forestillet mig, at Husmandsforeningernes deltagelse i ”vort” faglige arbejde 
på landsplan skulle have samme karakter som deres deltagelse i det under 
Landbrugsraadet sorterende afsætningsudvalg, men vilkåret blev, at vi skulle 
deles om ledelsesansvaret. I praksis fungerede jeg dog som sekretær for den 
fælles finansiering af arbejdet. De økonomiske rammer blev fastlagt i Landbo- 
og Husmandsforeningernes fællesmøder.  
 
Bindeleddet mellem det lokale og det landsomfattende arbejde skulle ske gen-
nem repræsentantskaber, der valgtes af de lokale fagudvalg. De skulle så vælge 
nogle af landsudvalgenes medlemmer, mens andre skulle udpeges af landsor-
ganisationerne. 
 
I vinteren 1970-71 blev der tilslutning til forslaget i både landsdelsorganisatio-
nerne og De samvirkende danske Landboforeninger. Der blev derefter indkaldt 
til de første repræsentantskabsmøder inden for planteavl, driftsøkonomi, tek-
nik og kvæg d. 15. og 16. marts 1971 på Hotel Mercur i Viby ved Århus, hvor de 
nye landsudvalg blev udpeget. Også her rejste der sig inden for kvægforenin-
gerne indvendinger mod, at man skulle undergive sig Landboforeningernes (og 
Husmandsforeningernes) ledelse. Men også denne opposition magtede Anders 
Andersen, der ledede de stiftende møder, at betvinge. I øvrigt indvalgtes på 
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dette møde som en repræsentant for det lokale kvægbrugsarbejde en hidtil 
upåagtet yngre landmand, der netop var blevet formand i den lille Vesthimmer-
lands Landboforening, H.O.A. Kjeldsen, hvis rationelle og utraditionelle tilgang 
til arbejdet Bjørn Christensen straks lagde mærke til.  
 
Reorganiseringen kunne herefter træde i kraft d. 1. april 1971. Det var en om-
væltning inden for landboforeningsarbejdet. Rygraden havde hidtil været de 
provinsielle foreninger, og deres styrke var det faglige arbejde. Nu var det lagt 
ind under landsorganisationen. Det føltes særligt stærkt i Jylland, hvor et besty-
relsesmedlem udtrykte det sådan: ”Ja. Nu er vi jo blevet et husholdningsud-
valg”. Dette fagområde havde der nemlig ikke kunnet opnås enighed mellem 
landsdelene om at inddrage. I øvrigt var det en underdrivelse, for man havde 
fortsat ansvaret for Ungskuet og det store årlige delegeretmøde. 
 
Når reorganiseringen lod sig gøre trods al den inerti, der var i det bestående 
system, skyldes det også, at vi i vid udstrækning gik ud fra de bestående søms 
princip. Det var de hidtidige jyske udvalgsformænd, der alle var højt respekte-
rede, som blev formænd for landsudvalgene, og så vidt muligt overtog de nye 
landsudvalg alle hidtidige medarbejdere fra de fagområder, der indgik i fusio-
nen. Som chefkonsulenter udpegedes også med en enkelt undtagelse nær de 
hidtidige jyske ledende konsulenter. Det havde naturligvis været mere ratio-
nelt, om alle stillinger havde været opslået, så man på alle poster havde kunnet 
ansætte de bedst kvalificerede. Men det er min helt sikre vurdering, at en så-
dan løsning havde givet anledning til så meget opposition, at reorganiseringen 
ikke havde kunnet gennemføres. De folkevalgtes engagement var endnu ikke 
stærkt nok. 
 
Det kom da også til at tage sin tid, før den fulde fordel ved reorganiseringen 
kom til udtryk. Det lettede meget, at man i 1973 kunne flytte ind i et fælles 
landscenter i Viby, som var finansieret med lån fra Finansieringsfonden af 1963. 
Mange i den jyske bestyrelse havde foretrukket en placering på planteavlskon-
torets gård, Godthåb i Skanderborg. Men her nedlagde sjællænderne veto – 
ikke længere vestpå end Århus. 
 
I reorganiseringen havde der også været forudset et tværfagligt landsudvalg til 
at sikre den tværfaglige koordination. Men i mange år skete dette kun ved de 
årlige budgetmøder, der udgjordes af landsudvalgenes formænd og næstfor-
mænd samt Landbo- og Husmandsforeningernes formandskab, som havde det 
endelige budgetansvar. Derudover sikredes en uformel koordination ved kvar-
talsvise daglange chefkonsulentmøder under ledelse af Bjørn Christensen og 
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med deltagelse af mig og min kollega i husmandsforeningerne, Jørgen Peder-
sen. Denne gensidige orientering medvirkede til tværfagligt samarbejde og in-
spirerede til ekstra indsats på vigtige områder, ligesom det gav god mulighed 
for at kombinere den faglige og den erhvervspolitiske indsats. 
 
Gradvis voksede forståelsen for et større samarbejde mellem faggrenene. Med 
flytningen i 1987 til Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby fuldførtes den un-
der direktør Frank Bennetzens meget kompetente ledelse. Nu realiserede man 
også den oprindelige tanke om et tværfagligt landsudvalg i form af en egentlig 
bestyrelse for centret. 
 
Mens der i 60’erne var optræk til splittelse i rådgivningsarbejdet, og mens no-
gen ved beslutningen om at fusionere de hidtidige landsdelsfunktioner troede, 
at rationaliseringen ville spare ressourcer, så skabte det faglige landscenter ikke 
alene samling, men det virkede tiltrækkende på andre fællesfunktioner. Tilmed 
efterspurgte de lokale foreninger stadig mere service. Det bevirkede, at det op-
rindelige landscenter fortsat måtte udvides og senere flytte til et nyt og væ-
sentligt større center, der atter måtte udvides i flere omgange. Landscentret i 
Skejby er nu uomtvistet det sted, der samler al faglig rådgivningsservice til det 
lokale arbejde, og på Frank Bennetzens initiativ er der nu i tilknytning til centret 
også etableret innovations- og udviklingscentrene Agrotech og Agro Food Park. 
 
Når jeg ser tilbage på min tid som Landboforeningernes administrative leder, så 
betragter jeg selv oprettelsen af Det faglige Landscenter som det vigtigste re-
sultat, og det som jeg er mest glad for at tænke tilbage på. Det var lidt af et 
kunststykke at gennemføre, og jeg mener selv, at denne af landmændenes 
egen organisation gennemførte samling og effektivisering af rådgivningen har 
været en af de vigtigste forudsætninger for bevarelsen af bøndernes selvstæn-
dighed. 
 
Alt dette begyndte med de endelige beslutninger i marts 1971. Måneden forud 
fejrede Ellen min 40 års fødselsdag derhjemme i kælderen på Skråvej med del-
tagelse af mine forældre, søskende, Pilegaards og Anders Andersens. I sin tale 
vedgik Anders Andersen, at han måske i 1966 var usikker på, om jeg kunne fyl-
de pladsen, men siden havde han aldrig været i tvivl om, at jeg var den rette. 
Det var jeg glad for, at han sagde, for jeg vidste, at det for alvor glædede min 
far at høre. 
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Tilpasning til EF, 1970 – 73. 
 
Ved et topmøde i Haag i december 1969 enedes ”De 6” om, at man i første 
halvår af 1970 internt skulle afklare vilkårene for en genoptagelse af forhand-
lingerne med ansøgerlandene. På dette grundlag gik forhandlingerne i gang i 
andet halvår af 1970. Folketinget tog d. 16. november 1970 markedsministe-
rens redegørelse om forhandlingerne til efterretning. Udvidelsesforhandlinger-
ne centrerede sig om en række engelske overgangsproblemer, som blev løst i 
løbet af 1971. De resulterede bl.a. i, at tiltrædelsen skulle ske pr. 1. januar 
1973, og at landbrugsordningerne skulle træde i kraft 1. februar 1973 med en 
5-årig overgangsperiode med gradvis tilpasning til det fælles prisniveau. Det 
måtte så også Danmark acceptere. Derpå kunne den formelle tiltrædelsestrak-
tat udformes, og den blev undertegnet 22. august 1972. Efter godkendelsen 
ved folkeafstemningen d. 2. oktober 1972 kunne traktaten ratificeres. Først 
derefter kunne man fastlægge de detaljerede bestemmelser for den danske 
indfasning i EF’s landbrugspolitik. 
 
Der blev hurtigt enighed om at tage udgangspunkt i de indenlandske kornpriser 
og i de hidtidige danske hjemmemarkedspriser for mejeriprodukter og okse-
kød, og det var absolut tilfredsstillende for os, da de var højere end landmæn-
denes gennemsnitlige afregningspriser. Men da svinekød (og fjerkræ) i EF-
systemet blev prissat i forhold til kornprisen, skulle der opnås enighed om om-
regningsfaktoren til baconproduktion. Den blev først opnået i ministerrådet 
sidst i januar og med et for Danmark så utilfredsstillende resultat, at det gav 
alvorlig kritik i folketinget og beslutning om, at der i fremtiden kun kunne for-
handles indenfor et i forvejen af folketingets markedsudvalg fastlagt mandat. 
Heldigvis blev de negative virkninger afbødet af de følgende måneders gunstige 
markedsudvikling.  
 
Den sene vedtagelse af de endelige vilkår havde nær sat vor indtræden i de fæl-
les landbrugsordninger pr. 1. februar over styr. Kommissionen støttet af Eng-
land ville have en udsættelse på en måned eller mindst 14 dage for at kunne nå 
at udforme alle de administrative forskrifter og indarbejde de tusindvis af data 
til beregning af de korrekte udligningsbeløb for hver enkelt vare fra og til de 
nye medlemslande, der skulle anvendes ved de mange toldsteder i Europa pr. 
1. februar. Til trods for risikoen for et administrativt kaos sagde Anders Ander-
sen og Ib Frederiksen nej til en udsættelse. Det gav også stor travlhed her-
hjemme. Således havde vi i Landboforeningerne så sent som lørdag d. 27. janu-
ar travlt med at skaffe de sidste data – formentlig om kornpriserne – frem til 
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brug for landbrugsministeriet og EF. Overarbejdet gav mig en parkeringsbøde, 
som jeg denne ene gang lod Landboforeningerne betale. 
 
Hele dagen og aftenen d. 31. januar ventede man spændt i det nyoprettede og 
uøvede danske EF-direktorat. Først kl. 23.55 begyndte fjernskriveren at tikke, 
og den fortsatte hele natten indtil kl. 5.30. Efter en pause tog den igen fat kl. 
10, og den fortsatte så til kl. 16. Først da var alle de administrative forskrifter 
for EF’s landbrugsordninger overført til Danmark, og først da kunne EF-
direktoratet give oplysningerne videre til virksomheder, eksportører og told-
steder. Men så var dansk landbrug også omsider implementeret i EF. 
 
Det er ofte blevet kritiseret, at diskussionen om optagelse i EF mest drejede sig 
om økonomi og flæskepriser, og at man fortav det politiske indhold. Derfor kan 
der være grund til at lægge mærke til følgende, som vi efter tiltrædelsesfor-
handlingernes igangsættelse i 1970 konkluderede i De danske Landboforenin-
gers beretning for 1970-71: 

 
”at det må stå klart, at en deltagelse i et udvidet europæisk fællesskab ikke kun 
har rent økonomiske perspektiver. Tanken om dannelsen af Det europæiske 
Fællesskab har altid været båret af en politisk vilje til at knytte de vesteuropæi-
ske lande nærmere sammen. Det betyder, at et dansk ja også er en bekræftelse 
på Danmarks vilje til at deltage fuldt og aktivt på lige fod med de øvrige med-
lemslande i et nærmere politisk samarbejde med det formål at fremme den eu-
ropæiske politiske enhed”. 
 
Også i England havde man lagt hovedvægt på det økonomiske, men alligevel 
var der tillige bevidsthed om det politiske perspektiv. Det var formodentlig det, 
der foranledigede den tidligere premierminister Mac Millan, der indgav den 
første medlemsansøgning i 1961, til at møde frem på klipperne ved Dover nyt-
årsnat 1972-73, hvor han, da klokken slog 12, sagde: ”Nu kommer England”. 
Men også den engelske indpasning i Europa skulle komme til at tage lang tid.  
 
Landbrugsstøtten 1970-72. 
De igangværende optagelsesforhandlinger og forbedringen på eksportmarke-
derne betød en udramatisk 2-årig forlængelse af landbrugsordningerne i 1970 
med en forøget bevilling på 20 mio. kr. Dog skete der i lyset af Krogstrupudval-
gets betænkning en sænkning af kornprisen med 1 kr. pr. hkg, og kunstgød-
ningstilskuddet blev afskaffet og provenuet overført til Dispositionsfonden, og 
denne skulle i fremtiden også yde støtte til kvalitetspræmier. Krogstrupudval-
get havde ikke forholdt sig til behovet for at stimulere bygningsinvesteringerne. 
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Men med det positive forløb i forhandlingerne med EF indførtes der efter et 
forudgående udvalgsarbejde i landbrugsministeriet en rentesikringsordning for 
investeringer i kvæg- og svinestalde, som bragte investeringsrenten ned til godt 
6,5 pct. Baggrunden var, dels at disse investeringer hidtil havde været hæmmet 
af for lille indtjening og et for højt renteniveau, dels at man i EF havde taget 
initiativ til et lignende moderniseringsstøtteprogram. Tilskuddene skulle finan-
sieres af Dispositionsfonden. Jeg mener selv, at jeg var idemanden til denne 
rentesikring og dens meget enkle udformning. 
 
Da landbrugsordningerne skulle revideres i 1972, var tiltrædelsestraktaten un-
derskrevet. Der var enighed mellem regering og landbruget om, at det gjaldt 
om, at støtteordningerne i den sidste fase fra 1. juli frem til EF-tilslutningen 
skulle bidrage til, at landbruget og samfundet hurtigst muligt kunne drage for-
dele af en højere indtjening fra EF. Det blev på denne baggrund besluttet at 
forhøje kornpriserne med 10 kr. pr hkg og lade Dispositionsfonden yde en vis 
kompensation for kornprisforhøjelsen i sine tilskud til svine- og fjerkræproduk-
tionen. Til gengæld kunne landbruget i en periode på 7 måneder fra 1. juli 1972 
til 31.januar 1973 råde over de resterende 9 måneders bevilling i finansåret 
1972-73. På grund af den fælles interesse lykkedes det på denne måde – sam-
men med EF’s anerkendelse af de danske hjemmemarkedspriser - at skaffe 
dansk landbrug det bedst mulige udgangspunkt for indføringen i EF-systemet. 
 
Selvforvaltningen. 
I et tilbageblik over landbrugsstøtten siden 1961 er det værd at hæfte sig ved 
den betydelige selvforvaltning, som man betroede landbruget, og som efter 
min opfattelse gav en både effektiv og smidig udnyttelse af midlerne. 
 
For kornordningens vedkommende, hvor prisniveauet var reguleret gennem 
indmalingspligt for brødkorn og ministeriets importpriser for foderkorn, miste-
de importbeskyttelsen efterhånden sin værdi, da Danmark blev selvforsynende 
med korn. Derfor kunne kornprisniveauet kun opretholdes ved frivillige aftaler 
mellem landbruget og kornhandelen. Det er ret enestående, at det fra og med 
1969 lykkedes at indgå sådanne aftaler, der reelt sikrede landmændene en for-
ud aftalt pris. Den store private kornhandler, konsul Hans Muus, Odense afviste 
da også i starten at gå med til en sådan aftale, da den var imod det fri markeds 
natur. Når det alligevel lykkedes at få kornbranchen til at love landmændene en 
fast pris, skyldtes det, at landbrugsorganisationerne til gengæld via Dispositi-
onsfonden kunne yde kornbranchen et tilskud til eksport af især maltbyg og 
såsæd, men også i visse år af foderkorn. Monopolrådet fandt ganske vist, at 
aftalen var i strid med monopolloven, men da det også havde været et politisk 
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ønske, at en sådan aftale blev indgået, nøjedes man med at indberette sit syns-
punkt til handelsministeren. 
 
Dispositionsfonden, som indførtes i 1963, og som kom til at forvalte en større 
og større del af tilskuddene, gjorde det i det hele taget muligt indenfor nogle 
politiske lovbestemte formål at foretage en fleksibel forvaltning indenfor de 
givne formål. Fonden blev i henhold til bemyndigelsesloven bestyret af 2 re-
præsentanter for Landbrugsraadet (Anders Andersen og Niels Kjærgaard), 2 fra 
husmandsforeningerne (Peter Jørgensen og Jørgen Pedersen), 2 fra landbofor-
eningerne (Pilegaard Larsen og Jørgen Skovbæk) samt 2 fra den private industri 
og handel. Brancherne, der modtog og forvaltede tilskuddene, accepterede 
denne løsning. Der blev lagt megen vægt på, at der ikke blev diskrimineret, 
men der kunne godt opstå diskussioner, om hvorvidt der var en retfærdig for-
deling mellem produktionssektorerne, men den diskussion blev taget internt i 
organisationerne. Der var sjældent politisk kritik af forvaltningen. Medvirkende 
hertil var, at fonden løbende blev revideret af Rigsrevisionen, og at direktør Ni-
els Kjærgaard, der selv var en dygtig forvaltningsjurist, havde ansvaret for fon-
dens daglige forvaltning. Afgørende var også, at fondens formand Anders An-
dersen nød så stor respekt fra alle sider. 

 
Et tredje område med selvforvaltning var de såkaldte svenskepenge. EFTA-
aftalen gav ikke frihandel med landbrugsvarer, men England afskaffede dog ba-
contolden, og Sverige lovede at tilbagebetale halvdelen af de afgifter, man op-
krævede på import af danske landbrugsvarer. Men det var et udtrykkeligt vil-
kår, at de ikke måtte udbetales på en sådan måde, at det stimulerede eller bil-
liggjorde den danske eksport. De kunne således ikke gå tilbage til de eksport-
virksomheder eller brancher, hvor eksporten stammede fra. Da den første rate 
af tilbageførte afgifter overførtes til Danmark i 1961, valgte landbrugsministeri-
et at udbetale pengene til Landboforeningerne og Husmandsforeningerne i 
forholdet 2 til 1 alene med den af svenskerne stillede klausul. På forslag af Johs. 
Larsen enedes man om at overføre beløbet til en nyoprettet fond, ”Landbru-
gets Finansieringsfond”, der skulle kunne foretage udlån til nyoprettede fælles-
virksomheder, som det kunne være svært at finansiere på anden måde, og som 
derfor ofte henvendte sig til Landbo- og Husmandsforeningerne om hjælp.  
 
Da Finansieringsfonden bl.a. udlånte penge til Avlsdyreksportudvalget, klagede 
privathandlen til ombudsmanden over diskriminering. Denne afgjorde, at land-
brugsministeren ikke havde gjort noget forkert, og at der ingen tvivl var om, at 
det var landbrugets penge. Men han fandt, at det forhold, at pengene havde 
passeret ministeriet, gjorde, at det kunne være hensigtsmæssigt også at præci-
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sere, at pengene ikke måtte bruges til at diskriminere. Derfor lukkede man til-
førslerne til den oprindelige fond og lod fremtidige overførsler ske til ”Finansie-
ringsfonden af 1963”, i hvis vedtægter det blev præciseret, at de ikke måtte 
bruges diskriminerende. Fondens bestyrelse bestod af tre repræsentanter fra 
hver af henholdsvis Landboforeningerne, Husmandsforeningerne og Land-
brugsraadet. Fonden blev gennem årene i stand til at finansiere mange initiati-
ver, som det ellers havde været vanskeligt at løfte. Det gjaldt f.eks. slagterierne 
baconcontainere, landscentret i Viby, kursuscentrene Tune, Kolle Kolle og Kold-
kærgård samt ejendomskomplekset Buen. En væsentlig del af renteafkastnin-
gen brugtes til at finansiere fællesmarkedssekretariatet, LOK og tilskud til de 
generelle organisationers drift. 
 
Med visse mellemrum opstod der kritik af fondens administration. Først i 
1990’erne gav det anledning til en dommerundersøgelse, som i det store og 
hele frikendte fondens administration. Dog præciserede man, at pengene ikke 
måtte bruges til kulturelle formål og heller ikke til krodrift. Sidstnævnte skyld-
tes, at der ud af en bevilling til efteruddannelse også var ydet en driftskredit til 
Hovborg Kro, som havde kostforplejningen for kursisterne. 
 
Selvom landbruget til enhver tid kritiserede EFTA-løsningen, må det erkendes, 
at de tilbageførte svenskepenge gav et betydeligt rygstød og mulighed for at 
finansiere væsentlige opgaver for fællesskabet, som det ellers ville have været 
vanskeligt at få finansieret. 
 
Striden om udfasningen og om den nye administration. 
Mens der var god overensstemmelse mellem landbruget og regeringen om 
landbrugsstøtten op til EF-tilslutningen, så opstod der vild uenighed om land-
brugets vilkår efter tilslutningen. Striden drejede sig både om, hvordan den 
fremtidige administration af markedsordningerne skulle foregå, og om land-
brugets indenlandske vilkår efter tilslutningen. Med den tradition for udpræget 
selvforvaltning – under tilsyn af eller i samarbejde med landbrugsministeriet – 
der havde været gældende siden oprettelsen af de ministerielle eksportudvalg i 
1930’erne, og som Dispositionsfonden i 1960’erne var et succesfuldt udtryk for, 
var der et naturligt ønske om at søge denne selvforvaltning eller medforvalt-
ning videreført under EF’s landbrugsordninger. Det kom først og fremmest til 
udtryk i eksportudvalgene og i Landbrugsraadet. 
 
Allerede i marts 1971 blev der derfor holdt en Grenå-konference om hele ad-
ministrationsproblematikken. Man var klar over, at eksportudvalgene måtte 
ophøre ved indtræden i det fælles marked, fordi deres beføjelser skyldtes, at 
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Danmark hidtil var pålagt at overholde nogle markedsmæssige begrænsninger 
til forskellige markeder. Ligeledes måtte Dispositionsfondens tilskud og mar-
kedspleje ophøre. EF’s landbrugspolitik gik jo netop ud på, at markedernes sta-
bilisering var et fælles anliggende, der gennem den fælles prispolitik blev fast-
lagt i ministerrådet og administreret i kommissionens forvaltningskontorer for 
de enkelte produkter. 
 
For så vidt angår eksportudvalgene blev de egentlige salgsfunktioner overdra-
get til nye kommercielle organer. Der blev så oprettet ikke-kommercielle bran-
cheudvalg til at varetage de fælles branchemæssige opgaver. Det eneste områ-
de, hvor denne omdannelse var vanskelig, var på oksekødets område, hvor 
eksportudvalget Oxexport selv drev slagterier i konkurrence med flere af med-
lemmerne. Løsningen blev, at brancheopgaverne blev overdraget det nye Kød-
branchens Fællesråd, mens de kommercielle aktiviteter blev overdraget til en 
ny selvejende institution Oxexport. Dennes bestyrelse blev udpeget af Landbo-
foreningerne og Husmandsforeningerne, idet eksportudvalgets kapital i tilfælde 
af opløsning skulle tilfalde de to organisationer. Det var næppe nogen lykkelig 
løsning. Anders Andersen var da også betænkelig ved den, for den efterlod ind-
trykket af, at vore organisationer var kommercielt i konkurrence med andre 
kreaturslagterier. Men i 1972-73 var ingen andre landmandsejede selskaber 
interesserede i at overtage Oxeksports slagterier. 
 
Vedrørende den centrale forvaltning af EF’s landbrugspolitik på dansk grund 
blev der i Grenå enighed om at gå ind for et centralt administrationsorgan, der i 
samarbejde med en række brancheorganer forestod den praktiske forvaltning, 
og at sekretariatet skulle ligge i Landbrugsraadet. Også industrien og privat-
handlen tilsluttede sig denne løsning. 
 
Regeringen var imidlertid ikke enig. Den meddelte i januar 1972, at administra-
tionen skulle ligge i landbrugsministeriet, hvor man ville oprette et særligt EF-
direktorat. Man ville også nedsætte et rådgivende udvalg med sekretariat i 
landbrugsministeriet, og landbruget skulle kun have 7 medlemmer ud af 16 el-
ler 17. Det førtes der en længere diskussion om, uden at man kunne blive eni-
ge. Undervejs fik jeg en fortrolig henvendelse fra landbrugsminister Ib Frederik-
sen formidlet af den senere departementschef H.J. Kristensen med et tilbud om 
direktørstillingen i det nye EF-direktorat. Dels tiltroede de mig nogle admini-
strative evner, som jeg næppe havde, dels måtte det vel også ses som et taktisk 
modtræk. Jeg takkede pænt nej, primært fordi jeg var mere interesseret i at 
øve politisk indflydelse end i et administrativt job. Stillingen blev så besat af 
den tidligere sekretær i landbokommissionen V.S. Begtorp, som skulle vise sig 
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at være en meget dygtig administrator af dette omfattende område. Opgaven 
blev løst til stor tilfredshed for alle. 
 
Regeringen gennemtvang sin løsning. Ifølge den nu vedtagne EF-admini-
strationslov skulle der nedsættes et 17-mands udvalg, der skulle være rådgi-
vende for landbrugsministeren. Imødekommelsen blev, at de 4 repræsentanter 
for landbrugs- og handelsministerierne ikke fik stemmeret. Landbruget fik 7 
repræsentanter, industri og handel 4 og forbrugerne og arbejderbevægelsen 
hver 1 repræsentant. I henhold til loven skulle der også kunne opkræves pro-
duktionsafgifter til finansiering af bl.a. kvalitetsfremme og veterinære foran-
staltninger. 
 
Landbrugets reaktion på denne politiske løsning blev, at man oprettede sit eget 
EF-udvalg med sekretariat i Axelborg, hvor man forud for møderne i land-
brugsministeriet gennemdrøftede problemstillingen og i samråd med tilkaldte 
brancherepræsentanter fastlagde landbrugets holdning til de punkter, der skul-
le drøftes i ministeriets udvalg. Samtidig nedsattes i hver af brancherne et af-
giftsudvalg til at gøre indstillinger om og til at administrere produktionsafgif-
terne. Da det senere i forløbet lykkedes at få tilbageført nogle af amtsskatterne 
til generelle formål, blev EF-udvalget også administrationsudvalg for den så-
kaldte promillefond. Gennem afgiftsfondene bevaredes en vis form for selvfor-
valtning. 
 
Set i bagklogskabens klare lys, må den valgte løsning på administrationspro-
blemerne nok anses for at være den bedste. Med de betydelige midler, som 
blev forvaltet gennem EF- direktoratet, ville det uvægerligt have givet anled-
ning til voldsom offentlig opmærksomhed, hvis så store midler skulle forvaltes i 
Axelborg. Dermed ville det have givet anledning til unødig belastning af land-
brugets omdømme. 
 
Udfasning af landbrugsstøtten. 
Der var ingen tvivl om, at både hjemmemarkedsordninger og egentlig prisstøtte 
skulle ophøre. Men i den socialdemokratiske regering havde man et ønske om 
også at skære ned på andre bevillinger både af hensyn til finansloven, men også 
for at kunne bruge dette økonomiske argument for at få egne vælgere til at 
stemme ja. Økonomiminister Ivar Nørgaard havde således anført, at det øvrige 
samfund kunne spare 1,5 milliard kroner på landbruget ved at blive medlem af 
EF. Beløbet fremkom ved, at regeringen udover kontantstøtten på en lille milli-
ard kroner også ville spare yderligere 435 mio. kr. på landbrugsområdet ved at 
genindføre amtsskatterne, der havde været suspenderet siden 1961. Det ville 
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give 250 mio. kr. Så ville man endvidere beskatte traktorbenzin, afskaffe støtte 
til nyetablerede og forringe konsulentordningen. 
 
Det gav anledning til hårde forhandlinger i efteråret 1972 mellem landbruget 
og regeringens repræsentanter ved Ib Frederiksen og Per Hækkerup. Det var 
nok her jeg fik den side 76 omtalte irettesættelse af Per Hækkerup. Regerin-
gens oplæg var baseret på et meget optimistisk skøn over landbrugets me-
rindtjening i EF. En fælles analyse viste, at der var en forskel på 8-900 mio. kr. 
på, hvor stor merindtjeningen kunne blive. Regeringen indarbejdede imidlertid 
i alt 375 mio. kr. besparelser udover amtsskatten i finanslovforslaget. Da alle 
overgangsaftaler var på plads, frafaldt regeringen alle andre besparelser end 
amtsskatternes genindførelse. Trods landbrugets skarpe protest og forsøg på 
dog at fastholde en konjunkturregulering af disse skatter, der havde været an-
vendt siden 1933, var amtsskatternes genindførelse en realitet fra 1. april 1973. 
 
Det gav anledning til voldsom uro ude i landbruget. Nu havde man i 15 år haft 
dårlige indtjeningsvilkår og set hen til en bedre indtjening i Fællesmarkedet, og 
nu så det ud til, at regeringen straks var villig til at inddrage denne forbedring til 
det øvrige samfund. 
  
Landmændenes utilfredshed blev forstærket af, at der d. 26. marts udbrød 
storkonflikt, fordi Dansk Arbejdsgiverforening havde forkastet et efter deres 
mening for dyrt mæglingsforslag. Selvom konflikten skulle friholde livsvigtige 
områder, ramtes flere områder alligevel. Således standsede fjerkræslagterierne 
– hvilket gav overfyldte stalde, og rugerierne kunne ikke komme af med de ny-
udrugede kyllinger. Det tog flere dage, før de forskellige fagforbund gennem-
førte dispensation, så dyrplageri blev undgået. Et større problem var sømands- 
og transportstrejken, der midt i det hektiske forårsarbejde forhindrede land-
mændene i, at de kunne få deres marker tilført kvælstofgødning i form af fly-
dende ammoniak. Særligt frustrerende var det, at en tankbåd med 19.000 tons 
ammoniak lå for anker i Lillebælt ud for Ammonias tankanlæg på Lyngsodde og 
ikke kunne fortøje på grund af strejkende sømænd. 
 
Mange jyske landmænd stimlede om formiddagen d. 28. marts sammen for i 
protest at spærre Lillebæltsbroen. Men forinden var det om natten lykkedes 
Anders Andersen at overtale sømandsbossen Preben Møller Hansen til at løse 
problemet. De bekræftede begge aftalen for åben mikrofon om formiddagen d. 
28. marts, og derefter lagde tankbåden til kaj og udkørsel af ammoniak til mar-
kerne gik i gang. Preben Møller Hansen har flere år senere sagt, at Anders An-
dersen var et af de få mandfolk, han havde mødt. Fra Axelborg forsøgte vi at få 
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stanset demonstrationen ved Lillebælt. Anders Andersen forsikrede således i 
telefonen nogle af lederne om, at problemet var løst. Men forgæves, og det 
resulterede desværre i en påkørsel med dødelig udgang. 
 
I de sidste 10 dage af marts havde Landboforeningernes ledelse og sekretariat 
været i permanent forhandlinger med diverse fagforbund for gennem dispen-
sationer at løse de mest påtrængende problemer. Da både aviser og Landsbla-
det også var strejkeramt, var der et stort arbejde med at holde landmændene 
orienteret på anden måde. Konflikten varede i alt 20 dage, før et nyt mæglings-
forslag for byerhvervene var vedtaget, og hvis retningslinjer landbrugets ar-
bejdsgivere derefter måtte følge. 
 
Når lønstigningerne blev så store, skyldtes det nok ikke alene den fulde beskæf-
tigelse, men nok også, at lønmodtagerne følte, at de også skulle have en bonus 
for at have stemt ja d. 2. oktober 1972. Flertallet af dem var inderst inde imod 
Fællesmarkedet, men de havde ladet sig overbevise af de økonomiske argu-
menter. Og så var det også kun rimeligt, at de fik del i fordelene, følte de vel.  
 
Det blev en meget dyr overenskomstfornyelse, men da det hele var overstået, 
udtalte statsminister Anker Jørgensen, at sådan sagde arbejdsgiverne altid. 
Men sammen med de voldsomme råvare- og olieprisstigninger, der indtraf se-
nere på året, resulterede de i en kraftig inflation, der gav både høj rente og ar-
bejdsløshed i de næste 20 år. 
 
 

3 mærkedage mellem fortid og fremtid. 
 
I efteråret 1972 på tærsklen til EF fejrede landboforeningerne 3 mærkedage. 
Først fyldte begge vore to formænd 60 år, Arne Pilegaard Larsen d. 15. septem-
ber og Anders Andersen d. 1. oktober. De havde begge stået i første række op 
gennem 60’erne og begge været stærke talsmænd både indadtil for moderni-
seringen af landbrugets struktur på bedrifterne, i andelsselskaberne og i land-
boforeningerne og udadtil for at sikre landbrugets overlevelse, indtil et frit 
marked var genskabt. 
 
Selvom de var vidt forskellige af temperament og også af og til tørnede sam-
men, gjorde de sig begge store bestræbelser for at få landsdelene til at virke 
sammen ovenpå den ødelæggende indbyrdes strid ved 60’ernes begyndelse. 
De supplerede i virkeligheden hinanden udmærket. Anders holdt fast i den lag-
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te linje, når interne kritikere løb storm mod ham, og uden hans robuste autori-
tet og urokkelighed, var vi næppe organisatorisk kommet helskindet gennem 
60’erne, hvor så mange landmænd havde svært ved at affinde sig med vilkåre-
ne for det hidtidige hovederhverv. Anders kombinerede sansen for detaljen 
med det store overblik. Pilegaard var en mere åben type. Detaljer kedede ham, 
men han var optaget af at få landmændene til at indse sammenholdets betyd-
ning. Og så var han meget udadvendt med en god kontakt til andre befolk-
ningsgrupper. 
 
De sjællandske Landboforeninger holdt stor fest for Pilegaard på Hvide Hus i 
Køge. Jeg var også blevet bedt om at sige noget, og jeg nævnte bl.a. den smit-
tende energi, der udstrålede fra Pilegaard, men også de store krav, han stillede 
til sine ansatte. Jeg nævnte et par episoder fra min tid på Marelundsgården, og 
at jeg havde været træt lige siden, for der var heller ikke tid til at slappe af i mit 
nuværende arbejde. 
 
Anders Andersens fødselsdag blev holdt på Benzonslyst. Også her var jeg blevet 
bedt om at holde tale. Jeg gjorde det med tre citater med hver 1.000 års mel-
lemrum. Det første - det med, at ingen kan tjene to herrer – skulle jo indebære, 
at min egen situation var umulig, men når den alligevel ikke var det, skyldtes 
det Anders’ og Pilegaards bestræbelser på at forlige landsdelene. Det andet var 
fransk europapolitiks store mand Jean Monet, som Anders for nylig havde spist 
frokost med. Han havde en gang sagt, at der er to slags politikere, dem der ger-
ne vil være noget, og dem, der gerne vil gøre noget. Det stod klart, at Anders 
hørte til den sidste kategori. Det tredje citat var fra Njals Saga, hvor den fredlø-
se Gunnar fra Hlidarende ved afrejsen fra hjemmet udbryder: ”Aldrig så jeg lien 
så fager, tunet så grønt”, hvorefter han alligevel blev hjemme. Det brugte jeg til 
at understrege, hvor afhængig af og trofast Anders var mod sit hjem, sin kone 
og sin familie. Der var en særlig stemning over Anders’ fødselsdag, der faldt på 
dagen før afstemningen om EF, mandag d. 2. oktober. Dog var de fleste – ikke 
mindst fødselaren - fortrøstningsfulde, og resultatet blev da også klart. 
 
Både Pilegaard og Anders var født i dansk landbrugs guldalder i årene lige op til 
1. verdenskrig. Men i det meste af deres levetid havde vi haft krigs- og krisetid, 
restriktioner og været afskåret fra den frihandel, som var en af dansk eksport-
landbrugs forudsætninger. Nu stod vi bl.a. i kraft af deres bestræbelser på 
tærsklen til en ny frihandelsperiode. De havde kæmpet sammen, men året ef-
ter skiltes deres veje. Anders kastede sig med fuld kraft ind i landets politiske 
ledelse, og Pilegaard overtog det fulde ledelsesansvar i landbruget. 
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Den 3. mærkedag var fejringen af Foreningen af jydske Landboforeningers 100 
års jubilæum i november 1972. Denne forening havde med sit virke mere end 
nogen anden været den faglige rygrad i den vældige udvikling, der havde været 
i dansk landbrug fra kornsalgsperiodens kulmination i 1870’erne over trans-
formationen til den store animalske landbrugseksport. Derfor var der nok at 
fejre og det skete med en storstilet fest i Vejlby-Risskovhallen v. Århus. Det blev 
så også slutstenen for en epoke, idet størstedelen af foreningens aktiviteter 
netop var overdraget til landsorganisationerne. Med stolthed kunne man kon-
statere, at nyorganiseringen fulgte den jyske model og var domineret af jyske 
kræfter, og at denne model skulle lede dansk landbrug ind i en ny tid.  
 
Der skulle imidlertid gå 35 år mere, før foreningen blev nedlagt ved en noget 
mindre fest på landbrugsmuseet Gammel Estrup, hvor man havde betroet mig 
at holde gravølstalen. Når man har oplevet den strid, der var, da jeg i 1959 blev 
ansat, mellem det jyske sekretariat i Århus og ”Stevnsfortet” på Axelborg, så 
føltes det for mig som østsjællænder som et ridderslag at blive betroet at holde 
den sidste tale for Foreningen af jydske Landboforeninger. Det var jeg både 
glad for og beæret over. Min tale er gengivet som bilag 2. 
 
 
 
 

70’erne – de spildte muligheders årti. 
 
Der knyttede sig store forhåbninger til de muligheder, vor indtræden i EF skulle 
give landbruget og hele samfundet. Alligevel må man i et tilbageblik kalde 
1970’erne for de spildte muligheders årti. Hvordan gik det til, at det danske 
samfund ved overgangen til 80’erne stod ”på afgrundens rand”, og at danske 
landbrug gik på tvangsauktion i samme omfang som i 1930’erne. 
 
Tilsyneladende gik alt galt. Ophavsmanden til udtrykket ”afgrundens rand”, 
Knud Heinesen peger på energipriseksplosionerne i 1973 og 1979 som den ho-
vedansvarlige samt den manglende vilje i såvel fagbevægelsen som i den bor-
gerlige opposition til konstruktivt samarbejde med de af Anker Jørgensen lede-
de regeringer om de nødvendige korrektioner i den økonomiske politik. Der er 
næppe tvivl om, at råvare- og energikrisen i 1973 var den udløsende faktor, og 
at LO spændte ben for regeringernes muligheder for en sanerende politik, samt 
at Anker Jørgensen selv ikke helt forstod situationens alvor. Men der var efter 
min mening også dybere liggende årsager. 
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For det første levede Danmark stadig i skyggen af det over hundrede år gamle 
nederlag i 1864, hvor vi havde vendt kontinentet ryggen og prøvede at holde os 
neutrale. Ganske vist var holdningen efter 1945: ”Aldrig mere en 9. april”, og 
derfor havde vi også tilsluttet os NATO, som var engelsk-amerikansk domineret. 
Men at vi også ud fra et forsvarsmæssigt synspunkt måtte være interesseret i 
et politisk samarbejde i Europa, havde ikke almen tilslutning. Derfor kom hele 
spørgsmålet om ”De 6” udelukkende til at dreje sig om de økonomiske proble-
mer, der var ved at stå udenfor, og enhver EF-positiv politiker skyndte sig med 
at distancere sig fra det politiske. Så sent som i 80’erne havde Poul Schlüter 
travlt med at berolige danskerne med, at ”unionen er stendød”. Og for den EF-
skeptiske markedsminister Ivar Nørgaard var et hovedargument for EF i 1972, 
at skatteyderne kunne spare 1,5 milliard kroner i landbrugsstøtte. Landbruget 
kan næppe heller frikendes, idet vi havde travlt med at overbevise den øvrige 
befolkning om de store økonomiske fordele, der ville være ved tilslutning til EF, 
fordi EF var forudsætningen for opretholdelsen og videreudvikling af vor land-
brugseksport.  
 
Når et flertal af befolkningen stemte ja d. 2. oktober 1972, var det sikkert især 
for pengenes skyld, og derfor forventede man også yderligere økonomisk frem-
gang, som man tog forskud på ved de alt, alt for dyre overenskomster i 1973. 
 
For det andet vil jeg hævde, at udviklingen i 60’erne gik for stærkt. Det gik for 
stærkt med at ”gøre gode tider bedre”. Hvis man havde ført en mere tilbage-
holdende indkomstpolitik og ikke forceret boligbyggeriet så stærkt, kunne vi 
have begrænset 60’ernes store underskud på betalingsbalancen, der gjorde os 
så sårbare i 70’erne. Ansvaret er både Krags og VKR-regeringens i 1968-71. Ud-
viklingen gik også så stærkt, at det kneb med at få sjælen med, og det var vel 
med til at øge tilslutningen til ungdomsoprøret fra 1968, der igen gav os politi-
kere som Svend Auken og Ritt Bjerregaard. Med deres marxistiske tilgang var 
de ivrige modstandere af ”kapitalens EF”, og de allierede sig dermed med den 
gamle folkelige skepsis siden 1864. Navnlig gav det en sådan splittelse i social-
demokratiet, at Krag fejt valgte at lægge vores afstemning efter den norske, 
som han troede ville blive positiv. 
 
For det tredje var borgerlige vælgere frustrerede over VKR-regeringens resulta-
ter. Den havde ikke ført den forventede ansvarlige økonomiske politik. Mange 
reagerede også mod pornoens frigivelse og adgangen til fri abort. Da vi så ram-
tes af råvare- og energikrisens virkninger i 1973, føltes det næsten som en straf 
fra højere magter. Mange fandt det påfaldende, at nordmændene, der havde 
stemt nej til EF, samtidig fandt store mængder olie i Nordsøen. 
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For det fjerde bevirkede alle disse frustrationer et jordskredsvalg i december 
1973, der resulterede i et folketing, der gjorde det nærmest umuligt at skaffe 
flertal for den fornødne faste økonomiske politik. I stedet prøvede man at 
fremme beskæftigelsen med forbrugsudvidelse og at imødegå betalingsbalan-
ceunderskuddet ved devalueringer. Det hele gjorde kun situationen værre med 
inflation, stigende rente og voksende ledighed. 

Det er derfor min påstand, at hvis den folkelige modvilje mod et større europæ-
isk samarbejde ikke havde været så stor, og hvis vi derfor havde kunnet blive 
medlem af EF allerede først i 60’erne, eller hvis vi i det mindste havde ført en 
strammere økonomisk politik i 60’erne, så ville vi ikke være blevet ramt så 
hårdt af olieprisstigningerne. Eller havde man modereret boligbyggeriet og i 
stedet stimuleret investeringer i moderne stalde, ville vi have været rustet til at 
øge produktion og eksport allerede fra 1973. Frustrationerne ville i alle tilfælde 
have været mindre, og vi havde formentlig haft et mere arbejdsdueligt folke-
ting i 70’erne, der havde kunnet føre en mere målrettet økonomisk politik.  

Mange havde ventet, at landbruget straks efter vor indtræden i EF, ville være 
gået i gang med at investere i en udvidet produktion. Men landmændene tøve-
de. Dels følte landmændene, at politikerne havde signaleret, at staten nok skul-
le inddrage gevinsten ved bedre tider, dels steg foderstofpriserne voldsomt i 
sommeren 1973. Også investeringsrenten steg, og kornprisstigningen mindske-
de behovet for at udvide svineproduktionen. Derfor var det en naturlig reaktion 
at se tiden an. Men det bevirkede, at Weekendavisen – jeg tror det var i 1974 – 
på forsiden spurgte, om landmændene brugte de bedre priser i EF som sove-
pude i stedet for at investere i ny produktion, som samfundet havde forventet. 
I et læserbrev redegjorde jeg for, at det med den stigning, vi efter energikrisen 
havde fået i et i forvejen højt renteniveau, ville være uforsvarligt at kaste sig ud 
i store investeringer. Forudsætningen for ansvarlige investeringer ville være, at 
de voldsomme omkostningsstigninger blev bragt til ophør, og at renten blev 
sænket. Så ville landbruget til gengæld kunne øge valutaindtjeningen, og be-
skæftigelsen ville stige både ved staldbyggeri og i fødevareindustrien. 

Det var der imidlertid ikke politisk styrke til. Til sidst vænnede landmændene 
sig til inflationsøkonomien, og sidst i 70’erne gik de i gang med store investe-
ringer til et renteniveau på 16-20 pct. Da flere havde indkøringstab ved de stør-
re besætninger, og da prisstigningerne på landbrugsvarer ophørte i 1978, gik 
det galt. Vi fik en gældskrise, der var lige så dyb som i 30’erne, og som varede 
dobbelt så længe. 
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Selvom internationale faktorer spillede en væsentlig rolle – energikriserne i 
1973 og 1979 samt overproduktion af landbrugsvarer omkring 1980 – kunne 
rettidig omhu i den indenlandske økonomiske politiks tilrettelæggelse have 
mindsket skaderne betydeligt. Hvis man således senest fra omkring 1970 havde 
stimuleret moderne staldbyggeri, og hvis man havde undladt at signalere, at 
merindtjeningen fra EF straks skulle inddrages til fordel for statskassen, ville 
landbrugets produktion og eksport være øget allerede i 1973-74 på et tids-
punkt, hvor der var mangel på fødevarer. Det ville have forbedret både beta-
lingsbalance og beskæftigelse. I kombination med en mere ansvarlig økonomisk 
politikkunne man derved have forebygget 80’ernes gældskrise. Værdifulde res-
sourcer, som det blev nødvendigt at bruge til diverse gældssaneringsforanstalt-
ninger i 80’erne, kunne i stedet være sat mere intensivt ind på en markedsbe-
stemt produktudvikling i forarbejdningsindustrien og i en mere miljøvenlig pro-
duktion på bedrifterne. Derfor mener jeg, at det er berettiget at kalde 
1970’erne for de spildte muligheders årti.  
 
Landbruget kunne også selv have gjort mere både ved en tidligere tværfaglig 
investeringsrådgivning til forebyggelse af fejlinvesteringer og indkøringstab og 
ikke mindst ved en tidligere koordineret afsætningsindsats gennem landsdæk-
kende selskaber, så bl. a. den tabsgivende indbyrdes konkurrence kunne være 
undgået. Så også landbruget selv forspildte nogle muligheder. 
 
 

1973. Råvarekrise og jordskredsvalg. 
 
Det blev et meget begivenhedsrigt år i landbruget og hele samfundet. Det star-
tede med EF-tilslutning og fortsatte med dramaet om overenskomstfornyelser-
ne. Så fulgte råvarekriserne, startende med kraftige prisstigninger for protein 
og korn fulgt af voldsomme prisstigninger på energi med bilfrie søndage, og så 
sluttede året med jordskredsvalget og den smalle Hartlingregering, hvis parti 
kun havde 22 mandater i Folketinget. 
 
EF. 
Selvom der var tale om en 5-årig overgangsperiode for tilpasning til EF-priser, 
lykkedes det Danmark ved at tage udgangspunkt i vore hjemmemarkedspriser 
og ved en forhøjelse af kornprisen med 10 kr. pr. hkg i 1972 at reducere udlig-
ningsbeløbene til ”De 6” for korn til kun 6-7 kr. pr. hkg. i udgangssituationen og 
for smør til 1,50 kr. pr. kg. På grund af verdensmarkedsprisudviklingen faldt og-
så disse udligningsbeløb relativt hurtigt væk. Dermed skaffede vi os et godt 



133 

prismæssigt udgangspunkt. Det gode udgangspunkt blev tilvejebragt ved et in-
tenst samarbejde mellem landbruget og økonomi- og landbrugsministeriet. 
 
Mange iagttagere har talt om, at de danske landbrugsorganisationer ved EF-
tilslutningen mistede indflydelse, når de ikke længere selv skulle forhandle 
landbrugsordningernes indhold med regeringen, og når de ikke længere selv 
skulle forvalte indkomststøtten. Efter min observation lykkedes det imidlertid 
ganske godt at bevare en betydelig medindflydelse på landbrugspolitikken i EF 
ved hjælp af et godt organisationsapparat.  
 
Landbrugsordningernes indhold og prisreguleringerne blev fastlagt af land-
brugsministerrådet efter forslag fra kommissionen. Dansk landbrug kunne her-
efter øve indflydelse ad 2 veje. Den ene var ved at gøre os gældende med vore 
7 medlemmer af § 2-udvalget, som var rådgivende for den danske landbrugs-
ministers holdning i ministerrådet. Den anden var ved gennem vort medlem-
skab af den fælleseuropæiske landbrugsorganisation Copa at forhandle direkte 
med EF-kommissionen. Det skete dels gennem de af kommissionen nedsatte 
rådgivende udvalg for alle varegrupper, der havde en vis indflydelse på forvalt-
ningen, dels gennem regelmæssige møder mellem landbrugskommissæren og 
Copa´s præsidium om den overordnede politik – efter forberedelse i Copas ge-
neralekspertgruppe, der også havde kontakt til kommissionen. 
 
Når det gjaldt de årlige prisforhandlinger opnåede vi hurtigt betydelig indflydel-
se på Copas oplæg, idet vi kunne nyttiggøre vore hjemlige erfaringer med be-
regninger af hjemmemarkedspriserne, hvor S.P. Jensens dygtige medarbejder 
kontorchef Jørgen Mortensen aftvang sig betydelig respekt og ret hurtigt fik 
accept på, at priserne skulle fastsættes ud fra de såkaldte objektive kriterier for 
omkostnings- og effektivitetsudvikling. Han var i mange år medlem af general-
eksperternes økonomigruppe. 
 
Medvirkende til at skaffe sig indflydelse var også den permanente repræsenta-
tion, som dansk landbrug havde gennem sit Bruxelleskontor under unge dyna-
miske ledere med gode kontakter i kommissionen. 
 
Straks efter vor indtræden blev der forhandlet om priserne for 1973-74. Copa 
havde beregnet omkostningsstigningen til 6,9 pct., og man forlangte 7,5 pct. 
Kommissionen foreslog 5 pct. stigning, og ministerrådet endte med at vedtage 
5,5 pct. prisstigning. Det svarede meget godt til Copas beregninger på de 7 pct. 
omkostningsstigning med fradrag af en effektivitetsstigning på 1,5 pct. 
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Råvarekrisen. 
I offentligheden huskes efteråret 1973 for tredoblingen af oliepriserne i køl-
vandet på 6-dages krigen i Israel og for de efterfølgende bilfrie søndage. Men i 
virkeligheden var råvarekrisen startet et år tidligere, uden at nogen efterret-
ningstjeneste havde observeret det. Amerikansk landbrugspolitik havde gen-
nem 60’erne og til og med 1972 haft problemer med store overskudslagre af 
korn, hvilket også havde resulteret i lave verdensmarkedspriser for korn. Men i 
løbet af vinteren 1972-73 lykkedes det gradvis at disponere det meste af over-
skudslagrene til stor tilfredshed for den amerikanske administration, indtil man 
opdagede, at det var Sovjetunionen, der stod bag disse opkøb, idet man der 
havde haft en katastrofal dårlig kornhøst i 1972. Da det for sent blev opdaget, 
blev det kaldt ”The big grain robbery”, som rimede på det engelske ”The big 
train robbery”. Følgen blev – efter at russerne havde dækket sig ind til lave pri-
ser - en efterfølgende dramatisk stigning i verdensmarkedsprisen på korn. Det 
udløste nervøsitet på råvaremarkederne i almindelighed. 
 
I EF mærkedes det ikke umiddelbart på grund af de høje tærskel- og interventi-
onspriser undtagen i England, der havde fulgt de hidtil lave verdensmarkedspri-
ser. Det indebar, at det engelske kornprisniveau blev tilpasset EF-niveauet væ-
sentligt hurtigere end forudset. Verdensmarkedsprisen på korn nåede endog i 
løbet af 1973-74 og igen i 1975 så højt op, at EF til fortrydelse for kornsælger-
ne, men til gavn for forbrugerne måtte indføre eksportafgifter for at holde sit 
eget kornprisniveau nede. 
 
Landmændene i EF ramtes imidlertid i sommeren 1973 af en foderproteinkrise. 
Gennem 1972 og 1973 var prisen på det vigtigste foderproteinmiddel, soyaskrå 
steget fra under 100 kr. pr. hkg til 300 kr. pr. hkg. i juni 1973. Så indførte det 
amerikanske landbrugsministerium et midlertidigt eksportstop for at sikre den 
indenlandske forsyning, og prisen steg her i landet til 415 kr. Efter eksportstop-
pets ophævelse faldt prisen igen til 275 kr. sidst i juli, hvilket stadig var en tre-
dobling siden foråret 1972. Alle spurgte til årsagen. USA´s produktion af soja-
bønner havde været ret stabil, men også her havde Sovjet foretaget indkøb, 
men den udløsende faktor til de dramatiske prisændringer viste sig at være, at 
Perus fiskemelsproduktion var faldet til en tredjedel af det normale på grund af 
El Niños indvirkning på havstrømmene og fiskeriet i vinteren 1972-73.  På sin 
vis var det overraskende, at markedet reagerede så voldsomt, idet fiskemelet 
kun repræsenterede 15 pct. af den proteinmængde, der var i sojabønnerne. 
Men endnu engang bekræftedes det, at marginale udbudsændringer kan have 
store konsekvenser for priserne. 
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De kraftige stigninger i verdensmarkedspriserne på korn og protein fik mange 
til at spørge, om vi stod overfor en international landbrugs- og fødevarekrise. 
Jeg blev således bedt om at holde foredrag om det på det jyske delegeretmøde 
i oktober. Her kunne jeg ved hjælp af et omfattende materiale, som min med-
arbejder Henning Bollerup havde hjulpet mig med, berolige med, at verden 
stadig havde ressourcer nok til at føde en voksende befolkning – også selvom 
store befolkningsgrupper i for eksempel Kina ville kræve en bedre diæt og flere 
animalske landbrugsvarer. Men der måtte økonomiseres bedre med landbrugs-
ressourcerne, og jeg pointerede, at der fortsat var store muligheder for for-
øgelse af produktionen pr. hektar og pr. dyreenhed. Derfor var det min vurde-
ring, at korn- og proteinpriserne på ny ville falde, men at de ville normalisere 
sig på et niveau, der svarede til produktionsomkostningerne. Det sidste skulle 
vise sig at være for optimistisk. Det er et af de bedst forberedte og gennemar-
bejdede foredrag, jeg har holdt. Som honorar modtog jeg efter eget ønske en 
lang aluminiumsstige til brug på Svanegård. 
 
Regeringerne var foruroliget over situationen, og FN indkaldte til en stor ver-
densfødevarekonference i 1974, hvorfra man opfordrede til at økonomisere 
bedre med landbrugsressourcerne og til at stimulere produktionen. Det førte 
til, at EF og ikke mindst USA lod landbrugsproduktionen stige, hvorefter vi fik 
en ny overskudssituation i 80’erne, der – lidt senere end i Danmark – fremkald-
te en alvorlig landbrugskrise også i USA i 80’erne, og som tvang EF til at indføre 
mælkekvoterne i 1984 og braklægningsprogrammerne i 90’erne. Disse blev så 
påny suspenderet i 2007, hvor der indtraf en ny midlertidig knaphedsstigning i 
verdensmarkedspriserne for korn. 
 
Opfordringen til at økonomisere bedre med landbrugsressourcerne førte her i 
landet i en periode til, at landbrugsministeriet ved tilladelse til afgivelse af jord 
til byudvikling kunne betinge sig, at den bedre jord blev skånet. Men den efter-
følgende overskudssituation har medført, at denne praksis er frafaldet, og at 
megen god landbrugsjord siden er blevet taget ud til anden anvendelse, såsom 
bolig- og institutionsbyggeri, industri- og lagerbygninger ved motorvejene, 
golfbaner og skovplantning. 
 
Efter det jyske delegeretmøde i oktober drog hele chefkonsulentgruppen inklu-
sive Jørgen Pedersen og jeg på en 3 ugers studietur til USA. Alle landskontorer 
var netop flyttet ind i det nybyggede landscenter på Kongsgårdsvej i Viby. Tu-
ren var tilrettelagt af forstander Georg Nielsen, LIK, Tune, og den blev finansie-
ret med Kelloggmidler. Den gik til landbrugsuniversiteterne i Cornell i New 
York, East Lansing i Michigan, Madison i Wisconsin og Ames i Iowa samt land-



136 

brugsministeriet i Washington DC. Dermed fik vi et førstehåndsindtryk af styr-
ker og svagheder i det amerikanske rådgivningssystem i dets forskellige udga-
ver. Det var til stor inspiration i det videre arbejde i det nye landscenter. Der-
udover rystede turen denne chefgruppe godt sammen, og den fik derfor også 
stor betydning for korpsånden og samvirket i gruppen. Det var efter denne tur, 
at de kvartalsvise møder i chefkonsulentgruppen blev påbegyndt. 
 
Samme dag den 6. oktober, som jeg holdt foredrag i De jydske Landboforenin-
ger om korn- og proteinkrisen, startede Yom Kippurkrigen med de arabiske 
landes overfald på Israel. Krigen udkæmpedes og afsluttedes, mens vi var i USA, 
men den udløste i det nervøse råvaremarked en 3-dobling af oliepriserne. I USA 
indskærpede man til energibesparelse. Præsident Nixon traf aftale med ara-
berne – hen over hovedet på europæerne. Han forsvarede sig med at påstå, at 
uden hans indgriben ville europæerne have frosset ihjel i den kommende vin-
ter. Det lød dramatisk, syntes vi, men da vi kom hjem, var der indført bilfri søn-
dag. Hjemme hos os selv installerede vi en brændeovn i kælderen, og hele den 
vinter opholdt vi os til daglig i vores 8 m2 spisestue. I virkeligheden havde vi ikke 
noget imod det. Både Ellen og jeg havde oplevet knapheden i 30’erne og ratio-
neringen i 40’erne. Vores egen dreng, Ole var 4-5 år, og vi syntes, at det var 
meget sundt for ham at opleve, at der også her var noget, der skulle spares på, 
at vi ikke bare kunne bruge løs, sådan som vi og samfundet havde vænnet os til 
i 60’erne. Faktisk var der mange, der nød de bilfrie søndage og de fysiske aktivi-
teter, de uvilkårligt medførte. 
 
Regerings- og formandsskifte. 
I november 1973 var regeringen Anker Jørgensen kommet i vanskeligheder. 
Ikke alene havde statsministeren fornærmet araberne, hvilket vanskeliggjorde 
olieforsyningen, men indenrigspolitisk kørte han helt fast. Regeringen fremlag-
de en plan til at inddrage købekraft for at imødegå inflation. Den indeholdt bl.a. 
en indskrænkning af landbrugets momskredit og en øget parcelhusbeskatning. 
På grund af Erhard Jacobsens fravær faldt udskrivningsloven. Ved det såkaldte 
jordskredsvalg d. 6. december gik socialdemokraterne tilbage fra 70 til 46 man-
dater, og VKR partierne gik tilbage fra 88 til 58 mandater, mens der blev 60 
mandater til de 5 ikke hidtil repræsenterede partier med Fremskridtspartiet 
som det største. Det endte med, at Poul Hartling dannede en smal venstrerege-
ring, som i løbet af 1974 fremlagde en treleddet økonomisk saneringsplan – et 
valutaværn i form af nogle afgifter, der blev vedtaget i maj, en skattereform, 
der blev vedtaget i oktober og en hertil hørende udgiftsreform, der imidlertid 
blev stemt ned i december, hvorfor der blev udskrevet valg i januar 1975. 
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Den smalle Hartling-regering havde kun 11 ministre, der næsten alle havde 
dobbeltministerier. Som skatte- og finansminister blev udpeget Anders Ander-
sen. Det betød, at Anders Andersen på dagen for ministerudnævnelsen d. 19. 
december 1973 måtte fratræde samtlige tillidsposter i landbruget. 
 
Gennem 14 år havde Anders Andersen været den ubestridte centrale figur i 
dansk landbrug. Og nu var han der pludselig ikke mere. Ved et normalt for-
mandsskifte er der altid en vis overgangsperiode. Det var der ikke her. Det føl-
tes meget mærkeligt. Overgangen føltes næsten lige så brat som ved et døds-
fald. Både de jyske og de danske landboforeninger skulle nu finde en afløser. I 
Jylland besluttede bestyrelsen d. 28. december at konstituere 1. næstformand 
Andreas Heick frem til det ordinære delegeretmøde i oktober. Årsagen til, at 
man ikke indkaldte til et ekstraordinært delegeretmøde, var nok, at der ikke var 
nogen oplagt formandskandidat at pege på. Som konsekvens heraf valgte De 
samvirkende danske Landboforeningers bestyrelse d. 8. januar Andreas Heick 
til formandskabet, hvor Arne Pilegaard Larsen i forvejen var ledende formand. 
Normalt skulle posten som ledende formand så pr. 1. april overgå til det andet 
medlem af formandskabet, men det bestemtes på Heicks forslag, at Pilegaard 
skulle fortsætte som ledende formand også i det kommende finansår. Dagen 
efter valgte Landbrugsraadet så Pilegaard som ny præsident. Det var første 
gang i Landbrugsraadets historie, at en sjællænder valgtes til præsidentposten. 
Den havde hidtil altid været bestridt af de jyske landboforeningers formænd – 
undtagen vendelboen Thomas Madsen Mygdal, hvis organisationsbaggrund 
imidlertid fra Dalumtiden var Odense og Omegns Landboforening og fra Edel-
gavetiden De samvirkende sjællandske Landboforeninger.  
 
Når Pilegaard kunne vælges til præsident, skyldtes det ikke alene, at der ikke 
var nogen delegeretmødevalgt jysk formand, men nok så meget, at han var 
kendt og alment respekteret over hele landet. 
 
På bestyrelsesmødet d. 8. januar, der holdtes sent eftermiddag efter et orien-
teringsmøde hos statsministeren, blev der også tid til 2 fremadrettede beslut-
ninger, dels om at afholde et landsformandsmøde i maj, dels om at få udredt, i 
hvilket omfang landbrugets overskudshalm kunne nyttiggøres til f.eks. fyrings- 
og foderformål – i stedet for som hidtil at blive afbrændt på markerne. 
 
Om aftenen efter bestyrelsesmødet blev der afholdt afskedsmiddag for Anders 
Andersen. Han følte det ligeså underligt som vi andre. I 14 år havde han haft sit 
faste tilholdssted og sin kommandocentral på Axelborg. Nu havde han pludselig 
ikke mere at skulle have sagt. 
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Det skal siges om Anders Andersen, at han aldrig blandede sig i sin efterfølgers 
gøremål, men at han ofte rakte os en hjælpende hånd i det politiske, hvor hans 
indflydelse var betydelig helt frem til september 1987, hvor han udtrådte af 
regeringen umiddelbart før sit guldbryllup og sin 75 års fødselsdag i oktober. 
 
 

Ny formand, nye pejlemærker. 
 
Pilegaard var ingen novice, da han blev valgt som dansk landbrugs førstemand. 
Han havde da været medlem af landboforeningernes formandskab i 10 år, og 
forud havde han i 11 år været formand på Stevns og næstformand på Sjælland. 
Han var en lysende begavelse med et glad og muntert sind. Han stammede fra 
en almindelig gård på Skelskør-egnen i et valgmenigheds- og friskolemiljø, hav-
de været på Ollerup Gymnastikhøjskole og Korinth Landbrugsskole og blev 22 
år gammel gift med Gudrun Holm Clausen fra proprietærgården Stubberup-
holm på Lammefjorden. De overtog efter giftermålet i 1935 forpagtningen af 
Delhovedgård under Gavnø, nabo – på den anden side af skoven - til mit hjem 
ved Fakse Ladeplads. 5 år senere overtog de – blandt over 100 ansøgere – for-
pagtningen af den nybyggede forpagtergård Marelundsgård under Vemmetofte 
Kloster. Personligt har jeg kendt Pilegaard, siden jeg var 5 år, og ligesom mine 
forældre beundrede jeg ham for hans faglige dygtighed og initiativrigdom, hans 
klarsyn, slagfærdighed og vindende væsen. 
 
Pilegaard havde i sin pure ungdom nået at lære sig lidt engelsk ved et praktik-
ophold i Skotland. Men da han var en glimrende kommunikator, var det til-
strækkeligt til, at han kunne gøre sig gældende i internationale forsamlinger, og 
når udenlandske statsledere kom på besøg. Han klarede sig også godt i vore 
internationale organisationer IFAP og Copa, men da H.O.A. Kjeldsen senere blev 
valgt, overlod han disse opgaver til ham, også fordi Kjeldsens engelsk var bedre. 
Pilegaard havde tidligt gjort sig stærkt gældende herhjemme. Platformen med 
det årlige dyrskue, som efter 25 år på Bellahøj i 1969 efter et års pause flyttede 
til Roskilde, brugte han bevidst som kontaktflade til den øvrige befolkning. Han 
havde livet igennem gode og fortrolige relationer til ledende socialdemokrater, 
især J.O. Krag og Per Hækkerup. Kongeparrets besøg på dyrskuet medvirkede 
også til nære relationer til kong Frederik d. 9. 
 
Kontakten til det øvrige samfund udbyggede han ved som formand for LOK’s 
specialudvalg A at foranstalte konferencer med bl.a. fagbevægelsen og politi-
kerne – foruden de interne konferencer i landbruget. Han havde det dårligt 
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med al konservatisme og var optaget af, at landmændene gennem strukturæn-
dringer i andelsselskaberne – eller fællesvirksomhederne, som han benævnte 
dem - udbyggede deres herredømme over produktionen længst muligt frem 
mod forbrugerne. Derfor havde han også i sin tid støttet Johannes Larsens ide-
er om Afsætningsrådet. Han havde spillet en aktiv rolle ved dannelsen af DLG, 
ligesom han også bakkede op om den store sjællandske slagterifusion FSA. Han 
havde også stået i spidsen for en desværre kortvarig samling af avlsdyrekspor-
ten. Men handel med landbrugsvarer, der ikke skal videreforarbejdes – hvad 
enten det er kreaturer, kartofler, korn eller æg – er det åbenbart ikke muligt at 
holde sammen på i det lange løb. 
 
Pilegaards styrke var hans store gennemslagskraft overfor både landmænd, po-
litikere og den øvrige befolkning. Dermed supplerede han og Anders Andersen 
hinanden godt i 60’erne. Han var også den rette formand ved omstillingen til 
70’ernes politik, hvor der var behov for en mere åben og dynamisk politik, og 
hvor der skulle ske en udbygning af forholdet til den øvrige befolkning, og han 
nåede da også meget. Men desværre ramtes han allerede i 1976 af sygdom, 
der til trods for hans ukuelige livsvilje undertiden hæmmede hans udfoldelses-
muligheder, hvilket bl.a. indebar, at det ofte i Landbrugsraadet blev overladt 
mig at præcisere Landboforeningernes synspunkter – ofte til Esp Sørensens for-
trydelse. 
 
Landsformandsmødet 1974. 
Det stemte godt med Pilegaards temperament som ny førstemand at forestå et 
landsformandsmøde til at udstikke retningslinjerne for Landboforeningernes 
politik, efter at vi nu havde fået os indpasset under EF-vilkårene. Som organisa-
tion havde man haft glæde af, at landsformandsmøderne i 1966 og i 1968 hav-
de fastlagt en strategi, der kunne arbejdes efter i de følgende år. Årene siden 
1968 havde været så arbejdsfyldte med at efterleve strategien – først at fast-
holde dansk landbrugs overlevelse, så at sikre dets optagelse og indføring i EF 
og undervejs at reorganisere rådgivningstjenesten – at der ikke også havde væ-
ret tid til at forberede nye landsformandsmøder. Så meget mere var der behov 
for det nu. 
 
Mødet blev holdt d. 15.-16. maj på hotel Mercur i Viby, nabo til det nye faglige 
landscenter, som var et af 1968-mødets resultater. Forud havde sekretariatet 
udarbejdet - ligesom ved møderne i 1966 og 1968 - et omfattende baggrunds-
materiale med fakta og problemstillinger indenfor følgende områder: Den in-
ternationale markedssituation, EF- perspektiverne, landbruget i dansk sam-
fundsøkonomi (PP II), bedriftsstruktur og konkurrenceevne, landbrugets om-
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kostninger, beskatningsproblemer, miljø og planlægning, generationsskifte, 
tryghed og fritid og endelig landbrugets indflydelsesveje. 
 
Mødet var bygget op om følgende 3 temaer. Generationsskifte og besiddelses-
form, de etablerede landmænds problemer og endelig forholdet til det omgi-
vende samfund. Efter oplæg fra Pilegaard Larsen drøftede formændene i grup-
per de 3 temaer, der fulgtes op af en generaldebat, hvorfra hovedkonklusio-
nerne samledes i en udtalelse. Mødet sluttede med en organisatorisk drøftelse, 
som jeg indledte, og hvori jeg bl.a. opfordrede til, at man over alt i landet fik 
etableret regionale sammenslutninger, der svarede til de nye storamter, som 
havde stor indflydelse på planlægningen i det åbne land. 
 
Mødet fokuserede på det effektive familiebaserede landbrugs konkurrenceev-
ne. Men man fandt, at generationsskiftet vanskeliggjordes af det store kapital-
krav – herunder til finansiering af kapitalvindingsbeskatning – især under et 
højt renteniveau. For første gang taltes der om ønskeligheden af glidende ge-
nerationsskifte. 
 
Som noget nyt argumenteredes der for, at også selvstændige næringsdrivende 
skulle have samme sociale sikring som lønmodtagere, især i sygdoms- og ulyk-
kestilfælde, ligesom erhvervet selv måtte organisere en vikartjeneste, der kun-
ne sikre afløsning ved sygdom og ferie. 
 
I den almindelige erhvervspolitik argumenteredes for lige konkurrencevilkår 
hjemme og ude. Det blev et hovedtema i de kommende år, at de indenlandske 
omkostninger, især renten, måtte bringes ned på europæisk niveau, og at der i 
EF måtte sættes ind mod konkurrencefordrejende nationale støtteordninger. 
 
I drøftelserne om landbrugets indflydelsesveje var der enighed om, at det var 
afgørende at opnå et godt forhold til det omgivende samfund, og at det ikke 
mindst var vigtigt at være i god dialog med forbrugerne. Og så skulle landbru-
get ikke være bange for at vise sin tilfredshed, når tingene gik godt. 
 
Som konsekvens af dette tog Pilegaard personlig kontakt til forbrugerrådets 
formand Dorte Bennedsen, hvorved mange offentlige diskussioner om fødeva-
repriserne blev afværget. Ligeledes udbyggedes kontakten til fagbevægelsen – 
især til slagteriarbejdernes formand Erik Toxværd, der – ligesom hans efterføl-
ger Anton Johansen - blev en stor fortaler for at skabe forudsætninger for 
vækst i svineproduktionen. 
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Lige konkurrencevilkår. 
I spørgsmålet om den hjemlige erhvervspolitik følte Landboforeningerne sig i 
ganske god overensstemmelse med hovedsynspunktet i Perspektivplan II, som 
den daværende regering havde sat i gang i 1972, og som forelå primo 1974. 
Heri blev det af regeringens egne økonomer med departementschef Erik Ib 
Schmidt i spidsen fastslået, at forudsætningen for at få balance i samfundsøko-
nomien ville være en opbremsning af væksten i den offentlige sektor og i bolig-
byggeriet, så der kunne stå mere kapital og arbejdskraft til rådighed for beta-
lingsbalanceerhvervene. PP II indeholdt et særligt kapitel om landbrug, hvor 
man i vid udstrækning havde trukket på vores økonomisk-statistisk afdelings 
ekspertise – især Ib Skovgaards. Heri var der gået ud fra, at der i de kommende 
år i EF ville ske en forbrugsudvidelse på 2-2,5 pct. om året for animalske land-
brugsvarer, og at Danmark i det mindste burde kunne bevare sin markedsan-
del. Derfor regnedes med en udvidelse af landbrugsproduktionen på sammen-
lagt 50 pct. i årene 1972 – 1987. Da der regnedes med en stigning i produktio-
nen pr. mand på 6 pct. om året, ville det forudsætte en samling af husdyrene 
på færre bedrifter, og derfor skulle der på grund af denne koncentration af dy-
rene skaffes ny staldkapacitet til halvdelen af den hidtidige husdyrbestand, 
hvortil kom virkningen af udvidelsen. Således ville der i de kommende 15 år bli-
ve behov for nye stalde svarende til hele den hidtidige husyrbestand.  
 
Et sådant nybygningsomfang virkede den gang chokerende, da man hidtil hav-
de regnet med en levetid på i hvert fald 60 år for en stald. Men det understre-
gede dels nødvendigheden af at nedbringe det danske omkostningsniveau – og 
især renten - til vore konkurrenters niveau, dels at landbruget i så fald havde 
gode muligheder for at øge beskæftigelsen i både byggesektoren og i levneds-
middelindustrien. Det blev da også de gennemgående temaer i forhandlingerne 
med regeringen og de politiske partier i resten af 70’erne. Men desværre 
manglede regeringerne den fornødne vilje og parlamentariske magt til at efter-
leve den. Derfor gik det så galt for både landbruget og hele samfundet. 
 
Landsformandsmødets tema om lige konkurrencevilkår vandt hurtigt tilslutning 
hos de øvrige landbrugsorganisationer. Det skete først med en fælles henven-
delse til Hartlingregeringen fra Landboforeningerne og Husmandsforeningerne 
d. 23. juli, fulgt op af møder med både regeringen og de politiske partier i au-
gust. Statsministeren lovede at bakke op på EF-politikken og erklærede sig også 
i vid udstrækning enig med os om den hjemlige politik. Men hans problem var – 
belærte han os om – at han ville få svært ved at skaffe tilslutning fra de fornød-
ne 90 mandater. 
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Derefter fulgte der d. 16. september, der af Copa var udnævnt til fælles akti-
onsdag, en henvendelse fra et fællesmøde mellem bestyrelserne i de to organi-
sationer og Landbrugsraadets præsidium. Den krævede – i fuld overensstem-
melse med landsformandsmødet -lige konkurrencevilkår både udadtil og indad-
til med en styrkelse af den fælles landbrugspolitik i EF og med en indsats imod 
danske særbyrder i form af høje renter, jordskatter og kapitalvindingsskat. 
 
I EF var der i foråret 1974 besluttet en prisforhøjelse på 8,5 pct., hvor Copa 
havde forlangt 12 pct. Da EF-landmændenes økonomi forringedes stærkt i lø-
bet af sommeren, forlangte Copa en ekstraordinær forhøjelse, og ministerrådet 
besluttede da i september en yderligere forhøjelse på 5 pct., som Tyskland dog 
– til dansk landbrugs tilfredshed – gjorde betinget af bl.a. ophør med alle trak-
tatstridige nationale støtteordninger. I februar 1975 gennemførtes ved den or-
dinære prisrevision en yderligere forhøjelse på 9 pct. Disse mange forhøjelser 
var en konsekvens af den kraftige inflation i EF som helhed. Alligevel var det 
ikke tilfredsstillende for dansk landbrug, da vore omkostningsstigninger havde 
været endnu større, og da dansk landbrug skulle tjene det manglende beløb i 
markedet over sikkerhedsnettet. Så meget mere måtte der sættes ind overfor 
de indenlandske særbyrder. Det blev straks påpeget over for landbrugsminister 
Poul Dalsager, da han tiltrådte i februar 1975. 
 
Synspunkterne og forslag til politisk indsats både i EF og herhjemme blev gen-
taget og udbygget i en henvendelse fra landbruget til regeringen forud for et 
møde på Marienborg d. 2. september og forud for en aftale mellem 5 partier i 
det såkaldte septemberforlig i 1975. Heri prøvede man at dæmpe indkomstud-
viklingen samtidig med, at man ville nedbringe arbejdsløsheden ved dels en 
forbrugsstimulering gennem en midlertidig momsnedsættelse, dels en række 
investeringsstimulerende foranstaltninger, som også landbruget fik gavn af. 
Alle – også i landbruget – tog positivt imod det brede forlig 
 
Momslettelsen viste sig imidlertid ligesom Hartling-regeringens skattelettelse, 
hvor de modsvarende besparelser ikke blev gennemført, at være en fejldisposi-
tion, fordi den stimulerede forbruget til skade for både betalingsbalancen og 
for den tilsigtede stramme indkomstpolitik, som viste sig ikke at kunne holde i 
praksis. Tilmed var investeringsstøtten utilstrækkelig til for alvor at stimulere 
eksporterhvervene. 
 
Selvom vi i landbruget fandt det indlysende, at det måtte være i samfundets 
egen interesse at stimulere landbrugets investeringer gennem en sænkning af 
renten til formålsbestemte investeringer, var regeringen tøvende. Det endte 
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dog med, at landbrugsministeren i december 1975 nedsatte et udvalg, der in-
den for et år skulle komme med et oplæg til den fremtidige landbrugspolitik, 
”herunder forudsætningerne for og konsekvenserne af en ekspansion i den 
animalske produktion”. 
 
Fremgangsmåden med at holde møder med erhvervene på Marienborg om 
sommeren forud for oplæg til politiske forlig i august-september blev normen 
både i 1975, 1976 og 1977. Hver gang kunne landbruget fremføre, at landbru-
get havde mulighederne for at hjælpe regeringen med begge dens store pro-
blemer, ledigheden og betalingsbalanceunderskuddet. En af forudsætningerne 
var en sænkning af investeringsrenten, så landmændene kunne sætte et stald-
byggeri i gang til forøgelse af husdyrproduktionen. Og i 1976 pegede vi for før-
ste gang på, at landbruget skulle have adgang til finansiering med de langt billi-
gere udlandslån, men hvor staten så skulle bære kursrisikoen. Det var jo staten, 
der gennem den førte økonomiske politik øvede indflydelse på, om der var en 
kursrisiko, lød argumentet. 
 
Fra et af disse møder findes der et foto af Anker Jørgensen i Marienborgs park, 
hvor han gnider sig i øjet, og Pilegaard, der argumenterende ser ned på ham. 
Det fik siden tilføjet en bobletekst: ”Du skal ikke være ked af det Anker, land-
bruget skal nok hjælpe dig.” Problemet var, at Anker Jørgensen ikke mente, at 
det var nødvendigt at betale for hjælpen. 
 
Amtsskatter og promillepenge. 
Ud over investeringsrenten var et andet gennemgående tema det kapitaldræn, 
der lå i den daværende udformning af kapitalvindingsskatten og den løbende 
belastning, som udgjordes af beskatningen af produktionsjorden – især amts-
skatten. Kravet om jordskatternes afskaffelse kom naturligvis især fra de hår-
dest belastede, d.v.s. de større landbrug og landmænd på de østdanske jorder 
med stort salg af planteprodukter og ikke mindst fra landmænd i sommerhus-
kommuner, hvor kommunalbestyrelserne opkrævede en særlig høj grundskyld. 
Både socialdemokrater og radikale og delvis også Husmandsforeningerne var 
modstandere af en jordskattelettelse.  
 
Hovedparten af kornavlen skulle imidlertid omsættes i husdyrproduktionen, og 
derfor var der internt i landbruget talsmænd for, at også kornproduktionen 
skulle bære sin andel af de produktionsafgifter, som især husdyrprodukterne 
var pålagt til finansiering af produktivitets- og salgsfremmende foranstaltnin-
ger. Man talte om, at der også burde opkræves en arealafgift til medfinansie-
ring af disse foranstaltninger. 
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På denne baggrund accepterede Landboforeningernes bestyrelse i løbet af 
1975 at give kravet om en ophævelse af amtsskatten den tilføjelse, at man så til 
gengæld ville foreslå en arealafgift til aflastning af husdyrproduktionens pro-
duktionsafgifter. Denne formulering kom derefter til at indgå i de fælles hen-
vendelser fra landbruget til politikerne – første gang forud for septemberforli-
get i 1975. 
 
Denne ændring medførte ikke en afskaffelse af amtsgrundskylden, men i fe-
bruar 1977 blev det – efter personlige forhandlinger mellem Pilegaard og Per 
Hækkerup - ved lov gennemført, at 2 promille af den pålignede grundskyld på 
landbrugsjord skulle tilbagebetales til landbruget til aflastning af produktions-
afgifterne på den animalske produktion, og fra og med 1979 blev det forhøjet 
til 3,5 promille. Dette beløb indgik i den såkaldte promilleafgiftsfond, som 
landbrugets EF-udvalg administrerede. Pengene blev brugt dels til generelle 
afsætningsfremmende foranstaltninger, dels blev de udloddet til afgiftsfondene 
for de animalske produkter.  
 
Mælkeafgiftsfonden havde hidtil ydet tilskud til edb-behandling af ydelseskon-
trollen under landsudvalget for kvæg. Det lykkedes mig ved forhandling med 
direktør T. Mathiassen, Mejerikontoret at opnå, at dette tilskud og andre til-
skud til f.eks. helårsforsøg med kvæg, som også Landboforeningerne bidrog til, i 
fremtiden skulle finansieres direkte fra promilleafgiftsfonden. Efterfølgende 
lykkedes det da også at få stadig større andele af promillepengene til at medfi-
nansiere det produktivitetsfremmende arbejde, som udførtes af vore landskon-
torer. I brancherne var man meget lidt villige til at overlade Landbo- og Hus-
mandsforeningerne råderet over disse penge. Omvendt forekom det os ejen-
dommeligt, at vi, der havde gjort det politiske arbejde for at opnå denne løs-
ning, ikke skulle have mulighed for at få vort eget produktivitetsfremmende 
arbejde finansieret. 
 
Internt i Landboforeningerne var der betænkelighed ved, om en arealafgift 
kunne friste regeringen til at lade nogle af statens hidtidige udgifter til landbru-
get finansiere på denne måde. Derfor brugtes udtrykkeligt formuleringen: ” til 
aflastning af eksisterende afgifter på den animalske produktion”. Tolvmands-
foreningens formand Oluf von Lowzov tog alligevel forbehold i vor bestyrelse, 
hvor tolvmændene havde haft sæde siden 1971. 
 
Derudover kom der i december 1975 en indsigelse fra formanden for Holbæk 
Amts økonomiske Selskab, Ib Lemvigh, der tillige var næstformand i Tolvmands-
foreningerne. Da han rundsendte sin protest til samtlige lokale landboforenin-
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gers formænd med en opfordring til, at de skulle kræve, at sagen først burde 
debatteres på næste års delegeretmøde, reagerede Pilegaard og Kjeldsen 
skarpt. I et af mig konciperet brev til alle lokalformænd redegjorde de for alle 
de hidtil forgæves forsøg på at få amtsskatten afskaffet, og for at der nu fra bå-
de de radikale og socialdemokraterne for første gang var en opblødning på vej i 
forbindelse med landbrugets forslag om en arealafgift, når amtsskatten var af-
skaffet. Samtidig redegjorde formandskabet for, at de lokale foreninger havde 
været orienterede om det nye oplæg både i marts og i september 1975 i god 
tid før delegeretmøderne, hvor ingen - heller ikke Ib Lemvigh – havde gjort ind-
sigelse, selv om spørgsmålet også blev omtalt i de mundtlige beretninger. Bre-
vet sluttede med, at det ville være en umulig opgave for ledelsen at varetage 
landmændenes interesser, hvis alle sager skulle kunne kræves udsat i flere år, 
blot fordi en formand havde undladt at tage ordet på rette tid og sted. 
 
Dermed var kritikken effektivt tilbagevist, fordi man havde undladt at sige fra i 
rette tid. Men den blev ved at murre i de følgende år blandt de store plante-
avlsbedrifter, hvor man frygtede, at en skat til det offentlige skulle blive afløst 
af indkomstoverførsler til den animalske produktion. Derfor irriterede navnlig 
Hækkerups betingelse om, at det alene var den animalske produktion (med den 
store beskæftigelseseffekt), der skulle tilgodeses. 
 
I al den tid, jeg har haft med organisationsarbejde at gøre, har jordskatterne 
haft højeste prioritet i både Landboforeningerne og Tolvmandsforeningerne. 
Men der har aldrig kunnet skaffes flertal i folketinget for deres afskaffelse med 
den begrundelse, at lettelsen ville blive kapitaliseret til skade for fremtidige 
landmænd. Derfor lavede jeg på et tidligt tidspunkt en skitse, som ikke kom 
længere end til mit eget skrivebord. Den gik ud på, at provenuet af jordskatter-
ne ikke skulle gå i de offentlige kasser, men at det skulle administreres af land-
bruget selv til finansiering ikke alene af en række af de opgaver, som produkti-
onsafgifterne finansierede, men også til aflastning af en række traditionelle 
landbrugsministerielle bevillinger, der havde karakter af kvalitetskontrol og ud-
viklingsomkostninger for erhvervet, herunder dyrlægekontrol, sygdomsbe-
kæmpelse, forskning og forsøg, konsulenttilskud og sygdomsafløsning.  
 
Med denne løsning ville der stadig hvile den politisk ønskede afgift på jorden, 
men samtidig ville provenuet komme hele erhvervets udvikling til gavn. Ganske 
vist ville det aflaste nogle hidtidige statsudgifter. Men det var også bevillinger, 
som ofte blev omtalt som landbrugsstøtte, og som vi hvert år ved finanslovs-
forhandlingerne skulle slås for at opretholde. En række af disse udgiftsposter er 
da også siden sparet væk. Det havde derfor nok ikke været en dårlig handel for 
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landbruget på langt sigt, og vi ville have standset denne evighedsdiskussion 
med det øvrige samfund om de faste skatter. Til gengæld havde vi nok fået så 
meget større intern uenighed om fordelingen af provenuet, når man tænker 
på, hvad blot diskussionen om promillepengene kunne afføde. Under alle om-
stændigheder holdt jeg klogeligt skitsen i skuffen. 
 
Medansvar. 
Et andet område, der gav anledning til intern diskussion, var forslaget om med-
ansvarsafgift for mælk. Midt i 70’erne havde EF fået et overskudsproblem for 
mejeriprodukter, og i sommeren 1976 fremlagde kommissionen et forslag til 
handlingsprogram til genoprettelse af balancen. Det skulle ske ved at præmiere 
ophør med mælkeproduktionen og omstilling til kødproduktion, ligesom det 
indeholdt en række afsætningsfremmende foranstaltninger. Da disse foran-
staltninger kostede mange penge, foreslog kommissionen med Copa’s tøvende 
accept, at der skulle indføres en medansvarsafgift på mælk på mellem 1,5 og 
4,0 pct. af den retningsgivende mælkepris. Copa’s betingelser var, at mælke-
producenterne skulle have medindflydelse på midlernes anvendelse. 
 
Det synspunkt fik accept i Landboforeningernes bestyrelse, men på grund af 
usikkerheden om virkningen af den voldsomme tørkesommer 1976, blev med-
ansvarsafgiften først vedtaget i foråret 1977 og iværksat med 1,5 pct. fra 16. 
september 1977. I mejerierne var man imidlertid modstandere af afgiften, og 
deres unge direktør Jørgen Handberg, der gerne ville score nogle points, kom 
med et voldsomt udfald mod den danske repræsentant i Copa’s præsidium, 
H.O.A. Kjeldsen, fordi han havde fået sagt, at medansvarsafgiften ligefrem kun-
ne være en god ide. Kjeldsens synspunkt var, at der herved tilvejebragtes mid-
ler, som med landmændenes medindflydelse kunne bruges til at øge forbruget. 
Alternativet ville have været lavere priser for en mindre produktion. Også et 
forslag fra Kjeldsen om at øge forbruget af smørfedt ved at lade det indgå i 
smørbare blandingsprodukter blev hårdt angrebet af den unge direktør. Men få 
år senere lancerede MD blandingsproduktet Kærgården, der blev en af deres 
største salgssuccesser. 
 
EFG – og et forsøg på at erobre landmandsuddannelsen. 
Den landmandsuddannelse, der var etableret i 1960’erne, var gradvis blevet 
udbygget, og medio 70’erne bestod den af en 3 måneders grundskole ved ud-
dannelsens begyndelse, 3 års praktik og afsluttet med et 6 måneders fagligt-
teknisk kursus overbygget med et 3 måneders driftlederkursus. For unge fra 
byerne var der yderligere tilbud om et 3 måneders introduktionskursus eller 
forskole. Uddannelsen havde god tilslutning. For både at skaffe den fornødne 
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skolekapacitet og samtidig skabe baggrund for, at alle der gik ind i landbruget 
fik en teoretisk uddannelse – også i de egne og miljøer, hvor der endnu i 
70’erne ikke var tradition for, at en teoretisk uddannelse var nødvendig - blev 
der i disse år oprettet en række nye grundskoler. Det skete således i Tønder, 
Nr. Nissum, Morsø og Try i Vendsyssel. Disse skoler er dog senere påny nedlagt 
eller fusioneret med andre skoler i takt med den senere mindskede tilgang til 
landbruget. Selvom landmandsuddannelsen oprindeligt havde sigtet mod at 
uddanne selvstændige landmænd, var den i sin nye udformning frem til den 
afsluttende driftslederuddannelse også velegnet for funktionærstillinger i land-
bruget. 
 
Imidlertid var der i 1972 vedtaget en lov om forsøg med erhvervsfaglige grund-
uddannelser [EFG], der sigtede mod at opfange den restgruppe af unge, der 
hidtil ikke havde fået nogen ungdomsuddannelse. På undervisningsministeriets 
forespørgsel om landbruget var interesseret i at medvirke i forsøget, der skulle 
forestås af arbejdsmarkedets parter, svarede vi, at det ikke havde interesse, da 
vi mente at den skitserede forsøgsuddannelse ville være en forringelse i forhold 
til landmandsuddannelsen, der i øvrigt byggede på samme blanding af praktik 
og teori som de nye EFG-kurser.  
 
Alligevel blev det på initiativ af SALA og SID besluttet, at der i 1975 skulle be-
gynde to forsøgskurser i jordbrug på de tekniske skoler i Århus og Slagelse. 
Landbrugsskolerådet fik tilbudt 3 pladser i det forsøgsudvalg, som skulle følge 
kurserne, og som var domineret af SID og SALA. Rådet accepterede tilbuddet og 
udpegede Laurits Pedersen fra Landboungdom, K. Kissmeyer fra landbrugssko-
lerne og undertegnede, men præciserede som en forudsætning, at når elever-
ne efter det fælles basisår skulle vælge, om de så ville uddanne sig videre i en-
ten gartneri, som maskin-/traktorførere, i dyrepasning i zoologiske haver eller i 
landbrug, da skulle sidstnævnte henvises til den allerede eksisterende land-
mandsuddannelse. 
 
Jeg har altid været en stærk fortaler for landmandsuddannelsen og kostskole-
formen på landbrugsskolerne, men gik alligevel ind i forsøgsudvalget ud fra en 
ærlig vilje til at bygge bro mellem to kulturer og også i accept af, at EFG måske 
kunne åbne en ny tilgangsvej til landbruget. Men da vi mødte op til det første 
møde i forsøgsudvalget i Slagelse, fik vi at vide, at vores forudsætning aldrig var 
accepteret af arbejdsmarkedets parter. Vi måtte derfor også acceptere, at der 
under EFG også blev tilrettelagt en 2. del for dem, der valgte landbrug. Dermed 
var der lagt op til to konkurrerende uddannelser. Men det var på ulige vilkår, 
for i EFG-systemet betalte ministeriet alle undervisningsmidler – også dyre 
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traktorer og mejetærskere – mens landbrugsskolerne selv skulle finansiere dem 
ud af deres indtægter fra eleverne og fra deres landbrug. Tilmed fik EFG-
eleverne løn under uddannelsen. 
 
Da forsøgsloven i 1977 skulle gøres permanent, lagde regeringen op til, at fi-
nansieringen af elevlønnen fremtidig skulle ske fra en nyoprettet Arbejdsgiver-
nes Elevrefusion [AER], som alle arbejdsgivere skulle yde lønsumsbidrag til. 
Elevlønnen skulle dog kun komme EFG og lærlinge til gode. Det lykkedes os 
imidlertid gennem ihærdig argumentation overfor folketingsudvalget at opnå 
flertal i folketinget for, at også elever under landmandsuddannelsen skulle have 
refusion. Samme flertal lovfæstede også vort ønske om, at de EFG-lærlinge, der 
efter basisåret valgte landbrug, skulle henvises til landmandsuddannelsen. 
 
Jeg har siden fået refereret, at undervisningsminister Ritt Bjerregaard havde 
skældt sine embedsmænd ud, fordi de ikke havde forberedt hende på, at der 
kunne opstå problemer på området. Embedsmændene havde fortalt hende, at 
lovforslaget fulgte indstillingen fra forsøgsudvalget, hvor arbejdsmarkedets 
parter havde været enige. Nu indrømmede de, at der havde været afgivet dis-
sens. Men føjede de til, det var jo kun fra et mindretal, hvortil ministeren hvast 
bed dem af med: ”Jamen hvilket mindretal”. Hun kendte godt landbrugets be-
tydning og politiske indflydelse. 

 
 

Landbrugspolitisk betænkning og fremtidstro. 
 
Det landbrugspolitiske udvalg, som landbrugsminister Poul Dalsager fik nedsat, 
og som havde departementschef H.J. Kristensen som formand, og hvor jeg re-
præsenterede Landboforeningerne, blev en opfølgning på det arbejde, som var 
udført af landbokommissionen i 60’erne og af Krogstrupudvalget i 1969. Man 
strukturerede arbejdet gennem 3 underudvalg om henholdsvis landbrugslov og 
generationsskifte, landbrugsbedrifternes udviklingsproblemer og forarbejdning 
og afsætning. 
 
I det første underudvalg var landbruget repræsenteret ved J. Broe Pedersen. 
Nogle med landbrugsministeren i spidsen syntes, at det med 1971-lovens 100 
ha grænse var blevet for let at nedlægge bæredygtige landbrugsejendomme. Et 
andet problem var, at det i 1972 indførte krav om ikke alene bopælspligt, men 
også om hovederhverv, ikke blev efterlevet i praksis for hovederhvervets ved-
kommende. 
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Landboforeningernes bestyrelse sendte et detaljeret oplæg til jordpolitisk 
holdning til høring i de lokale landboforeninger. Som noget nyt foreslog Land-
boforeningerne herefter, at det skulle angives som et formål i landbrugsloven 
at økonomisere med den gode landbrugsjord. Derudover foreslog man hoved-
erhvervskravet erstattet med et krav om et skattemæssigt mindsteafkast - en 
slags lejeværdi – for de erhververe, der ikke havde taget en landbrugsuddan-
nelse og dermed sandsynliggjort, at de ville drive erhvervsmæssigt landbrug. 
 
I udvalget var man enige om, at der skulle økonomiseres bedre med landbrugs-
jorden. Man fandt også, at ejendomsprisudviklingen havde gjort det vanskeligt 
for unge at etablere sig. En årsag var den kraftige inflation, en anden de bedre 
kornpriser, der havde gjort det muligt for ældre landmænd at blive siddende 
længere på ejendommene, en tredje kapitalvindingsskattens udformning og en 
fjerde, at hovederhvervskravet blev omgået. Udvalget stillede forslag om, at 
hovederhvervskravet blev afskaffet og evt. erstattet med Landboforeningernes 
forslag. Man stillede også forslag om, at landbrugsministeren skulle kunne 
nægte nedlæggelse af en landbrugsejendom, hvis den egnede sig til fortsat 
selvstændig drift. Et mindretal fandt, at sammenlægningsgrænsen burde redu-
ceres til 50 hektar. 
 
I underudvalget vedr. landbrugsproduktionens udviklingsmuligheder, hvor S.P. 
Jensen og Jørgen Mortensen gjorde en stor indsats, lagde man i høj grad PP II-
materialet til grund, men derudover blev der på S.P.’s foranledning gennemført 
en omfattende analyse af forskellene mellem vilkårene i dansk og hollandsk 
landbrug. Den mest udtalte forskel viste sig at være, at rente- og forpagtnings-
udgifterne var over dobbelt så høje i Danmark som i Holland. Det blev i øvrigt 
et gennemgående argument i landbrugets argumentation, at vi kunne påvise 
en mindst dobbelt så høj rentebelastning i dansk landbrug som hos vore kon-
kurrenter i EF. Man hæftede sig også ved, at de danske svineproducenters ef-
fektivitet haltede bagefter, fordi man indtil for nylig ensidigt havde satset på 
renavl indenfor dansk landrace med henblik på at opnå den bedste baconkvali-
tet. Det var imidlertid gået udover både kuldstørrelse og tilvæksthastighed. 
 
Dette sidste var i virkeligheden svagheden ved, at landsudvalget for svineavl 
var styret og finansieret af slagterierne, der ensidigt satsede på det engelske 
baconmarked. Hvis rådgivningen i stedet havde haft til formål at optimere 
landmændenes økonomi, ville man langt tidligere have satset på krydsnings-
produktion og opfodring til en større slagtevægt. Det ville have givet landmæn-
dene en bedre økonomi og en større produktion, og det ville have tvunget slag-
terierne til større produkt- og markedsudvikling. Slagteriernes konservatisme 
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og Landboforeningernes loyalitet over for slagterierne førte da også i 70’erne 
til dannelse af Landsforeningen af Svineproducenter, hvis formål netop var at 
forbedre landmændenes produktionsøkonomi gennem krydsningsavl, tidlig fra-
vænning og SPF-avl. 
 
Det konkluderedes i betænkningen, at det både produktionsmæssigt og mar-
kedsmæssigt var muligt at forøge produktionen, men at det jfr. PP II ville kræve 
meget store investeringer, og at renteniveauet derfor var den vigtigste be-
grænsende faktor. En forudsætning for en forøget produktion ville derfor være 
en væsentlig sænkning af investeringsrenten enten generelt eller ved selektive 
foranstaltninger. Ganske vist hævdede enkelte af statsadministrationens ud-
valgsmedlemmer, at realrenten (den nominelle rente fratrukket inflationen) 
ikke var specielt høj, hvortil vi fra erhvervet måtte sige, at det ville være ufor-
svarligt, hvis landmændene kalkulerede med en fortsættelse af den hidtidige 
prisstigningstakt. Der gik da også kun godt et år, før prisstigningerne på land-
brugsvarer ophørte. 
 
For så vidt angår forarbejdning og afsætning fremhævede man betydningen af 
fortsat produktudvikling i samarbejde med en koordineret salgsindsats, og man 
var opmærksom på, at den indbyrdes konkurrence mellem store regionale sel-
skaber kunne vanskeliggøre en langsigtet indsats. 
 
I et afsluttende kapitel, som jeg i høj grad havde præget, pegede man på det 
samfundsøkonomisk ønskelige i, at der blev skabt forudsætninger – sænkning 
af investeringsrenten – for at øge produktionen med f.eks. 3 pct. om året. Det 
ville kræve en fordobling af staldinvesteringerne fra 1 til 2 milliarder kroner år-
ligt, og dette ville medføre en varig forøgelse af beskæftigelsen i byggeriet på 7-
8.000 mand. Hertil kom en endnu større forøgelse af beskæftigelsen i forar-
bejdningsleddet. Sammenlagt ville det efter 3 år øge beskæftigelsen med ca. 
20.000 personer. Betalingsbalancen ville blive forbedret med 1.500 millioner 
kroner efter blot 3 års forløb. 
 
Betænkningen blev afgivet d. 17. marts 1977 og vakte en betydelig opsigt. Ikke 
mindst vakte den glæde blandt landmændene og de pengeinstitutter, der ger-
ne ville låne penge ud til at investere. Alt for mange overså forudsætningen om 
en sænkning af investeringsrenten. Også Pilegaard tog med glæde mod konklu-
sionen, der passede godt til det positive billede, han gerne ville tegne af land-
bruget. Måske burde han også noget skarpere offentligt have understreget for-
udsætningen. Men betænkningen var baggrunden for, at landbruget fra nu af 
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foreslog, at erhvervet skulle have adgang til at investere med statslige kurssik-
rede udlandslån til samme rente som vore konkurrenter. 
 
Senere fremkom de økonomiske vismænd med en kritik, hvor man hævdede, at 
betænkningen tegnede et for rosenrødt billede af navnlig valutaeffekten. Det 
gav anledning til en så voldsom indsigelse fra Pilegaards side, at der blev nedsat 
en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra både landbrugsministeriet, øko-
nomiministeriet, vismændene og landbruget. Man kom frem til, at forskellen i 
vurderingen koncentrerede sig om, at vismændene havde anlagt en kortere 
tidshorisont, hvorved importindholdet i de øgede investeringer under igang-
sætningen formindskede den positive valutaeffekt. Endvidere havde man reg-
net med en lavere effektivitetsstigning end i betænkningen – en stigning som i 
øvrigt hurtigt viste sig at blive opfyldt. 
 
Efter denne analyse blev betænkningens konklusioner ikke senere anfægtet. Og 
de blev lagt til grund for de senere landbrugspolitiske forhandlinger. 
 
Udvalgets indstilling vedr. landbrugsloven blev fulgt op af et lovforslag i efter-
året 1977, og efter en langvarig udvalgsbehandling, hvor Landboforeningerne 
flere gange fremførte sine synspunkter, endte det i foråret 1978 med en ny lov 
om landbrugsejendomme, hvor de væsentligste ændringer var: 
 

 at loven skulle værne den gode landbrugsjord, hvorfor landbrugsministe-
ren kunne forhindre god landbrugsjords anvendelse til andet formål 

 at hovederhvervskravet blev frafaldet og afløst af et uddannelseskrav 

 at den frie sammenlægningsgrænse blev sænket til 75 ha samt 

 at landbrugsministeren kunne nægte nedlæggelse af bæredygtige bedrif-
ter 

 
Alle ændringer var en opstramning i forhold til reglerne fra 1971 og 1972. 
 
Udvalgsforslagene om bedre finansieringsforhold for landbrugets investeringer 
blev kun i meget begrænset omfang fulgt op af regeringen. Dog blev der ved 
det politiske augustforlig i 1977 gennemført en forbedring af loven om yngre 
landmænds etablering. Således blev den låneberettigede handelsværdi hævet 
fra 600.000 til 1 million kr., og der blev som noget nyt givet mulighed for gli-
dende generationsskifte. Endvidere skete der forbedringer for investeringer i 
dræning og vanding, ligesom bygningsafskrivningsreglerne blev forbedret.  
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Endelig var der en meget beskeden imødekommelse af landbrugets ønske om 
kurstabssikrede udlandslån, idet der blev afsat i alt 250 mio. kr. til alle erhverv. 
Heraf var halvdelen til landbrug og gartneri. Da det skulle ses i relation til en 
investeringsbehov på 2 milliarder kr., slog beløbet kun til som en skrædder et 
vist sted. Det var på sin vis mistrøstigt. Alligevel rådede der en betydelig opti-
misme i landbruget. Det skyldtes ikke alene den gode stemning efter den land-
brugspolitiske betænkning. Men salgspriserne var i løbet af 1976-77 også ste-
get stærkere end omkostningerne. Medvirkende hertil var, at der indenfor et 
enkelt år blev foretaget ikke mindre en 3 kronedevalueringer, nemlig med 4 
pct. d. 17. oktober 1976, 3 pct. d. 4. april 1977 og 5 pct. d. 28. august 1977. 
 
Da det så ydermere – efter 2 tørkeår i 1975 og 1976 – atter blev en stor høst i 
1977, og Pilegaard af en journalist blev spurgt om landbrugets situation, svare-
de han ved at citere en god bekendt ”at nu er det svært at bevare pessimis-
men.” Denne vending er siden blevet en del af det danske sprog. Den var typisk 
for Pilegaard. Ikke desto mindre blev han skarpt kritiseret for den, fordi mange 
landmænd var håbløst forgældede efter 2 tørkeår. 
 
 

Samling i Landbrugsraadet. 
 

Gennem 1960’erne var der som tidligere omtalt sket en stadig udbygning af 
samarbejdet mellem landbrugets generelle organisationer, Landboforeninger-
ne, Husmandsforeningerne og Landbrugsraadet. Således etableredes i 1961 
Landbrugets Afsætningsudvalg, i 1962 LOK og i 1967 Landboorganisationernes 
Fællesmarkedssekretariat, hvortil i 1973 kom Landbrugets EF-udvalg.  
 
Husmandsforeningerne insisterede under Peter Jørgensens ledelse på at beva-
re deres suverænitet, men de var også indstillet på at forhandle med Landbo-
foreningerne i et forsøg på et komme til fælles løsninger. F.eks. kunne vi for-
handle i flere dage, når det drejede sig om kornpuljens fordeling. Anders An-
dersen og Peter Jørgensen holdt lige stædigt fast på hver deres synspunkter. Så 
foreslog Peter Jørgensen en bid brød med en dram, og så lykkedes det som re-
gel at finde en fælles indstilling, som de bagefter begge to loyalt bakkede op. 
De to formænd respekterede gensidigt hinanden for deres personlige integritet 
og ordholdenhed. Ved Peter Jørgensens afsked i 1973 takkede Anders Ander-
sen da også for det tillidsfulde samarbejde, men føjede til, at ”du har ikke altid 
været lige nem at danse med”, hvortil Peter Jørgensen lunt føjede til ”det var, 
fordi du altid ville danse aved (venstre) om”. 
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Peter Jørgensens afløser blev den 40-årige Christian Sørensen fra Holsted, der 
var næstformand i De samvirkende jyske Husmandsforeninger, og som kom fra 
en egn, hvor der var et godt samarbejde mellem landboforeningerne og hus-
mandsforeningerne. 
 
Husmændenes genindtræden. 
Sidst på året 1973 overtog Pilegaard ledelsen i både Landboforeningerne og 
Landbrugsraadet, og i løbet af 1974 og 1975 førte han flere private samtaler 
med Christian Sørensen, der viste, at de landbrugspolitisk stemte ganske godt 
overens. Pilegaard så gerne Husmandsforeningerne genoptaget i Landbrugs-
raadet, men for ham drejede det sig måske i ligeså høj grad om at få bragt alt 
det samarbejde, der havde udviklet sig i 60’erne, ind under en rationel fælles 
ledelse, som naturligt kunne være Landbrugsraadet. I foråret 1976 enedes man 
da også om vilkårene for, at Husmandsforeningerne kunne genindtræde i et 
Landbrugsraad, der herefter fik ansvaret for både fælles afsætningsfremme, 
handels- og markedspolitik, EF-politikkens koordinering, veterinærpolitik, 
prognosevirksomhed, samfundskontakt og kursus- og konferencevirksomhed. 
 
Det nye Landbrugsraad fik 33 medlemmer: 9 fra både Landboforeningerne og 
Andelsselskaberne, 5 fra Husmandsforeningerne og 1 fra hver af de 10 bran-
cheorganisationer. Ledelsen skulle ligge hos præsidenten og 2 vicepræsidenter, 
der tilsammen skulle repræsentere de 3 basisorganisationer. Til sidst var det 
hele ved at strande på, at Husmandsforeningerne insisterede på at få 1. vice-
præsidentposten, og at man under ingen omstændigheder kunne acceptere 2. 
vicepræsidentposten. Jeg foreslog salomonisk, at man undlod en nummerering 
af vicepræsidenterne, og så var den sidste sten ryddet af vejen. I stedet for 
nummereringen besluttedes det ved konstitueringen, hvem af vicepræsiden-
terne, der i første omgang skulle afløse præsidenten ved hans forfald. 
 
Den 23. juni 1976 holdtes det første møde i det udvidede Landbrugsraad. Pile-
gaard valgtes som præsident og Ejvind Madsen fra mejerierne og Christian Sø-
rensen som vicepræsidenter med Ejvind Madsen som den umiddelbare sted-
fortræder for præsidenten. 
 
Det havde været væsentligt for Husmandsforeningerne, at Landbrugsraadets 
direktør Niels Kjærgaard havde pointeret, at Landbrugsraadet var et samarbej-
de mellem suveræne organisationer, og at Landbrugsraadet kun kunne vareta-
ge de opgaver, der var enighed om at henlægge til rådet. Uden for samarbejdet 
i Landbrugsraadet lå således alt det bedriftsorienterede arbejde – ikke alene 
rådgivningsarbejdet, men også jordpolitik, finansiering, skattepolitik og social-
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politik, som fortsat var Landboforeningernes og Husmandsforeningernes suve-
ræne ansvarsområder. På den anden side var der på mange af disse områder – 
jfr. den landbrugspolitiske betænkning – en nær sammenhæng med vilkårene 
for udviklingen i landbrugsproduktionen og dens afsætning. Derfor fortsatte 
den fra 60’erne kendte praksis, at alle henvendelser om væsentlige landbrugs-
politiske spørgsmål normalt blev udformet i både Landboforeningernes, Hus-
mandsforeningernes og Landbrugsraadets navn.  
 
Dette sidste gjorde de senere tilkomne formænd i slagterierne, Esp Sørensen 
og i mejerierne, Thomas Jørgensen indsigelser imod.  Landbrugsrådets navn 
måtte være tilstrækkeligt, hævdede de. Overfor dette fastholdt Landbo- og 
Husmandsforeningerne i enighed, at de som demokratisk opbyggede organisa-
tioner ikke kunne afgive deres landbrugspolitiske suverænitet til andre. Men 
problemstillingen gav anledning til et voldsomt sammenstød i 1982, som vil bli-
ve omtalt senere. Her ville de to brancheformænd bruge Landbrugsraadet til at 
majorisere Landboforeningerne på et principielt landbrugspolitisk spørgsmål - 
næsten ligesom Landbo- og Husmandsforeningerne i 1959 havde villet majori-
sere mejerier og slagterier i afsætningspolitikken. 
 
Den administrative ledelse. 
Pilegaard havde løbende refereret sine samtaler med Christian Sørensen for 
mig og også bedt mig skitsere, hvorledes jeg mente samarbejdet bedst kunne 
organiseres, så ressourcerne blev bedst muligt udnyttede, og så man samtidig 
respekterede de deltagende organisationers suverænitet. Jeg skrev da i påsken 
1975 et 5 siders notat. Det blev da også i vid udstrækning lagt til grund for det 
nye Landbrugsraad. Men på et afgørende punkt fulgte Pilegaard ikke min anbe-
faling. Det drejede sig om både den folkevalgte og navnlig den administrative 
ledelse. 
 
Mit hovedsynspunkt var, at Landbrugsraadet skulle være det fælles forum for 
alle de aktiviteter, som de af landmændene etablerede organisationer fandt 
det hensigtsmæssigt at løse i fællesskab. Derfor burde dette fælles organ også 
ledes både folkevalgt og administrativt af et kollegium af de vigtigste basisor-
ganisationers folkevalgte og administrative ledere. Således foreslog jeg, at den 
folkevalgte ledelse blev udgjort af en præsident valgt som hidtil og af 4 vice-
præsidenter repræsenterende henholdsvis Landbo- og Husmandsforeningerne 
og de 2 dominerende andelsorganisationer, mejerier og slagterier. 
 
Også Landbrugsraadets direktion skulle udgøres af disse 4 organisationers ad-
ministrative ledere. Notatet slutter med en upagineret 5. side, hvor der står: 
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”Det må være en forudsætning, at der etableres en hensigtsmæssig struktur 
både folkevalgt og administrativt. Endeligt tilsagn afventer dette.” Derudover 
nævntes som forudsætninger, at mejeriernes og slagteriernes fælles afsæt-
ningsarbejde i England (Londonkontoret) og Tyskland (Düsseldorfkontoret) blev 
lagt ind under Afsætningsudvalget, en positiv udgang på forhandlingerne med 
Husmandsforeningerne samt en ærlig fællesvilje hos andelsforeningerne til at 
tilvejebringe det finansielle grundlag for Landbrugsraadets arbejde. 
 
Bag disse kryptiske bemærkninger om ”forudsætning” og ”tilsagn” gemmer sig, 
at direktør Niels Kjærgaard skulle fratræde, når han fyldte 70 i 1976, og at Pile-
gaard havde spurgt, om jeg var villig til at overtage stillingen. Vi talte også om, 
at i givet fald ville Jørgen Mortensen kunne overtage mit job. Jeg tror endda, at 
Pilegaard også spurgte ham. 
 
Til trods for den prestige, der knyttede sig til stillingen, var jeg ikke særlig opta-
get af det – først og fremmest, fordi det stemte godt overens med mit gemyt at 
virke som administrativ leder af den største landmandsorganisation i Danmark 
med de udfordringer, der lå i at få en demokratisk valgt organisation til at fun-
gere så effektivt som muligt både vedrørende faglig rådgivning og service og 
vedrørende politikformulering. Samme base ville der ikke være i Landbrugsraa-
det. På den anden side forudså jeg også, at det måske ville blive vanskeligere 
for Landboforeningerne at fungere så selvstændigt som hidtil, når Husmands-
foreningerne indtrådte i Landbrugsraadet. Min kloge gamle forstander, Vagn 
Fog-Petersen, der havde levet mange år i organisationsarbejdet, og som jeg 
rådspurgte, endte derfor også med at råde mig til at tage mod tilbuddet. 
 
Det endte imidlertid med, at jeg holdt fast i, at mine betingelser for at tage 
jobbet som ordførende direktør i Landbrugsraadet var, at jeg tillige beholdt le-
delsesansvaret i Landboforeningerne, ligesom mine kolleger i de største af 
Landbrugsraadets øvrige organisationer også skulle indgå i direktionen. Kun 
derigennem ville Landbrugsraadet efter min opfattelse blive et sandt fællesvir-
ke – og ikke en konkurrent til en eller flere af basisorganisationerne. 
 
Jeg tror, at Pilegaard drøftede det både med Niels Kjærgaard, der meget gerne 
havde set mig som sin afløser, og med kolleger i Landboforeningerne, herunder 
foruden Kjeldsen også den jyske næstformand Anders Hørlück. De fandt vist 
alle mit forslag urealistisk og vel også, at det var en uacceptabel degradering af 
Landbrugsraadet. 
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Det hele endte med, at man valgte min læsekammerat Kjeld Ejler til posten. 
Det var også det mest naturlige valg. Ejler havde siden 1960 været ansat i 
Landbrugsraadet, siden 1974 med titel af direktør. Han havde været initiativta-
ger til Fællesmarkedssekretariatets etablering. Han havde et udstrakt kontakt-
net i ind- og udland og et stort kendskab til handels- og afsætningspolitik. I ham 
fik Landbrugsraadet en dynamisk og robust leder. 
 
På et enkelt område fik mine ideer dog konsekvenser, idet Kjeld Ejler efter sin 
udnævnelse indførte, at der blev holdt månedlige møder mellem de admini-
strative ledere af medlemsorganisationerne – de såkaldte sekretariatschefmø-
der. Den gensidige orientering skabte i sig selv fællesskab. Derudover affødte 
det også en række fælles initiativer, og det forebyggede en række mulige kon-
flikter. 
 
For mit eget vedkommende har jeg aldrig fortrudt min beslutning, selv om jeg i 
årene, der fulgte, ikke undgik konflikter med Landbrugsraadet om ansvaret for 
landbrugspolitikken. Det, der var min styrke, at formulere landbrugspolitiske 
løsninger på de svære problemer, vi mødte i 80’erne, kunne jeg bedre udfolde i 
Landboforeningerne. Og jeg tror ikke, at jeg kunne have klaret det psykiske 
pres, som jeg ville være blevet udsat for fra de toneangivende organisationer i 
Landbrugsraadet i 80’erne. Men det havde Kjeld Ejler psyke til. Derfor var val-
get rigtigt – for både Raadet og mig - når man nu beklageligvis ikke havde villet 
acceptere min model. 
 
 

Den evige strid om førstefødselsretten. 
 
På dette sted vil det være naturligt at komme med nogle betragtninger om for-
holdet mellem Landboforeningerne og Landbrugsraadet gennem rådets 80-
årige levetid, 1919-2009. 
 
I min fremstilling af landbrugspolitikkens tilblivelse har jeg koncentreret mig 
om det, man kunne enes om. Det er måske en erhvervsskade, jeg har pådraget 
mig under mit 40-årige organisatoriske virke, idet præsentationen af størst mu-
lig enighed var en vigtig forudsætning for resultater. Navnlig var det skadeligt, 
hvis der var åbenlys uenighed mellem Landboforeningerne og Landbrugsraa-
det, som udadtil ansås for at dække den samme kreds af landmænd. Imidlertid 
fremgår det også af min fremstilling, at der ind imellem var uenigheder, som 
dels havde at gøre med interesseforskelle mellem landboforeningerne og an-
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delsforeningerne, dels skyldtes en strid om, hvem der var landmændenes 
egentlige talerør, dels skyldtes sammenstød mellem personlige ambitioner 
blandt organisationslederne. Sidstnævnte spillede således en væsentlig rolle 
under organisationsstriden i både 1959-6o og i 1982. 
 
Striden om, hvem der var landbrugets/landmændenes egentlige talerør går 
ifølge min læremester Karl Madsen tilbage til 1. verdenskrig, hvor regulerings-
politikken krævede en erhvervspolitisk stillingtagen og repræsentation fra 
landbruget. Det var på denne baggrund, at der i 1917 skete en styrkelse af De 
samvirkende danske Landboforeninger, der nu fik en bestyrelse valgt på dele-
geretmøderne og et fast formandskab – i første omgang bestående af Anders 
Nielsen og Th. Madsen Mygdal – samt et fast sekretariat. Det blev dog ikke an-
erkendt af indenrigsminister Ove Rode, der var ansvarlig for reguleringspolitik-
ken under 1. verdenskrig, og som straks spurgte Madsen Mygdal: ”Hvor er 
husmændene?” Det skulle – stadig ifølge Karl Madsen – have stimuleret til 
dannelsen af Landbrugsraadet i 1919, hvis tilblivelse og tidlige virke mere fyl-
digt er beskrevet af Torben Hansgaard, 1976, Erik Helmer Pedersen, 1979 og 
Merete Bo Thomsen, 2009. Meget tyder på, at Madsen Mygdal også påtog sig 
udformningen af vedtægterne i begge tilfælde, og formålsparagrafferne var i 
vidt omfang sammenfaldende. Dermed var indenfor 2 år skabt 2 landbrugsor-
ganisationer, der delvis repræsenterede samme medlemskreds. 
 
Landbrugsraadet i førertrøjen 1920-1950. 
Heller ikke Landbrugsraadet kom til at omfatte Husmandsforeningerne, men 
blev en fælles repræsentation for Landboforeningerne og Andelsudvalget (og 
Landhusholdningsselskabet). Selvom Landbrugsraadet således repræsenterede 
den største del af den primære landbrugsproduktion og hele fødevareproduk-
tionen og eksporten, havde man samtidig lagt kimen til en interessekonflikt 
med Landboforeningerne. I flere situationer føltes det utåleligt i Landbofor-
eningerne, at lillebror Husmandsforeningerne ved at stå uden for Landbrugs-
raadet havde skaffet sig en større selvstændig forhandlingsret end gårdmæn-
denes organisation, Landboforeningerne. Endvidere satte det den formand i 
Landboforeningerne, der tillige var præsident i Landbrugsraadet, i klemme, når 
der opstod uenigheder i afgørende spørgsmål mellem andelsforeningerne og 
Landboforeningerne, som det skete for Pinstrup i 1958-59 og for Kjeldsen i 
1982. 
 
I 1920’erne og 30’erne mærkedes det måske ikke så stærkt. På grund af land-
brugets dominerende betydning i samfundsøkonomien blev landbrugets er-
hvervspolitiske interesser i vidt omfang varetaget af de politiske partier, som 
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landmændene knyttede sig til, Venstre og de Radikale og for de store gårdes 
vedkommende de Konservative. Mange landmænd fandt, at de lokale landbo-
foreningers opgave alene var at tage sig af det landbrugsfaglige, mens den poli-
tiske interessevaretagelse henhørte under de politiske partier. Denne opfattel-
se og deraf følgende erhvervspolitiske passivitet i de lokale landboforeninger 
var nok medvirkende til den store tilslutning til LS i 30’erne. 
 
Ottawa-aftalerne i 1932 og kanslergadeforliget i 1933 indebar imidlertid en be-
tydelig regulering af markederne med bl.a. svinekort og kornordninger. Og her 
kom Landbrugsraadet til at spille en central rolle under ledelse af den drevne 
landbrugspolitiker Henrik Hauch og hans effektive generalsekretær A. Høgsbro 
Holm. Det placerede Landbrugsraadet helt centralt. Medvirkende hertil var nok 
også, at Landboforeningernes sekretær Otto Himmelstrup var blevet folke-
tingsmand i 1924 og derfor kun kunne være sekretær på deltid. Ganske vist an-
satte man i 1933 den dygtige og energiske Karl Madsen, men han fik kun over-
ladt de strengt landbrugsbedriftsorienterede opgaver, og som omtalt andet-
steds blev han og Landboforeningerne ikke medinddraget ved tilrettelæggelsen 
af stavnsbånds-jubilæet i 1938. 
 
Efter Karl Madsens fratræden i 1940 ansatte man kontorchef i Landbrugsraa-
det, Johan Rottensten, men ham passiverede man ifølge Karl Madsen ved at 
overdrage ham opgaven med at skrive en jubilæumsberetning forud for Land-
brugsraadets 25 års jubilæum i 1944. Hvorvidt denne opgave blev løst og histo-
rien udgivet er mig ikke bekendt, men på grund af krigen skete der ingen fej-
ring. Rottensten blev i 1950 statskonsulent i Tyskland. 
 
Landboforeningerne markerer sig og bliver toneangivende. 
Fra 1947, hvor Landboforeningerne havde fået ny ledelse under Axel Jensen og 
Hans Pinstrup, skete der en stærkere markering af Landboforeningernes selv-
stændige erhvervspolitik. Det skyldtes både erfaringerne med LS i 30’erne og 
en erkendelse af, at man ikke længere kunne forlade sig på, at Venstre entydigt 
ville forsvare landbrugets interesser. Den selvstændige erhvervspolitiske linje, 
som ikke mindst Axel Jensen markerede, blev styrket efter ansættelsen af Hel-
ge Clausen som sekretær i 1950. Han styrkede sekretariatet ved i 1953 at an-
sætte skattespecialisten Charles Jensen til at bistå landmændene i det stigende 
antal skattesager og ved i 1957 at ansætte Landbrugsraadets cheføkonom, S.P. 
Jensen til styrkelse af den erhvervspolitiske argumentation. Endvidere var Hel-
ge Clausen drivkraften bag medlemsbladet Landsbladet i 1956. 
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Fra først i 50’erne blev der fra Landboforeningernes bestyrelse sendt henven-
delser til regering og rigsdag og fra 1955 indledtes et samarbejde med Hus-
mandsforeningerne, der gav sig udslag i en række fælleshenvendelser sidst i 
50’erne med oplæg til løsning af prisfaldskrisens problemer. Efterhånden blev 
det en institution at afholde kvartalsvise fællesmøder, hvorved der skete en 
koordination af landmandsinteresserne både om en række faglige opgaver og 
også om det erhvervspolitiske. 
 
Styrkelsen af Landboforeningernes erhvervspolitik skete i en periode, hvor 
Landbrugsraadet var svækket. Hans Pinstrup havde som præsident ikke samme 
politiske autoritet som Hauch, og han måtte afskedige generalsekretær Høgs-
bro Holm. Som ny direktion ansattes den dygtige forvaltningsjurist Niels Kjær-
gaard og den dynamiske agronom Finn Thøgersen, der imidlertid hurtigt efter 
blev direktør i DAG og senere i det nydannede DLG. Landbrugsraadets hoved-
opgave i 1950’erne blev varetagelse af erhvervets interesser under de løbende 
handelsforhandlinger med vore vigtigste handelspartnere, Storbritanien og 
Vesttyskland, idet al landbrugshandel var reguleret af bilaterale handelsaftaler. 
 
Ved dannelsen af Fællesmarkedet i 1957 var Landboforeningerne med afsæt i 
en analytisk pjece udarbejdet af S.P. Jensen den første organisation til at kræve 
tilslutning til Fællesmarkedet. Men på dette område fulgte Landbrugsraadet ud 
fra Kjærgaards argumentation meget hurtigt trop, mens Husmandsforeninger-
ne forholdt sig afventende.  
 
Derimod brød modsætningerne mellem Landbrugsraadet og Landboforenin-
gerne ud i lys lue efter dannelse af Landbrugets Afsætningsråd i 1958 og navn-
lig under den efterfølgende strid om Afsætningsrådets arbejdsopgaver – om 
det skulle have egentlige salgsopgaver, eller om det blot skulle være et service-
organ. Om det – som Kjærgaard udtrykte det – skulle være en forbundsstat 
med selvstændig kompetence eller et statsforbund, hvor kompetencen lå hos 
deltagerne. Helt galt gik det, da Johannes Larsen i 1959 kom til at nævne, at vi 
med Landbrugets Afsætningsråd, hvor husmændene deltog, ville kunne undvæ-
re det gamle Landbrugsraad. Derefter opbyggedes en alliance mellem ansatte i 
Landbrugsraadet og i mejeriernes og slagteriernes fællesorganisationer samt 
også med den private handel, der frygtede en kraftigere måske centraliseret 
salgsindsats fra landbruget. 
 
Som tidligere omtalt løstes denne strid først efter Anders Andersens valg til ny 
præsident i Landbrugsraadet i 1960, hvor en de facto arbejdsdeling blev etable-
ret, hvorefter afsætningsarbejdet var andelsselskabernes opgave og ansvar, og 
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det landbrugspolitiske i hovedsagen var Landbo- og Husmandsforeningernes 
ansvar. Landbrugsraadet varetog handelspolitikken og de fælles afsætnings-
fremmende opgaver og havde i det hele en række koordinerende opgaver i 
forbindelse med den overordnede erhvervspolitik. 
 
Til fortrydelse for Landboforeningernes sekretariat blev arbejdsdelingen imid-
lertid ikke formaliseret. I praksis gjorde det ikke så meget, for Anders Andersen 
afgjorde tvivlsspørgsmål, og Niels Kjærgaard havde en stor indføling for, hvor-
ledes der skulle opereres. Således overlod han det i høj grad til S.P. Jensen og 
mig at koncipere de store erhvervspolitiske fælleshenvendelser, der afgik i bå-
de Landboforeningernes, Landbrugsraadets og Husmandsforeningernes navn. 
 
Allerede mens Kristian Nielsen var sekretariatschef blev det aftalt, at Landbo-
foreningernes økonomisk-statistiske afdeling under S.P. Jensens ledelse også 
skulle stå til rådighed for Landbrugsraadet og også for kompensationsudvalget, 
der havde startet med egen sekretær, H. Vitting Andersen, der var ansat i 
Landbrugsraadet. Under en mere ambitiøs ledelse i Landbrugsraadet ville man 
til brug for kompensationsudvalget have opbygget en selvstændig økonomisk 
ekspertise, hvilket uvægerligt ville have givet anledning til gnidninger. 
 
Ved indgangen til 70’erne havde Landboforeningerne placeret sig som den alt-
dominerende og toneangivende landbrugsorganisation. Man virkede både selv-
stændigt og gennem fællesmøder med Husmandsforeningerne, hvor man var 
storebror, og i Landbrugsraadet, hvor man havde præsidentposten, og hvor der 
på sekretariatsplan var et næsten gnidningsløst samarbejde. 
 
Fællesskab i Landbrugsraadet - 
og forsøgene på at fortrænge Landboforeningerne i 1982 og 1992. 
Efter vor indtræden i Fællesmarkedet og det næsten samtidige formandsskifte i 
både Husmandsforeningerne og Landbrugsraadet indledte Pilegaard og Chr. 
Sørensen en række samtaler, der ifølge Pilegaard viste, at de to så forbavsende 
ens på mange ting. Tiden var imidlertid ikke moden til en sammenslutning af de 
to dominerende landmandsorganisationer. I stedet enedes man om en rationa-
lisering af det allerede etablerede samarbejde i afsætningsudvalget, LOK og 
fællesmarkedssekretariatet ved at samle det hele under Landbrugsraadet, hvor 
Husmandsforeningerne så indtrådte. 
 
Det medførte imidlertid en forskydning af magtbalancen til skade for Landbo-
foreningerne. Pilegaard var selv opmærksom på det. Men han tillagde selv den 
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medfølgende rationalisering overvægt, hvad jeg i øvrigt støttede ham i, idet vi 
begge mente at være stærke nok til at bevare Landboforeningernes indflydelse. 
 
Pilegaards sygdom i 1976 og slagteriernes valg af den ufredelige og ambitiøse 
Esp Sørensen som ny formand i 1977 gjorde imidlertid opgaven vanskeligere 
end forudset - også fordi Pilegaards nye medformand i Landboforeningerne 
H.O.A. Kjeldsen blev pålagt den vigtige opgave at varetage erhvervets interesse 
over for Fællesmarkedet med mange møder i Copa og med kommissionen i 
Bruxelles. 
 
Mens Husmandsforeningerne ved deres indtræden i Landbrugsraadet havde 
frygtet for at blive majoriseret – til trods for Kjærgaards præcisering af, at 
Landbrugsraadet ikke kunne anfægte medlemsorganisationernes suverænitet – 
skulle det kun 8 år senere vise sig, at det var Landboforeningerne, der var ved 
at blive majoriseret på grund af en alliance mellem Husmandsforeningerne, 
slagterierne og mejerierne. Medvirkende var også, at Kjeld Ejler som Land-
brugsraadets direktør havde en stærkere ambition end sin forgænger om at 
gøre Landbrugsraadet til den overordnede erhvervspolitiske organisation. Han 
var overbevist om at tjene erhvervets interesser bedst på denne måde. Stær-
kest medvirkende var imidlertid, at slagterierne og mejerierne meddelte, at de 
ikke fortsat ville betale til Landbrugsraadets drift, hvis de ikke fik deres vilje. 
 
Denne majorisering af landets største landmandsorganisation blev kun afvær-
get ved, at et flertal i Landboforeningernes bestyrelse stod fast på suverænite-
ten. Det hele lettedes også af regeringsskiftet i september 1982, idet den ny 
regering tog afstand fra stridens genstand, indekslånene. 
 
Når et mindretal i Landboforeningernes bestyrelse var parate til at afgive for-
handlingsretten, skyldtes det, at man ville gå langt for at undgå strid i landbru-
get. Når på den anden side flertallet – stærkt stimuleret af mig – holdt fast, 
skyldtes det, at Landboforeningerne i årenes løb havde gjort meget for at de-
mokratisere sin beslutningsproces, så den bedst muligt afspejlede landmænde-
nes holdninger. Senest var det sket ved etableringen af landsdelegeretmøderne 
fra og med 1980 som Landboforeningernes - og dermed tre fjerdedele af land-
mændene - højeste myndighed. 
 
Der var også indarbejdet en praksis for, at væsentlige landbrugspolitiske 
spørgsmål blev lagt ud til lokal debat, før endelig beslutning blev taget. Denne 
demokratisering var bl.a. iværksat for at imødegå LS’s og senest LR 80’s på-
stande om, at landbrugspolitikken blev tilrettelagt hen over hovedet på almin-
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delige landmænd. I den situation fandt man det uantageligt, at Landboforenin-
gernes holdninger kunne nedstemmes af det mindretal af landmænd, der var 
organiseret i Husmandsforeningerne, blot fordi dette mindretal havde fået til-
slutning fra formændene for mejerierne og slagterierne, i hvis medlemskreds 
der ikke havde været en tilsvarende landbrugspolitisk debat som i Landbofor-
eningerne og Husmandsforeningerne. 
 
Resultatet af det hele blev, at man måtte respektere Landboforeningernes su-
verænitet, men at alle forpligtede sig på at forstærke samarbejdet i ØP-
udvalget i Landbrugsraadet. Dette samarbejde forløb på mange måder udmær-
ket, selv om jeg må erkende, at det undertiden generede mig, at de holdninger, 
man møjsommeligt var kommet frem til i Landboforeningerne, bagefter skulle 
efterprøves i udvalget. Klaus Bustrup, der på eksemplarisk vis havde været se-
kretær for det velfungerende EF-udvalg, og som blev Landbrugsraadets direktør 
i 1990, gjorde i øvrigt meget for at fremme samarbejdet i ØP-udvalget, idet 
hans ambition altid var at finde frem til fælles løsninger, som alle kunne accep-
tere. 
 
Ti år efter den bilagte 1982-strid genoptog Bent Sloth diskussionen ved på slag-
teriernes delegeretmøde i marts 1992 at foreslå, at Landbo- og Husmandsfor-
eningerne skulle overdrage Landbrugsraadet al interessevaretagelse vedr. skat, 
miljø og landbrugslovgivning. 
 
Ilsøe svarede, at Landboforeningerne fører den politik, som vore medlemmer 
beslutter. Det nuværende Landbrugsraad kunne ikke som indirekte valgt para-
plyorganisation overtage forhandlingsansvaret og havde heller ikke kompeten-
ce til at træffe bindende aftaler, ligeså lidt når det gjaldt landbrugspolitik, som 
når det drejede sig om priskrige eller andre uoverensstemmelser i brancherne. 
Men Landboforeningerne ville godt medvirke til opbygning af en enhedsorgani-
sation for alle landmænd med direkte valg ud fra princippet én mand – én 
stemme. 
 
Sagen blev derefter drøftet i Landbrugsraadet både d. 18. marts og d. 22. maj. 
Landboforeningernes repræsentanter bakkede op om Ilsøes synspunkter. Det 
hele endte med, at alle tilsluttede sig Kjeldsens konklusion, at man respekterer, 
at Landbrugsraadets medlemmer hver for sig er suveræne organisationer, men 
at man samtidig beslutter at videreudvikle det indbyrdes samarbejde – navnlig 
vedr. sager, hvor forhandlingskompetencen naturligt hører hjemme i f.eks. 
Landbo- og Husmandsforeningerne, men hvor også andre organisationer har en 
betydelig interesse som f.eks. på miljøområdet. 
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Det mislykkede samlingsforsøg på Landboforeningernes bekostning 1995-96. 
Tre år senere rejstes organisationsspørgsmålet påny, idet Kjeldsen i januar 
1995 på et nordjysk møde slog til lyd for dannelse af en enhedsorganisation. 
Forud var man i Landboforeningernes bestyrelse i efteråret 1994 enedes om en 
opstramning af den interne organisation og om en klarere arbejdsdeling over-
for andre organisationer. Flere hæftede sig ved, at det i en tid, hvor man havde 
fået stærke landsdækkende andelsselskaber på de fleste områder, ville være 
naturligt at revurdere behovet for de store brancheorganisationer og deres 
stærke placering i Landbrugsraadet. 
 
På Familiebrugets årsmøde i februar 1995 afviste Peder Thomsen imidlertid 
ideen om en enhedsorganisation og førte i stedet krigen over i fjendens lejr ved 
at foreslå al erhvervspolitisk ekspertise samlet i Landbrugsraadet. Det ville i 
realiteten betyde en nedlæggelse af det meste af Landboforeningernes sekre-
tariat. 
 
Kjeldsens forslag havde rod i overvejelser i Landboforeningernes forretnings-
udvalg, hvor man siden efteråret 1994 havde set på hvilke muligheder, der var 
for en mere effektiv landbrugsorganisering. Jeg havde fra starten lagt 4 model-
ler på bordet, som man kunne vælge imellem: 
 

 Et demokratisk valgt Landbrugsråd til afløsning af såvel alle hidtidige 
landsorganisationer af både landbo- og husmandsforeninger som også af 
alle de hidtidige brancheorganisationer. Rådet skulle vælges på et dele-
geretmøde med lige mange delegerede fra landmandsforeningerne og 
fra andelsforeningerne. 

 Én fælles landmandsforening ved sammenlægning af Landboforeninger-
ne, Husmandsforeningerne og Tolvmandsforeningerne både lokalt og på 
landsplan og med et fælles delegeretmøde og bestyrelse. Det ville give 
en slagkraftig landmandsorganisation. 

 Én fælles landmandsforening alene på landsplan med bevarelse af de lo-
kale foreninger men med fælles delegeretmøde og bestyrelse. 

 Landboforeningerne gør sig selv til den dominerende landmandsorgani-
sation. 

 
De ovennævnte 4 modeller indeholdt en aftagende andel af rationaliserings-
fordele. Da man i Landboforeningernes forretningsudvalg ikke fandt det reali-
stisk, at mejerier og slagterier var rede til at lade deres brancheorganisationer 
nedlægge, koncentrerede man sig om de 2 mere realistiske modeller, enten en 
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fælles landmandsorganisation (enhedsorganisation) eller mulighed 4 en styr-
kelse af Landboforeningerne og en klarere arbejdsdeling i forhold til Landbrugs-
raadet. 
 
I Landboforeningernes bestyrelse var der nogle, der kritiserede Kjeldsen for at 
have ført ideen om en enhedsorganisation for tidligt frem på et offentligt mø-
de. Men med Peder Thomsens afvisning af ideen måtte man koncentrere sig 
om model 4 og en klar arbejdsdeling med Landbrugsraadet. 
 
Kjeldsen mente imidlertid, at samarbejdet skulle have en chance mere. Han var 
formentligt mest optaget af model 1, og han ville i hvert fald gerne efterlade sig 
en mere rationel organisation, end han havde modtaget. Det må være på den 
baggrund, at han på et efterfølgende møde i Landbrugsraadet lancerede ideen 
om et demokratisk valgt landbrugsråd med større kompetence. 
 
Der blev nedsat et 3-mands udvalg til at se på mulighederne og til at frem-
komme med forslag. Det fik Ilsøe som formand og Peder Thomsen og Bent 
Claudi Lassen som medlemmer og Klaus Bustrup som sekretær. Udvalgets rap-
port, der var færdig ved juletid, lagde op til, at al erhvervspolitisk kompetence 
skulle samles i Landbrugsraadet. Den højeste myndighed skulle være Land-
brugsraadets årsmøde med 405 delegerede, hvoraf 153 skulle tilfalde Landbo-
foreningerne, 39 Familiebruget og 8 Tolvmandsforeningerne samt 200 til bran-
cherne og 5 til landboungdommen. 
 
Det stod ved begyndelsen af udvalgsarbejdet klart, at brancherne ikke var rede 
til at lade deres arbejde inkorporere i et reorganiseret landbrugsråd. Derfor 
kom udvalgets arbejde til at koncentrere sig om, hvordan man kunne organise-
re varetagelsen af alle erhvervspolitiske interesser og de hidtidige serviceydel-
ser i et noget mere demokratisk valgt landbrugsråd. Til trods for at jeg tidligt 
havde advaret mod det, forestillede man sig en magistratsmodel med udvalg 
for henholdsvis EU-politik, veterinærpolitik, skattepolitik, miljøpolitik o.s.v. 
 
Allerede først i november fik jeg underhånden det første udkast til rapport. Jeg 
havde imødeset rapporten med bange anelser. Alligevel blev jeg negativt over-
rasket. Det fremgår af mit interne notat til formandskabet d. 5. november 
1995, hvis første bramfrie side lyder: 
 
Det var værre end frygtet. Forslagets essens er en kastration af landboforenin-
gernes delegeretmøde, bestyrelse og sekretariat. 
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Landboforeningerne fratages retten til selvstændigt at varetage landmændenes 
erhvervspolitiske interesser, d.v.s. opgivelse af den gennem 100 år anerkendte 
forhandlingsret. Derfor mister delegeretmødet og størstedelen af bestyrelses-
møderne deres berettigelse. 
 
Sekretariatet reduceres til en fjerdedel i og med, at både økonomisk-statistisk 
afdeling (der også er landboforeningernes generelle erhvervspolitiske afdeling), 
forsknings- og udviklingspolitiske afdeling samt afdelingen for landboret, skat, 
miljø og strukturpolitik overflyttes til Landbrugsrådet. Tilbage bliver alene afde-
lingen for foreningsservice, rådgivning og uddannelse. Men da konsulentlov, 
landbrugsuddanelses- og efteruddannelseslov også er en del af erhvervspolitik-
ken, skal den formentligt også overdrages til det store fællesskab. 
 
Forslaget indebærer, at landboforeningernes folkevalgte forsamlinger alene får 
ret til at betjene medlemmerne med landbrugsfaglig rådgivning, mens de – når 
det gælder medlemmernes erhvervspolitiske interessevaretagelse - reduceres til 
en blandt flere rådgivende stænderforsamlinger for det ”nye”Landbrugsråd. 
Bestyrelsens muligheder for gennemslagskraft her reduceres betydeligt i og 
med, at den sekretariatsmæssige mulighed for at betjene bestyrelsen med poli-
tikoplæg og konsekvensberegninger forsvinder. 
 
Hvis forslaget skal gennemføres, forudsætter det en gennemgribende ændring 
af De danske Landboforeningers vedtægter, så det i formålsparagraffen klargø-
res, at De danske Landboforeninger ikke længere selvstændigt kan varetage 
medlemmernes erhvervspolitiske interesser, idet den højeste myndighed på det-
te område er overdraget til Landbrugsraadets årsmøde, hvor landboforeninger-
ne kan vælge en tredjedel af de delegerede. 
 
I princippet gælder tilsvarende betragtninger for Dansk Familielandbrugs og 
Dansk Erhvervsjordbrug. Men da de som minoritetsorganisationer hidtil har 
overladt initiativet og sekretariatsarbejdet til landboforeningerne, vil der ikke 
ske nogen de facto forringelse for dem. Tvært imod vil deres organisationer bli-
ve styrket, fordi de nu frit kan trække på fællesskabets sekretariatsressourcer. 
Endvidere bevarer de på vitale områder deres minoritetssikrede udtale- og for-
handlingsret. 
 
For branchernes vedkommende er der ikke tale om, at de skal afgive noget. 
Tværtimod får deres repræsentanter i Landbrugsraadet nu samme medindfly-
delse på den bedriftsvendte landbrugspolitik, som f.eks. landboforeningernes 
repræsentanter har. 
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Jeg uddybede mine synspunkter i et nyt notat d. 19. november, hvori jeg nævn-
te, at det bedste ville være, om udvalget blev bedt om også at udarbejde nogle 
alternative løsningsforslag, og at det næstbedste ville være, om man i indled-
ningen nævnte de 2 forslag, Landboforeningerne havde fundet realistiske – en-
ten en demokratisk af alle landmænd valgt enhedsorganisation eller en ar-
bejdsdelingsmodel med fastlæggelse af kompetencefordelingen mellem orga-
nisationerne. Den af udvalget fremlagte model kunne så betegnes som en mel-
lemløsning. Jeg tilføjede i notatet, at i realiteten var det en ”mellem-to-stole-
model”, hvis reelle indhold ville være, at Landboforeningerne afleverede sine 
opgaver og kompetence til et lettere ændret Landbrugsraad. Jeg tilrådede der-
for, at man præsenterede rapporten alene som et diskussionsoplæg. 
 
Inden offentliggørelsen blev rapporten drøftet i Landboforeningernes forret-
ningsudvalg. Her anførte jeg de argumenter, jeg havde anvendt over for for-
mandskabet. Med Familiebrugets afvisning af en enhedsorganisation og med 
branchernes afvisning af at lade deres organisationer indgå i en fusion, var det 
en meget lille rationalisering, der skete, og den skete på bekostning af det med-
lemsdemokrati, der møjsommeligt var udviklet i Landboforeningerne – og det 
ville indebære risiko for nye oprørsbevægelser.  
 
Skulle man se overordnet på, hvor dansk landbrug som helhed kunne nedbringe 
sine omkostninger, var mulighederne størst i landbrugets fællesvirksomheder, 
fordi deres værditilvækst var 50 pct. større end værditilvæksten på bedrifterne. 
Og skulle man alene se på organisationernes omkostninger, så viste rapportens 
bilag, at disse omkostninger løb op i 1 milliard kroner, hvoraf 700 mio. kr. lå i 
brancheorganisationerne og 300 mio. kr. i de generelle organisationer, hvoraf 
den erhvervspolitiske aktivitet, som rapporten koncentrerede sig om, kun ko-
stede 60 mio. kr. Det påregnedes da også, at der kun kunne opnås en besparel-
se ved forslagets gennemførelse på ca. 10 mio. kr. 
 
Da nogle i forretningsudvalget opfordrede mig til at udarbejde en alternativ 
skitse, bad jeg om fritagelse med den begrundelse, at det ville være uholdbart, 
hvis bestyrelsen skulle vælge mellem et forslag fra formandskabet og et fra se-
kretariatet. Jeg kunne kun henvise til forretningsudvalgets tidligere konklusion 
om, at der måtte vælges mellem en enhedsorganisation eller en klarere ar-
bejdsdeling. 
 
I et notat af 29. december 1995 beskrev jeg herefter, hvordan man kunne tæn-
ke sig en arbejdsdeling foretaget: 
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Landbrugsraadet koncentrerer sig om følgende opgaver: 
 

 Hele den internationale landbrugspolitik, især EU og WTO 

 Den fælles afsætningsfremme, hvor indsatsen nok må forstærkes 

 Produktudviklingen 

 Levnedsmiddel- og ernæringspolitikken 

 Veterinærpolitikken 

 Forskning vedrørende levnedsmidler og non food 

 Fællesvirksomhedernes finansiering (Agroinvest) 

 LOK-arbejdet 

 Samfundskontakt 

 Mediekontakt og informationsstrategi 

 Generel økonomisk politik 
 
Brancherne tager sig af de mere branchespecifikke opgaver. 
 
Andelsselskaberne beskæftiger sig med andelslovgivning og andelsbeskatning 
m.v. 
 
Landboforeningerne (og Familiebruget) beskæftiger sig – udover med uddan-
nelse, rådgivning og efteruddannelse samt forskning vedrørende den primære 
landbrugsproduktion – også med de erhvervspolitiske forhold, der direkte ved-
rører bedrifterne, såsom landdistriktspolitik, jordpolitik, strukturpolitik, finansie-
ring, beskatning, miljølovgivning, landboret, nationale og EU-landbrugsord-
ninger i relation til den enkelte bedrift, kornafregning, bioenergiproduktion m.v. 
 
Når man også i Landboforeningernes øverste folkevalgte ledelse havde indski-
bet sig i forslaget til trods for dets – set i den store sammenhæng – begrænse-
de rationaliseringsgevinst, skyldtes det utvivlsomt, at de led under, at de dag-
ligt skulle være med til at behandle den samme sag både i Landboforeningerne 
og i Landbrugsrådet. Men det skyldtes jo netop, at de 2 organisationer havde 
næsten samme formål, og at der aldrig havde været fastlagt en arbejdsdeling. 
 
Midt i januar blev udvalgets forslag accepteret af Landbrugsraadets præsidium 
som et debatoplæg, der blev fremlagt for alle medlemsorganisationerne på Kol-
le Kolle d. 22. januar, hvor det umiddelbart fik en god modtagelse – især fra 
brancherne. Men da jeg spurgte mejeriernes formand, Knud Harck, om han var 
klar til at overlade det nye Landbrugsraad spørgsmålet om mælkekvoteforde-
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lingen, som hidtil havde ligget hos mejerierne og Landbo- og Husmandsfor-
eningerne, var svaret et klart nej. 
 
I Landboforeningerne blev rapporten og dens forslag drøftet på en bestyrelses-
konference med gruppedrøftelser i Middelfart d. 22.-23. februar og senere på 
landsformandsmødet i Kolding d. 29. februar og derefter i de lokale foreninger. 
2. viceformand Hans Bang Hansen kaldte i Effektivt Landbrug d. 26. februar for-
slaget for ren kapitulation fra Landboforeningerne. Bestyrelsen gav d. 30. april 
tilbagemelding om, at man kunne tilslutte sig hovedprincippet om samlingen i 
én organisation under forudsætning af en lang række ændringer til styrkelse af 
primærlandbrugets demokratiske indflydelse – herunder opretholdelse af dele-
geretmødets kompetence - og kunne de ikke imødekommes, så et bredt flertal 
i Landboforeningerne kunne tiltræde oplægget, måtte alternativet være en me-
re stringent arbejdsdeling. Der blev herefter udarbejdet et revideret forslag, 
som nok fik flertal på Landboforeningernes sommerbestyrelsesmøde, men fler-
tallet var ikke stort nok til, at ledelsen ville gå videre med forslaget. Landbrugs-
raadet måtte herefter konstatere, at man indtil videre måtte fortsætte 
uændret. 
 
Frem mod en enhedsorganisation med Landboforeningerne i front. 
I Landboforeningerne foretog man efterfølgende en række opstramninger og 
lagde i realiteten op til at blive landmandsorganisationen, jævnfør forretnings-
udvalgets model 4. Først blev Tolvmandsforeningerne optaget, idet der blev 
dannet en særlig tolvmandssektion. Siden blev der oprettet andre sektioner for 
specialområder såsom frø, økologi, fjerkræ, deltidslandmænd m.fl. 
 
I 2003 realiserede man så det hidtil utænkelige at fusionere Landboforeninger-
ne og Husmandsforeningernes afløser, Familielandbruget, der ligesom tidligere 
tolvmændene fik deres egen sektion i den nye organisation, Dansk Landbrug, 
jfr. model 3. Det demokratisk valgte delegeretmøde, der nu repræsenterede 
alle organiserede landmænd, blev organisationens højeste myndighed. Deref-
ter var der ikke længere tvivl om, hvem der skulle varetage den bedriftsvendte 
landbrugspolitik. 
 
Kort tid efter enedes man i Danske Andelsselskaber om at fusionere denne or-
ganisation ind i Landbrugsraadet. Det var en rationalisering, men det indebar 
også et farvel til Andelsbladet og til dette forum for debat om andelsselskaber-
nes udvikling.  
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Der udestod imidlertid, at man i de store brancheorganisationer med to tredje-
dele af organisationsomkostningerne – især mejerier og slagterier – drog kon-
sekvensen af de sidste årtiers koncentration i store landsomfattende selskaber. 
Der var også på fødevare- og veterinærpolitikken overlapning mellem bran-
cherne og Landbrugsraadet. På grund af svinesektorens behov for omkost-
ningsbesparelser tog Danske Slagteriers formand derfor i 2008 initiativ til drøf-
telse af en ny struktur.  
 
Det førte i foråret 2009 til det meget vidtgående forslag om én stor fusion af 
både landmandsorganisationen, Dansk Landbrug og af de mange brancheorga-
nisationer og Landbrugsraadet, jfr. den oprindelige model 1. Denne nye fælles 
organisation, ”Landbrug og Fødevarer” er særegen ved at have 2 bestyrelser til 
at varetage henholdsvis landmændenes - eller som det hedder primærlandbru-
gets - interesser og virksomhedernes interesser, hvorved der sker en hensigts-
mæssig arbejdsdeling, som ikke har været tilgodeset ved hidtidige forslag. Da 
primærbestyrelsens højeste myndighed fortsat er det af alle landmænd udpe-
gede delegeretmøde, synes medlemsdemokratiet at være fuldt ud tilgodeset, 
når det gælder den bedriftsvendte landbrugspolitik. 
 
Den nye organisation betjenes af et fælles sekretariat. Det er en stor rationali-
sering, og det forebygger rivalisering. Spørgsmålet er, om et sådant sekretariat 
vil kunne være tilstrækkeligt engageret og initiativtagende, og om der kan op-
stå loyalitetskonflikter, hvis der engang i fremtiden skulle opstå rivalisering 
mellem formændene i de 2 bestyrelser. Forhåbentligt vil fremtiden vise, at den 
beslutning, landbrugets organisationer modigt tog d. 3. juni 2009, er en lykke-
lig, demokratisk og rationel realisering af de forhåbninger, landbrugets ledere 
havde, da man 80 år tidligere stiftede landbrugets første fællesrepræsentation, 
Landbrugsraadet d. 20. juni 1919. 
 
Forholdet til Venstre. 
I forlængelse af overvejelserne om den politiske varetagelse af landmændenes 
interesser, vil det være naturligt at gøre nogle bemærkninger om forholdet til 
det gamle landboparti Venstre. 
 
Som foran anført, var det endnu i 30’erne en udbredt opfattelse i landbruget, 
at varetagelse af de erhvervspolitiske interesser skulle ske gennem partiet Ven-
stre. Men efter krigen, hvor landbruget ikke altid var enigt med landbrugsmini-
ster Erik Eriksen, begyndte man at diskutere, om landbruget havde brug for sit 
eget parti. LS havde jo vist vejen med Bondepartiet. Men hurtigt faldt den ide 
til fordel for en erhvervspolitisk oprustning af Landboforeningerne, så man 
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kunne fremlægge egne løsningsforslag overfor samtlige politiske partier. Land-
boforeningerne skulle som sådan være partipolitisk uafhængige. 
 
Ikke alle var enige heri, idet nogle mente, at landbruget bedst fik sine interesser 
varetaget gennem Venstre. Stærke organisationsfolk som Hans Pinstrup, Niels 
Eriksen, Anders Andersen og Søren Jensen varetog da også folketingsmandater 
samtidig med deres tillidsposter i Landboforeningerne. Men da De sjællandske 
Landboforeninger i 1954 valgte Johs. Larsen som formand, var det en betingel-
se, at han afstod fra politisk arbejde. Han havde indtil 1953 været landtings-
mand for Venstre og var også opstillet til folketinget. Også Hans Pinstrup ned-
lagde sit folketingsmandat i 1953, og ved valget af hans efterfølger til for-
mandsposten, Anders Andersen kritiserede flere, at denne var folketingsmand. 
 
I kraft af sin autoritet mestrede Anders Andersen ubestridt at varetage land-
brugets interesser og at udnytte sin politiske placering til at fremme dem. Men 
ellers var det den almindelige opfattelse, at Landboforeningerne skulle stå 
ubundet af politiske interesser. Pilegaard afslog da også tilbud om opstilling til 
folketinget. Det samme gjorde jeg, ligesom jeg undlod at stå som medlem af 
Venstre. Ligeledes afholdt Landboforeningerne sig fra tilskud til de politiske 
partier undtagen i forbindelse med folkeafstemningen om EF. Dog skete der en 
ændring, efter at Anker Jørgensen i 1979 indtog en direkte landbrugsfjendsk 
attitude. Derfor ydede Landboforeningerne op gennem 80’erne, hvor social-
demokratiet i opposition konsekvent stemte imod landbrugslovgivningen, en 
ganske vist beskeden støtte til Venstre, men til Anders Andersens fortrydelse 
ophørte denne støtte påny i 90’erne. 
 
Den socialdemokratiske bevågenhed over for landbruget under Krags regerin-
ger i 60’erne skyldtes primært Krags blik for landbrugets store samfundsmæssi-
ge betydning, som vi da også gjorde vort til at understrege. 
 
I 1970’ernes opsplittede folketing øgedes behovet for samfundskontakt og for 
dialog med samtlige politiske partier. Vort hovedsynspunkt var, at tilvejebrin-
gelse af et økonomisk klima, der kunne fremme landbrugets produktion og 
eksport, ville kunne mindske både arbejdsløshed og betalingsbalanceunder-
skud. 
 
Ved en af LOK arrangeret konference på Kolle Kolle for folketingsmedlemmer 
fra samtlige politiske partier havde jeg detaljeret forklaret de beskæftigelses-
mæssige og valutariske fordele ved en øget landbrugsproduktion og forudsæt-
ningerne herfor. Jeg havde gjort brug af den argumentation, som jeg fra flere 
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ministerielle udvalg vidste gjorde indtryk på både Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd og Forbrugerrådet. I et efterfølgende indlæg fra venstremanden, gdr. 
Johan Philipsen koncentrerede han sig om – i stedet for at følge op på min ap-
pel til de socialdemokratiske folketingsmænds egeninteresse i en øget land-
brugsproduktion – bedrevidende at kritisere dem for ikke at have forstået, 
hvordan det hele virkelig hang sammen. Jeg husker, at jeg ved den lejlighed 
tænkte, at jeg nu bedre forstod baggrunden for mange socialdemokraters ani-
mositet over for landbruget, når Venstre således tog patent på de rigtige løs-
ninger. Sentensen: Gud bevare mig for mine venner, var nærliggende. Hændel-
sen bekræftede i hvert fald for mig vigtigheden af landbrugets selvstændige 
kontakt til de forskellige politiske partier.  
 
Også under Schlüters regeringer – hvor vi i øvrigt ved mange lejligheder havde 
stor gavn af nære relationer til både Anders Andersen og Niels Anker Kofoed – 
kom vi også til at opleve den nærhed som en belastning. Det gjaldt den begyn-
dende miljødiskussion fra 1984. Her advarede Niels Anker Kofoed os meget 
mod at give nogen form for indrømmelser i vore forhandlinger med miljømini-
steriet selv på områder, hvor vi måtte erkende, at der var problemer, som bur-
de løses. Kofoed afviste selv hårdnakket problemerne, og hans synspunkter 
blev i offentligheden, der ikke skelnede mellem landbrugsministeren og land-
brugsorganisationerne, forvekslet med landbrugets. Endvidere ville vore med-
lemmer ikke kunne forstå, hvis deres egen organisation var mere imødekom-
mende over for miljøministeriet end landbrugsministeren.  
 
Jeg vil ikke løbe fra, at vi måske ved rettidig omhu kunne have gjort mere for at 
undgå den diskussion i vinteren 1986-87, der kammede fuldstændig over og 
resulterede i nogle for landbruget urealistiske folketingsbeslutninger, og som 
blev en voldsom belastning for landbrugets omdømme i de følgende årtier. 
Men de nok så velmente råd, vi i 1984 fik fra ministeren, fandt vi ikke hjælp-
somme. Dog vil jeg ikke helt udelukke, at Kofoed kan have haft ret. Måske kun-
ne nok så megen imødekommenhed ikke have afværget det frontalangreb, der 
satte ind i vinteren 1986-87. I denne vinter, hvor det virkelig brændte på, og 
hvor Kofoed ikke længere var minister, fik vi værdifuld hjælp af Anders Ander-
sen, som jeg havde tæt kontakt til, gennem hans indflydelse i regeringen. 
 
Landbrugets nære relationer til Venstre har således både givet fordele og 
ulemper. Blandt ulemperne har været, at landbruget i flere situationer har måt-
tet undgælde for socialdemokratiets vrede over Venstre. Det gjaldt således ved 
særskattens indførelse efter Venstres udtræden af SV-regeringen i 1979, og det 
gjaldt hele obstruktionen af landbrugspolitikken under Schlüter-regeringen, 
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hvor socialdemokratiet ønskede at ramme regeringens bagland, og hvor man 
derfor bevidst søgte konfrontationen. 
 
 

Tørken i 1975 og 1976 og dens følger. 
 

I 1975 og ikke mindst i 1976 ramtes dansk landbrug af en voldsom tørke. Mens 
et normalt høstudbytte i 1970’erne lå på omkring 140 mio. afgrødeenheder – 
svarende til foderværdien af 140 mio. hkg byg – blev høsten i 1975 kun på 128 
mio. a.e. og i 1976 endda kun på 114 mio. a.e. – det mindste udbytte siden det 
ekstreme tørkeår i 1947 med 97 mio. a.e. I de 3 sommermåneder i 1976 var der 
tilsammen kun faldet 43 mm regn for landet som gennemsnit eller en fjerdedel 
af det normale. Navnlig i de mest tørkefølsomme egne fik det katastrofale kon-
sekvenser. 
 
I 1975 opfordrede Landboforeningerne både pengeinstitutter og grovvaresel-
skaber til at udvide kreditgivningen til de tørkeramte landmænd. Opfordringen 
blev positivt modtaget, men i nogle tilfælde måtte der mere til. Derfor rettede 
Landboforeningerne og Husmandsforeningerne en fælles henvendelse til land-
brugsministeren om at yde statsgaranti for høsttabslån. Det blev der også lov-
givet om, men vilkårene var så stramme, - mindst 40 pct. udbyttenedgang – at 
kun 430 landmænd fik bevilget statsgaranterede lån for i alt 20 mio. kr. 
 
I 1976 stod det klart, at der måtte mere til. Efter en række forhandlinger med 
folketingets landbrugsudvalg - der begyndte med en ekskursion d. 2.-4. august 
– og med landbrugsministeren, nåede man frem til følgende foranstaltninger: 
 

 en forlængelse og udvidelse af sidste års tørkelånsordning. I alt 4.1oo 
landmænd fik bevilget en statsgaranti inden for en ramme på knap 300 
mio. kr. 

 et rentetilskud på 5 pct. p.a. i 7 år til de statsgaranterede lån 

 et statsligt transporttilskud for tørret roeaffald på 6,5 mio. kr. suppleret 
med et tilsvarende beløb fra mejerierne og kødbranchen. På denne må-
de blev 27.000 tons roepiller fordelt til 1.850 yngre tørkeramte kvægbru-
gere 

 tilskuddet i dræningsloven på 25 pct. af anlægsudgifterne, der i 1975 var 
udvidet til også at omfatte jordfaste vandingsanlæg, tilførtes yderligere 
midler med prioritet for vandingsanlæg 
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Disse foranstaltninger, som det var vanskeligt nok at skaffe tilslutning til, kunne 
kun være en hjælp til de allerhårdest ramte. Da høsttabet var ca. 25 mio. a.e. 
drejede det sig om et værditab på omkring 2,5 milliarder kr. Derfor havde til-
skudselementet i de tilforhandlede ordninger kun marginal betydning i forhold 
til det samlede tab, som måtte lånefinansieres til en rente på ikke under 16 pct. 
Tørketabene på 1 milliard kr. i 1975 og på 2,5 milliarder kr. i 1976, der tilsam-
men gav en årlig rentebelastning på 600 mio. kr., var derfor med til at bygge op 
til den gældskrise, der meldte sig 3-4 år senere. 
 
Tørken lærte også landbruget betydningen af at forebygge og afbøde virknin-
gerne af sådanne situationer. For det første satte det for alvor gang i investe-
ringerne i vandingsanlæg. Alene i 1976 blev der etableret 1700 nye anlæg, og 
det fortsatte i de følgende år, hvorved dyrkningsstabiliteten på de lettere jor-
der blev væsentligt forbedret. 
 
For det andet satte det fokus på en bedre udnyttelse til foderformål af over-
skudshalm. Både for at finde et alternativ til afbrænding og for at opnå en bed-
re udnyttelse af ressourcerne havde bestyrelsen allerede i januar 1974 bedt 
vore landskontorer for planteavl og teknik om at undersøge, om halmen kunne 
nyttiggøres bedre enten til fyring eller fodring eller nedmuldning. Landskonto-
ret for bygninger og maskiner kunne derfor allerede i 1975 og især 1976 vejle-
de landmændene om, at foderværdien i halmen kunne forøges væsentligt ved 
behandling med flydende ammoniak, idet den basiske påvirkning kunne åbne 
lignin-bindingerne i cellulosen, så denne blev lettere fordøjelig. Denne fodring 
med NH3-behandlet halm fik stor betydning både i 1976 og årene, der fulgte. 
Men ikke mindst udnyttelsen af halmen til fyringsformål fik efterhånden meget 
stor udbredelse. 
 
For det tredje afslørede sommertørken betydningen af at have flere overvint-
rende afgrøder, der bedre kunne drage fordel af vinternedbøren og af et tidligt 
udviklet rodnet. Vinterhvede og vinterrug ramtes således ikke ligeså stærkt af 
tørken som vårsæden, især byg. Hidtil havde det været forbudt at dyrke vinter-
byg, fordi den var værtsplante for overvintrende meldugsvampe. Men nu gik 
man i gang – stærkt tilskyndet af den dynamiske Flemming Juncker, Overgaard 
- med forsøg på isolerede arealer, og på dette grundlag blev det fra og med 
1979 tilladt at dyrke vinterbyg på nærmere fastsatte vilkår, der forhindrede 
smittespredning til vårbygmarker. Herefter er vinterbyg blevet en almindeligt 
forekommende afgrøde i sædskiftet. 
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For det fjerde gav det Kjeldsen ideen til at argumentere for, at man skulle have 
mulighed for i gode år at henlægge et beløb skattefrit til en udligningsfond til 
udnyttelse i dårlige år, som f.eks. kunne være forårsaget af en dårlig høst. Det 
kæmpede vi for i mange år, men det blev først delvis imødekommet med indfø-
relse af virksomhedsskatteordningen i 1986-87. 
 
Forhandlingerne om tørkeforanstaltninger i september 1976 kompliceredes af 
Pilegaards sygdom, der første gang viste sig i juli-august. Jeg deltog i de første 
dage af september i en ekskursion med chefkonsulenterne til Slesvig-Holsten, 
Rhinlandet, Nordfrankrig og Holland for at studere deres måde at gribe rådgiv-
ningen an på. Men midt i det hele kaldte Kjeldsen mig hjem for at deltage i for-
handlingerne, og jeg modtog en skriftlig påtale for mit fravær fra den syge-
meldte Pilegaard. På hjemvejen nåede jeg lige at gøre holdt i Haderslev d. 4. 
september ved min svigermors 80 års dag. Forhandlingerne måtte afsluttes 
uden Pilegaards medvirken. 
 
 
 

Landsformandsmøde/Landsdelegeretmøde. 
 
På landsformandsmødet i 1974 var der ønske om, at sådanne møder skulle 
holdes med hyppigere mellemrum. Alligevel kom der til at gå 4 år før næste 
landsformandsmøde. Det skyldtes nok, at der blev lagt vægt på, at møderne 
skulle tage udgangspunkt i et grundigt baggrundsmateriale, og at sekretariatet i 
den mellemliggende tid havde haft hænderne fulde med at følge op på det, 
som 1974-mødet havde lagt vægt på, nemlig at forbedre vilkårene for land-
brugsfamilierne og landbrugsbedrifternes udviklingsmuligheder på områderne 
vedr. beskatning, finansiering, generationsskifte og social tryghed. I det splitte-
de folketing havde der været et stort arbejde med at holde kontakt til alle poli-
tiske partier og med at øve indflydelse gennem de politiske forlig i sensom-
mermånederne 1975, 1976 og 1977. Hertil kom det store forarbejde med den 
landbrugspolitiske betænkning og med tørkeforanstaltningerne. 
 
På landsformandsmødet d. 17.-18. maj 1978, der holdtes på Nyborg Strand, 
blev hovedvægten lagt på udviklingen inden for de landbrugsejede fællesska-
ber i både andelsforeningerne og landboforeningerne. Ligesom ved de forud-
gående landsformandsmøder i 1966, 1968 og 1974 var der udsendt et fyldigt 
baggrundsmateriale, der omfattede 
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 oversigt over landbrugspolitikken 1974-78 

 udviklingen og problemer i landbrugets fællesvirksomheder 

 problemer i organiseringen af landboforeningernes faglige arbejde 

 tilpasningen i landboforeningernes struktur 
 
Mødet var struktureret omkring et landbrugspolitisk oplæg ved Pilegaard Lar-
sen med efterfølgende drøftelse og et oplæg af H.O.A. Kjeldsen om fællesvirk-
somhederne og det faglige arbejde efterfulgt af gruppedrøftelse og en generel 
debat. Mødet sluttede med en drøftelse af landboforeningernes egen struktur 
efter et oplæg af mig. Det hele sluttede med en udtalelse til offentligheden. 
Men det vigtigste ved mødet var den indbyrdes drøftelse og de pejlemærker, 
det gav bestyrelsen. 
 
I sit generelle oplæg startede Pilegaard med at ridse landbrugets situation og 
problemstilling op med følgende bemærkninger, som jeg nok havde skrevet, og 
som udmærket sammenfatter landboforeningernes selvforståelse: 
 
”Udbygningen af vort konkurrencedygtige eksportlandbrug og udbygningen af 
vore fællesskaber er gået hånd i hånd gennem de sidste 100 år. Erfaringen har 
lært os, at de mange mindre bedrifter kun kan fungere effektivt, når de står i 
frugtbart vekselvirkning med et net af fælles aktiviteter, som de kan trække på 
og bidrage til. Derfor er det så afgørende vigtigt, at vore fælles virksomheder og 
fælles aktiviteter hele tiden er på højde med tidens krav. 
 
Der er endnu en vigtig grund til, at vi på dette landsformandsmøde i særlig grad 
drøfter landbrugets egne fællesskaber. Nemlig den, at det er et vigtigt særken-
de for danske landbrug, at de fælles aktiviteter i så udstrakt grad er ledet og 
styret af erhvervet selv. Vore producentejede virksomheder har en større andel 
af omsætningen end i næsten alle andre lande. Men navnlig er det et særkende, 
at også de mangfoldige faglige aktiviteter i Danmark er ledet og styret af land-
mændene selv gennem deres organisationer. Det er ikke tilfældet i noget andet 
land. Det giver os også visse forpligtelser. 
 
Situationen er da den, at dansk landbrug arbejder indenfor visse rammer. Vore 
salgspriser bestemmes fortrinsvis af EF’s fælles landbrugspolitik. Vore omkost-
ninger fastlægges for en stor del af den indenlandske økonomiske politik. På 
begge områder søger vi at gøre den størst mulige indflydelse gældende til gavn 
for landbrugets udøvere. 
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Men når de ydre rammer er fastlagt, så er det op til os selv at få mest muligt ud 
af de givne vilkår. Det gælder produktionens effektivitet på den enkelte bedrift. 
Men det gælder i høj grad også effektiviteten og slagkraften i alle de fælles 
virksomheder, som vi selv har ledelsen af og dermed ansvaret for. 
 
Vore fællesskaber må ustandseligt være under udvikling for at være på højde 
med tidens krav. Medlemskabet af EF har rejst en række nye udfordringer inden 
for forædling og markedsføring. Miljøproblemer og planlægningslovgivning har 
skabt andre udfordringer indadtil. Den teknisk-biologiske udvikling stiller hele 
tiden nye krav til rådgivning og serviceydelser på de faglige områder. Den socia-
le udvikling stiller os overfor helt nye opgaver. 
 
Det er disse problemer – vore fælles aktiviteters kvalitet og tilstrækkelighed – 
som bestyrelsen har valgt at koncentrere arbejdet om på dette landsfor-
mandsmøde. Målsætningen kan kort formuleres således: Hvordan opnår vi den 
størst mulige samling om og slagkraft i landbrugets egne fællesskaber og den 
bedst mulige vekselvirkning mellem disse og de enkelte bedrifter og familier?” 
 
I resten af Pilegaards indlæg talte han om, at vi i EF har fået frie afsætningsfor-
hold, men det kniber endnu med de lige konkurrencevilkår på grund af nationa-
le støtteordninger og navnlig ved de forvridninger, der sker ved, at de mange 
valutakursændringer ikke slår fuldt ud igennem over for landmændene. Således 
fastholdes der for mange ressourcer i tysk landbrug, fordi monetære udlig-
ningsbeløb udligner de prisfald, som revalueringerne ellers skulle have givet 
tyske landmænd. 
 
Herhjemme er problemet, at det ikke er lykkedes med de politiske forlig at 
dæmpe omkostningsudviklingen og det indenlandske forbrug tilstrækkeligt, 
hvilket har medført flere devalueringer og en rentestigning til 16-18 pct., som 
har gjort investeringer urentable. Derfor har vi kun set en stigning i produktio-
nen på 1 pct. om året mod de forventede 2-3 pct. Ganske vist er der gennem-
ført nogle få, men helt utilstrækkelige investeringsstøtteordninger. Hvis de mu-
ligheder, den landbrugspolitiske betænkning påpeger, skal realiseres, må der 
følges langt stærkere op på forudsætningerne.  
 
Derefter gennemgik Pilegaard Landboforeningernes indsatsområder: Investe-
ringsvilkårene, generationsskiftet, de faste skatter, den sociale sikring og til-
pasning i jordlovgivningen. 
  
Målsætningen skulle være at skabe vilkår så: 
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 unge uddannede landmænd kan etablere sig 

 der løbende kan investeres i nye stalde 

 landmandsfamilierne kan følge med i den almindelige indkomstudvikling, 
og at de sikres samme sociale goder ved sygdom som andre. 

 
Endvidere måtte vi selv sørge for, at vore fællesvirksomheder og vore egne fag-
lige aktiviteter kunne leve op til tidens krav. 
 
Efter en levende debat om Pilegaard Larsens indlæg fulgte Kjeldsens oplæg til 
gruppedrøftelser. Heri pegede Kjeldsen først på en række udfordringer for vore 
fællesvirksomheder nu, hvor det ikke alene gælder om at fastholde vore tradi-
tionelle hovedmarkeder herhjemme og i Storbritanien, men også at udbygge 
vore markeder på kontinentet og finde ny afsætning på oversøiske landes kø-
bedygtige markeder. Med den nuværende struktur er det svært at løfte den 
krævede produktudviklings- og markedsføringsindsats. 
 
For så vidt angår foreningernes eget rådgivningsarbejde appellerede han til en 
grundig drøftelse af strukturen i det lokale arbejde. Han opfordrede til, at man i 
rådgivningen lagde vægt på helhedsløsninger for den enkelte bedrift, hvilket 
talte for lokale rådgivningscentre med alle de vigtige fagområder (4-strenget). 
Hvis ikke foreningerne er bevidste om det, får vi sektorløsninger med hver sin 
model på de enkelte fagområder og uden nogen mulighed for lokal samordning 
af rådgivningen for den samlede bedrift. 
 
Om dette udspandt der sig i grupperne en livlig debat, som også afspejlede sig i 
generaldebatten. Her gik de fleste ind for ideen med de 4-strengede centre. 
 
En af mødedeltagerne, chefkonsulent Arne Drewsen, landsudvalget for svin, 
kritiserede senere mødet for at være for stramt styret, så man endte med at få 
vedtaget det, som ledelsen (sekretariatet) ønskede. Kritikken skyldtes nok pri-
mært, at konklusionerne om tværfaglig koordination i 4-strengede centre ikke 
helt harmonerede med hans eget ideal om en sektoropdelt rådgivning. Der var 
dog det gran af sandhed i kritikken, at baggrundsmaterialet var præget af et 
ønske om at styrke Landboforeningerne i deres varetagelse af landmændenes 
interesser både i den landbrugspolitiske beslutningsproces og i den faglige råd-
givning til optimering af bedrifternes økonomi. På den anden side var det en 
misforståelse at tro, at man kunne manipulere ret meget med formændenes 
holdninger, hverken politisk eller organisatorisk. Således var der da også flere 
formænd fra områder med mindre foreninger, der talte for 2-strengede konsu-
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lentcentre med økonomi og planteavl, og som så ville trække på den øvrige 
rådgivning fra regionale centre. De advarede mod at gå for stærkt frem. 
 
I parentes kan det her indskydes, at det i dag måske er svært at forstå, at man 
ikke straks kastede sig ud i de ønskelige foreningsfusioner. Men sådan opfatte-
des det ikke dengang. En formand for en af de mindre foreninger på min hjem-
egn advarede da også mod at gå for hurtigt frem. Han appellerede til, at man 
nøjedes med at tage små skridt, hvortil en af de mere progressive sjællændere 
replicerede: ” så skae du da passe pue, a’ du it’ kommer te’ å tråde baglængs”. 
Og da jeg om vinteren havde holdt foredrag om en rationel foreningsstruktur i 
et område med flere små foreninger på Herning-kanten, skyndte formanden sig 
at bemægtige sig talestolen straks efter mit indlæg, som han takkede for med 
ordene, ”at nu var det så heldigt, at vi netop på denne egn havde en særlig god 
struktur”. 
 
I flere indlæg på formandsmødet blev der efterlyst en mere intensiveret råd-
givning i forbindelse med investeringer i større besætninger. Kjeldsen kunne 
oplyse, at landscentret netop var ved at udarbejde et program for, hvorledes 
en intensiveret tværfaglig rådgivning kunne sættes ind over for de landmænd, 
der påtænkte bygningsinvesteringer for at udvide deres kvæghold. LIK havde 
allerede i 1977 udarbejdet en pjece om de problemer, man skulle gennemtæn-
ke forud. Men nu ville man tilbyde en intensiveret rådgivning, så investerings-
forløb og tilrettelæggelse af grovfoderforsyning kunne foregå så smidigt som 
muligt, og så man minimerede indkøringstabet. Programmet ville blive udsendt 
senere på året. 
 
For så vidt angår fællesvirksomhederne var der enighed om problemstillingen, 
men ingen entydige løsninger. Forudsætningen for at fortsætte med relativt 
mange slagteri- og mejerselskaber måtte imidlertid være, at man holdt dem 
fast på et samarbejde om produktudvikling og salg, og at landmændene fik reel 
mulighed for at sammenligne selskabernes resultater ved ensartet regnskabs-
opstilling. 
 
Esp Sørensen, der var nyvalgt formand i slagterierne sagde provokerende, at 
slagteriernes problem var, at leverandørerne lagde hovedvægt på, om det loka-
le slagteri kunne præstere nogle få øre mere i efterbetaling end naboslagteriet, 
mens hovedproblemet var, at man ved indbyrdes konkurrence og manglende 
fælles indsats satte værdier til i kronestørrelse. Af samme grund skulle man ik-
ke regne med, at slagteridirektørerne ville standardisere deres regnskabsaflæg-
gelse, så regnskaberne blev sammenlignelige. 
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Pilegaard sagde, at han for sit vedkommende forlængst var kommet til den 
konklusion, at man kun ved landsdækkende selskaber kunne opnå både den 
fulde rationaliseringsfordel og den største effekt af en målrettet indsats for 
produktudvikling og salg. 
 
I mit eget oplæg om landboforeningernes struktur nævnte jeg 3 områder for 
tilpasning: 
 

 lokalt skal foreningsstrukturen tilpasses effektive 4-strengede konsulent-
centre 

 regionalt skal etableres en struktur, der kan varetage landmændenes in-
teresser over for amterne og tilgodese den rådgivning, der ikke magtes 
lokalt 

 på landsplan er der behov for, at der enten etableres et besluttende 
landsdelegeretmøde eller, at man tillægger landsformandsmødet større 
beføjelser 

 
I den efterfølgende debat var der overvejende stemning for, at tiden nu var in-
de til at erstatte delegeretmøderne i de 4-5 landsdele med et landsdelegeret-
møde. Men der var også mange, der ville beholde den gamle struktur. 
 
På dette grundlag arbejdede bestyrelsen videre med strukturproblemet, og ved 
delegeretmøderne i efteråret 1979 forelå et forslag om, at der fra og med 1980 
skulle være et årligt landsdelegeretmøde, hvor også bestyrelsen skulle vælges. 
 
Forslaget blev vedtaget, og 1979 blev således det sidste år, hvor Foreningen af 
jydske Landboforeninger holdt delegeretmøde. Derimod fortsatte de øvrige 
landsdele, men nu alene som regionale møder, ligesom man også i Jylland or-
ganiserede sig regionalt efter storamterne fra 1971. 
 
For os i landsorganisationens sekretariat blev det en ny og krævende udfor-
dring også at skulle forestå organiseringen af et delegeretmøde. Vi gik frem ef-
ter stort set samme retningslinier som de hidtidige landsdelsdelegeretmøder. 
Mødets første dag blev helliget formandens beretning med efterfølgende for-
handling efterfulgt af en temadebat. Men mens jyske landboforeninger kun 
holdt middag for bestyrelse og gæster om aftenen før en teatertur for alle, 
holdt vi, for at ryste landsdelene sammen, en fælles middag for alle delegerede 
med gæstetaler og i de første år med underholdningsindslag fra de forskellige 
regioner. Senere gik vi over til professionel underholdning. Mødets 2. dag be-
gyndte som i Jylland med morgenandagt i kirken. Selve mødet startede med 
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valg, regnskab og endnu en temadrøftelse, før der sluttedes med et folkeligt 
foredrag. Morgenandagten udgik i 2008, men sangbogen bruges stadig flittigt. 
 
 

De bristede forhåbninger, 1978-79. 
 
I sommeren 1978 indså man i regeringen Anker Jørgensen – formenligt på Per 
Hækkerups initiativ – at det ikke længere var tilstrækkeligt med et nyt traditio-
nelt sensommerforlig, hvis både inflation og betalingsbalanceunderskud skulle 
nedbringes. Der indledtes derfor forhandlinger med Venstre om muligheden af 
at danne en tværpolitisk regering af de to partier, så man kunne gribe tilstræk-
keligt effektivt ind. Det var vand på Pilegaards mølle. Han havde i mange år iv-
ret for, at Danmark havde brug for en arbejder-bonderegering, byggende på de 
to befolkningsgrupper, der frem for nogen havde opbygget det danske vel-
færdssamfund, og som repræsenterede det arbejdende og værdiskabende folk. 
 
Efter langvarige forhandlinger på Marienborg gennem august måned nåede 
man til enighed om grundlaget for en koalitionsregering. Hovedsigtet var at 
skabe større økonomisk stabilitet. Underskuddet på betalingsbalancen skulle 
nedbringes fra 9 til 6,5 mia. kr. i 1979. Virkemidlerne skulle være offentlige be-
sparelser og en stram indkomstpolitik, en begrænsning af rentefradragsretten 
for privat gæld og en styrkelse af eksporterhvervene, blandt andet gennem lavt 
forrentede lån. Landbrugets K-låneramme blev således straks forhøjet til 500 
mio. kr. i hvert af årene 1979 og 1980 – senere endda til 750 mio. kr. 
 
I landbruget blev regeringen hilst velkommen. Derimod var der megen uvilje i 
fagbevægelsen og hos dens talsmænd i folketinget. Det skyldtes ikke mindst et 
personligt modsætningsforhold mellem Anker Jørgensen og LO’s formand 
Thomas Nielsen, der i forvejen havde svært ved at acceptere, at en formand for 
arbejdsmandsforbundet kunne blive partiformand og statsminister, jfr. Bettina 
Heltbergs beskrivelse i ”Hvor der handles”. Det resulterede i, at LO modarbej-
dede regeringens politik, og de nære relationer til arbejdsminister Svend Auken 
gjorde, at regeringens indkomstpolitik blev modarbejdet gennem dette samar-
bejde, hvad også Knud Heinesen bekræfter i sine erindringer. Med lønstignin-
gerne ved 1979-overenskomsterne måtte man i stedet for et fald i betalingsba-
lanceunderskuddet imødese en stigning. Da der så tilmed kom en ny kraftig 
olieprisstigning udløst af udviklingen i Iran i løbet af 1979, endte betalingsba-
lanceunderskuddet på 15,5 mia. kr. og da socialdemokratiet ikke viste vilje til at 
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foretage de opstramninger, som Venstre fandt fornødne, opløstes regerings-
samarbejdet efter kun et års forløb. 
 
Efter et nyvalg i oktober dannedes en socialdemokratisk mindretalsregering, 
men det opløste samarbejde efterlod en bitterhed i regeringen og LO mod Ven-
stre, som landbruget i høj grad kom til at betale for. Velviljen i landbruget over 
for S-V-regeringen havde ellers været stor. Således var statsministeren inviteret 
til at holde foredrag ved jyske landboforeningers delegeretmøde i oktober 
1978, ligesom han også var indbudt som ærestaler ved de østlige øers store 
dyrskue i Roskilde i 1979.  
 
I dyrskuetalen udtalte Anker Jørgensen sig meget positivt om landbruget ud fra 
sine oplevelser på en ekskursion til Holbæk-egnen, som landbruget havde ar-
rangeret for statsministeren og landbrugsministeren i april måned. Her havde 
man besøgt både yngre og midaldrende landmandsfamilier med mod på tilvæ-
relsen, som gerne ville investere og sætte gang i beskæftigelsen og eksporten, 
men som var hæmmet af det ekstremt høje renteniveau, som vi netop havde, 
fordi der var underskud på betalingsbalancen. Vi snakkede med de håndværke-
re, der var i gang med at installere nyt staldinventar, og vi besøgte også det lo-
kale konsulentcenter. Det var en fremmed verden for Anker Jørgensen, men 
det var mit indtryk, at han befandt sig godt i miljøet. Ved afslutningsmiddagen 
kunne han alligevel ikke undlade at komme med følgende bemærkning: ”Det er 
meget godt med al jeres valutaindtjening og beskæftigelse, men landmændene 
betaler jo ingen skat, hører jeg.” 
 
Selvom vi med officielle data kunne tilbagevise påstanden, gengav Anker Jør-
gensen en af de holdninger fra hans eget miljø, som har præget bybefolknin-
gens holdning til landbruget. Den med skattebetalingen stammer givetvis fra 
tiden med indirekte opgørelse, hvor landmændenes indkomst blev opgjort ud 
fra bevægelsen i formuen i årets løb tillagt et skønnet privatforbrug. Og gård-
mændene i sognerådet har sikkert været forsigtige med at sætte det for højt. 
(Det minder mig i øvrigt om en historie, som Peter Jørgensen en gang fortalte i 
en frokostpause under en af 60’ernes vanskelige forhandlinger: Sognerådet 
havde indkaldt en af gårdmændene til torskegilde. De syntes, at hans indkomst 
var for lavt ansat, fordi hans privatforbrug måtte havde været højere, end det 
sædvanlige. De begrundede det med, at han jo både havde holdt stort sølvbryl-
lup, og at han også havde fejret sin 50 års fødselsdag og ydermere holdt sin 
datters bryllup. Flere i sognerådet havde selv være med til de storslåede gilder. 
Hertil kom den indklagedes svar prompte: ”Jamen tror I virkelig, at det var ind-
tægt?”) 
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Dette med den manglende indkomstskattebetaling har i tidens løb været et 
stærkt argument for at opretholde ejendomsbeskatningen, og netop sidst i 
70’erne var Per Hækkerup derfor en hårdnakket modstander af at nedsætte 
jordskatterne. 
 
Et andet forhold, der i min tid har belastet landmændenes omdømme, er at 
mange byboere selv i deres ungdom i 30’erne og 40’erne havde gjort tjeneste 
på gårdene for en lav løn med lange arbejdsdage og undertiden med usle væ-
relser. Når en sådan indvandrer endte som redaktør på et formiddagsblad, fik 
den ikke for lidt. Når landmændene i min tid med rette har beklaget sig over 
mediernes behandling, så har årsagen ofte været brådne kar i egen lejr. Man 
kan også sige, at fædrenes synder nedarves på børnene i flere led. Hertil kom-
mer imidlertid, at i vore dage er medierne kritisk indstillet overfor næsten alle 
samfundsgrupper, hvad enten det er landmænd, læger, lærere, politi eller 
håndværkere. 
 
Det gode ved Anker Jørgensen var, at han spillede ærligt ud med de argumen-
ter, han opfangede. Dertil var han som gammel fagforeningsmand mester i for-
handlingstaktikken. Hans svaghed var, at han ikke forstod sig på økonomien, og 
at han næppe tillagde økonomisk politik den helt store betydning. J.O.Krag, der 
selv havde udpeget Anker Jørgensen som sin efterfølger, spurgte engang Pile-
gaard, hvordan det gik, og om han alligevel havde taget fejl ved at pege på 
ham. Ved en anden lejlighed, hvor Husmandsforeningerne havde inviteret soci-
aldemokratiets top til et aftenmøde for at pege på nogle af problemerne for 
den animalske produktion på de mindre bedrifter, havde Per Hækkerup i forve-
jen sagt til Christian Sørensen: ”Gør det nu ikke for indviklet. I skal nøjes med 
de store linjer, ellers opnår I ikke noget.” 
 
Selv om Husmandsforeningernes ledelse traditionelt har haft tætte bånd til Det 
radikale Venstre, så har der også været mange socialdemokrater i husmands-
bevægelsen. Per Hækkerup var selv præget af, at hans egen oldefar, Lars An-
dersen Hækkerup var fæstehusmand og medlem af den grundlovgivende rigs-
forsamling. De sjællandske husmænds formand i disse år, Ib Rasmussen var so-
cialdemokrat, og de tidligere landbrugsministre Carl Petersen og Jens Smørum 
kom selv fra husmandssteder. 
 
Landbrugets bedste forbundsfælle i disse år var slagteriarbejderforbundet og 
deres formand Erik Toksværd, senere Anton Johansen, fordi de var interesseret 
i, at der blev skabt muligheder for forøget svineproduktion og en højere forar-
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bejdningsgrad af svinekødet på slagterierne. Og deres påvirkning af socialde-
mokratiet havde større effekt end landbrugets. 
 
Trods god stemning mellem landbrugets ledere og Anker Jørgensen kørte SV-
regeringen fast i september. Vi forsøgte, at fastholde den gode stemning over-
for den socialdemokratiske mindretalsregering, der fulgte. Den nye landbrugs-
minister, vendelboen Poul Dalsager, som vi kendte fra tidligere, var også på vo-
res linje. Men han fik ingen indflydelse på den konfrontationspolitik, der blev 
lagt op til, og som blev forværret af, at regeringen og centraladministrationen 
ikke var opmærksom på de advarselssignaler, der siden sommeren 1979 havde 
vist, at mange landmænd var på vej ind i en dyb krise på grund af det ekstreme 
renteniveau og stagnerende salgspriser og fortsat stigende omkostninger. De 
store forhåbninger, der ikke mindst i landbruget havde knyttet sig til SV-
regeringen, bristede således og slog på få måneder over i deres diamentrale 
modsætning. 
 
Pilegaards død. 
Inden det gik så galt, døde 2 af de personer, der stærkest havde virket for den-
ne regering, Arne Pilegaard Larsen, der døde d. 11. marts og Per Hækkerup, der 
døde nogle få dage senere. For Pilegaards vedkommende havde en snigende 
kræftsygdom første gang gjort sig gældende i sensommeren 1976. Men efter 
nogle hospitalsindlæggelser rekreerede han sig, og gennem de følgende godt 2 
år lykkedes det at holde sygdommen i ave ved regelmæssig hospitalsbehand-
ling og blodtransfusioner. Selvom Pilegaard ikke magtede helt det samme som 
tidligere, varetog han alle sine ledelsesopgaver med mobilisering af en stærk 
livsvilje. Han gennemførte i sædvanlig stil sit eget delegeretmøde på Sjælland i 
november og Landbrugsraadets halvårsmøde i december 1978. 
 
Efter nytår måtte han påny indlægges, men så sent som d. 21. februar 1979 fo-
restod han ledelsen af et møde i Finansieringsfonden, og da man ville fastlægge 
det næste møde til d. 7. maj, måtte jeg sige, at så kunne jeg ikke komme, fordi 
det var mine forældres guldbryllupsdag. ”Det skal jeg jo også med til”, sagde 
Pilegaard, og så fandt man en anden dag. 
 
Straks efter måtte Pilegaard atter indlægges, og det stod klart, at kræfterne 
ebbede ud. Jeg var bedt om at besøge ham torsdag d. 1. marts og havde fået 
tilstået nogle få minutter. Men Pilegaad holdt mig en hel time. Han var vred 
over, at Kjeldsen ifølge et avisreferat havde advaret landmændene mod at in-
vestere med det nuværende renteniveau. Vreden skyldtes, at Pilegaard ikke 
ville have, at vi skulle tilbage til det gamle sortsyn. Jeg kunne trøste med, at det 
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ikke var Kjeldsens ærinde. Og det glædede ham, da jeg kunne referere, hvordan 
Kjeldsen var gået stærkt i rette med Esp Sørensen på formiddagens årlige slag-
terimøde. Derudover glædede vi os i fællesskab over, at landbruget var blevet 
samlet i Landbrugsraadet, og at vi ikke alene havde fået en positiv landbrugspo-
litisk betænkning, men også fået etableret det politiske samarbejde, som Pile-
gaard altid havde set frem til. Ja, sagde Pilegaard så ”i morgen skal jeg have 
skrevet til Per Hækkerup, for han ligger jo og skal dø”. Pilegaard bevarede selv 
viljen til at leve lige til det sidste. En af de følgende dage var hans gamle kamp-
fælle og gode ven, økonomiminister Anders Andersen på et sidste besøg. 

Pilegaard døde søndag d. 11. marts og blev begravet fra Vemmetofte Kloster-
kirke, lørdag d. 17. marts alene med deltagelse af familien og gode venner. 
Præsten nævnte i sin tale, at Pilegaard altid havde været glad for at være for-
pagter og kædede det sammen med ordene: ”Den jord som blev min, var altid 
dog din” i salmen ”Du gav mig o Herre”, som også blev sunget. Senere på året 
blev der på graven sat en stor sten fra Marelundsgårdens marker, bekostet af 
Landboforeningerne og med påskriften ”Rejst af danske landmænd”. 

Uden at vi vidste det, da gravstenen blev rejst i oktober 1979, blev den også 
slutstenen på den fremgangslinje, der trods inflation og tørkeår havde præget 
dansk landbrug siden optagelsesprocessen i EF gik i gang i 1971. Den optimisme 
og det humør, der var så karakteristisk for Pilegaard, blev for en periode grav-
lagt med ham. 

Lederskifte i vadestedet. 
Efter Pilegaards død holdt de sjællandske landboforeninger ekstraordinært de-
legeretmøde, hvor den hidtidige næstformand, formanden for Holbæk amts 
Landboforening, gårdejer Hartvig Dehn blev valgt til formand, og formanden i 
Roskilde Kristian Nielsen til ny næstformand. På et efterfølgende bestyrelses-
møde i De samvirkende danske Landboforeninger valgtes Hartvig Dehn derefter 
til medlem af formandskabet og på Landbrugsraadets sommermøde blev 
H.O.A. Kjeldsen på forslag af Hartvig Dehn valgt til ny præsident for Landbrugs-
raadet – en post han kom til at varetage i de følgende godt 16 år. Som vicepræ-
sidenter genvalgtes Ejvind Madsen og Christian Sørensen. 

Lige såvel som det havde været utraditionelt at vælge en sjællænder som Pile-
gaard til landbrugets førstemand, var det også utraditionelt at vælge den tidli-
gere boghandler og jagerpilot, nu godsejer H.O.A.Kjeldsen. Men Kjeldsen havde 
skabt respekt om sit landmandsskab på familiegodset Lerkenfeldt, hvis ledelse 
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han havde overtaget 24 år gammel i forbindelse med sit første giftermål med 
kusinen Eva Kjeldsen. 

På Lerkenfeldt var de gamle kostaldbåse for små til sortbroget kvæg. Kjeldsen 
anskaffede sig derfor en Jerseybesætning. Han fik skik på driften af gården, hvis 
lette jorder var gennemskåret af slugter og omkranset af skove og engdrag. 
Kjeldsens succes med driften af de vanskelige jorder bevirkede, at han i vinte-
ren 1971 blev valgt til formand for Vesthimmerlands Landboforening, og i 
marts 1971 indvalgtes han som repræsentant for det lokale kvægbrugsarbejde i 
det nye Landsudvalg for Kvæg, og på det jyske delegeretmøde i 1973 indvalgtes 
han som medlem af bestyrelsen i både Jylland og på landsplan. 

På delegeretmødet året efter valgtes han til formand i konkurrence med den 
senere næstformand og Nykreditformand Axel Ladegaard Jensen og formanden 
for Aalborg amts Landboforening, Søren Jensen, MF. Valget skete på forslag af 
de to næstformænd Andreas Heick og Anders Hørlück, der forud ved et besøg på 
Lerkenfeldt havde suppleret deres indtryk af Kjeldsen. For ikke at støde de al-
mindelig jyske bønder blev man dog enige om, at Kjeldsen fremover burde an-
lægge sig titel af proprietær og ikke godsejer. Men på hjemvejen, da de to næst-
formænd opsummerede deres indtryk af Kjeldsen, opdagede de, at de havde 
glemt at spørge, om Kjeldsen var venstremand, hvorefter Hørlück konkluderede: 
Det siger vi bare, at han er. 

Kjeldsen var hurtigt opfattende, vidste hvordan bønder tænkte, og han lyttede 
altid til folks argumenter, før han drog en konklusion. Han var ikke født som 
talerstolens mand, men han lærte det. I de første 5 år som formand stod han i 
offentligheden i skyggen af Pilegaard, der imidlertid gjorde ham til landbrugets 
udenrigsminister, hvorfra han skaffede sig et grundigt indblik i EF-politikken og 
gjorde sig gældende i COPA og IFAP. Han blev da også senere valgt som præsi-
dent i både Copa og senere IFAP. Da Pilegaard blev syg i 1976, måtte han peri-
odevis overtage det fulde ansvar for Landboforeningernes ledelse. Derfor var 
han også vel rustet til at overtage posten som landbrugets førstemand i 1979. 
Lidet anede han, hvilke vanskeligheder landbruget og dets organisationer skulle 
blive kastet ud i nogle få måneder senere – vanskeligheder, som først for alvor 
var blevet overvundet, da han selv 16 år senere overgav stafetten til Peter 
Gæmelke. 
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Krisen i anmarch og udfoldelse, 1979-80. 

Personligt havde jeg begrundet landmændenes manglende investeringslyst 
først i 70’erne med, at investeringer var urentable under så højt et renteniveau. 
I det landbrugspolitiske udvalg havde jeg argumenteret for nødvendigheden af 
en lavere investeringsrente for at få landmændene til at investere i en sam-
fundsgavnlig produktionsudvidelse. Men selvom vi i organisationerne kun fik 
beskedne indrømmelser på dette område, gik landmændene alligevel i 2. halv-
del af 70’erne i gang med staldinvesteringer i et vældigt omfang. Ifølge alt hvad 
jeg havde lært kunne det ikke løbe rundt. Når de finansierende pengeinstitutter 
alligevel tilskyndede til det, skyldtes det, at byernes boligbyggeri var gået i stå, 
og at jordpriserne steg med 20 pct. om året, og at man forventede, at landbru-
gets salgspriser fortsat ville stige. Man var blevet meget inflationsbevidste, men 
derfor også meget sårbare. Ejendomspriserne for både parcelhuse og landbrug 
havde gennem flere år fulgt den almindelige indkomstudvikling i samfundet, 
men nu var de begyndt at stige endnu mere, netop som følge af forventede 
fortsatte ejendomsprisstigninger. Inflationsforventningerne var ved at blive ka-
pitaliserede. En tilsvarende udvikling har vi på ny set på boligmarkedet interna-
tionalt og for de danske jordpriser i 2005-08 med en global finanskrise og må-
ske en ny gældskrise i landbruget til følge. 

På et orienteringsmøde for DLR’s vurderingsinspektører i december 1977 adva-
rede jeg mod at tro, at prisudviklingen ville fortsætte som hidtil. Vi kommer ik-
ke i EF en gang til, sagde jeg, og I kan ikke forvente 3 devalueringer hvert år, 
således som vi havde set i 1976-77. Det var ikke holdbart med en ejendoms-
prisudvikling, der var større end udviklingen i den samlede købekraft. Derfor 
måtte der nødvendigvis komme en afdæmpning i ejendomsprisudviklingen, og 
derfor ville det ikke længere være muligt i samme omfang som i de seneste år 
at finde plads til nye lån til finansiering af oparbejdede likviditetsunderskud. 

En af vurderingsinspektørerne spurgte, om jeg da ligefrem så en risiko for fald i 
ejendomspriserne ligesom i 30’erne. Så blev jeg blød i knæene og svarede, at 
det troede jeg ikke. Men vi havde for 10 år siden set en stagnation i ejendoms-
priserne, og hvis blot det gentog sig, ville vi komme til at stå i en meget alvorlig 
situation. Godt et år efter gentog jeg advarslen på et møde med sparekasserne, 
men uden synderligt resultat. Konkurrencen mellem långiverne om at yde lån 
til landmændene var for stor – også inden for realkreditinstitutterne. 
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Mens 1. prioritetslån til landbrugsejendomme efter realkreditreformen i 1971 
kun havde kunnet ydes af 2 kreditforeninger i et område, nemlig af den lands-
omfattende Kreditforeningen Danmark suppleret med henholdsvis Jyllands 
Kreditforening og på øerne Forenede Kreditforeninger, lykkedes det BRF (Byg-
geriets Realkreditfond) trods landbrugets protest at overtale boligminister Er-
ling Olsen til også at få tilladelse til at yde landbrugslån. BRF viste sig at være 
meget rundhåndede med både vurderinger og långivning. Da krisen satte ind, 
fik BRF da også voldsomme tab. 

Kreditforeningen Danmark var også ret aggressiv og førte sig frem ved at ned-
sætte et landbrugsudvalg, som man overtalte Landbrugsraadets præsident Pi-
legaard Larsen til at være formand for. Jeg husker, at jeg var meget vred over, 
at KD havde udnyttet Pilegaards svækkelse. Det havde hidtil været Landbofor-
eningernes politik at være neutrale overfor de indbyrdes konkurrerende kredit-
foreninger, og jeg havde derfor også selv afslået tilbud om tillidsposter i kredit-
foreningerne. Derimod havde vi fra starten været repræsenteret i DLR’s besty-
relse, der havde eneret på de mere risikable 2. prioritetslån. 

Sidst i februar 1979 advarede Kjeldsen på et møde landmændene mod at kaste 
sig ud i investeringer, som de ikke var sikre på var rentable. Det blev refereret i 
Jyllandsposten som en opfordring til ikke at investere, og det harmede Pile-
gaard, så jeg bl. a. derfor var tilkaldt til at besøge ham på hospitalet d. 1. marts.  

På Roskilde-dyrskuet d. 14. juni 1979, hvor Anker Jørgensen talte, havde den 
nye formand Hartvig Dehn endnu forholdt sig positivt til regeringssamarbejdet, 
men kraftigt opfordret til, at de to regeringspartnere sørgede for bæredygtige 
løsninger til styrkelse af konkurrenceevnen, og til at der blev stillet flere rente-
billige K-lån til rådighed. Der skete da også en udvidelse med 250 mio. kr. d. 20. 
juni. Men på bestyrelsesmødet d. 19. juni udtrykte Knud Munk Nielsen fra 
Ikast-Bording sin skuffelse over, at Hartvig Dehn som Landboforeningernes ny-
valgte formand havde udtalt sig så positivt ved dyrskuet, når sandheden var, at 
mange jyske husdyrbedrifter var ved at køre fast økonomisk. Da det især gik ud 
over landmænd med store tørketab, besluttede bestyrelsen at arbejde for en 
udsættelse af ydelserne på tørkelånerne. 

Der førtes i de kommende måneder en række drøftelser med landbrugsmini-
steriet om udmøntningen af regeringens politik. Vi drøftede også forholdene 
for landmændene i de tørkeramte områder. Men landbrugsministeren, Niels 
Anker Kofoed mente ikke, at der endnu var behov for indgreb, og vi skulle i øv-
rigt langt hen på efteråret før DLR’s direktør, Erik Krogstrup erkendte, at der var 
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så alvorlige problemer, at det krævede indgreb. Det skal erkendes, at vi heller 
ikke i Landboforeningerne gav krisen første prioritet. Vi ønskede ikke at være et 
erhverv, der klagede over modgang, og vi mente fortsat at opnå mest ved at 
påvise det samfundsgavnlige i at fremme landbrugsproduktionen og forudsæt-
ningerne herfor. 
 
Den 23. oktober var der valg ovenpå det sammenbrudte regeringssamarbejde. 
Forud var landbruget meget aktivt med til at påvirke folketingskandidaterne. 
Men endnu i dette materiale lagde man vægt på landbrugets muligheder for at 
bidrage til at øge produktion og beskæftigelse og på, hvad forudsætningerne 
herfor var. I organisationerne ønskede man åbenbart ikke at fokusere på dem, 
der var på vej til at bukke under på grund af den hidtil fejlslagne politik. Hold-
ningen var vel også, at landmændene måtte selv bære risikoen ved foretagne 
fejldispositioner.  
 
I sin beretning d. 11. oktober på det jyske delegeretmøde stillede Kjeldsen da 
heller ikke krav om kriseforanstaltninger, men understregede nødvendigheden 
af en opbremsning af inflationen og nedbringelse af renten. Han konstaterede, 
at det forhold, at landbrugets salgspriser var stagneret, mens omkostningerne 
fortsat steg, gav likviditetsproblemer – navnlig hos de yngre landmænd, som 
havde foretaget store investeringer. Han fremhævede, at Landboforeningerne 
ofte havde understreget vigtigheden af realistiske beregninger forud for store 
investeringer, idet det er de investerende landmænd selv, der måtte bære 
smerten, hvis de havde været for optimistiske. Der burde kalkuleres med både 
indkøringstab og uventede prisbevægelser. Derfor havde Landboforeningerne 
også tilbudt en tværfaglig rådgivning for investeringer, men med den seneste 
udvikling ville der også være brug for at stille denne rådgivning til rådighed for 
nogle af de landmænd, der allerede havde investeret. 
 
Det var det nærmeste Kjeldsen i sin beretning kom på den krise, der var under 
opsejling. Kjeldsens egen såvel som sekretariatets grundholdning var, at land-
mændene selv måtte bære risikoen ved de foretagne investeringer. Denne 
holdning blev fastholdt i den kommende tid med den tilføjelse, at samfundet 
havde et medansvar for krisen med de stærkt stigende indenlandske omkost-
ninger og den ekstremt høje rente. Det kunne heller ikke være i samfundets 
interesse, at teknisk veldrevne landbrug måtte gå ned som konsekvens af det 
ekstreme renteniveau, der særligt ramte de landmænd, der havde måttet låne-
finansiere de store tørketab i 1975 og 1976. 
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De delegeredes indlæg efter beretningen afslørede imidlertid, at der var brug 
for en hjælpende hånd til en række landmænd, der af ovennævnte grunde var 
kommet i likviditetsvanskeligheder. I sekretariatet gik vi da også i gang med en 
kortlægning af, hvor mange landmænd, der var i alvorlige økonomiske vanske-
ligheder, ligesom vi undersøgte, om det var muligt – eventuelt ved statens 
hjælp – at finde frem til en overlevelsesordning for landmænd, der var kommet 
i vanskeligheder efter store investeringer. 
 
Det meddelte vi i en formandsmeddelelse d. 25. oktober, ligesom vi nævnte, at 
det ville blive drøftet med den nye landbrugsminister, så snart han var udpeget. 
Men at skabe forudsætninger for en fortsat produktionsstigning stod fortsat 
øverst på dagsordenen. I en ny meddelelse d. 6. november kunne vi oplyse, at 
regnskabsmaterialet viste, at mange landmænd havde et stort behov for en 
lavere rente, og at der var brug for en egentlig overlevelsesordning for nogle 
yngre landmænd med store investeringer bag sig. Af dem, der var etableret si-
den 1. januar 1974, hvor højrenten satte ind, havde 1.500 over 80 pct. gæld og 
heraf havde 700 over 90 pct. og 250 over 100 pct. gæld. 
 
På et forretningsudvalgsmøde d. 7. november var der tilslutning til, at der måt-
te tilvejebringes en overlevelsesfinansiering for de landmænd, der var særlig 
hårdt ramt på grund af nylig etablering eller af store investeringer. Selv om 
nogle problemer var selvforskyldt, måtte der tilvejebringes en overlevelsesfi-
nansiering, hvis bedriften kunne bringes på ret køl ved en forbedret effektivitet 
og en konvertering af løs gæld til fast gæld. Men der blev også lagt vægt på, at 
man ikke med en sådan ordning måtte diskriminere de yngre landmænd, der 
ved stor dygtighed og sparsommelighed selv havde kunnet klare sig igennem. 
Dette oplæg fik også tilslutning i Landbrugsraadets præsidium samme dag, og 
det fremførtes over for landbrugsministeren (Dalsager) næste morgen kl. 7.00. 
 
I dette første oplæg til en kriseløsning havde man i løse vendinger taget stilling 
til nogle væsentlige kriterier. Man skulle kun hjælpe de landmænd, der havde 
etableret sig eller foretaget store investeringer siden den markante rentestig-
ning fra og med 1974, hvor der var sket en markant stigning i markedsrenten, 
men det skulle tillige være en forudsætning, at bedriften kunne videreføres, 
når en sanering var gennemført. Det var dette princip, der senere førte til den 
såkaldte gældssaneringslov med statsgaranti (og rentetilskud) for den yderste 
gæld, hvis bedriften ville kunne videreføres efter en sanering (nedskrivning) af 
gælden. Tilføjelsen om, at de dygtige og sparsommelige landmænd ikke måtte 
diskrimineres var vigtig. For en del af de landmænd, der var i krise, havde både 
levet over evne og også foretaget dispositioner, som faldt uden for normen. For 
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at undgå diskriminationen og for i det hele taget at lette alle investerende 
landmænds alt for store rentebyrde, endte det med et forslag om rentetilskud 
til alle landmænd, der havde foretaget store staldinvesteringer siden 1. januar 
1974. 

I løbet af 1. halvår 1980 blev der da også inden påske gennemført en gældssa-
neringslov og inden grundlovsdag en rentetilskudslov ud fra de skitser, vi havde 
udformet i Landboforeningerne i november 1979. Men inden vi nåede så vidt, 
skulle vi en forfærdelig masse ondt igennem med en anfægtelse af den hidtidi-
ge forhandlingspolitik. 

LR-80. 
Det begyndte som så ofte tidligere i krisetider med et internt oprør i landbru-
get. Nogle af de hårdest gældsplagede landmænd havde dannet en initiativ-
gruppe LR-80, der krævede en løsning på gældskrisen. LR-80 indkaldte til et 
stormøde i Herning d. 6. november. I en fyldt kongreshal haglede kritikken ned 
over de etablerede organisationer, der var repræsenteret ved de to jyske næst-
formænd Axel Ladegaard og P. Chr. Ottosen. Der blev vedtaget 3 resolutioner – 
en der krævede sammenslutning af Landbo- og Husmandsforeningerne, en der 
tog afstand fra regeringens tilbud om offentlig støtte til vikarordninger samt 
endelig en, der opfordrede Landbo- og Husmandsforeningerne til at gøre deres 
yderste for at afhjælpe vanskelighederne for de gældsplagede landmænd ved 
forhandlinger med LR-80 hen over hovedet på de lokale foreninger. Endelig 
krævedes direkte valg til Landbrugsraadet. 

Vi svarede, at vi måtte opfordre de landmænd, der har tilknyttet sig LR-80 til at 
øve indflydelse i vore lokale foreninger, idet vi ikke kunne tilsidesætte vore 
demokratisk valgte kompetente forsamlingers beslutninger. Men vi meddelte 
også, at vi gennem længere tid havde arbejdet hektisk for at afhjælpe proble-
merne, men at regeringskrise og valg havde forsinket det hele. 

LR-80 var en broget skare med mange forskellige holdninger. Nogle gik ind for 
alternative besiddelsesformer for at undgå at skulle forrente hele kapitalen 
med markedsrenten. Disse løse ideer kom til at præge debatten i de næste 2-3 
år. Også Ivar Nørgaard hævdede, at landbrugets gældsproblemer netop skyld-
tes besiddelsesformen og den for lille egenkapital. Andre talte om at tilføre så-
kaldt tålmodig kapital, der først skulle forrentes på et senere tidspunkt.  Mange 
i LR-80 var optaget af at bruge militante metoder for at få kravene gennemført. 
Ordføreren Ole Baadsgaard endte med at gå fallit, mens en anden af lederne, 
den konservative Jørgen Laursen-Vig blev en god samfundsstøtte i organisatio-



191 

nerne, hvor han endte som formand for Danske Slagterier. Her ansatte han den 
dygtige konservative politiker Anne Birgitte Lundholt som direktør.  
 
LR-80 satte som det tidligere LS deres præg på landbomøderne i et par år. Men 
så ebbede deres indflydelse ud. Men mens Landboforeningerne i 70’erne hav-
de stået for en ekspansiv linie, måtte man nu i en periode koncentrere sig om 
at redde, hvad reddes kunne. 
 
Flytning af hegnspæle. 
Det andet angreb på den traditionelle forhandlingspolitik kom fra regeringen 
og LO. Det normale forløb omkring landbrugspolitikken, var at man efter forud-
gående forhandlinger mellem landbrugets organisationer og regeringen søgte 
at finde frem til nogle løsningsforslag, som så i et eller andet omfang blev gen-
nemført i folketinget. 
 
Under valgkampen havde LO’s dagblad, Aktuelt i stort opsatte artikler hængt 
landbruget ud for de mange tilskud, som man påstod, at erhvervet modtog. Til 
det føjede jeg i en formandsmeddelelse en bemærkning om, at den slags artik-
ler medvirkede til at sætte de befolkningsgrupper op mod hinanden, som 
egentlig i både egen og samfundets interesse burde samarbejde. 
 
Efter valget havde regeringen og LO aftalt en kriseløsning, der skulle bruges til 
at flytte ideologiske hegnspæle, som Thomas Nielsen udtrykte det. Det resulte-
rede i december 1979 i den mest hektiske mødeaktivitet, jeg har oplevet. Så 
sent som den 23. november var vi i det store og hele på traditionel facon blevet 
enige med landbrugsministeriet om, hvorledes en statsgaranteret gældssane-
ringsordning kunne udformes. Nu manglede blot politisk stillingtagen. I vores 
bestyrelse blev tilslutningen givet torsdag d. 29. november, så var vi klar til de 
afsluttende forhandlinger for landbruget med landbrugsministeren. 
 
Først annoncerede regeringen et prisstop d. 29. november, og fredag aften d. 
30. november besluttede regeringen sig for en ny devaluering. Det skulle vise 
sig, at den skulle være et led i en genopretningsplan, som regeringens økono-
miske ministre havde forhandlet på plads med LO, hvor cheføkonom Poul Ny-
rup Rasmussen spillede en væsentlig rolle. Devalueringen skulle følges af et 
prisstop og et indkomststop, som skulle praktiseres ved, at de af devalueringen 
afledede dyrtidsportioner ikke skulle udbetales, men indefryses i Lønmodta-
gernes Dyrtidsfond. Til gengæld for løntilbageholdenhed skulle der gennemfø-
res tvungen overskudsdeling med indbetaling til en central fond. Endvidere 
skulle landbrugets devalueringsgevinst på 800 mio. kr. inddrages ved en sær-
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skat på 21 promille af grundværdien. Andre erhvervs fordele af devalueringen 
skulle ikke inddrages, men lønmodtagerne skulle gennem ØD have andel i den. 
Endvidere skulle formueskatten fordobles. 

Når særskatten kom ind i billedet, skyldtes det, at man i regeringen totalt hav-
de fejlvurderet udviklingen i landbruget. Man var ikke klar over, hvor afhængig 
landbruget i en inflationsøkonomi var blevet af fortsatte prisstigninger, og de 
var udeblevet det sidste år. Men særskatten havde også til formål at vise løn-
modtagerne, hvor konsekvent, regeringen greb ind i erhvervslivets indkomst-
dannelse. Hertil kom utvivlsomt – hvad LO’s næstformand senere indrømmede 
privat overfor Kjeld Ejler og mig – at man også gerne ville straffe Venstres bag-
land for afbrydelsen af regeringssamarbejdet.  

Regeringens samlede plan var ukendt for offentligheden i det meste af week-
enden d. 1.-2. december. Men Poul Dalsager, der forgæves havde påpeget, at 
landbruget havde brug for devalueringsprovenuet til at dække de for længst 
indtrådte omkostningsstigninger, hvis den truende gældskrise ikke skulle få alt 
for stort omfang, orienterede fortroligt Kjeldsen og Chr. Sørensen. Dalsager 
havde overvejet at gå af, hvad Kjeldsen dog frarådede. For i så fald havde land-
bruget slet ingen venner tilbage i regeringen. 

På basis af disse oplysninger blev der rådslagninger hele lørdagen d. 1. decem-
ber på Axelborg mellem Kjeldsen, Hartvig Dehn, Chr. Sørensen, Kjeld Ejler, Jør-
gen Pedersen og mig. Vi enedes om, at Kjeldsen ved en samtale med statsmini-
ster Anker Jørgensen skulle gøre ham opmærksom på regeringens fejltagelse 
og på, at en fastholdelse ville medføre meget voldsomme reaktioner. I første 
omgang ville Anker Jørgensen slet ikke tale med Kjeldsen, men med stort be-
svær lykkedes det. Anker Jørgensen var imidlertid urokkelig og viste overhove-
det ingen forståelse eller forhandlingsvilje. Den kolde afvisning chokerede os 
stærkt. Det havde vi aldrig før været ude for. Lige siden Kr. Bordings tid som 
landbrugsminister havde skiftende socialdemokratiske regeringer altid søgt at 
komme til en forståelse med landbruget – eller dog som minimum gennem for-
handlinger søgt en tilnærmelse af synspunkterne. 

Sent lørdag indbød Dalsager til en orientering, hvor han kunne meddele, at re-
geringen fastholdt særskatten på 800 mio. kr., men man var villig til at tilbage-
føre 200 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede landmænd. Det blev afvist af os, 
men et nyt møde aftaltes til søndag eftermiddag. På interne møder søndag, 
den 2. december, hvori også deltog J. Esp Sørensen, slagterierne, Ejvind Mad-
sen, mejerierne og Martin Nielsen, DLG, enedes man om at indvarsle bestyrel-
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serne til møde tirsdag formiddag d. 4. december – altså lige før regeringens for-
slag, der blev fremsat d. 3. december, kom til behandling i folketinget d. 4. de-
cember om eftermiddagen. Det aftaltes også at indrykke helsides annoncer i 
dagbladene onsdag d. 5. december for at klargøre regeringsovergrebet for be-
folkningen. Jeg var med til at foreslå, at det i en så ekstraordinær situation var 
vigtigt med et ubrydeligt sammenhold i landbruget, og at ovennævnte for-
mandsgruppe suppleret med os tre sekretariatsledere blev betegnet som krise-
staben. 
 
På landbrugsministerens møde søndag eftermiddag kunne han meddele, at 
særskatten på 800 mio. kr. opretholdtes, men at der ville blive afsat 190 mio. 
kr. i rentestøtte til yngre landmænd med investeringer efter 1. januar 1976, og 
at 10 mio. kr. afsattes til vikarafløsning i sygdomstilfælde. Der var også tilslut-
ning til den aftalte statsgaranterede gældsaneringsordning. Men landbruget 
måtte på ny afvise at deltage, så længe særskatten var på bordet. Denne hold-
ning blev ikke ændret af, at regeringen nominelt nedsatte særskatten fra 800 
mio. kr. til 440 mio. kr., der så ikke længere ville være fradragsberettiget. Pres-
sen havde i løbet af søndagen fået nys om historien, og Kjeldsen gav derfor 
søndag aften i radioavisen klart udtryk for landbrugets holdning. 
 
Tirsdag d. 4. december gav bestyrelserne i både Landboforeningerne, Hus-
mandsforeningerne og i Landbrugsraadets præsidium tilslutning til følgende 
aktionsprogram: 
 

1. Helsideannoncer d. 5. december. 
2. Appel til hvert enkelt folketingsmedlem. 
3. Henvendelser til de behandlende folketingsudvalg. 
4. Landbruget bestrider statens ret til at konfiskere virkningen af en EF-

vedtaget kursjustering og vil om fornødent klage til EF-domstolen. 
5. Der tilrådes et investeringsstop, indtil lovforslaget er trukket tilbage. 
6. Bemyndigelse til om nødvendigt at sætte andre aktiviteter i gang. 

 
De følgende dage blev brugt på talrige møder med politikerne herunder time-
lange foretræder for både folketingets skatteudvalg og landbrugsudvalg. Der 
viste sig udstrakt forståelse for landbrugets synspunkter uden for regeringen, 
som dog til sidst indgik en aftale med de radikale, CD og Kr. Folkeparti om en 
reduceret krisepakke, hvor man imidlertid måtte lade overskudsdelingen og ØD 
samt lønstoppet udgå. Særskatten fastholdtes, men den blev nedsat til 7 pro-
mille eller 260 mio. kr., som ikke var fradragsberettiget. 
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Mens forslagene blev behandlet i folketinget, havde vi et møde om nogle mil-
jøproblemer med miljøminister Ivar Nørgaard. Hurtigt kom vi dog også til at 
drøfte særskatten, og vi bebrejdede regeringen, at man ikke havde forsøgt at 
finde en løsning sammen med landbruget. Man kunne måske, nævnte Ejler, 
have fået landbruget til i en overgangsperiode at undlade prisforhøjelser på 
hjemmemarkedet. Selv om dette var sagt uforpligtende og uden noget mandat, 
blev denne udtalelse dog brugt offentligt mod os af Bjørn Westh i den politiske 
debat i den følgende vinter. 
 
Inden den endelig afgørelse i folketinget indvarslede Landbo- og Husmandsfor-
eningerne til traktordemonstrationer i både København og 11 større provins-
byer d. 19. december. De fik stor tilslutning, og de afvikledes overalt i god ro og 
orden. 
 
Dagen efter havde Landbrugsraadet halvårsmøde, og om eftermiddagen fik 
medlemmerne til opgave i små grupper at opsøge hver sit politiske parti i et 
sidste forsøg på at påvirke dem, men forgæves. Samme dag havde Kjeld Ejler 
og jeg en samtale med LO’s næstformand Knud Christensen for at gøre ham 
forståeligt, at det var direkte imod LO’s interesser, hvis landbrugsproduktionen 
ikke kunne udvikle sig, og hvis landbruget nu måtte standse alle investeringer. 
Samtalen blev indledning til nærmere kontakter i den følgende tid, herunder et 
besøg i LO’s hovedkvarter i foråret 1980 og en ekskursion til Vestsjælland for 
LO’s ledelse i sommeren 1980. 
 
Efter særskattens vedtagelse d. 21. december indklagede Landbrugsraadet ved-
tagelsen for EF-kommissionen. Samtidig gik det dekreterede investeringsstop i 
gang. Det blev uddybet i en henvendelse fra formandskabet til samtlige landbo-
foreningsmedlemmer d. 9. januar. Opfordringen til at undlade alle ikke strengt 
nødvendige investeringer begrundedes med, at det høje renteniveau i sig selv 
gjorde investeringer problematiske, og navnlig at regeringen med særskatten 
havde vist, at den var rede til at inddrage den merindtægt, der skulle dække de 
stigende omkostninger. Investeringsstoppet skulle opretholdes, indtil der var 
opnået væsentlige indrømmelser på følgende 4 områder: 
 

 en overlevelsesfinansieringsordning 

 afskaffelse af særskattens samt formue- og kapitalvindingsskattens uri-
meligheder 

 tilfredsstilende prisforhøjelser i EF 

 K-lån til alle bygningsinvesteringer 
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Et halvt års seje træk. 
Det følgende halvår blev et langt sejt træk for at få de 4 krav tilgodeset i bety-
deligt omfang. Straks d. 4. januar begyndte forhandlingerne i landbrugsministe-
riet. Gældssaneringsloven var man hurtigt færdig med. Men da landbruget nu 
krævede, at den også skulle have tilknyttet et rentetilskud, trak det ud på grund 
af indbyrdes uenighed i regeringen. Imidlertid gjorde investeringsstoppets be-
skæftigelsesvirkning indtryk. Derfor lykkedes det at få gældssaneringsloven 
vedtaget lige før påske. Men for at nå det, havde det krævet en næsten daglig 
påvirkning af politikerne.  
 
Landbruget gjorde det straks fra starten klart, at der også skulle gennemføres 
en refinansiering af staldinvesteringerne siden nytår 1974 hos de landmænd, 
der endnu ikke var kørt fast, f.eks. gennem en K-lånekvote. Først lige før folke-
tingets sommerferie lykkedes det omsider at få vedtaget en lov om et 5 pct. 
årligt rentetilskud til disse investeringer.  
 
Særskatten ville regeringen ikke røre ved – bortset fra, at den kun skulle gælde 
et år, men efterhånden blødte man op i spørgsmålet om formueskatten og ka-
pitalvindingsskatten. Men lempelser ville først blive gennemført til efteråret. 
Det var ligesom rentestøtteloven led i et politisk forlig i maj, hvor også K-
lånerammen blev udvidet fra 750 mio. kr. til 1.000 mio. kr. Prisforhøjelsen i EF 
blev på knap 5 pct. – det dobbelte af kommissionens forslag. 
 
Undervejs havde landbruget allerede i februar haft et møde med statsministe-
ren på Marienborg, hvor vi med et talmateriale kunne godtgøre, at selv om 
landbruget havde fordoblet sin valutaindtjening fra 1973 til 1979, så havde 
landmændenes egen indkomst været næsten uændret, mens de lønindkom-
ster, landbruget havde skabt, var fordoblet til 10 mia. kr. og renteudgifterne 3-
doblet til 5 mia. kr. Selvom der efterhånden var udstrakt forståelse for landbru-
gets synspunkter, gav Anker Jørgensen sig ikke med det samme, og en politisk 
aftale kom derfor først i stand i maj måned. 
 
Forud for en af disse forhandlinger – jeg tror det var Marienborgmødet d. 12. 
februar, hvortil Anker Jørgensen havde indbudt Kjeldsen, Dehn og Chr. Søren-
sen – husker jeg, at Esp Sørensen i et forudgående møde i Landbrugsraadet 
sagde, at det møde ville han også gerne med til. Da mejeriformanden Ejvind 
Madsen, der tillige var vicepræsident i Landbrugsraadet naturligt og i al stilfær-
dighed sagde, at så ville han også gerne med, replicerede Esp Sørensen straks, 
at vi kunne jo ikke have alle og enhver med! 
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Den ændring, der trods alt var sket i regeringens holdning, og de indrømmelser, 
der blev givet i løbet af foråret, var af en sådan art, at organisationerne fandt 
det forsvarligt at ophæve investeringsstoppet. Det skete ved indkaldelse til et 
landsformandsmøde for både Landboforeningerne og Husmandsforeningerne i 
Vingsted d 15. april. Først blev der på separate møder i de to organisationer 
redegjort for forhandlingsforløbet. Derefter blev det så på et stort fællesmøde 
vedtaget at ophæve investeringsstoppet. Ikke alle var enige heri, fordi kravene 
endnu ikke var fuldt imødekommet. Men man accepterede dog formandska-
bets vurdering af, at holdningen var så markant ændret, og at der lå sådanne 
tilsagn på bordet, at det var forsvarligt at ophæve stoppet. 
 
I maj skulle første rate af skatten betales. Det skete under protest og med krav 
om tilbagebetaling, hvis særskatten skulle blive underkendt i EF. Landsbladet 
havde et billede af traktordemonstrationerne fra december på forsiden. Hen på 
sommeren forelå kommissionens svar på Landbrugsraadets klage. Den gik ud 
på, at da udskrivning af ejendomsskat var et nationalt anliggende, og da der 
ikke var en direkte sammenhæng mellem den enkelte landmands devaluerings-
fordel og hans skattebetaling, mente kommissionen ikke at kunne gribe ind 
over for den danske stat. Den danske kommissær Finn Gundelach havde dog 
indrømmet, at den danske regerings begrundelse for særskatten ikke havde 
gjort det alt for let at nå til den konklusion. Men kommissionen ønskede på da-
værende tidspunkt ikke at gribe ind i medlemsstaternes indkomstpolitik. 
 
Om sommeren lykkedes det også ved forhandling med realkreditinstitutterne 
at få aftalt en henstandsordning for terminsydelser, som man så håbede at få 
lovhjemmel for, når folketinget samledes til efteråret. Dermed gik det meget 
hektiske og dramatiske arbejdsår 1979-80 til ende. Det var begyndt med dra-
matiske opgør indadtil med LR-80 og udadtil med LO. På begge områder skete 
der en udvikling. LR-80 indkaldte i foråret til et nyt stormøde i Herning. Selv om 
det var en af de dage, hvor vi forhandlede intenst med regeringen, tog Kjeldsen 
alligevel derover i et taxafly for at redegøre for organisationernes holdning og 
for de resultater, der var opnået, og for dem, som var på vej. Den 25. juli havde 
LR-80 varslet til demonstration foran Axelborg – en slags gentagelse af bonde-
toget fra 1935. Der var anmeldt 2.000, men der mødte knap 200. Ved demon-
strationen krævede Ole Baadsgaard stop for tvangsauktioner og økonomi i 
produktionen. Kjeldsen var til møde i Copa, men Dehn og Chr. Sørensen rede-
gjorde for de hidtil opnåede resultater. På et efterfølgende møde i Axelborg 
med LR-80’s ledelse drøftedes virkemidlerne. LR-80 foreslog, at man for at få 
kravene opfyldt, skulle sprede gylle i gaderne omkring Christiansborg. Vi hæv-



197 

dede derimod, at vi kun kunne opnå noget, hvis vi havde sympati hos brede 
kredse i befolkningen. 

Politikernes sendrægtighed under et langstrakt forhandlingsforløb afledte ikke 
alene hos LR-80, men også i egne rækker et krav om at kunne sætte trumf på, f. 
eks. ved at standse leveringerne ligesom i 1961. Derfor rejstes kravet om, at 
landbruget skulle etablere en kampfond. Det gik der megen tid med at drøfte. 
Anderledes positivt udviklede kontakten til LO sig. Således blev landbrugets le-
delse i marts inviteret til et møde i LO’s hovedkvarter, hvor der udspandt sig en 
god drøftelse om den fælles interesse i en udvikling af landbrugsproduktionen. 
Der aftaltes både en direkte kontakt mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
og Landboforeningernes økonomisk-statistiske afdeling og nogle fælles konfe-
rencer, og landbruget indbød LO’s ledelse til en ekskursion d. 4. juli. Angrebene 
i Aktuelt ophørte. Tværtimod argumenterede bladet for en refinansiering i 
landbruget. 

Ekskursionen gik til Holbækegnen, hvor man besøgte 3 landmandsfamilier på 
forskellige brugsstørrelser med en intensiv husdyrproduktion. De havde alle 
trods dygtighed og flid finansielle vanskeligheder. Besøgene sluttede med ef-
termiddagskaffe hos Tove og Hartvig Dehn, hvor der var et stort journalistop-
bud, fordi det var en god historie, at LO og landbruget var ved at finde hinan-
den. Thomas Nielsen understregede både ved pressemødet og ikke mindst ved 
en efterfølgende middag om aftenen landbrugsproduktionens betydning for 
beskæftigelsen, og at landbruget p.t. var trængt hårdt og navnlig havde brug 
for en sænkning af renteniveauet. Det engagement, han havde mødt, viste, at 
det var værd at satse på landbruget. Man havde i efteråret 1979 taget fejl, da 
man troede, at landbruget kunne bære flere byrder. LO havde selv givet afkald 
på velerhvervede rettigheder, men havde følt sig svigtet af regeringen, som 
hurtigt frafaldt ØD. Men den manglende politiske ledelse og det splittede folke-
ting forpligtede så meget mere de organisationer, hvis medlemmer stod for 
produktion og eksport, til større samarbejde. Det måtte udbygges i den kom-
mende tid, sagde han. 

Det var meget positive ord fra Thomas Nielsen, der aldrig tidligere havde udtalt 
sig positivt om landbruget. Da han mødte om morgenen virkede han ellers mut 
– bl.a. fordi hans næstformand, Knud Christensen, der havde fået ham overtalt
til at tage med, havde meldt sig syg. Thomas Nielsen indrømmede selv om af-
tenen, at han om morgenen havde været sur, men at han var blevet stærkt op-
taget og oplivet af dagens oplevelser. 
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1979-80 havde været et drøjt år – startende med Pilegaards død i foråret og 
den gryende erkendelse i løbet af 2. halvår 1979 af, at en gældskrise var i an-
march, mens man uden for landbruget var optaget af SV-regeringens sammen-
brud, valgkamp og devaluering. Det kulminerede med decemberindgrebet, 
særskatten og traktordemonstrationerne. Derefter fulgte i 1980 et halvår, hvor 
det med et langt sejt træk lykkedes landbruget at få de fleste af sine krav igen-
nem. Dertil kom, at vi fik knyttet en forbindelse til LO, som vi flere gange kunne 
gøre brug af i resten af min virketid. 
 
Privat havde året også budt på store ændringer. Mine forældre fejrede guld-
bryllup d. 7. maj med en stor og dejlig slægtsfest. Men allerede i oktober døde 
min flittige far af et hjertetilfælde, efter at han dagen i forvejen en sidste gang 
havde gået ud over sine elskede marker, hvor han nød synet af det efterårs-
gyldne skovbryn. Kun 2 måneder senere døde min elskelige mor af en hjerne-
blødning. Det var brat at miste begge sine forældre inden for 2 måneder. Men 
vi er taknemlige for, at de med helbredet i behold nåede at fejre et glad guld-
bryllup i familiens kreds. 
 
 

Kriseforanstaltningerne - og organisationernes 
stridigheder udbygges, 1980-82. 

 
Det stod hurtigt klart, at de gældssaneringsordninger, som det med så stort be-
svær var lykkedes at få gennemført i første halvår 1980, var for begrænsede i 
omfang, og at de ikke kunne stå alene. Det skyldtes især den fortsat høje rente 
og kraftige omkostningsstigninger. 
 
På et bestyrelsesmøde d. 2.-3. juli 1980 drøftede Landboforeningerne, hvad der 
videre kunne gøres for at overvinde gældskrisen både erhvervspolitisk og ved 
en forstærket rådgivningsindsats. Fra sekretariatets side havde vi insisteret på, 
at vi også måtte have rådgivningen med i billedet, da det regnskabsmateriale, 
som vi brugte over for politikerne, også afslørede, at der var meget store effek-
tivitetsforskelle, og at mange landmænd ikke stod til at redde, hvis ikke effekti-
viteten forbedredes. Landboforeningerne havde da også altid bistået medlem-
merne ved en kombination af erhvervspolitisk og faglig indsats. Den ene del af 
mødet bestod derfor i at drøfte – efter oplæg fra chefkonsulenterne – hvad der 
kunne gøres for at øge effektiviteten, herunder ved tværfaglig rådgivning over 
for landmænd i vanskeligheder. Det blev også nævnt fra LIK, at man ville prøve-
køre nogle efteruddannelseskurser ”en uge på landbrugsskole”.  
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Erkendelsen af, at nogle landmænd selv havde et medansvar for deres økono-
miske vanskeligheder, var på et vist tidspunkt ved at skaffe mig problemer. En 
dag drøftede jeg krisen og dens årsager åbent med en tidligere medarbejder på 
Landsbladet, som jeg kendte godt, og som var blevet ansat på Børsen. Resulta-
tet blev til min overraskelse en stort opsat artikel i Børsen med budskabet, at 
landmændene selv var årsag til krisen. Heldigvis var det ikke mange af med-
lemmerne, der den gang læste Børsen. Men de, der gjorde det, lagde ikke skjul 
på deres utilfredshed. 
 
På et møde på Marienborg i september erkendte regeringen, at en mere om-
fattende finansieringsbistand måtte til, og at der også var behov for at se på de 
kapitaldræn, der skyldtes skattelovgivningen. Men der kom kun det konkrete 
ud af det, at regeringen lovede at skaffe lovhjemmel for den henstandsordning, 
som landbruget og realkreditinstitutterne selv havde aftalt i sommerens løb. 
Landbruget fremhævede, at de gennemførte ordninger måtte udvides, og at 
der desuden måtte sættes ind overfor den stærkt voksende og højt forrentede 
løse gæld. 
 
Decemberaftalen 1980. 
Flere forhandlinger i efterårets løb førte ingen vegne, og da Landboforeninger-
ne holdt sit første landsdelegeretmøde d. 16.-17. oktober i Århus, var indlæg-
gene mange, voldsomme og barske. Dalsagers indlæg efter beretningen fra den 
ledende formand, Hartvig Dehn var ikke tilfredsstillende for forsamlingen. Bed-
re blev det ikke af, at han meddelte, at han blev nødt til at tage tilbage til Kø-
benhavn om eftermiddagen for at mødes med statsministeren.  Men de dele-
gerede ville have luft for deres synspunkter. Det skulle der være tid til, og land-
brugsministeren skulle høre på det. 
 
Resultatet blev for det ene, at man strøg det punkt på dagsordenen, hvor jeg 
skulle have redegjort for sekretariatets arbejde. For det andet gik Kjeldsen på 
talerstolen, og i et meget engageret indlæg kritiserede han regeringen for den 
nølende indsats, og at det var helt utilbørligt, at landbrugsministeren ikke ville 
påhøre alle indlæg. Kjeldsen sluttede sit indlæg med at pege på Dalsager, mens 
han højlydt dekreterede: ”Du bliver her.” Det var populisme, så det i bogstave-
ligste forstand bragede i hallen. Men det virkede – både på sammenholdet ind-
adtil og udadtil. Dalsager blev også om eftermiddagen, men beklagede sig til 
mig over, at jeg ikke havde advaret ham i forvejen. Delegeretmødet sluttede 
med – som ledelsen havde lagt op til – at kræve en væsentlig udbygning af 
overlevelsesordningerne og en genskabelse af økonomien ved markante pris-
forhøjelser, sænkning af renteudgifterne og lempelser i produktionsapparatets 
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beskatning. Endvidere forlangte man en rammeaftale med regeringen til gen-
skabelse af stabilitet og tillid. Endelig vedtog man at anlægge sag mod regerin-
gen ved EF-domstolen om særskatten. 
 
På det grundlag førtes der nye forhandlinger med statsministeren både d. 24. 
oktober og 24. november. Forud havde man efter aftale med de øvrige organi-
sationer besluttet at gøre en billiggørelse af driftskreditterne til det nye hoved-
krav - udover en forøgelse af bevillingerne til de allerede etablerede ordninger. 
Men netop på dette område var regeringen helt afvisende, og da landbruget så 
svarede, at så kunne landbruget ikke tage medansvar for, hvad regeringen i øv-
rigt ville lægge frem, erklærede statsministeren, at så var der ikke mere at tale 
om – og dermed var forhandlingerne afbrudt. 
 
På initiativ af den radikale Ole Vig Jensen, der var formand for folketingets 
landbrugsudvalg, genoptog man dog i december nogle tekniske drøftelser i 
landbrugsministeriet. På det grundlag blev forhandlingerne modstræbende 
genoptaget hos statsministeren d. 11. december, og de fortsatte lige til d. 18. 
december, hvor der blev sluttet en aftale, som Anker Jørgensen krævede, at 
landbruget skulle tage medansvar for. I den senere trykte udgave af hans dag-
bog glædede han sig over, at han med denne tilslutning fra landbruget afpare-
rede en angrebsflade fra Venstre. 
 
Aftalen indeholdt en væsentlig udvidelse af de to overlevelsesordninger med 
bl.a. en tredobling af rentetilskudsbevillingerne. Hvad angår det nye hovedkrav, 
den løse gæld opnåedes der to ting. For det første blev der stillet K-lån på 1,3 
mia. kr. til rådighed for refinansiering af de besætningsudvidelser, der var sket 
siden nytår 1977. For det andet stillede regeringen 150 mio. kr. til rådighed for 
en fond til sikkerhed for refinansiering af løs gæld med udlandslån til en lavere 
rente. Forudsætningen var, at erhvervet skaffede et tilsvarende beløb. Endelig 
lovede regeringen at ville argumentere for væsentlige prisforhøjelser i EF, og 
man ville også drøfte en rammeaftale nærmere. 
 
Med decemberaftalen nåede vi et gennembrud som resultat af det pres, som vi 
med blandt andet delegeretmødets massive opbakning og befolkningens for-
ståelse havde kunnet lægge på regeringen. Der gik imidlertid 3 måneder med at 
få tilsagnene vedr. gældssanering, rentetilskud og refinansiering med K-lån 
gennemført lovgivningsmæssigt og administrativt. Regeringen holdt sit løfte 
om at medvirke til maksimale prisforhøjelser i EF. De blev for dansk landbrug 
alt inklusive på 11,5 pct. 
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Allerede i sommeren 1980 havde regeringen lovet at se på problemerne vedr. 
både kapitalvindingsskat, formueskat og jordbeskatning, og i løbet af foråret 
1981 uddybede Landbo- og Husmandsforeningerne sine synspunkter. Men kun 
med formueskatten skete der nogle lempelser i forhold til skærpelsen i decem-
ber 1979. Vigtigst var, at der nu indførtes en regel om, at der skulle ske et ned-
slag for formuer, der var bundet i fysiske erhvervsaktiver som f.eks. skov (-30 
pct.) og landbrug (-20 pct.). Når det kunne gennemføres skyldtes det, at jeg i en 
privat samtale med den skattepolitiske medarbejder i Arbejdernes Erhvervsråd, 
Mogens Lykketoft havde fået ham til at indse, at der var en beskæftigelses-
mæssig interesse i at lade fysiske erhvervsaktiver beskatte mindre end finan-
sielle aktiver. 
 
Midtvejs i denne proces holdt jeg i februar 50 års fødselsdag. Her måtte jeg 
konstatere, at kamp mod landbrugskrise åbenbart var blevet min skæbne, idet 
30’ernes krise foldede sig ud i mit fødselsår 1931. Som fødselsdagsgave af 
Landboforeningerne fik jeg i øvrigt bevilget en studierejse til USA. Den blev der 
imidlertid først tid til at foretage i sommeren 1986. Kun få dage efter min fød-
selsdag mistede jeg min livskloge og rolige svigerfar. Uden forudgående syg-
dom skiftede han – ifølge min svigermor – næsten umærkeligt fra tid til evig-
hed. 
 
Sikringsfond – grovvarefonde. 
Aftalen, det tog længst tid at få gennemført, var frigivelsen af de 150 mio. kr. til 
en sikringsfond til billiggørelse af den løse gæld. Det skyldtes imidlertid primært 
landbrugets egen uenighed om, hvordan man kunne tilvejebringe de supple-
rende ekstra 150 mio. kr., som landbruget selv skulle yde. 
 
Idemanden til ordningen med at refinansiere den løse gæld med kurssikrede 
udlandslån, Kjeld Ejler havde regnet med, at mejerier og slagterier ville give til-
sagn om at stille midlerne til rådighed. De meldte imidlertid umiddelbart fra, 
selvom de havde anbefalet decemberaftalen. Der fulgte så en lang og delvis 
ydmygende serie drøftelser med anmodning om bidrag fra kredit- og pengein-
stitutter, hvis velvilje beroede på, hvad landbruget selv kunne bidrage med. Ej-
ler opstillede derefter en fordelingsnøgle, hvor mejerier og slagterier hver for 
sig kun skulle bidrage med 20-25 mio. kr. Men også dette blev afslået sidst i fe-
bruar. 
 
Ganske vist var der flere, der på slagteriernes delegeretmøde først i marts kriti-
serede den afvisende holdning, men Esp Sørensen holdt fast og fik bl.a. stærk 
opbakning fra LR-80 talsmanden, Ole Baadsgaard, der var en af de delegerede 
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fra Skive slagteri. Herefter besluttede Landbo- og Husmandsforeningerne ved 
et fælles forretningsudvalgsmøde d. 4. marts at sætte sikringsfonden i gang 
med garantikapital fra Finansieringsfonden af 1963 suppleret med bidrag fra de 
institutioner, der havde vist interesse. Finansieringsfondens bestyrelse bestod 
af 3 fra Landboforeningerne, 3 fra Husmandsforeningerne og 3 fra Landbrugs-
raadet (Esp Sørensen, Thomas Jørgensen og Martin Nielsen). Flertallet var der-
for sikret, men ved disposition over kapitalen skulle der ifølge vedtægterne væ-
re tilslutning fra mindst 1 fra hver af de 3 organisationer. Da Martin Nielsen var 
positiv, var det også i orden. Men Esp og Thomas Jørgensen hævdede, at Mar-
tin skulle indordne sig, ellers ville han blive afsat som Andelsudvalgets formand. 
Sagen blev yderligere kompliceret af, at både landbrugsministeriet som fon-
dens tilsynsførende og Nationalbanken var kritiske overfor denne løsning. 
 
Redningsmanden blev DLG’s effektive direktør Bent Hansen. Ud fra ræsonne-
mentet, at det meste af den løse gæld var grovvaregæld, gik Martin Nielsen og 
han med opbakning fra bl.a. KFK ind for, at grovvareselskaberne stillede de for-
nødne midler til rådighed. Der blev så dannet to grovvarefonde – 1 for andels-
selskaberne og 1 for de private - der hver skulle skaffe 75 mio. kr., og som så 
også hver fik tilført 75 mio. kr. statspenge. 
 
Denne løsning kunne alle tiltræde, og den blev også godkendt af regeringen. 
Fondene kom i høj grad til at sanere de overlevelsesværdige landmænds løse 
gæld, og en væsentlig del af den statslige garantikapital var stadig intakt, da 
ordningerne udløb, og beløbet blev med regeringens godkendelse overført til 
en særlig afdeling 84 i Finansieringsfonden af 1963. Disse beløb kunne da bru-
ges til gode fælles formål, bl. a. opførelsen af Landbrugets Rådgivningscenter i 
Skejby. Samtidig betød saneringen en ændring af den hidtidige praksis, hvor 
grovvareselskaberne havde finansieret en væsentlig del af landmændenes 
driftskreditter. I fremtiden kom pengeinstitutterne til at spille den helt domine-
rende rolle, og det skulle vise sig at være et meget sundere system. Men den 
forudgående bitre uenighed kom til at belaste samarbejdet i og omkring Land-
brugsraadet. 
 
Slagterikonflikt. 
Midt i den interne strid om grovvarefondene og de ørkesløse forhandlinger 
med regeringen om skatteproblemerne blev situationen alvorligt forværret af 
en strejke på slagterierne. Det betød for det første en alvorlig forværring af 
landmændenes økonomi, der netop i foråret 1981 var på sit lavpunkt. Således 
kostede hver uges strejke 300 mio. kr., og strejken kom til at løbe i godt 14 da-
ge. For det andet kom det til at forværre forholdet mellem Landbo/Husmands-
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foreningerne og brancherne. Det var i forvejen anstrengt af, at Landboforenin-
gernes delegeretmøde i 1980 havde opfordret til større sammenhold om 
hjemmemarkedssalget, idet landmændene fandt det uholdbart, at indbyrdes 
priskonkurrence forringede deres indtægter yderligere. Alene på mejeriområ-
det viste mejeriernes egne undersøgelser, at der var 80 mio. kr. at hente. Men 
trods kritikken lykkedes det ikke at standse den indbyrdes konkurrence hverken 
på slagteri- eller mejeriområdet. 
 
Slagteriarbejderne havde sendt 2. strejkevarsel til ikrafttræden d. 22. april, 
onsdag efter påske. Kjeldsen havde straks appelleret til parterne og til regerin-
gen om at undgå strejken, der ville blive meget dyr for alle parter. Regeringen 
forsøgte forgæves at mægle i dagene før påske, og tirsdag d. 14. april appelle-
rede Landbo- og Husmandsforeningernes formandskaber og Landbrugsraadet 
atter om at undgå strejken, ellers ville organisationernes bestyrelser blive ind-
kaldt til møde 2. påskedag d. 20. april. 
 
Fra møderne 2. påskedag på Nyborg Strand i både Landbo- og Husmandsfor-
eningerne og Landbrugsraadet sendte man en appel til statsministeren om at 
standse strejken, idet man samtidig gjorde opmærksom på, at man ville holde 
regeringen ansvarlig for de økonomiske tab, som en strejke ville påføre land-
bruget.  
 
Statsministeren fik samme nat bragt parterne sammen, men et nyt mæglings-
forslag blev forkastet af slagteriarbejderne, og dermed ville strejkerne gå i gang 
onsdag d. 22. Herefter udsendte landbrugsorganisationerne en opfordring til 
landmændene om at undgå enhver levering af levende dyr til slagtermestre, 
slagtehuse, markeder og auktioner for at undgå, at enkeltpersoner skulle profi-
tere af situationen. 
 
Kommunikationen til medlemmerne var imidlertid vanskeliggjort af, at der også 
var typografstrejke, så vi var afhængige af radio og TV. Derudover måtte opfor-
dringen videreformidles med telefonkæder og breve til medlemmerne gennem 
de lokale foreninger. Regionsvis blev der holdt formandsmøder, og opfordrin-
gen blev overalt efterlevet. 
 
På nye bestyrelsesmøder i Landbo- og Husmandsforeningerne mandag d. 27. 
april enedes man om følgende krav til regeringen, som også – efter nogen dis-
kussion - fik tilslutning i Landbrugsraadets præsidium: 
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 Skadesløsholdelse for manglende slagteriafregninger 

 Nedbringelse af rentebelastning og overbeskatning 

 Opnåelse af en rammeaftale om indkomstparitet 
 
På bestyrelsesmøderne i både Landbo- og Husmandsforeningerne var der enig-
hed om, at det kunne blive nødvendigt at udløse en eller anden form for mæl-
kekonflikt, hvis landbrugets krav ikke blev imødekommet. I givet fald måtte 
mælkeproducenterne holdes skadesløse med en erstatning på 75-80 pct. af den 
evt. tilbageholdte mælks værdi. Tabet skulle finansieres med 50 pct. af mejeri-
ernes fællesorganisations formue og et ekstra kontingent i Landbo- og Hus-
mandsforeningerne på 0,1 promille af ejendomsværdien. Mejerierne, som der 
havde været forhåndskontakt med, skulle have repræsentantskabsmøde tors-
dag d. 30. april for at drøfte dels egne overenskomstforhold, dels medfinansie-
ring af en konflikt. På mødet bakkede mejerierne landbrugets krav op, men 
man ønskede ikke at medvirke til en egentlig konflikt. Mejeriernes egne over-
enskomster løstes uden konflikt. 
 
I løbet af ugen enedes parterne i slagterikonflikten om en ny overenskomst, 
som 80 pct. af tillidsmændenes tilsluttede sig. Da den alligevel blev forkastet af 
medlemmerne, blev den d. 6. maj ophøjet til lov af folketinget.                          
 
Først derefter kunne arbejdet genoptages på slagterierne. Det, slagteriarbej-
derne opnåede ekstra i forhold til det oprindelige mæglingsforslag, svarede til 
700 kr. på årsbasis. Men strejken havde kostet hver arbejder 1.000 kr. om 
ugen, og landmændene var blevet 600 mio. kr. fattigere. 
 
Forhandlingerne gik nu videre i landbrugsministeriet - både tekniske drøftelser 
og politiske, hvor vi over for ministeren uddybede, hvordan de opstillede krav 
kunne imødekommes. Landbrugsministeren gav da også nogle mindre ind-
rømmelser, så gældssaneringsloven og rentesaneringsloven kunne udnyttes 
bedre. Men hovedkravet om en mærkbar generel rentelettelse ved en omfat-
tende gældsombytning blev der ikke givet indrømmelser på. Disse spørgsmål og 
de udestående skatteproblemer henvistes til et møde med statsministeren og 4 
andre ministre og deres respektive embedsmænd på Marienborg d. 12. juni. 
 
På et forudgående møde i Landbrugsraadet havde der været en skarp ordveks-
ling mellem Landboforeningernes og Husmandsforeningernes formænd på den 
ene side og Esp Sørensen på den anden side, fordi denne i andelsselskabernes 
blad Produktion havde angrebet Landbo- og Husmandsforeningerne for deres 
holdning både til sikringsfonden og vedr. et muligt leveringsstop i anledning af 
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de fastkørte forhandlinger. Ordvekslingen resulterede i, at der på Marienborg-
mødet kun deltog folkevalgte fra landbruget, idet Esp Sørensen insisterede på, 
at der ikke måtte deltage funktionærer, mens ministrene var ledsaget af hver 
deres embedsmænd. Udover Kjeldsen, Dehn og Chr. Sørensen deltog også Esp 
Sørensen, Thomas Jørgensen og Martin Nielsen. Normalt deltog både Ejler, Jør-
gen Pedersen og jeg i den slags møder både for at bistå vore formænd under 
mødet og for at få et førstehånds indtryk af, hvordan den politiske stemning 
var, så vi vidste, hvad vi i sekretariaterne skulle præstere til de følgende møder, 
og hvad vi indimellem skulle forhandle med embedsmændene om. 

Da mødets hovedformål var at drøfte det oplæg, som vi i Landboforeningerne 
havde lagt mange kræfter i, og som vi også havde drøftet opklarende i enkelt-
heder med både landbrugsministeriet og skatteministeriet, var jeg alvorligt 
vred over at blive forment adgang. Det gav jeg også efterfølgende udtryk for i 
et vredt brev til Kjeldsen og Dehn, inden jeg sammen med Ellen og Ole drog på 
campingferie i Pyrenæerne. Jeg hævdede, at jeg ikke havde mulighed for til-
strækkeligt effektivt at bistå med hverken udformning eller virkeliggørelse af 
Landboforeningernes politik, hvis man udelukkede mig fra de afgørende politi-
ske drøftelser. Efter ferien understregede formændene for mig, at det havde 
været en speciel situation forårsaget af uenigheden med Esp Sørensen, og at 
jeg som hidtil skulle ledsage formændene til den slags møder. 

Da jeg ikke deltog i Marienborgmødet, kunne jeg heller ikke referere resultatet 
til de lokale formænd. Jeg måtte nøjes med at gengive Landbrugsraadets (Esp 
Sørensens?) lakoniske og mærkværdige pressemeddelelse, når der tænkes på 
de mange forudgående møder: 

”Landbrugsraadets organisationer har i dag fredag haft en første (!!!) drøftelse 
med regeringen om landbrugets alvorlige økonomiske situation. Drøftelserne, 
som primært drejede sig om den fremtidige kontakt mellem parterne, var kon-
struktive. Der var enighed om ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.” 

Jeg tilføjede, at der var aftalt nedsættelse af et udvalg om finansiering og be-
skatning. Senere fik jeg at vide, at man også havde besluttet at nedsætte et ud-
dannelsesudvalg. 

Negativ skat og tilbud om indekslån 
Finansieringsudvalget, det såkaldte Gustav Wied-udvalg, som jeg blev medlem 
af, konstaterede i sin betænkning, at et forringet bytteforhold mellem salgspri-
ser og omkostninger samt den stigende rentebyrde var den væsentlige årsag til 
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problemerne, der nu var blevet så store, at en produktionstilbagegang truede. 
Man gennemgik forskellige lånetyper med lavere rentebyrde. På markedsvilkår 
kunne især indekslån og kurssikrede udlandslån have en effekt. Ellers måtte 
man overveje egentlige statslån eller lån af samme type som den af National-
banken finansierede skibskreditfond med en rente på 7-8 pct. 
 
På skatteområdet kortlagde man mulighederne for likviditetslettelse ved lem-
pelser af både kapitalskatterne og indkomstskatterne. Men der blev også på 
mit initiativ nævnt muligheden af gennem såkaldt negativ skat at give en likvidi-
tetslettelse til underskudsgivende landbrug. De skulle have muligheden for her 
og nu at få udbetalt skatteværdien af deres underskud i stedet for at fremføre 
det som fradrag i senere års overskud. 
 
I håb om at fremme en løsning hurtigt efter folketingets åbning, hvor betænk-
ningen forelå, havde landbruget arrangeret en ekskursion for folketingsmed-
lemmer til Vestjylland i august, og i september indledtes møder med land-
brugsministeren. 
 
Fra Landboforeningernes side og med opbakning fra Husmandsforeningerne og 
Landbrugsraadet krævede man en øjeblikkelig likviditetslettelse gennem en 
negativ indkomstskat og en egentlig gældsafløsning, f.eks. gennem såkaldte 
grønne obligationer, som skulle udstedes på samme vilkår som skibskreditobli-
gationerne. Det blev forelagt landbrugsministeren i september. Statsministeren 
meddelte imidlertid d. 1. oktober, at det var regeringens hensigt at give mulig-
hed for indekslån på markedsvilkår til både boliger og landbrug, herunder til 
gældsafløsning, og at man derudover ville fremsætte lovforslag om negativ 
skat.    
 
I Landboforeningerne fastholdt vi, at en refinansiering med indekslån på mar-
kedsvilkår ikke løste det grundlæggende problem, at landbruget som følge af 
en fejlslagen økonomisk politik havde ophobet en alt for stor og for dyr gælds-
byrde. Med indekslån ville man blot skubbe problemerne foran sig, og så ville 
de blot blive endnu større i fremtiden. Det var i virkeligheden kernen i den 
strid, der i det følgende år udspandt sig mellem Landbo- og Husmandsforenin-
gerne (og brancherne), om hvorvidt en refinansiering skulle ske på markedsvil-
kår med en lavere nuværende ydelse mod en fremtidig højere ydelse, eller om 
der ved offentlig foranstaltning skulle ske en varig lettelse af den rentebyrde, 
som var oparbejdet under 70’ernes fejlslagne økonomiske politik. Landbofor-
eningerne stod her for det sidste synspunkt, mens Husmandsforeningerne, 
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slagterierne og mejerierne var rede til at give afkald på fremtidige værdistig-
ninger mod lettelser i nutiden. 
 
Efterårets delegeretmøde i Landboforeningerne var en kraftig opbakning til 
kravet om afskaffelse af landbrugets særskatter og om en gældsafløsning. Men 
samtidig kunne aviserne berette, at mejerierne og slagterierne overvejede de-
res eget refinansieringsforslag, baseret på pensionskasselån, hvor man vist nok 
havde nogle vage forestillinger om, at pensionskasserne kunne udlåne ”tålmo-
dig kapital”, der først skulle forrentes, når det blev bedre tider. Prisen skulle 
formentlig være en opskrivning (indeksering) af hovedstolen. 
 
På et efterfølgende møde hos landbrugsministeren krævede landbruget en hur-
tig gennemførelse af den negative indkomstskat og en gældsafløsning, der 
kunne give landbruget en rentelettelse på 2-3 mia. kr. Indtil den var gennem-
ført, måtte der ydes en ny terminshenstandsordning til tvangsauktionstruede, 
men overlevelsesværdige bedrifter. Ministeren meddelte, at regeringen ville 
gennemføre en negativ skat, og at man var positiv over for pensionskasselån. 
(Mistanken om separate drøftelser mellem ministeren og de 2 branchefor-
mænd var nærliggende). 
 
Forhandlingerne gik imidlertid i stå på grund af folketingsvalg i november. Det 
lykkedes dog landbruget ved en lynaktion at få en terminshenstandsordning 
vedtaget i finansudvalget, og det lykkedes også at få landbrugets problemer 
centralt placeret i valgkampen. 
 
Efter valget enedes alle landbrugsorganisationer om følgende krav fremført 
over for landbrugsministeren i januar 1982: 
 

 negativ skat og suspension af jordskatterne 

 en gældsafløsning, som evt. kunne baseres på indekslån under forud-
sætning af, at gældsopskrivningen først begyndte efter opnåelse af et 
rimeligt indkomstniveau. (Landboforeningernes bestyrelse var ellers 
imod indekslån, men bøjede sig for husmændene og brancherne under 
den angivne forudsætning). 

 akkordordninger for truede, men levedygtige bedrifter 

 refinansiering med K-lån af tidligere års bygningsinvesteringer 
 
Det eneste, regeringen kunne gå med til, var en negativ skat og indekslån uden 
den af os krævede indkomstklausul. Forslaget om negativ skat blev forelagt i 
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folketinget i en meget skrabet udgave. Det lykkedes os at få loven væsentligt 
forbedret, og selvom den kun gav skatterabat på nettorenteudgifter, kom den 
alligevel til at give en likviditetslettelse på i alt 925 mio. kr., som 11.000 land-
mænd fik gavn af i 1982. Den blev dermed i sin virkning en af de mere succes-
rige kriseordninger. Den blev dog i offentligheden skæmmet af, at enkelte by-
landmænd med et mindre landbrug også havde kunnet bruge den til at få skat-
terabat på deres nettorenteudgifter i andre virksomheder. 
 
Mens den negative skat, der blev den sidst gennemførte kriseordning under 
Anker Jørgensen, blev en succeshistorie for landbruget, opnåede regeringen 
også en succes i sit sidste halvår. Mens den siden december 1979 havde stået 
over for et enigt landbrug, lykkedes det i 1982 regeringen med sine forslag om 
indekslån at få landbrugets organisationer til at skændes indbyrdes i en strid, 
der ikke var set tilsvarende siden striden om Afsætningsrådet i 1959-60. Den 
gang var mejerier og slagterier vrede over, at Landbo- og Husmandsforenin-
gerne ville bestemme over afsætningen. Nu måtte navnlig Landboforeningerne 
forsvare sig mod, at mejerier og slagterier ville bestemme over landbrugspoli-
tikken. 
 
 
 

Jordbank og organisationsstrid, 1982. 
 
Den strid, der kulminerede i sensommeren 1983, havde indirekte sit udspring i 
2 initiativer, som henholdsvis jeg og min kollega Kjeld Ejler i Landbrugsraadet 
havde taget. Men den egentlige årsag var slagteriformandens ønske om poli-
tisk indflydelse/magt. 
 
Da vi d. 30. november 1979 blev klar over regeringens konfrontationskurs var 
det mit forslag, at man inddrog de 3 store andelsorganisationsledere, og at 
man med dem dannede en akut ”krisestab” til at koordinere indsatsen i denne 
helt ekstraordinære situation. Det udviklede sig imidlertid til, at denne nydan-
nelse fik blivende karakter i de følgende 2 år. Det bevirkede, at både Esp Sø-
rensen fra slagterierne og Thomas Jørgensen fra mejerierne følte sig tillagt en 
mere udstrakt erhvervspolitisk beføjelse, end de hidtil havde haft – en beføjel-
se som vi i Landbo- og Husmandsforeningerne måtte bestride, idet vi fastholdt, 
at indholdet af den bedriftsvendte landbrugspolitik måtte fastlægges ved be-
slutninger i vore to demokratisk opbyggede landbrugspolitiske organisationer. 
Dette synspunkt havde vi også altid forfægtet overfor både LS og senest LR-80.  
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For de to landbrugspolitisk engagerede brancheformænd tegnede det sig an-
derledes. Ingen af dem var blevet valgt til en landboforeningspost. Og Esp Sø-
rensens forgænger, Johs. Dons Christensen – selv tidligere landboforenings-
formand - havde en gang sagt, at den største tillid, man kunne opnå, var at bli-
ve valgt til formand i en lokal landboforening af sine standsfæller. Esp Søren-
sen havde tværtimod ligget i strid med Ålborg Amts Landboforening. Begge sad 
nu som formænd for brancheforeninger, hvis indflydelse var aftagende i takt 
med, at der skabtes større og større mejeri- og slagteriselskaber, der overtog 
flere og flere af de funktioner, som tidligere havde været henlagt til fællesska-
bet i brancheforeningerne. Det medvirkede til, at de ønskede at få direkte ind-
flydelse på landbrugspolitikken ud fra deres del af produktionsværdierne og ud 
fra deres personlige interesse i landbrugspolitikken. 
 
Det andet udspring var Kjeld Ejlers forslag i efteråret 1980 om, at den løse 
gæld måtte kunne billiggøres ved hjemtagning af rentebillige udlandslån. Det 
havde han argumenteret vedvarende for under drøftelserne i landbrugsmini-
steriet. Men da regeringen ikke ønskede at administrere en sådan løsning, nø-
jedes den med at stille 150 mio. kr. til rådighed som sikkerhed, hvis landbruget 
kunne skaffe et lignende beløb. Som optimistisk menneske regnede Ejler med, 
at de 2 store brancher nok ville yde en væsentlig del af beløbet. Men der gjor-
de han regning uden vært. Esp og Thomas Jørgensen havde ikke været med til 
det afsluttende møde med Anker Jørgensen d. 18. december 1980, hvor afta-
len faldt på plads. Selvom de ifølge Kjeld Ejler forud havde givet principiel til-
slutning, endte de med at vende sig mod denne del af kriseløsningen, som der-
for først efter en række enerverende faser blev virkeliggjort med flere måne-
ders forsinkelse ved DLG’s mellemkomst. Initiativet hertil var jfr. foregående 
afsnit DLG’s direktør Bent Hansens med stærk opbakning af formanden Martin 
Nielsen. 
 
Ved Landbrugsraadets halvårsmøde i december 1981 stillede de to brancheud-
valgsformænd – med henvisning til forløbet med grovvarefondene – krav om, 
at der nedsattes et udvalg til at afklare forhandlingskompetencen i forhold til 
regeringen. Ellers ville de ikke stemme for budgettet. Det vedtoges så, at dette 
udvalg skulle være lig med krisestaben. Det man tilsigtede var, at forhandlin-
gerne i fremtiden skulle føres af Landbrugsraadets præsident og de 2 vicepræ-
sidenter, bistået af Landbrugsraadets direktør. Det var umiddelbart et mistil-
lidsvotum til Kjeldsens måde at koordinere indsatsen på, men i virkeligheden 
drejede det sig om at afkoble Landboforeningernes og deres sekretariats do-
minerende indflydelse på landbrugspolitikkens udformning. Udvalget skulle 
færdiggøre arbejdet inden næste møde i juni. Men inden vi nåede så vidt, lyk-
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kedes det regeringen for alvor at tilspidse situationen omkring de organisati-
onsmæssige modsætninger. 
 
Jordbankforhandlingerne. 
Året 1982 startede som foran nævnt med en forhandling hos landbrugsmini-
steren på basis af et oplæg, som var afstemt i krisestaben d. 7. januar, og som 
bl.a. indeholdt en likviditetslettelse gennem negativ indkomstskat og suspensi-
on af jordskatterne og en gældsafløsning med K-lån til refinansiering af tidlige-
re investeringer og mere alment gennem andre rentebillige lån, herunder in-
dekslån, hvor det var en forudsætning for indekseringen, at landbrugsindtje-
ningen fulgte den almindelige indkomstudvikling. 
 
I de efterfølgende forhandlinger stod det klart, at regeringen kun kunne tilbyde 
negativ skat og gældsafløsning med indekslån – endda i meget begrænset om-
fang. Den 16. marts erklærede Landboforeningernes bestyrelse forhandlinger-
ne for sammenbrudt, hvis ikke der kom nye tilbud på bordet. En række møder 
med regeringen, som jeg og min kollega Jørgen Pedersen blev forment adgang 
til at deltage i, ændrede ikke på situationen, og også krisestaben erkendte, at 
det hele lå på gulvet. Da regeringen var presset af oppositionen i folketinget, 
indbød Anker Jørgensen til et møde d. 25. marts. Her tilbød han en gældsaf-
løsning via en såkaldt jordbank. Den skulle med 1. prioritets sikkerhed kunne 
yde lån med en fast rente, 5 pct., men lånets hovedstol skulle opreguleres med 
stigningen i jordværdierne. Da ordningen først kunne gennemføres det følgen-
de år, tilbød regeringen i mellemtiden et rentetilskud til den omtalte gæld. 
Statsministeren skulle have svar samme aften. 
 
Efter hjemkomsten mødtes krisestaben, men Kjeldsen var forhindret, fordi han 
skulle lede et møde i Farsø Sparekasse. Kjeld Ejler skulle så telefonisk orientere 
ham om mødets udfald. Chr. Sørensen, Esp Sørensen og Thomas Jørgensen var 
indstillet på et positivt svar bakket op af Jørgen Pedersen og Kjeld Ejler, mens 
Hartvig Dehn og Martin Nielsen og undertegnede var modstandere eller skep-
tiske. Alle var dog enige om at opstille nogle forudsætninger om flere indrøm-
melser. 
 
Da jeg gik hjem, var jeg mismodig, idet jeg troede, at det ville ende med accept 
af jordbankideen. Hvis sagen var kommet til afstemning i Landbrugsraadet, 
ville disse indekslån være blevet vedtaget med et flertal af husmændene og 
andelsorganisationernes stemmer, selv om landmændenes største organisati-
on, Landboforeningerne stemte imod.  Men endnu havde Landboforeningerne 
sin suverænitet, hvis man ville bruge den. Og det gjorde man heldigvis. 
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Hvad der skete senere på aftenen, ved jeg ikke så nøje. Men kl. 21.30 udsendte 
Ritzau en meddelelse om, at landbruget havde accepteret jordbankideen. Der 
blev senere gættet på, at kilden var Husmandsforeningerne. Jeg tror nok, at 
Kjeldsen i løbet af aftenen efter Ejlers orientering tog kontakt til både Dehn, 
Martin Nielsen og også til Anders Andersen, idet Kjeldsen også var interesseret 
i at høre firkløverpartiernes holdning, inden han traf sin egen afgørelse. 
 
Da Kjeldsen kl. 23.00 ringede til Anker Jørgensen, og denne endnu engang afvi-
ste landbrugets forudsætninger, måtte Kjeldsen afvise jordbankforslaget. 
Kjeldsens meget skarpt formulerede afvisning blev da også hovedhistorien i 
næste morgens radioaviser. 
 
Landboforeningernes forretningsudvalg var dagen i forvejen indvarslet til mø-
de om formiddagen d. 26. marts. Her tilsluttede man sig afvisningen af jord-
banken, og på et nyt møde d. 15. april vedtog man et i sekretariatet udarbej-
det alternativt oplæg til kriseløsning: ”Vejen til genskabelse af et økonomisk 
sundt landbrug”. Oplægget, der blev godkendt af bestyrelsen d. 21. april, tog 
udgangspunkt i, at landbruget manglede 5 mia. kr. i indtjening, og at beløbet 
måtte dækkes ved en kombination af: 
 

 prisforbedringer i EF 

 lettelse i jordskatterne 

 rentelettelse på 3 mia. kr. gennem K-lån til refinansiering af tidligere 
bygningsinvesteringer, forbedret gældssanering og gældsafløsning med 
”grønne lån” af samme type som skibskreditterne. 

 
Dette oplæg blev nu sendt til folketingets landbrugsudvalg. Inden folketingets 
sommerferie indgik regeringen imidlertid forlig med de radikale om mindre 
forbedringer af de bestående ordninger og om, at et udvalg om indekslån skul-
le forberede en konkret udformning af en langsigtet finansieringsreform base-
ret på jordbrugsrelaterede indekslån på markedsvilkår. 
 
For alle organisationer var dette et skuffende resultat af folketingsamlingen, og 
i Landbrugsraadet måtte den radikale Hans Larsen Ledet stå for skud. Der blev 
indrykket store annoncer i dagspressen med et billede af et landbrug på en 
skovl og med teksten: ”Store værdier kastes væk. Krisen har kostet landmæn-
dene 5 mia. kr. og samfundet 30.000 arbejdspladser, som har krævet 2,5 mia. 
kr. i understøttelse. Krisen kunne være vendt med 2 mia. kr. i lettelse, men fol-
ketinget bevilgede kun 300 mio. kr. – og tog på ferie”. 
 



212 

I august måned kørte regeringen fast, idet navnlig SID ikke ville acceptere nød-
vendige stramninger af den økonomiske politik. 

I stedet dannedes i september en 4-kløver regering under ledelse af Poul 
Schlüter. Regeringen lagde fra starten en fastkurspolitik til grund for sin politik. 
For at gennemføre dette blev den automatiske dyrtidsregulering afskaffet. 
Derfor gik regeringen også imod indekseringen af låneforhold, og forslagene 
fra indekslåneudvalget blev derfor skrottet. Den låneform, som havde givet an-
ledning til splittelse i landbruget var dermed ude af billedet, selv om oppositi-
onen senere fik gennemført visse muligheder for indekserede jordbrugslån. 

Organisationsstriden kulminerer. 
Ved Landbrugsraadets halvårsmøde i juni var den organisatoriske splittelse 
stadig aktuel. Det interne udvalgsarbejde var endnu ikke færdigt. Landbo- og 
Husmandsforeningernes repræsentanter fastholdt, at erhvervspolitikken var 
deres område, men at de som hidtil gerne så den koordineret i Landbrugsraa-
det, og at henvendelser og forhandlinger skete i de 3 organisationers navn. 
Men mejerier og slagterier mente, at landbrugets erhvervspolitik skulle fast-
lægges i og af Landbrugsraadet. Man skitserede 4 muligheder: 

 en udvidelse af samarbejdet og effektivisering i Landbrugsraadet (Land-
bo- og Husmandsforeningerne)

 henlæggelse af al landbrugspolitisk kompetence til Landbrugsraadet
(mejerier og slagterier)

 forhandlingskompetencen lægges i medlemsorganisationerne, og Land-
brugsraadets aktiviteter nedtrappes stærkt (mejeriers og slagteriers al-
ternative forslag)

 en ny demokratisk opbygget enhedsorganisation med fuld kompetence
(Landboforeningernes alternative forslag)

Det blev så vedtaget at holde en konference for alle medlemsorganiationer på 
Kolle Kolle d. 4.-5. august. Efter et gruppearbejde og påfølgende afrapporte-
ring konkluderede Kjeldsen - idet han understregede, at det ikke i alle tilfælde 
dækkede hans personlige opfattelse - at der havde været udstrakt stemning 
for følgende: 
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 Landbrugsraadet styrkes, men indenfor de nuværende regler, der un-
derstreger medlemmernes suverænitet 

 Landbrugsraadet skal også beskæftige sig med erhvervsøkonomi, og der 
skal oprettes et økonomisk-politisk udvalg (en formalisering af krisesta-
ben) med egen sekretariatsbetjening 

 Forhandlinger med regeringen føres af de 3 præsidenter eller med en af 
dem sammensat delegation 

 
I plenumdebatten tog Hartvig Dehn og andre landboforeningsrepræsentanter 
afstand fra navnlig det sidste punkt, der væsentligt ville reducere Landbofor-
eningernes indflydelse på landbrugspolitikken. 
 
Landboforeningernes forretningsudvalg mødtes 2 gange sidst i august. På disse 
henviste jeg til, at Landboforeningerne i sin formålsparagraf er forpligtet over 
for delegeretmødet til at varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske inte-
resser. Nok var der hjemmel til at samarbejde med andre organisationer, men 
hvis der skulle ske overførsel af kompetence til andre organisationer, måtte 
det kræve vedtægtsændringer. 
 
Sagen drøftedes herefter på et bestyrelsesmøde d. 31. august uden afklaring. 
Men på bestyrelsesmødet d. 12. september (aftenen før landsformandsmødet) 
blev der et snævert flertal for, at Landboforeningernes erhvervspolitiske suve-
rænitet måtte opretholdes, og at det var afgørende, at Landboforeningernes 
delegerede og bestyrelse bevarede friheden til selvstændige initiativer med 
egen sekretariatsmæssig ekspertise til hjælp. Man kunne gå ind for et udbyg-
get samarbejde i Landbrugsraadet efter nærmere fastlagte retningslinjer, og 
man kunne også gå ind for et ØP-udvalg til fælles orientering og afstemning af 
synspunkter. Forhandlingerne med regeringen burde føres af repræsentanter 
for Landbrugsraadets 3 basisorganisationer med 1 fra andelsforeningerne, 1 
fra Husmandsforeningerne og 2 fra Landboforeningerne. 
 
Den holdning fik tilslutning på landsformandsmødet d. 13. september, og på et 
efterfølgende præsidiemøde i Landbrugsraadet d. 15. september vedtog man, 
at Landbrugsraadet skulle fortsætte som hidtil som et samarbejde mellem su-
veræne organisationer, og at der skulle nedsættes et økonomisk-politisk ud-
valg med hovedvægt på den overordnede økonomiske politik, der påvirker det 
almindelige erhvervsklima. Vedr. forhandlingsdelegationen blev afgørelsen ud-
skudt til et senere møde, hvor man aftalte, at centrale erhvervspolitiske for-
handlinger føres af de 3 præsidenter samt af den anden af Landboforeninger-
nes 2 formænd. Alle 3 organisationer var dog fortsat forhandlingsberettigede. 
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I praksis skete der ingen ændringer i den hidtidige praksis, men den uformelle 
krisestab blev afløst af et formelt ØP-udvalg, der mødtes en gang om måneden 
i Landbrugsraadet til et aftenmøde begyndende med spisning. Ved møderne 
skete der en gensidig orientering, og man søgte også at afstemme synspunk-
terne. De fleste sager afgjordes i mindelighed, men der kunne også opstå stri-
digheder. Således var det aftalt, at økonomisk-statistisk afdeling stillede mate-
riale til rådighed for udvalget, idet Landbrugsraadet betalte et fast årligt beløb 
for analyserne, men f.eks. havde Thomas Jørgensen svært ved at forstå, at han 
ikke blot kunne rekvirere alle de beregninger, han personligt ønskede, idet af-
delingen, som jeg havde budgetansvar for, måtte prioritere sine knappe res-
sourcer. Under det hele ulmede den gamle strid om, hvor meget af den hjem-
lige landbrugspolitik, der var Landbrugsraadets ansvar, og hvor meget der var 
Landbo- og Husmandsforeningernes suveræne område. Det afstemtes i praksis 
i den indbyrdes magtbalance i ØP-udvalget og af de respektive formænds bag-
land. 
 
Medvirkende til den relativt udramatiske udgang på det hele var regeringsskif-
tet i september, hvorefter stridens hovedpunkt, indekslånene var taget af 
dagsordenen. Hertil kom, at mens Anker Jørgensen-regeringen bevidst havde 
prøvet at spille de øvrige organisationer ud mod Landboforeningerne, så lagde 
den ny regering vægt på et godt samarbejde med Landbo- og Husmandsfor-
eningerne om den bedriftsvendte landbrugspolitik. 
 
For mig personligt havde sommeren været mere dramatisk, end jeg brød mig 
om. Hvis konklusionen på Landbrugsraadets Kolle Kolle konference var blevet 
ført ud i livet, havde det været afslutningen på Landboforeningernes selvstæn-
dige forhandlingskompetence og derved også på min og det øvrige sekretaria-
tet placering. Hverken på Christiansborg eller på Slotsholmen havde man i de 
sidste 20-25 år været i tvivl om, at Landboforeningerne var den centrale aktør. 
Vi ville have været tilbage til situationen i 30’erne og 40’erne, hvor den land-
brugspolitiske kompetence lå hos Landbrugsraadets præsident og direktør. Det 
forhold, at Landboforeningerne dengang overvejende var en landbrugsfaglig 
organisation, havde været med til at give LS så stor tilslutning i 30’erne. Derfor 
havde alle bestræbelser siden Hauchs tid gået ud på at styrke Landboforenin-
gerne som landmændenes demokratisk valgte interessevaretagere på både 
det landbrugsfaglige og det erhvervspolitiske område. Og i og med at holdnin-
gerne på det erhvervspolitiske område var truffet ved demokratiske afgørelser, 
havde det både været muligt at føre dem stærkt frem og samtidig undgå, at 
ekstreme organisationer som LS, LEF, LR-80 eller snævre producentforeninger 
fik reel indflydelse.  
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Hvis kompetencen var blevet lagt i Landbrugsraadet, ville det selvfølgelig have 
været et umiddelbart tilbageslag for min og sekretariatets indflydelse. Kjeld 
Ejler tilbød mig da også undervejs, at jeg kunne få ledelsen af en nyoprettet 
landbrugspolitisk afdeling. Det afslog jeg, fordi min væsentligste drivkraft var 
overbevisningen om, at arbejdet for internt i Landboforeningerne at styrke den 
demokratiske proces ved landbrugspolitikkens tilrettelæggelse var rigtig, og at 
en overførsel af kompetencen til Landbrugsraadet ville være et tilbageskridt 
for demokratiet. Det var i sig selv problematisk, at de branchevalgte medlem-
mer fik medbestemmelse på generelle landbrugspolitiske områder, hvor deres 
holdninger ikke havde været fremme forud for, endsige været afgørende for 
deres valg til at varetage en række branchespecifikke områder. Hertil kom, at 
hverken mejerierne eller slagterierne havde holdt sig tilbage for at bruge øko-
nomisk pression over for Landbrugsraadet, hvis man ikke fulgte deres anvis-
ninger. Det havde været fremme i striden om sikringsfonden for den løse gæld, 
og senest havde de gjort deres tilslutning til budgettet for 1982 afhængig af, at 
deres forhandlingskompetence blev styrket. 
 
Selv om ovennævnte synspunkter kunne forekomme nok så rigtige, var det ik-
ke så ligetil at argumentere mod Kolle Kolle-konferencens konklusion. Det var 
et massivt krav fra landmændene, at man måtte se at enes i toppen, og det 
synspunkt deltes af mange i Landboforeningernes bestyrelse, især blandt de 
jyske repræsentanter, der nok mente at kunne bevare indflydelsen, når det var 
deres formand, der var præsident. De havde ikke alle gennemtænkt, hvilken 
vanskelig situation, de kunne komme i, hvis de hjemme på en generalforsam-
ling skulle meddele, at Landboforeningerne ikke kunne fremføre vedtagelser 
fra et delegeretmøde, fordi en mejeri- eller slagteriformand var imod. 
 
I mine oplæg til forretningsudvalget og til bestyrelsen henviste jeg til formåls-
paragraffen, der nok talte om, at vi kunne samarbejde med andre organisatio-
ner, men ikke om at underlægge sig andre organisationer. Derfor måtte en 
gennemførelse af Kolle Kolle-konklusionen enten kræve vedtægtsændringer 
eller som minimum tilslutning på et delegeretmøde. Det førte til temmelig op-
hedede diskussioner i både forretningsudvalg og bestyrelse, og det var på sin 
vis problematisk, at jeg som funktionær engagerede mig så stærkt – det er den 
slags, der kan koste en stillingen. Men jeg mente oprigtigt, at jeg primært 
kæmpede for organisationens interesse – både medlemmernes og ledelsens, 
og at det var min simple pligt at gøre opmærksom på konsekvenserne. Den 
anden fløj kæmpede for fællesskabet, og for at Landboforeningernes og dets 
sekretariats egoistiske interesser ikke måtte stå i vejen for sammenholdet i 
landbruget. 
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Som tidligere nævnt faldt afgørelsen på bestyrelsesmødet i Herning aftenen 
før landsformandsmødet. Men flertallet for at opretholde Landboforeninger-
nes suverænitet var snævert. Kjeldsen, der bestemt ikke var begejstret for me-
jeriernes og slagteriernes forlangende, men som vist mente, at han godt ville 
have været i stand til at administrere Kolle Kolle-konklusionen på en for Land-
boforeningernes tilfredsstillende måde, bøjede sig loyalt for bestyrelsens afgø-
relse og forfægtede den både på landsformandsmødet den følgende dag og 
senere i Landbrugsraadet. 
 
Landsformandsmødet var oprindeligt programmeret til at beskæftige sig med 
et fremblik på landbrugets udvikling frem mod år 2.000. Men mødet blev 
stærkt præget af dels kommentarer til organisationernes uenighed, dels for-
trøstning til, at den ny regering skulle gøre det lettere at opnå landbrugspoliti-
ske løsninger. Da en af oplægsholderne havde railleret over landboledernes 
ubeslutsomhed i sommerens løb, gav det anledning til bifald – også fra sekre-
tariatets deltagere. Det fik en anden formand, der også sad i en slagteribesty-
relse, og som var tilhænger af Landbrugsraadsløsningen, til skarpt at bebrejde 
sekretariatet, at de ikke var neutrale og loyale. Efter mødet måtte jeg der-
hjemme i sekretariatet indskærpe, at det hørte med til arbejdet at optræde 
med stenansigter, når de folkevalgte diskuterede. Jeg har blot aldrig selv kun-
net efterleve det. Det siges, at man på min mimik altid har kunnet aflæse, hvad 
jeg mente om et givet indlæg. 
 
På andelsslagteriernes delegeretmøde i marts 1983 blev J. Esp Sørensen afsat 
som formand ved en kampafstemning. Mange forhold kan have gjort sig gæl-
dende (terminalsagen, kritik af intern konkurrence, egenrådighed), men flere 
slagterifolk havde også været utilfredse med hans tilslutning til indekslån og 
med hans konfrontation med Landboforeningerne. Der havde jævnligt stået 
strid om Esp Sørensens person, fordi han aldrig lagde skjul på sine synspunkter. 
Han er et højt begavet menneske og stærkt engageret i at varetage landmæn-
denes synspunkter ud fra sin egen bedømmelse. Han blev agronom allerede 
som 22-årig. Som kvægbrugskonsulent i Ålborg Amt Landboforening blev han 
imidlertid bortvist af Hans Pinstrup i 1962, fordi han havde bistået en alterna-
tiv avlsdyreksportorganisation. Esp Sørensen opnåede imidlertid erstatning for 
uberettiget afskedigelse. Siden blev han en meget anerkendt formand for slag-
teriernes arbejdsgiverforening, og i 1975 efterfulgte han Dons Christensen som 
formand for alle danske svineslagterier. Det var ingen hemmelighed, at Pile-
gaard havde virket aktivt for, at tidligere landbrugsminister Niels Anker Kofoed 
valgtes til denne post. Men han fik ikke stemmer nok. Dagen efter Esp Søren-



217 

sens valg inviterede Pilegaard ham til et møde, lagde kortene på bordet og in-
viterede til samarbejde. Det kom også til at fungere rimeligt frem til 1981. 
 
Personligt havde jeg megen respekt for Esp Sørensens evner, og jeg tror det 
var gensidigt.  Men han gav flere gange udtryk for sin forundring over, at Land-
boforeningernes ledelse tillod, at deres sekretær blandede sig så meget. 
Grundlæggende var vi uenige både om holdningen til indekslån og om, hvem 
der havde den endelige kompetence i landbrugspolitiske spørgsmål. Land-
brugsfagligt var Esp Sørensens store interesse avlen af sortbroget malkekvæg. 
Når han alligevel lod sig vælge til formandsposten i slagterierne, var det, fordi 
det gav ham mulighed for at udøve magt. Det er ingen hemmelighed, at Kjeld-
sen følte det som en lettelse, da Esp Sørensen måtte gå af. 
 
 

Mund- og klovsyge, men håb om bedre tider 1982-83. 
 
Mund- og klovsyge. 
Midt under de langstrakte forhandlinger om gældskrisen ramtes dansk land-
brug af et helt uventet lynnedslag. Torsdag d. 18. marts 1982 konstateredes 
mund- og klovsyge i en østfynsk kvægbesætning. Besætningen blev straks 
skudt og gravet ned. Inden for 10 km fra ejendommen måtte klovbærende dyr 
ikke flyttes, og al eksport af kød og dyr fra Fyn blev standset. Det var en gåde, 
hvor smitten kom fra, da der ikke havde været vaccineret den sidste halve snes 
år, og da sygdommen ikke fandtes i nabolandene. 
 
Sygdommen bredte sig til flere besætninger på Fyn og til en enkelt på Skæl-
skøregnen. Efter sidste udbrud den 4. maj, var det overstået, og restriktioner-
ne kunne gradvis ophæves. Men i april, hvor der jævnligt kom nye tilfælde på 
Fyn, var der flere fremtrædende fynske kvægbrugere, der krævede vaccinati-
on. Heldigvis stod landbrugsministeren – trods nogen vaklen i landbruget – fast 
på, at der ikke skulle vaccineres, og at de smittede besætninger skulle slås ned. 
Bjørn Wesths faste og konsekvente holdning i en presset situation aftvang stor 
respekt hos mig. Samtidig medvirkede vor internationalt højt respekterede ve-
terinærdirektør Erik Stougaard til at minimere de afsætningsmæssige skader, 
fordi man havde fuld tillid til de danske veterinære foranstaltninger. Alligevel 
medførte sygdommen store tab, fordi afsætningen til Japan, USA og Skandina-
vien var lukket i lang tid, og et enkelt nyt udbrud i januar 1983 medførte en 
forlængelse af markedslukningsperioden. Vort medlemskab af EF gjorde imid-
lertid, at eksporten hertil kunne fortsætte. 
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Mens man i starten var uforstående over for årsagen til smittekilden i 1982, 
fandt man omsider ud af, at nogle af de store statsejede kvægbesætninger i 
DDR var blevet inficeret med M og K, og at store mængder virussmitstof var 
blevet båret med sydøstenvinden til Fyn. På det tidspunkt anerkendte Dan-
mark ikke DDR. Der var derfor ingen diplomatiske forbindelser og derfor heller 
ingen form for samarbejde mellem de veterinære myndigheder. Smitten havde 
kunnet bæres over så lang afstand, fordi der var tale om så massive smittekon-
centrationer, som kun meget store besætninger, der ikke straks blev slået ned, 
kunne udvikle. Situationen affødte da også, at der herefter kollegialt aftaltes 
en informationsudveksling med de østtyske veterinærer. 
 
Ud over de store økonomiske tab, havde det også givet anledning til mange 
møder og meget ekstraarbejde for os i organisationerne. 
 
I juli måned, da det hele var overstået, og Ellen, Ole og jeg drog på sommerfe-
rie til gode venner i Bayern, besluttede vi os for at prøve at køre den nærmeste 
vej gennem DDR, som vi senest havde besøgt i 1966. På grund af de dengang 
omstændelige og nedværdigende gennemsyn af alle enkeltheder i hele cam-
pingbagagen tog Ellen det løfte af mig, at her skulle vi aldrig mere sætte vore 
ben. Nu i 1982 var vi så alligevel på vej til DDR med planer om en afstikker til 
Thüringen. Eftersynet i Warnemünde var ligeså grundigt og omstændeligt som 
sidst, men fik dog ende. Da vi kørte ud af området, blev vi beordret gennem et 
vandbad. På mit spørgsmål om hvorfor, var svaret ”Ihr habt ja Maul- und 
Klauenseuche”. Da var jeg lige ved at eksplodere ved tanken om, hvad DDR’s 
forsømmelser havde kostet os. Men heldigvis nåede jeg at resonnere, at jeg 
gjorde klogest i at tie. 
 
For øvrigt var udrejsekontrollen fra DDR til Bayern et skræmmende eksempel 
på et enkelt menneskes perverse nydelse af magt. Ud over lange ventetimer 
og overdreven omstændelighed ned i mindste detalje var hele seancen det 
personligt mest nedværdigende, jeg har oplevet.  
 
Håb om bedre tider, 1982-83. 
Økonomisk var 1980-81 det hårdeste år med en gennemsnitlig nettoindtægt 
fra landbruget på kun kr. 14.000 pr. bedrift, og som resulterede i 1554 kund-
gjorte tvangsauktioner i det følgende år. I 1981-82 steg indkomsten til 38.000 
kr. og i 1982-83 til 64.000. Til disse beløb kom 25-30.000 kr. i indtægt uden for 
bedriften. Forbedringen kom fra et bedre bytteforhold mellem salgspriser og 
omkostninger, rentetilskudsordningerne samt en usædvanligt god høst i 1982. 
Straks efter den gode høst fik vi regeringsskiftet, og det var også med til at 
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højne humøret. Det prægede da også landsformandsmødet midt i september 
1982 og dulmede derfor efterdønningerne fra sommerens voldsomme organi-
sationsstrid. Den oprindelige mening med mødet, som på grund af M og K var 
blevet udskudt fra maj til september, havde været at beskæftige sig med dansk 
landbrugs udfordringer frem mod år 2000. 
 
En af Ib Skovgaard foretaget ny fremskrivning af udviklingen frem til år 2000 til 
afløsning af PP2, der kun rakte frem til midtfirserne, viste en tilbagegang i antal 
bedrifter fra 110.000 til 70.000. Af disse ville 40.000 være deltidslandbrug, og 
resten ville i runde tal være fordelt på 3x10.000 specialiserede bedrifter inden-
for henholdsvis kvæg, svin og planteavl. Denne udvikling, sagde jeg i mit oplæg 
på mødet, ville skærpe kravene til medlemsservicen, og derfor måtte der sæt-
tes ind på at samle rådgivningen i ca. 50 rationelle og velledede centre. Som 
konsekvens af specialiseringen måtte man også overveje, om landboforenin-
gerne skulle opdeles i sektioner, hvis det kunne ske, uden at sammenholdet 
om landbofamiliernes interesser blev sat overstyr. Endelig måtte man fokusere 
stærkt på efteruddannelse, så alle heltidslandmænd kunne tilbydes et ugekur-
sus hvert 2.-3. år. 
 
Landbrugspolitisk krævede landsformandsmødet eksisterende kriseordninger 
færdiggjorte, så alle givne bevillinger kunne udnyttes. Ligeledes måtte løftepa-
ragrafferne fra sommerens SR-aftale om reduktion af de faste skatter og om 
rentetilskud til nye investeringer udmøntes. Endelig måtte der gennemføres en 
omprioritering med en mærkbar sænkning af rentebyrden til følge. 
 
Allerede ugen efter var der møde hos landbrugsministeren, der kunne oplyse, 
at regeringen var klar over, at der skulle mere til for at komme over krisen, 
men indekserede lån ville ikke komme på tale. En måned senere, d. 22. okto-
ber var en første aftale på plads. 
 
Aftalen skulle tilsikre fuld anvendelse af tidligere givne bevillinger ved en ræk-
ke lempelser af for stramme bestemmelser i gældende ordninger. Endvidere 
afsattes 300 mio. kr. til mindre bygningsinvesteringer og 100 mio. kr. afsattes 
til vikarordninger, efteruddannelse og rådgivning. Endvidere gav regeringen 
tilsagn om en begrænsning af de faste skatter. Men det store spørgsmål om 
gældsombytning måtte udskydes til senere. 
 
Da regeringen ikke havde et flertal i folketinget bag sig, tog det desværre lang 
tid at få revideret gældssaneringen og rentetilskudsloven. Og det beskæftigel-
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sesfremmende investeringstilskud blev ligesom lettelsen af jordskatterne di-
rekte stemt ned af oppositionen. 
 
I løbet af april 1983 nåede man frem til en gældsombytningsaftale baseret på 
refinansiering med K-lån, men denne løsning blev blokeret af Nationalbankens 
modstand og industriens krav om andel i sådanne lån. Resultatet blev derfor 
efter et langvarigt møde d. 6. maj en aftale om en rentesaneringslov med et 
rentetilskud til sådanne fast forrentede lån i intervallet 45 til 70 pct. af er-
hvervsaktiverne, der var optaget til over 12 pct. p.a. Loven ville kunne hjælpe 
ca. 25.000 landmænd med en årlig rentelettelse på godt 400 mio. kr. i 4 år med 
en gradvis nedtrapning i de følgende 4 år – i alt en lettelse på ca. 2500 mio. kr. 
 
Det var en ganske tilfredsstillende ordning. Problemet var, at den krævede til-
slutning fra Fremskridtspartiet for at kunne gennemføres, og da der opstod 
tvivl om dette, lykkedes det for Kjeldsen at få lov til at holde en tale for partiets 
folketingsgruppe. Jeg skrev en tale til ham, hvori han roste Fremskridtspartiets 
kritik af den umådeholdne økonomiske politik i 70’erne, der havde påført 
landbruget en alt for stor rentebyrde, hvorfor han appellerede til, at man nu 
medvirkede til at afbøde nogle af konsekvenserne for det hårdt ramte erhverv, 
der i øvrigt leverede mange vælgere til partiet. Men smigeren virkede ikke til-
strækkeligt på Glistrup. 
 
Da det stod klart, at Fremskridtspartiet ikke ville stemme for, greb statsmini-
steren helt usædvanligt ind i folketingets 3. behandling og begærede forslaget 
henvist til ny udvalgsbehandling med henblik på færdigbehandling ved en eks-
tra samling i september. Men heller ikke her kunne der skabes flertal, hvorfor 
forslaget blev genfremsat i den følgende samling. Først d. 24. oktober blev der 
sikret flertal bag loven ved det såkaldte Rio Bravo- forlig om hele den økono-
miske politik med Fremskridtspartiet, der nu under Glistrups ophold i Horserød 
blev ledet af Helge Dohrman. Samtidig forlængedes gældssaneringsloven, og 
indenfor denne aftaltes en høsttabsordning, idet 1983-høsten led store skader 
på grund af langvarigt regnvejr.  
 
Med rentesaneringslovens vedtagelse efter Rio Bravo-forliget var landbruget 
nået så langt, som det på nogen måde var politisk muligt for at få imødekom-
met de opstillede krav. Rentesaneringen var tillige sammen med rentetil-
skudsordningen og den negative skat den mest omfattende og bredest virken-
de kriseforanstaltning. 
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Styrkelse af organisationen, kampfond 
og større medlemsindflydelse. 

Kampfond – beredskabsplan. 
På det sidste delegeretmøde i 1979 i Foreningen af jydske Landboforeninger 
var der stillet forslag om etablering af en kampfond til styrkelse af forhandlings-
indsatsen. Den jyske bestyrelse nedsatte et udvalg til at se på spørgsmålet. Ud-
valget anbefalede et beredskab med nødplan og forpligtelse til at være med til 
at dække tab ved eventuelle aktioner. Den langvarige slagteristrejke i foråret 
1981, der påførte landmændene store tab, udløste, at man også på Sjælland 
foreslog oprettelse af en beredskabsplan. De to forslag blev samarbejdet og 
forelagt delegeretmødet i 1981, der pålagde ledelsen at udarbejde en mere 
konkret plan. 

Efter kontakt til Husmandsforeningerne vedtog man, at hver organisation op-
rettede sin beredskabsplan efter fælles retningslinjer. Planen fik til formål at 
styrke forhandlingssituationen ved at begrænse medlemmernes tab som følge 
af både egne aktioner og af påførte konflikter samt at bekoste annoncekam-
pagner. Der skulle årligt opkræves 0,4 promille af ejendomsværdierne og 1,0 
promille af produktionsværdierne, og derudover skulle medlemmerne skriftligt 
forpligte sig til at bære yderligere tab. Planen skulle træde i kraft, når to tredje-
dele af medlemmerne havde tilsluttet sig. 

Oplægget blev godkendt på delegeretmødet i 1982 med 70 pct. af stemmerne. 
Planen blev derefter udsendt til samtlige medlemmer, og en række oriente-
ringsmøder blev holdt, hvor ca. 16.000 (ud af godt 90.000 medlemmer) deltog. 
Heraf var to tredjedele positive. Tegningsmaterialet blev så i februar 1983 ud-
sendt til de lokale foreninger, der skulle sørge for tegningen i løbet af marts og 
april måned. Fristen blev siden forlænget til 15. maj. Men da der på daværende 
tidspunkt kun var 10 pct. af medlemmerne, der havde tegnet sig, vedtog besty-
relsen d. 18. maj 1982 at tage medlemmernes afgørelse til efterretning og 
skrinlægge alt videre arbejde med beredskabsplanen. I stedet ville man – som 
man udtrykte det – samle kræfterne til på anden måde at styrke organisatio-
nerne og medlemssammenholdet. 

Det blev enden på mange års diskussion. Gennem alle årene havde der med 
mellemrum på møderne rundt om i landet lydt højrøstede krav om, at vi lige-
som fagforeningerne skulle være villige til at sætte magt bag kravene. Det nyt-
tede slet ikke at indvende, at det ikke var demokratisk, og det nyttede heller 
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ikke meget at indvende, at det var langt sværere og meget mere tabsvoldende 
for selvstændige virksomhedsindehavere at ”strejke” end for lønmodtagere, og 
at det næppe var realistisk at få landmændene til kollektivt at betale for det. 
Det var i realiteten konsekvent, at repræsentanter for denne medlemsgruppe 
stillede forslag om oprettelse af en kampfond, og da de opnåede flertal på de-
legeretmøderne, måtte ledelsen arbejde seriøst med ideen. En forudsætning 
ville dog være en massiv medlemsopbakning. Da det kom til stykket, var det 
altså kun 10 pct. af medlemmerne, der ville være med. Dermed havde med-
lemmerne selv markant forkastet ideen, og derpå dukkede den ikke længere op 
på møderne. Medlemsdemokratiet havde talt. 

Nye vedtægter. 
På delegeretmødet i 1982 havde der foreligget forslag om ændring af formand-
skab og forretningsudvalg og om afholdelse af urafstemning. Det resulterede i 
nedsættelse af et vedtægtsudvalg under ledelse af Lars Jakob Larsen, Born-
holm. Man koncentrerede sig om forslag, der kunne 

 øge medlemsindflydelsen

 effektivisere ledelsesstrukturen

Medlemsindflydelsen foreslog man styrket ved at understrege, at de delegere-
de blev udpeget for et år ad gangen, og at der når som helst kunne indkaldes til 
ekstraordinære delegeretmøder, samt at 30 pct. af de delegerede selv skulle 
kunne begære et sådant møde afholdt. Det skulle også være muligt for besty-
relsen at sende forslag ud til skriftlig afgørelse hos de delegerede. 

Endelig skulle den direkte medlemsindflydelse fremmes ved at give bestyrelsen 
mulighed for i visse tilfælde at sende forslag ud til skriftlig afstemning hos samt-
lige medlemmer – altså en indrømmelse til urafstemning. Dette krav, som var 
inspireret af fagforeningerne, havde med jævne mellemrum lydt lige siden LS-
tiden i 30’erne, og det var et udtryk for en opfattelse af, at ledelsen ikke altid 
var i overensstemmelse med medlemmerne. Det blev sammen med kravet om 
kampfond gentaget ved 80’ernes begyndelse. Herefter blev det så en ved-
tægtssikret mulighed, som imidlertid aldrig har været benyttet. 

Blandt forslagene til effektivisering af ledelsen var de mest markante 2 forskel-
lige forslag til formandskabets sammensætning og valg, som skulle afløse 1917-
vedtægternes bestemmelse om 2 ligestillede formænd. Ifølge begge forslag 
skulle der kun være 1 formand, og det ville i praksis betyde en svækkelse af 
øboernes indflydelse i ledelsen. 
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Delegeretmødet i 1983 tilsluttede sig forslagene om øget medlemsindflydelse. 
Vedr. ledelsen var der flertal for, at Landboforeningerne fremtidig skulle ledes 
af 1 formand bistået af en delegeretmødevalgt 1. viceformand og en bestyrel-
sesvalgt 2. viceformand. Kjeldsen blev valgt som formand og Hartvig Dehn som 
1. viceformand, mens bestyrelsen efterfølgende udpegede Lars Jakob Larsen 
som 2. viceformand. Når det ikke blev 1. næstformanden i jyske landboforenin-
ger, Axel Ladegaard Jensen, skyldtes det utvivlsomt hans holdning under orga-
nisationsdebatten året i forvejen, hvor han havde talt for indrømmelser overfor 
Esp Sørensen og Thomas Jørgensen for at skaffe samling i landbruget. 
 
De indre spændinger i Landboforeningerne i 1982 og 1983-ændringerne af le-
delsesstrukturen havde bevirket en vis misstemning i den folkevalgte ledelse 
med usikkerhed om den fremtidige kompetencefordeling. Derfor besluttede 
det 6 mand store forretningsudvalg i efteråret 1983 at tage på studiebesøg 
med ægtefæller i det nye EF-land, Grækenland straks efter delegeretmødet. 
Undervejs kunne man – ud fra de af mig medbragte oplæg - så afsætte nogle 
timer til drøftelse af, hvordan organisationen skulle fungere i fremtiden, og 
hvordan arbejdsdelingen skulle være.  
 
Det viste sig at være en vældig god ide. Under mødet med græsk landbrug, de-
res landbrugsminister og den danske landbrugsattache fik vi ikke alene afstemt 
nogle synspunkter vedr. EF-politikken. Men kombinationen af interne møder 
med det uformelle samvær under besøget på de kulturhistoriske lokaliteter 
medvirkede også til at skabe et nyt sammenhold i forretningsudvalget. De gode 
erfaringer fra denne tur bevirkede da også, at forretningsudvalget senere drog 
på tilsvarende rejser – i 1989 således til Portugal, i 1991 til Irland og i 1995 til 
Strasbourg, hvor man hver gang kombinerede det EF-politiske, det landbrugs-
faglige og turistmæssige med nogle drøftelser af hjemlige forhold. 
 
Det var formentligt en konsekvens af omstruktureringens degradering af Hart-
vig Dehn, at han nedlagde sit mandat ved delegeretmøde i 1985, hvor han aflø-
stes på posten som 1. viceformand af Lars Jakob Larsen, og hvor bestyrelsen 
som 2. viceformand valgte Axel Ladegaard Jensen. For første gang var Sjælland 
ikke repræsenteret i den øverste ledelse. 
 
Bomærke. 
For at modernisere Landboforeningernes fremtræden udadtil, udskrev besty-
relsen på forslag af P. Chr. Ottosen i 1982 en konkurrence om et markant bo-
mærke til afløsning af det gamle nationalromantiske fra 1917 med en utydelig 
mølle i et ligeså utydeligt landskab. Der indkom 283 forslag, og af disse valgtes 
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et mærke med et stiliseret pløjelandskab med en opgående sol. Dette bomær-
ke anvendtes herefter som en god markering af Landboforeningerne frem til 
fusionen med Husmandsforeningerne i 2003. 
 
 

Jordlovgivningen – konstruktiv debat 
 og politiske benspænd. 

 
I landbrugsministeriets landbrugspolitiske udvalg af 1983 var der enighed om, 
at der var behov for nye ændringer i jordlovgivningen, og Landboforeningernes 
bestyrelse vedtog i 1983, at Landboforeningerne selv måtte påtage sig at kom-
me med et strukturpolitisk udspil. Et oplæg blev i maj sendt ud til drøftelse i de 
lokale foreninger, hvor de blev bedt om at tage stilling til, hvordan de ønskede 
at præge udviklingen frem mod årtusindskiftet. Efter tilbagemeldinger færdig-
gjorde bestyrelsen i september et oplæg, som kom til drøftelse på delegeret-
mødet i oktober. Derefter var der påny en debat i de lokale foreninger, hvoref-
ter et landsformandsmøde i marts 1984 endeligt fastlagde Landboforeninger-
nes holdning til strukturpolitikken. 
 
Overordnet skulle satses på en struktur af bedrifter med forskellig størrelse, 
men med hovedvægt på de familiebaserede bedrifter. Der skulle ligeledes sat-
ses på harmoni mellem jordtilliggende og husdyrproduktion under fastholdelse 
af en god arrondering og under produktionsformer, der var langtidsholdbare 
såvel miljømæssigt som dyreetisk. Samtidig skulle landdistrikternes affolkning 
og serviceforringelse standses. Endvidere skulle de skattemæssige muligheder 
for konsolidering forbedres. I målsætningen formuleredes det således; ”at der 
skal fremmes en struktur, hvor hensynet til menneskelig trivsel, familiernes pri-
vatøkonomi, samfundsøkonomien og miljøhensyn skal gå op i en højere en-
hed.” 
 
Udtalelsen fra landsformandsmødet blev i virkeligheden en samlet landbrugs-
politisk holdning med krav til samfundet om en sund økonomisk politik, bedre 
finansieringsforhold og større satsning på forskning, rådgivning og efteruddan-
nelse samt bedre social sikring af selvstændige erhvervsdrivende og tillige en 
aktiv indsats for at skabe nye aktiviteter i landdistrikterne. Det sidste kunne ske 
ved at tillade, at nedlagte landbrug kunne bruges til andre erhvervsformål, og 
ved at landbrugets overflødiggjorte boliger fortsat blev brugt som helårsboli-
ger, så befolkningstallet kunne fastholdes. Ligeledes måtte det sikres, at også 
landdistrikterne fik bredbåndsforbindelse. Endelig understregede man også en 
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række krav til landbrugets egne organisationer – til andelsforeningerne om 
gennem strukturrationalisering og samarbejde at sikre maksimal afregning til 
landmændene og til landboforeningerne om gennem de rette tilbud om råd-
givning og efteruddannelse at skabe forudsætninger for flest mulige landbrugs 
videreførsel. 
 
Til selve jordlovgivningen, der stod for en revision, stillede man forslag om, at 
hovederhvervskravet frafaldes, og at sammenlægnings- og samdriftsbestem-
melserne ajourføres. Bopælskravet skulle opretholdes – også for de nedlagte 
ejendomme til sikring af landdistrikternes befolkninmgsunderlag. Der blev pe-
get på behovet for en mere aktiv jordfordelingsindsats for at kunne tilsikre 
harmoniske og velarronderede bedrifter i de husdyrintensive egne. En miljø-
mæssig forsvarlig anvendelse af husdyrgødningen blev understreget, og man 
ville gerne medvirke til produktionsmetoder, der var i overensstemmelse med 
naturens kredsløb. Det hele samledes i en pjece – Landboforeningernes Struk-
turpolitik, der fremlagdes på delegeretmødet i 1984. 
 
Landbrugsministeren nedsatte i juli 1984 en landbokommission, hvor land-
brugsministeriet anmodede mig om at repræsentere Landboforeningerne. Der 
udspandt sig et lille mellemspil, idet jeg afslog, fordi jeg principielt mente, at 
Landboforeningerne selv skulle udpege sin repræsentant, og jeg var klar over, 
at Hartvig Dehn gerne ville være medlem. Efter en snak på Bornholm mellem 
Lars Jakob Larsen og landbrugsminister Niels Anker Kofoed tilsluttede Landbo-
foreningerne sig, at jeg blev udpeget. Endvidere udpegede landbrugsministeren 
blandt vore bestyrelsesmedlemmer Jens Henriksen, Arne Jørgensen og Karen 
Bælum som personlige medlemmer. 
 
Ud over landbrugsloven skulle man også se på beskatning, finansiering, jord-
fordeling, planlægning og miljø. Udvalgets første delbetænkning forelå i maj 
1985. Landbrugsministeren meddelte, at han ville fremsætte lovforslag i over-
ensstemmelse med betænkningen, og i efteråret indledte han forhandlinger 
med Landboforeningerne og Husmandsforeningerne for at få et enigt landbrug 
bag sig. 
 
Da Husmandsforeningerne ikke var indstillet på en aftale, så længe deres krav 
om indekserede jordbrugslån ikke var imødekommet, fandt alle parter det øn-
skeligt at udskyde lovforslaget til 1986. Det krævede imidlertid, at folketinget 
forlængede gældende lov et år, og det var oppositionen med på. Men under 
behandlingen af denne formalitet skaffede oppositionen flertal for et ændrings-
forslag, der i realiteten ophævede adgangen til samdrift, som siden 1963 havde 
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været et væsentligt led i strukturtilpasningen. Arkitekten var Bjørn Westh, der 
herved ville markere, at regeringen også havde et jordpolitisk flertal imod sig 
foruden de allerede konstaterede udenrigspolitiske og miljøpolitiske flertal. 
Landboforeningerne angreb meget hårdt Husmandsforeningerne for indirekte 
at have medvirket i dette spil. Da Husmandsforeningerne selv blev betænkeli-
ge, tog Landboforeningerne initiativ til at undersøge, om et forlig mellem de to 
organisationer skulle være muligt. Midt i juleferien samledes man til et møde i 
Billund, hvor man kom meget tæt på hinanden, og på et efterfølgende møde i 
København d. 8. januar 1986 blev der indgået et forlig, som på nær et par en-
kelte områder var i overensstemmelse med Landboforeningernes holdning. 
 
Afgørende elementer i forliget var: Hovederhvervskravet ophæves, bopælskra-
vet opretholdes for alle ejendomsstørrelser – også for de helt små, idet der ikke 
længere skulle udstykkes til bunds. Sammenlægningsgrænsen på 75 ha blev 
forhøjet til 100 ha. Landboforeningernes pris for forliget var 2 væsentlige ind-
rømmelser, at kilometergrænsen for samdrift blev sænket fra 15 til 5 km, og at 
det ved sammenlægning til mere end 50 ha skulle være en betingelse, at der 
ikke var en anden nabo, der kunne påvise et produktionsmæssigt større behov, 
og som var villig til at betale prisen. 
 
Dette sidste vilkår fik vi senere, megen intern kritik for. Men det afgørende var, 
at Landboforeningerne bevarede indflydelsen på jordpolitikken, og at vi fik 
brudt det jordpolitiske flertal mod regeringen. 
 
Landbrugsministeren fremsatte senere et lovforslag, der i alt væsentligt fulgte 
forliget, og som siden blev vedtaget i folketinget. Afgørende for, at dette lykke-
des var bl.a. den styrke fra baglandet, det gav Landboforeningerne, at man 
havde forberedt sig så grundigt med det jordpolitiske oplæg – et oplæg, som 
også blev anerkendt af Chr. Sørensen. 
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Frem mod nye mål, 1982-84. 
 
Mens Landboforeningernes indsats siden nytår 1980 havde været tilrettelagt 
efter devisen: ”Reddes hvad reddes kan,” så begyndte man allerede i 1982-83 
påny at vende blikket fremad. Landsformandsmødets tema i september 1982 
om landbruget frem mod år 2000 var et led heri. Først på året 1983 nedsatte 
regeringen et nyt landbrugspolitisk udvalg – vist nok på initiativ af landbrugs-
ministeriets departementschef H.J. Kristensen og med ham som formand. Det 
skulle ifølge kommissoriet vurdere landbrugets afsætnings- og prisforhold og 
erhvervets privat- og samfundsøkonomiske udvikling under den eksisterende 
ubalance, som det hed i kommissoriet. 
 
Bag nedsættelsen af udvalget lå et naturligt ønske om at opdatere 1977-
betænkningen, men ministeriets embedsmænd ønskede også at skaffe sig et 
objektivt grundlag for at få større selvstændig indflydelse på landbrugspolitik-
ken, end tilfældet havde været ved kriseordningernes udformning, som var til-
vejebragt i krydsfeltet mellem landbrugets krav og de politiske muligheder. 
 
Landboforeningernes satsning på efteruddannelse og rådgivning. 
Tidligt i gældskriseforløbet havde jeg peget på, at krisen ikke kunne bekæmpes 
alene ved økonomisk-politiske indgreb, men at der også var brug for en øget 
landbrugsfaglig indsats for at opnå en bedre effektivitet og dermed lavere en-
hedsomkostninger. Det havde fået tilslutning i bestyrelsen i 1981, og i 1982 pe-
gede landsformandsmødet i sigtet mod år 2000 på behovet for en intensivering 
af efteruddannelse og rådgivning. 
 
De regnskabsanalyser, vi i sekretariatet ud fra landscentrets materiale havde 
foretaget af de kriseramte landmænd, viste meget store forskelle på driftsre-
sultatet hos landmænd med samme driftsstørrelse – en forskel, der kun kunne 
forklares med forskel i effektivitet, som mest enkelt kom til udtryk i høstudbyt-
te pr. hektar, mælkeydelse pr. ko, antal fravænnede smågrise pr. årsso eller 
foderforbrug pr. kg tilvækst. Da disse resultater kunne forbedres gennem ud-
dannelse, erfaringsudveksling og rådgivning, blev der i 80’erne sat kraftigt ind 
på disse områder. 
 
For så vidt angår efteruddannelsen kan det siges, at det altid har været en væ-
sentlig del af landboforeningernes aktiviteter gennem alle deres faglige møder, 
og mange foreninger tilrettelagde også egentlige landbrugsfaglige kurser. Fra 
LIK’s side satte vi under Georg Nielsens ledelse mange ressourcer ind på at sti-
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mulere disse kurser – bl.a. med materiale til forskellige kursusprogrammer. Vi 
brugte megen tid i LIK’s bestyrelse på at drøfte, hvordan vi kunne øge kursus-
deltagelsen, men måtte sidst i 70’erne erkende, at denne kursusform ikke kun-
ne udvides yderligere. 
 
Inspireret af det behov for øget faglig dygtiggørelse, som gældskrisen afspejle-
de, startede LIK i 1980 efter ide af forstander Georg Nielsen 2 forsøgskurser 
benævnt: ”En uge på landbrugsskole” – især beregnet på yngre landmænd, der 
havde investeret i besætningsudvidelse. Resultatet af de to forsøgskurser ani-
merede til fortsættelse. I 1980-81 afholdtes således 6 ugekurser med 150 del-
tagere og i 1981-82 deltog 350 - i 1982-83: 800 – I 1983-84: 2.000 og i de føl-
gende 2 år tæt på 3.000. Desuden blev antallet af nogle noget kortere kurser i 
foreningerne stærkt forøget.  
 
Udviklingen blev fra og med 1983 befordret med støtte fra en særlig efterud-
dannelseslov, som havde sit udspring i de i øvrigt resultatløse forhandlinger 
med Anker Jørgensen i forsommeren 1981. Den gang sluttede mødet d. 12. juni 
1981 på Marienborg alene med regeringens beslutning om at nedsætte 2 ud-
valg – et om finansiering med indekslån og et om uddannelse, hvor man senere 
med landbrugsministeren enedes om, at det skulle fokusere på etablerede 
landmænds efteruddannelse. 
 
Efteruddannelsesudvalgets betænkning forelå i maj 1982. Ud fra de gode erfa-
ringer med LIK’s kurser foreslog man at fremme en omfattende udbygning af 
efteruddannelsen gennem forbedrede tilskud og ved ansættelse af nogle særli-
ge efteruddannelseskonsulenter. Det anbefaledes også, at skolekapaciteten 
blev udvidet for at kunne rumme det tilsigtede antal kursister. 
 
Betænkningen resulterede - efter regeringsskiftet - i en lov i december 1982, 
som samlede et bredt flertal, idet den grundede sig på et udvalg, som var ned-
sat under Anker Jørgensens regering. Resten af 80’erne, hvor socialdemokratiet 
generelt obstruerede landbrugspolitikken for at genere regeringen, var der 2 
undtagelser herfra, nemlig vikarordningen og efteruddannelsen, der begge 
havde deres rod i Anker Jørgensen-perioden. 
 
Som ovenfor nævnt blev efteruddannelsen med en uge på landbrugsskole også 
en succes. Hertil kom en række lokale kurser. I alt deltog i midtfirserne omkring 
15.000 landmænd hvert år i disse kurser. Det harmonerede meget godt med 
betænkningens målsætning om, at ca. 30.000 landmænd burde på kursus hvert 
andet år. 
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Jeg må erkende, at jeg selv var stærkt optaget af ideen med gennem efterud-
dannelse og intensiveret rådgivning at højne effektiviteten hos så stort et antal 
landmænd som muligt. Derved ville væsentligt flere selvstændige landbrug 
kunne videreføres. Når mange landmænd måtte give op, var det jo ikke fordi 
deres bedrifter var for små, men fordi landmændene ikke var dygtige nok. Man 
skelner – hvad Ib Skovgaard belærte os om – mellem stor-driftsfordele og stor-
brugerfordele. Stordriftsfordele består i, at omkostningerne pr. produceret en-
hed aftager, indtil en vis størrelse, og den var den gang typisk udtømt ved 1-3 
mands rationelle beskæftigelse. Storbrugerfordele viser sig ved, at de dygtigste 
landmænd magter at styre en produktion, der vokser ud over den størrelse, 
hvor enhedsomkostningerne ikke længere falder. Men de øger deres indtægt 
ved at overtage produktionen fra de landmænd, som må forlade erhvervet, 
fordi deres enhedsomkstninger er for store – ikke på grund af bedriftens stør-
relse, men på grund af for lav effektivitet. Derfor vil der i et samfund med man-
ge dygtige landmænd også være mulighed for at videreføre flere landbrugsbe-
drifter end i et samfund med kun få dygtige landmænd. Derfor har jeg også fle-
re gange overfor Husmandsforeningerne peget på, at det landbrugsfaglige ar-
bejde havde større strukturpolitisk betydning end jordpolitikken. 

Med efteruddannelsen kunne man med relativt få ressourcer højne det faglige 
niveau hos en stor del af de landmænd i 40’erne og 50’erne, som ellers måtte 
give op. Derfor engagerede vi os stærkt i at øge kursuskapaciteten på egentlige 
kursusskoler, idet de almindelige landbrugsskolers fokus ville være den grund-
læggende uddannelse. 

På de østlige øer havde vi i forvejen Tune, men der var overfyldt med kurser for 
agronomer. Derfor planlagdes oprettelse af et ”Tune 2” i Århus-området. Der-
ved kunne begge skoler køre både agronom- og landmandskurser. Vi så på 
brugbare hoteller i Ebeltoft og Silkeborg, byggegrunde i Horsens, og Bertil 
Haarder tilbød os Gedved Seminarium. Vi endte i 1984 med at tage imod et til-
bud fra Århus kommune om at købe den 115 ha store Koldkærgård i Skejby, der 
var udlagt som landbrugsområde, og hvor der derfor kun måtte bygges til land-
brugsformål, herunder også skoler og et konsulentcenter. Købesummen blev 
4,2 mio. kr. Alene landbrugsværdien er i dag 6-8 gange så høj. 

Alle myndigheder – både kommunen, amtet og landbrugsministeriet – ekspe-
derede sagen i rekordtempo, og allerede i sommeren 1986 kunne Koldkærgård 
Landbrugsskole indvies. Det måtte efter undervisningsministeriets regler ikke 
være en filial af Tune. Man tolererede nemlig ikke skoleimperier a la Tvind. Be-
styrelserne var dog næsten identiske, og jeg var formand for begge. Skolen 
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trådte reelt i funktion allerede i efteråret 1984, hvor vi lejede os ind i lokaler på 
Unge Hjems Højskole i Skåde. 
 
Allerede i 1983 erhvervede Landbo- og Husmandsforeningerne Hovborg Kro, 
der blev udbygget med en kursusafdeling under navnet Hovborg Landboskole, 
der skulle dække Sønderjylland og Vestjylland. På Fyn indrettede Dalum Land-
brugsskole en kursusafdeling for efteruddannelse, og i Nordjylland blev der ind-
rettet en kursusafdeling på grundskolen i Try, ligesom man også gjorde brug af 
grundskolen på Mors. Dermed var hele landet dækket, og efteruddannelsen 
blev både tilslutningsmæssigt og resultatmæssigt en succes i 80’erne og først i 
90’erne. Men så klingede tilslutningen af, både fordi der var blevet færre land-
mænd, og fordi landmændene også valgte andre efteruddannelsesformer. 
 
Siden min fratrædelse har man således afhændet både Hovborg Kro og Tune, 
mens Koldkærgård er blevet udbygget som Dansk Landbrugs Rådgivnings- og 
Kursuscenter. Det må nok erkendes, at Hovborg Kro aldrig blev den succes, som 
idemanden Chr. Sørensen havde troet. Hovborg Kro var jo et gammelt radikalt 
mødested, og stedet havde et godt ry i hele Vestjylland. Den havde gennem 
flere generationer været i Nicolaisen-familiens eje og havde i høj grad karakter 
af egnens folkelige samlingssted. I 1920’erne, hvor der i flere vestjyske sogne 
indførtes udskænkningsforbud, rejstes der også krav om, at det skulle indføres i 
Hovborg. Det ville have været døden for kroen og for det fattige hedesogns 
samlingssted. Men så gik nogle af områdets mest ansete missionske gårdmænd 
en dag hen på kroen og drak en øl. Så hørte forbudssnakken op. Initiativtageren 
til denne happening var faderen til Frederik og Andreas Heick. 
 
Jeg lod mig overtale af Chr. Sørensen, der også havde opbakning fra P. Chr. Ot-
tosen, der var formand for Ribe Amts Landboforening. Jeg troede, at selve ste-
det kunne være med til at fremme interessen for efteruddannelse i Vestjylland. 
Det viste sig at være et forfængeligt håb. Men udover de for få landmandskur-
ser blev der holdt mange kurser for landbrugsvikarer og for assistenter på regn-
skabskontorerne. Og egnen har stadig gavn af, at man fik en moderne kro og 
kursusvirksomhed. I øvrigt var landbrugets tab i Vestjylland begrænsede, og de 
opvejes mangefold af den gunstige investering i Koldkærgård.  
 
Sidst i 80’erne opstod der en voldsom pressekritik – navnlig i Ekstrabladet – af 
landbrugets dispositioner over finansieringsfondene. Herunder blev det kritise-
ret, at Landbo- og Husmandsforeningerne havde ydet Hovborg Kro et likvidi-
tetslån på 600.000 kr. af de midler til fremme af efteruddannelsen, som vi hav-
de modtaget fra Finansieringsfonden. Kritikken gik hårdt på Chr. Sørensen per-
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sonligt, og den var medvirkende til, at der blev iværksat en bekostelig dom-
merundersøgelse af landbrugets forvaltning af finansieringsfondene og af land-
brugsministeriets tilsyn hermed. Dommerundersøgelsen, der forelå i januar 
1992, blev som tidligere nævnt en frikendelse af både ministeriet og landbru-
get.  

Dommeren understregede imidlertid, at landbruget ikke fremtidigt måtte bru-
ge midlerne hverken til kulturelle formål eller til krodrift. Vedrørende sidst-
nævnte havde landbrugsministeriet påtalt udlånet, da det blev kendt, og Land-
bo- og Husmandsforeningerne overtog derefter selv lånet. Vi havde ment, at 
lånet fra fondsmidlerne var berettiget, da kromanden havde kostforpligtelsen 
for kursisterne. Da lånet var blevet indfriet straks efter ministeriets påtale, og 
da fonden ikke havde lidt tab, gav det ikke dommeren anledning til påtale.  

Når vi i 1984 erhvervede Koldkærgård var det ikke mindst for at sikre et areal til 
placering af et fremtidigt udbygget landscenter. Landscentret i Viby fra 1973 
var allerede udbygget i flere omgange, og da man nu stod overfor en ny udvi-
delse, enedes ledelsen i Landbo- og Husmandsforeningerne - og ikke mindst på 
Chr. Sørensens kratig tilskyndelse - i 1985 om at gå i gang med en udflytning til 
Koldkærgård. 

Det nye center, der nu fik navnet Landbrugets Rådgivningscenter kunne heref-
ter indvies i 1988, og da Bjørn Christensen var nået pensionsalderen, blev som 
ny leder ansat den hidtidige chefkonsulent for planteavl Frank Bennetzen. 

Forskningscenter Foulum. 
Samtidig med købet af Koldkærgård i foråret 1984 til udbygning af landbrugets 
egen rådgivning og efteruddannelse, indviede Dronning Margrethe d. 25. april 
1984 første etape af landbrugsministeriets nye forskningscenter i Foulum ved 
Viborg. Det skulle rumme både Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Plante-
avlsforsøg, idet der ikke længere var tilfredsstillende rammer på Statens gårde 
ved Hillerød og i Lyngby. Der var imidlertid ikke alene tale om en udbygning til 
nye rammer, men der var også tale om en forstærket forskningsindsats som et 
resultat af drøftelserne i Samrådet for Landbrugets Forsknings og Forsøg og af 
en bevidst indsats for at fremme landbrugsforskningen, som havde opbakning 
fra både erhvervet og et meget bredt flertal i folketinget. 

Det tabte projekt ferskvareterminalerne. 
På alle landsformandsmøderne har det været drøftet, hvordan landbrugets fæl-
lesvirksomheder (andelsselskaberne) kunne bidrage til at maksimere land-
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mændenes indtjening ved at sikre den højst mulige pris for slutproduktet og 
ved at minimere omkostningerne til forarbejdning og distribution. Det skete 
også på landsformandsmødet i 1978, hvor Pilegaard hævdede, at den eneste 
sikre vej var landsomfattende selskaber, og hvor Esp Sørensen indirekte gav 
ham ret ved at fastslå, at den indbyrdes konkurrence mellem selskaberne sæn-
kede salgsprisniveauet helt unødvendigt. 
 
Året efter fremkom der – vist nok på initiativ af Mejeriselskabet Danmark og 
FDB – et forslag om, at mejerier og slagterier skulle oprette et landsdækkende 
net af såkaldte ferskvareterminaler, hvorfra detailhandelen skulle kunne forsy-
nes med både mejeri- og slagteriprodukter samt brød og grøntsager. Etablering 
af sådanne terminaler ville være en vældig rationalisering og besparelse i di-
stributionsomkostninger, når de enkelte butikker herefter kun skulle have de-
res ferskvarer et sted fra i stedet for fra mange forskellige leverandører. De 
små butikker ville heller ikke være så afhængige af tilslutning til en grossistkæ-
de. Men en af forudsætningerne ville være, at de forskellige leverandører på 
landbrugssiden kunne stå sammen om at lade deres produkter distribuere på 
denne måde. 
 
En konkret ide blev forelagt på et møde i Landbrugsraadet, i mejerierne og i 
slagterierne i september 1979. Mejeriernes fællesorganisation tilsluttede sig 
ideen. Det samme gjorde Landboforeningernes bestyrelse d. 3. oktober, og på 
jydske landboforeningers delegeretmøde d. 11. oktober var der meget kraftig 
opbakning. På slagteriernes ekstraordinære delegeretmøde d. 12. oktober var 
der godt nok stort flertal, men en række slagteriselskaber reserverede sig deres 
holdning. Herefter beroede det især på, om MD kunne enes med Øernes kon-
summælksselskab [ØKS] og de sjællandske slagterier om oprettelse af den før-
ste terminal i Slagelse. Hvis ikke landbruget kunne enes, ville FDB oprette sine 
egne terminaler. 
 
Herefter er der i mine løbende optegnelser stille om sagen – vel især fordi 
gældskriseforanstaltningerne overskyggede alt andet – indtil sommeren 1982, 
hvor Landbrugsraadet holdt et 2-dags møde d. 28.-29. juli på den i mellemtiden 
med MD som hovedkraft oprettede ferskvareterminal i Tyrstrup ved Christians-
feld i tilknytning til det store konsummælksmejeri og Danægs ægpakkeri. Der 
var på mødet enighed om, at der måtte gøres en massiv indsats for at skabe 
forståelse for de store perspektiver, der lå i terminalideen. 
 
I mellemtiden havde MD, ØKS og Andels og Privatslagteriernes Fond oprettet 
Hjemmemarkedsselskabet Danmark [HD] til at forestå terminaloprettelsen. 
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Tyrstrup blev indviet i februar 1982 og Slagelse sidst på året 1982. Men inden 
da udbrød den sjællandske mælkekrig, idet Jysk Kløvermælk gennem underbud 
erobrede en del af det sjællandske marked. Landmændenes indtægtstab her-
ved blev vurderet til ca. 100 mio. kr. årligt. Hertil kunne lægges de 80 mio. kr., 
man ifølge tidligere undersøgelser havde kunnet tjene ved at samarbejde. 
Ydermere indebar priskonkurrencen, at Monopoltilsynet ophævede sin accept 
af, at mælkeprisen i Storkøbenhavn kunne være højere end i det øvrige land 
begrundet i store tiltransportomkostninger. 

Når det ikke lykkedes at realisere den store omfattende ide om landbrugets 
ferskvareterminaler, skyldes det flere forhold, hvoraf den væsentligste nok var, 
at der den gang på både mejeri- og slagteriområdet var flere selskaber, og de 
var hver for sig nervøse for, at terminalsystemet ville favorisere nogle selska-
ber, f.eks. MD. Og slagteriernes engagement var behersket bortset fra Esp Sø-
rensen, der var glødende tilhænger. Hertil kom, at den private butikshandel var 
bange for, at terminalerne havde for tæt tilknytning til FDB, som MD havde en 
særaftale med. Endelig var tørvaregrossisterne nervøse for, at det også ville 
berøre deres virksomhed. 

Da vi kom frem til 1984, hvor så mange andre fremadrettede initiativer blev 
realiseret, måtte det konstateres, at den storslåede ide med et system af land-
mandsejede ferskvareterminaler, der forsynede alle butikstyper, var faldet til 
jorden. MD/Arla etablerede sit eget system med mejeriprodukter. Hovedparten 
af de øvrige ferskvarer blev distribueret gennem hver sit system for de 3 store 
kæder, Coop, Dansk Supermarked og SuperBest. 

På den hårde måde lærte mejerierne og slagterierne, at der ikke var nogen vej 
uden om de landsomfattede selskaber, sådan som de mest fremsynede erkend-
te allerede i 60’erne, og som Pilegaard også fremhævede i 1978. Og store dele 
af den private butikshandel blev tvunget til at gå sammen i Super Best-kæden. 

Landbrugsministeriets reviderede landbrugspolitik. 
Landbrugsministeriets udvalg afgav sin betænkning allerede d. 30. oktober 
1983 – samme dag som Landboforeningernes bestyrelse oven på delegeretmø-
det var samlet for at gøre landbrugspolitisk status. 

Betænkningen var et supplement til den vækstorienterede betænkning fra 
1977. Siden den tid var afsætningsforholdene blevet vanskeligere på grund af 
70’erne stimulering af landbrugsproduktionen, der havde ført til overskudspro-
duktion i både EF og USA. Der var også efter pres fra landbruget blevet gen-



234 

nemført en række kriseordninger, hvis udformning ifølge udvalgsformandens, 
H.J. Kristensens private opfattelse kunne have været mere hensigtsmæssig. 
 
Hovedsynspunktet i den nye betænkning flugtede imidlertid meget godt med 
Landboforeningernes synspunkter – og det var ikke alene, fordi jeg havde væ-
ret med i udvalget. Man understregede den samfundsøkonomiske interesse i 
en stor landbrugssektor. Men de vanskelige afsætningsforhold øgede behovet 
for større samvirke om afsætningen for at maksimere indtjeningen. Men der-
udover skulle der fokuseres på en bedre indtjening gennem reduktion af om-
kostningerne – både de samfundsbestemte, især renten, og de bedriftsmæssi-
ge ved gennem en forbedret effektivitet at nedsætte omkostningerne pr. pro-
duceret enhed. Efteruddannelse og intensiveret rådgivning fremhævedes som 
gode midler. Der ville dog også være behov for større jordmobilitet til sikring af 
arealgrundlaget for effektive bedrifter. Men der skulle samtidig skabes udveje 
for et tilstrækkeligt befolkningsunderlag til sikring af fortsat menneskelig trivsel 
i landdistrikterne. Især pegede man i betænkningen på, at erfaringerne siden 
1977 havde understreget behovet for en større selvfinansieringsgrad i landbru-
get, og som midler hertil blev der peget på en række skattepolitiske løsninger. 
 
Landboforeningernes fremtidsorientering 1984. 
Landboforeningernes bestyrelse tog med tilfredshed mod betænkningen og 
dens understregning af større selvfinansiering og bedre mulighed for konsolide-
ring. Bestyrelsen var – lidt optimistisk – enige om, at nu måtte de kortsigtede 
løsninger være overstået, og at man igen måtte koncentrere sig om fremtiden. 
 
Det fremgår da også af bestyrelsens drøftelser i 1984, at man – selv om øko-
nomien var præget af en dårlig 1983-høst – lagde hovedvægt på den fremad-
rettede politik. Således havde man allerede i foråret 1983 igangsat en drøftelse 
af politikken vedr. bedriftsstrukturen. Et oplæg havde således været drøftet på 
bestyrelsens 2-dages sommermøde og derefter på efterårets delegeretmøde. 
Efter drøftelse i de lokale foreninger færdiggjorde man oplægget efter et land-
formandsmøde i marts 1984. Det foranledigede landbrugsministeren til at ned-
sætte en landbokommission i juli 1984, der afgav sin første betænkning året 
efter, og som efter et dramatisk mellemspil resulterede i en revideret land-
brugslov i 1986, jfr. omtalen i det foregående kapitel. 
 
Arbejdet med konsolideringsproblemerne blev delvis imødekommet med skat-
tereformen i 1985, der fik effekt fra og med 1986-87. Derudover satsedes der 
som foran omtalt stærkt på en udbygning af forskning, rådgivning og efterud-
dannelse. 
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Midt i denne fornyede fremtidsorientering kunne jeg i sommeren 1984 fejre 25 
års jubilæum i Landboforeningerne. Ellen holdt en serie af middagsselskaber 
for sekretariatets medarbejdere – vi kunne jo dengang i vort daværende hus på 
Skråvej ikke have dem alle på en gang – og også for de ledende medarbejdere i 
Landbrugsraadet og på Landsbladet samt for nuværende og tidligere formænd 
inklusive Peter Jørgensen fra Husmandsforeningerne. Af Landbrugsraadet og 
dets medlemsorganisationer fik jeg et dejligt ovalt egetræsspisebord i jubilæ-
umsgave. I min tak nævnte jeg, at da bordets form nærmede sig ellipsens, der 
geometrisk beskrives med 2 ligeværdige centre, kendetegnede bordet også 
Landbrugsraadet som organisation, der også har 2 ligeværdige centre i hen-
holdsvis fællesvirksomhederne og i landmandsforeningerne. Problemet opstår, 
sagde jeg, hvis man prøver at gøre Landbrugsraadet cirkulært med kun et cen-
trum. I øvrigt havde Piet Hein kaldt ellipsen den fuldendte geometriske figur. 
 
Den organisatoriske samling, der skete i sommeren 2009, erkendte netop nød-
vendigheden af det bipolære ved, at fællesorganet fik 2 bestyrelser - en for be-
drifterne og en for virksomhederne. 
 
 
 

Miljøstriden – landbrugets tabersag. 
 
Samtidig med, at der i 1984 tegnede sig muligheden for en ny fremgangslinje i 
landbruget, blev det også året, hvor diskussionen om Landbrugets miljøpro-
blemer for alvor startede med et folketingsflertals pålæg til regeringen om at 
fremkomme med en NPO-handlingsplan (N=kvælstof, P=fosfor, O=organisk 
stof) til forbedring af vandmiljøet. I landbruget opfattede vi denne problematik 
som en faglig udfordring, der kunne drøftes på et sagligt grundlag på samme 
måde som landbrugets placering i samfundsøkonomien. Desværre erkendte vi 
ikke i tide, hvilke følelser denne problematik fremkaldte i befolkningen, der føl-
te sig fremmedgjort overfor det moderne landbrug. Derimod forstod politikere 
og interesseorganisationer, der gerne ville kapre flere stemmer og medlemmer, 
dygtigt at spille på disse følelser godt hjulpet af nogle manipulerende TV-
udsendelser bistået af enkelte politiserende eksperter. Og det skulle vise sig 
vanskeligere at føre en faglig diskussion med disse, end det havde været at dis-
kutere med nationaløkonomerne. 
 
Enkelte ansatte i miljøministeriet, der var tilhængere af en nulvækst-filosofi, og 
som var oprigtigt bekymrede over ”industrilandbrugets” negative indflydelse, 
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spillede formentligt også en rolle. For dem kunne nogle overdrivelser være 
nødvendige for at fremkalde ændringer. Andre så klart, at med en miljøkritik af 
landbruget kunne man omsider komme landbrugets – efter deres mening – alt 
for store politiske indflydelse til livs. Således har jeg fra den tid hørt miljødirek-
tør Jens Kampmann citeret for, at ”med nitratproblematikken ville vi omsider 
kunne få skovlen under landbruget”. Jeg har selv hørt samme direktør sige ved 
en konference, at enhver vidste, at folketingets 1987-vedtagelse af en halvering 
af nitratudvaskningen på 3 år var umulig at efterkomme, men da han som di-
rektør for miljøstyrelsen undlod at gøre folketinget opmærksom på dette i tide, 
var der åbnet for efterfølgende at bebrejde landbruget, at det tilsidesatte fol-
ketingets vedtagelser. 
 
I bagklogskabens lys skulle landbruget have sat flere ressourcer ind på en bedre 
takling af miljøproblematikken, selvom jeg i dag ikke er i stand til at sige, hvad 
vi konkret skulle have gjort. Men jeg ved, at miljøstyrelsen gjorde meget for at 
holde miljøjournalisterne godt orienterede om styrelsens opfattelse. 
 
Ifølge landbrugets egen selvforståelse lever landbruget i samklang med de na-
turgivne betingelser ved systematisk at udnytte de grønne planters evne til 
gennem fotosyntesens udnyttelse af solenergien at binde kulstoffet i luftens 
CO2

 i energirige kulhydratforbindelser, som så kan bruges enten i den menne-
skelige ernæring som mel, gryn, sukker, kartofler og grøntsager eller som ernæ-
ring for husdyrene og deres produktion af mælk og kød. 
 
Landmandskunsten har således siden agerbrugets opfindelse bestået i at kulti-
vere naturen og udnytte naturens og biologiens ressourcer optimalt, og land-
brugets rolle i naturens kredsløb består i med solenergiens hjælp at binde luf-
tens CO2 i energiholdige næringsmidler for dyr og mennesker, der igen udånder 
CO2

 til atmosfæren og med gødningen giver næringsstofferne tilbage til natu-
ren. Derfor var det god landmandspraksis at tage vare på gødningen og dens 
udnyttelse, for som det hed: Det er møget, der sætter kagen på bordet. Men 
det gav nye fremskridt, da man lærte, at erstatte de næringsstoffer, der ved 
den menneskelige ernæring ikke føres tilbage til landbruget, med handelsgød-
ning suppleret med dyrkning af bælgfrugter til binding af luftens kvælstof, der 
er det fundamentale grundstof i både plante- og dyreprotein. 
 
En vigtig forudsætning for jordens produktionsevne har været, at man gennem 
dræning kunne bortlede ”det for dyrkningen skadelige vand” som indtil 
1970’erne var vandløbslovens hovedformål, og at man i nyere tid gennem 
kunstvanding har kunnet kompensere for manglende regnvejr i tørkeperioder. 
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Ligeledes har det været nødvendigt at bekæmpe det med afgrøderne konkurre-
rende ukrudt og at bekæmpe sygdomme og skadedyr. Navnlig siden 2. ver-
denskrig er denne opgave blevet lettet gennem fremkomsten af kemiske be-
kæmpelsesmidler. 
 
Når det siden 1700-tallet har været muligt at mangedoble landbrugsproduktio-
nen, skyldes det netop, at landmændene gennem tilegnelse af landbrugsviden-
skabernes fremskridt har formået at forvalte de naturgivne ressourcer stadig 
mere effektivt. På denne baggrund føltes det af mange landmænd nærmest 
ærekrænkende, da der i 1960’erne og 1970’erne fremkom offentlig kritik af 
landmændenes forvaltning af ressourcerne – så meget mere som landbruget 
selv - sammen med landbrugsministeriet - fra den første efterkrigstid havde sat 
ind på at undgå skadevirkninger fra de kemikalier, der nu var til rådighed. 
 
Således havde landbrugsministeriet siden 1949 været opmærksom på de ”farli-
ge plantebeskyttelsesmidler”, hvilket havde resulteret i, at der kun måtte an-
vendes midler, der var godkendt af ministeriets giftnævn, der var ledet af vore 
bedste toksikologer, og kun i den af nævnet foreskrevne dosering. Nævnets 
virksomhed blev suppleret med en oplysningsindsats fra statens plantepatolo-
giske forsøg over for konsulenter og maskinstationer. Det skete gennem kurser 
før sprøjtesæsonen og gennem en årlig gul pjece, der indeholdt en oversigt 
over hvilke midler, der var godkendt til nærmere angivne formål. Herigennem 
undgik man i Danmark alvorlige forgiftningstilfælde, og hvis ny viden tilsagde 
det, blev tidligere godkendelser trukket tilbage. Således gik DDT, der havde væ-
ret meget brugt til fluebekæmpelse, gradvis ud af brug i 60’erne, og i 1969 blev 
det helt forbudt, da man opdagede, at det kunne ophobes i fedtvævet. 
 
Også når det gjaldt landbrugsministeriets kontrol med kvaliteten af vore ani-
malske landbrugsvarer, var man meget opmærksom på, at der ikke måtte være 
restkoncentrationer af hverken plantebeskyttelsesmidler eller medicin (antibio-
tika). Endvidere havde landbrugsministeriet i vandløbsloven indført et forbud 
mod tilledning af både ajle og ensilagesaft. 
 
70’ernes dialog. 
Da ”ministeriet til bekæmpelse af forurening” blev oprettet i 1971, var det da 
også den almindelige opfattelse, at dets virksomhed navnlig skulle rette sig 
mod forurenende industrivirksomheder og mod forurening fra lodsepladser og 
fra byernes spildevand. Den første miljølov, som landbruget ikke havde kunnet 
give sin fulde tilslutning på grund af uklare erstatnings- og ankebestemmelser, 
krævede kun miljøgodkendelse af forurenende industrivirksomheder, dambrug 



238 

og ”fjerkræ og svinefarme”, mens almindelige landbrug på landbrugets egen 
foranledning var friholdt. Det var muligvis en fejltagelse. I hvert fald skaffede 
industrien sig en vis good-will ved at gå ind i et konstruktivt samarbejde med 
miljøministeriet. Senere i 70’erne arbejdede landbruget da også for, at land-
mænd, der ville udvide deres husdyrbrugsproduktion, skulle have mulighed for 
at søge en miljøgodkendelse, idet en sådan godkendelse ville give en beskyttel-
se mod senere naboklager, hvis landmanden ellers overholdt forudsætningerne 
for godkendelsen. 

Bortset fra de indledende reservationer var 70’erne præget af et konstruktivt 
samarbejde mellem landbruget og administrationen i miljøministeriet om ud-
formningen af de mange administrative forskrifter – et samarbejde, der i en vis 
grad var til landbrugsministeriets fortrydelse, så meget mere som flere af sags-
områderne som vandløbsloven, giftnævnet, jagtloven og skovloven var overta-
get fra landbrugsministeriet. Således blev der allerede i 1973-74 som et resultat 
af dette samarbejde udarbejdet en miljøpjece til landmændene, som LIK udgav. 
I et miljøreglement blev der fastsat afstandskrav fra stalde og møddinger til be-
boelse, og det blev påbudt, at møddingsvand d.v.s. regnvand, der passerede en 
møddingsplads, skulle opsamles og spredes på marken. 

Eneste virkelige kontrovers i 70’erne var problemet med vandløbenes okker-
indhold. Det fremkommer ved dræning af jernholdige iltfattige jorder, hvor 
jernindholdet i vandløbene iltes til okker, som er en stor gene i dambrugene. 
Nogle dambrugere klagede, idet man påstod, at landmændene i strid med mil-
jøloven havde tilledt et forurenende stof. I Landboforeningerne fastholdt vi, at 
landmændene ikke kunne gøres ansvarlige, da de ikke kunne ”tillede” et i natu-
ren forekommende stof. Den tolkning gav miljøminister Erik Holst os medhold i 
– trods megen kritik fra miljøfolk. Også Vestre Landsret gav os ret. Det hele
endte med, at der i 1981 gennemførtes en egentlig okkerlov, der forudsatte 
godkendelse af dræning af okkerfølsomme jorder, og som indeholdt et statstil-
skud til afhjælpning af generne. 

Ved 70’ernes slutning skærpedes den offentlige debat om landbrugets miljø-
forhold. Det skyldtes et sammenfald af større miljøbevidsthed i befolkningen 
og af, at strukturændringerne og landbrugets vanskelige økonomi forøgede mil-
jøproblemerne. Med en stigende miljøbevidsthed blev kritikken af forurenin-
gen af vandløbene med spildevand fra det traditionelle landbrug stærkere. Li-
geledes skærpedes opmærksomheden om eventuelle restkoncentrationer af 
medicin og pesticider i vore fødevarer. 
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Strukturændringen betød effektivisering i både mark og stald, hvilket gav an-
ledning til nye problemer. I markbruget blev landbruget kritiseret for at indføre 
”prærielandbrug” med store marker og sløjfning af hegn og andre biotoper. 
Den grimme halmafbrænding gav også anledning til kritik. Enkelte planteavls-
konsulenter anbefalede sprøjtning med pesticider efter en forud fastlagt plan – 
uanset om der var et synligt behov – og tilførsel af kvælstofgødning til hveden i 
det tidlige forår for at kunne være sikker på at maksimere foldudbytterne, så 
man kunne blive optaget i 10-tons klubben, d.v.s. min. 10 tons hvede pr. ha. Fra 
landskontoret for planteavl blev man dog ved med at anbefale kun at sprøjte 
efter behov.  
 
Koncentrationen af husdyrene i færre og større stalde sammen med specialise-
ringen mellem planteavl og husdyrbrug gav anledning til, at husdyrgødningen 
ofte blev opfattet som et spildprodukt i stedet for en næringskilde. Medvirken-
de hertil var, at det med et renteniveau omkring 20 pct. var urentabelt at inve-
stere i gødningsopbevaringsanlæg. Gødningen blev så udbragt også på tider af 
året, hvor næringsstofferne ville blive udvasket. Særlig galt var det på de ud-
prægede sandjorder, hvor udbygningen af husdyrproduktionen var størst, og 
hvor jordens evne til at fastholde næringsstofferne var mindst, og hvor udvask-
ningen derfor blev særlig stor. Den gamle økonomisering med husdyrgødnin-
gen blev således sat til side, og en stadig større del af plantenæringen blev 
fremskaffet gennem handelsgødning, der lettere kunne doceres korrekt og og-
så lettere udbringes på de rette tidspunkter. Derfor skete der i disse år en for-
ringelse af udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstoffer og et deraf følgen-
de tab af næringsstoffer til miljøet. 
 
Men i stedet for at kritisere denne udvikling rettede den offentlige kritik sig 
primært mod stigningen i forbruget af kunstgødning. Det så også dramatisk ud. 
Mens der i 1950 indkøbtes 60.000 tons N (kvælstof), købtes der i 1980 tæt ved 
400.000 tons N, selvom kornhøsten i samme periode kun var fordoblet fra 36 
mio. hkg til 71 mio. hkg. Det affødte en kritik for voldsom overgødskning, som 
landbruget imidlertid afviste med henvisning til, at der i samme periode var 
sket en afvikling af kløverdyrkningen og dermed af den naturlige kvælstoffikse-
ring i græsmarkerne, og at der med traktorerne og de større plove var skabt en 
forøgelse af pløjelaget, og at der havde skullet tilføres gødning for at fremme 
den biologiske aktivitet i den forøgede mængde af ”madjord”. Endvidere var 
der så sidst i 70’erne sket en forringelse af staldgødningens udnyttelse på 
grund af højrenteniveauet. 
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Som en direkte følge af den offentlige debat om landbrugets miljøforhold holdt 
landbruget og miljøministeriet en konference i Rønne i september 1980, hvor 
man samlede sig om at afdække problemerne indenfor 3 områder: Primærpro-
duktionen, levnedsmidlerne og det åbne land.  Man enedes om gennem fortsat 
dialog at vise større gensidig åbenhed og dermed skabe større forståelse, så det 
kunne undgås, at diskussionen kørte af sporet. Efterfølgende blev der også op-
nået forlig om en skærpet vandløbslov og om okkerloven. 
 
Det uformelle samarbejde fortsatte, og i januar 1984 nedsattes et mere formelt 
kontaktudvalg mellem landbruget og miljøministeriet. Der skulle holdes 2 årlige 
møder. Samme vinter orienterede miljøministeriet om, at man ville foreslå en 
opstramning af reglerne for gødningsopbevaring, så der skulle være mindst 6 
måneders opbevaringskapacitet. Der holdtes endvidere en konference om 
vandressourcer, og miljøministeriet meddelte, at man lagde vægt på, at pro-
blemerne skulle løses i samarbejde. 
 
Vandmiljødebatten starter – dialogen fortsætter. 
I løbet af 80’erne kom miljødebatten mere og mere til at koncentrere sig om 
vandmiljøet og om landbrugets gødningsforbrug. Det begyndte i november 
1981 med at svenskerne meddelte, at der var iltsvindsproblemer ved den sven-
ske Kattegatskyst, og danske havbiologer tilføjede, at der også var problemer i 
Limfjorden, og at det skyldtes landbrugets stigende kunstgødningsforbrug. 
 
I Landboforeningerne siger vi, at det er proportionsforvrængning. Fra land-
brugsjorden sker i praksis kun udvaskning af nitrat, og en sådan udvaskning har 
altid fundet sted i vinterhalvåret. Algevækst i vandmiljøet kræver imidlertid til-
stedeværelse af både nitrat og fosfat. Fosfat udvaskes i praksis ikke fra land-
brugsjord. Derimod stammer fosfat fra spildevand fra toiletter og fra de nye 
fosfatholdige vaskemidler. Løsningen er derfor primært en kemisk rensning af 
spildevandet med udfældning af fosfatet. 
 
Miljøministeriet gav i en rapport fra 1983 overvejende landbruget medhold, 
idet det blev fastslået, at 85 pct. af vandløbenes fosfor stammer fra rensnings-
anlæggene og kun 15 pct. fra landbrug og andre kilder. Derimod stammer 65 
pct. af kvælstoffet fra land- og skovbrug og kun 35 pct. fra rensningsanlæggene. 
 
Under den borgerlige regering fra 1982 skærpede oppositionen den miljøpoliti-
ske debat, hvorved der i folketinget blev etableret ikke alene et udenrigspoli-
tisk, men også et miljøpolitisk flertal mod regeringen. Denne politisering gjorde 
en saglig dialog vanskeligere, men den fortsatte dog indtil oktober 1986 ud fra 
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objektive kriterier. I drøftelserne med miljøstyrelsen erkendte landbruget da 
også, at der var behov for opstramning af håndteringen af husdyrgødningen. Vi 
modtog imidlertid advarsler fra landbrugsminister Niels Anker Kofoed mod at 
give indrømmelser, da det ville blive anset for svaghedstegn. I marts 1986 aflø-
stes han af Britta Schall Holberg, og hun har senere bebrejdet landbruget, at vi 
ikke erkendte egne problemer i tide. 
 
Efter en folketingsdebat i efteråret 1983 iværksatte miljøministeriet et NPO-
udrednings-arbejde, hvorfra der forelå en rapport i august 1984, som bl.a. - dog 
med forbehold fra landbrugsministeriets repræsentanter - viste, at landbruget 
havde en overgødskning med husdyrgødning på 100-200.000 tons N. For at 
undgå dette overforbrug mente miljøstyrelsen meget sagligt, at der var behov 
for omfattende investeringer i bedre opbevaring af staldgødning, og man men-
te også, at markmøddinger skulle forbydes. Endvidere opgjorde miljøstyrelsen 
den samlede udvaskning af nitratkvælstof fra landbruget til 260.000 tons N år-
ligt, hvoraf de 60.000 tons var det såkaldte gårdbidrag – i hovedsagen fra mød-
dinger – og de resterende 200.000 udgjorde markbidraget. Dette bestod dels i 
en helt naturlig udvaskning, der også forekommer på udyrkede arealer, dels i 
en forøget udvaskning som følge af den øgede organiske omsætning, der sker 
på dyrkede arealer, dels i et egentligt spild ved en for dårlig udnyttelse af den 
tilførte gødning. 
 
Allerede i foråret 1984 var der en ny folketingsdebat, der mundede ud i et på-
læg til miljøministeren om at fremkomme med en egentlig NPO-handlingsplan. 
Ifølge den NPO-plan, som ministeren herefter fremlagde, og som han forud 
havde forhandlet med landbruget, skulle der være minimum 5 måneders opbe-
varingskapacitet for staldgødning, fast bund i møddingerne, tagvand måtte ikke 
løbe ned i møddingerne, staldgødning måtte ikke køres ud før efter 1. oktober 
og måtte ikke køres ud på sne eller frossen jord. Endvidere skulle der være 
harmoni mellem husdyrholdets og arealets størrelse. Herved skulle gårdbidra-
get afskaffes og markbidraget væsentligt nedsættes. 
 
Mange landmænd – jeg selv inklusive – var forargede over, at ministeren nu 
begynde at blande sig i, hvornår landmændene kørte deres møg ud, og da mil-
jøminister Chr. Christensen fyldte 60 i januar 1985, prøvede vi at kaste et hu-
moristisk skær over debatten. Inspireret af H.V.Kaalunds dyrefabel: ”Ude på 
møddingen hanen står ” fik vi lavet en tegning af en gammeldags mødding med 
en hane på, som vi overrakte ministeren, idet vi samtidig anførte, at en sådan 
mødding nu var et truet fortidsminde, som det måtte påhvile ministeren at fre-
de efter fredningslovens bestemmelser, som også var hans område. 
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Efter lang tids debat i folketingets miljøudvalg, hvor oppositionen krævede en 
kunstgødningsafgift, endte det i maj 1985 med et NPO-forlig, med følgende ho-
vedindhold: 
 

 alle møddinger skal have fast bund, og de må ikke tilledes tagvand 

 6 måneders opbevaringskapacitet for besætninger med mere end 20 
storkreaturer 

 markmøddinger afvikles 

 store besætninger skal miljøgodkendes 

 fastlæggelse af harmoni mellem besætning og areal 

 forbud mod halmafbrænding 
 

Det var en del af forliget, at miljøministeren i den følgende folketingssamling 
skulle fremsætte forslag om en støtteordning til fremme af de forudsete miljø-
investeringer på omkring 4 mia. kr. I september blev ministeren enig med 
Landbo- og Husmandsforeningerne om en støtte på typisk 25 pct. af investerin-
gerne. Støtten skulle udbetales i rater. Den skulle udtrykkeligt ikke finansieres 
med afgifter, men deles mellem landbrugets promillepenge og staten. I 1986 
blev der således afsat 20 mio. kr. af promillepengene og 50 mio. kr. i statstil-
skud. Men lovforslaget blev ikke vedtaget i 1985-86-samlingen, idet de radikale 
forinden ville have vedtaget en gødningsafgift. 
 
Bagefter virker det absurd, at man – i en situation, hvor man angiveligt alvorligt 
er bekymret for miljøet, og hvor alle var enige om, at et afgørende middel til 
dets forbedring var investeringer i bedre opbevaringsforhold, og at samfundet 
måtte yde sit bidrag hertil – blev ved at udsætte det hele på grund af en ideo-
logisk diskussion om, hvorvidt kunstgødningsforbruget skulle beskattes eller 
ikke. Først i 1986-87 blev en miljøstøtteordning vedtaget. Således blev der givet 
mulighed for enten straksafskrivning eller den af EF-medfinansierede forbed-
ringsstøtte. Kun hvis disse muligheder ikke var til stede, skulle der ydes stats-
støtte, hvoraf dog de 36 mio. kr. årligt skulle komme fra landbrugets promille-
penge. Ordningen trådte i kraft 1. april 1987. Det tog altså folketinget næsten 2 
år efter vedtagelsen af NPO-planen at færdiggøre dette væsentlige element. 
Det skal ses i sammenhæng med, at samme folketing nogle måneder senere 
pålagde landbruget at foretage nærmest umulige produktionsomlægninger på 
kun 3 år. 
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Debatten skærpes - Ritt Bjerregaard skrotter dialogen. 
Allerede i efteråret 1985 skærpes debatten, idet socialdemokratiets nye miljø-
ordfører, Ritt Bjerregaard i en kronik i Jyllandsposten i oktober 1985 kommer 
med et voldsomt udfald mod landbruget. Hun afviser udtrykkeligt dialogen ved 
at tilråde politikerne at tage høreværn på og dermed overhøre ”landbrugets hyl 
og skrål”. Viceformand Lars Jakob Larsen tilbageviser straks angrebene. Men til 
trods for Ritt Bjerregaards fortsatte provokationer tilrådede jeg i en formands-
meddelelse d. 21. oktober, at vi gjorde klogt i at standse den offentlige pole-
mik, idet jeg havde bemærket, at Bjørn Westh havde været ude med modere-
rende bemærkninger, og at jeg formodede, at de nu tog en intern drøftelse i 
folketingsgruppen, da socialdemokratiet også havde beskæftigelsesinteresser i 
landbrugssektoren at pleje. 
 
I en TV-udsendelse klargjorde Ritt Bjerregaard imidlertid, at hun prioriterede 
miljøet højere end erhvervs- og beskæftigelsesinteresser. Samtidig påstod hun, 
at Kjeldsen på det nyligt overståede delegeretmøde havde sagt, at alle miljø-
forkæmpere var marxister. Det blev desværre ikke korrigeret af intervieweren, 
selvom vi forud havde forsynet ham med den eksakte ordlyd af Kjeldsens tale. I 
denne tale, som jeg på ny refererede i min formandsmeddelelse hed det ord-
ret: 
 
”Vi er ikke hinandens modstandere. Det er forkert at føre den marxistiske klas-
sekamps teorier ind i miljøpolitikken. Både forbrugere og landmænd er interes-
serede i sunde produkter, der er produceret miljørigtigt. Kunsten er at finde 
frem til sådanne produktionsformer, at varerne kan produceres til en pris, som 
forbrugerne vil betale, og som kan konkurrere med andre landes landbrugspro-
dukter. Det kræver en stor fælles indsats, som ikke fremmes ved ensidige be-
skyldninger.” 
 
Meningen med at henvise til klassekampen var, at i marxismen er kapitalen og 
proletariatet modsatrettede og uforenelige størrelser, og at man i nogle TV-
udsendelser også havde sat landbrug og miljø op mod hinanden på samme må-
de. I samme formandsmeddelelse skrev jeg, at Ritt Bjerregaard selv afsporer 
debatten og bekræfter en anden passage i Kjeldsens beretning: 
 
”Det er min opfattelse, at nogle politikere bruger miljøpolitikken som afled-
ningsmanøvre for de mere komplicerede spørgsmål, som der ikke gives lette og 
behagelige svar på. Andre politikere udnytter miljøpolitikken til at skabe sig en 
profil i konkurrencen mellem de mange partier. Og i dette spil bliver landmæn-
dene, der kun udgør nogle få vælgere, brugt som et billigt offer.” 
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Og Kjeldsen havde fortsat: 
 
”Det forgifter hele debatten, når den skal foregå på basis af gensidige beskyld-
ninger. Landmændene selv og hele vort rådgivningsapparat er af indstilling og 
ud fra egen interesse indstillet på, at produktionen har højeste kvalitet. Og så 
må vi – efterhånden som forskningen viser, hvad der er rigtigt, og hvad der er 
forkert – i et samarbejde mellem landmænd og politikere finde frem til de pro-
duktionsformer, som er i både landmændenes og forbrugernes interesse”. 
 
Jeg henstillede i formandsmeddelelsen til lokalforeningerne om at tage kontakt 
til de stedlige socialdemokratiske folketingsmænd ud fra en opfattelse af, at de 
ville være lydhøre for, at de vitterligt forekommende miljøproblemer bedst ville 
kunne løses i et lokalt samarbejde med kommunerne inden for de generelle 
retningslinjer vedr. NPO, som folketinget havde vedtaget. Hvis man foretrak 
Ritt Bjerregaards konfrontationslinje, ville grundlaget blive fjernet for det kon-
struktive samarbejde, der på landsplan var etableret med miljøministeriet, og 
som lokalt var indledt med kommunerne – i øvrigt på Landboforeningernes ini-
tiativ allerede i 1984. 
 
Jeg må vedkende mig mit medansvar for formuleringerne i Kjeldsens beretning. 
Og jeg finder stadig, at de var fuldt berettigede. Men uanset hvor berettiget 
sammenligningen var med den marxistiske klassekamp, så var det en fejlvurde-
ring at nævne den. For journalisterne fangede ikke pointen – bevidst eller ube-
vidst - og derfor blev påstanden hængende om, at han havde kaldt miljøfor-
kæmperne for marxister. Så sent som i november 2005 fik jeg et spørgsmål fra 
en journalist ved Politiken, der ville have at vide, hvornår det var, at Kjeldsen 
havde sagt, at miljødiskussionen var ”rendyrket marxisme”. Jeg forsynede ham 
med de relevante passager, og da journalisten så blev klar over, at det hele be-
roede på en misforståelse, undlod han prisværdigt at bruge det af pressen 
selvopfundne citat. 
 
Miljødebatten fortsatte resten af efteråret. Selvom socialdemokratiets ledelse 
udadtil bakkede Ritt Bjerregaard op, erkendte man, at der havde været forskel-
lige holdninger, og det kom da også frem i en række dagbladsindlæg fra social-
demokratiske folketingsmedlemmer – bl.a. appellerede Eva Gredal d. 8. no-
vember i Berlingske Tidende til, at man samtaler om problemerne, idet hun er-
kendte, at også politikere har et medansvar for udviklingen. Det blev da også i 
den følgende uge fulgt op af et møde mellem landbruget og socialdemokratiets 
ledelse. 
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Omkring årsskiftet aftog debatten, fordi interessen samlede sig om det social-
demokratiske forsøg på at bringe regeringen i mindretal først på jordpolitikken 
og siden på EF-politikken. Begge dele mislykkedes – som særskilt omtalt ved 
Landbo- og Husmandsforeningernes jordpolitiske forlig og ved resultatet af EF-
afstemningen. 

Sidst i folketingssamlingen vendte miljødiskussionen tilbage. De radikale, som i 
december 1985 havde været positive over for regeringens miljøstøtteforslag, 
blev sat på prøve gennem et socialdemokratisk forslag om gødningsafgift. Gen-
nem Landboforeningernes indsats lykkedes det at få de radikale til at frafalde 
gødningsafgiften, men det kom til at koste en udsættelse af miljøstøtten. 

Landbokommissionens drøftelser. 
Miljøproblemerne var sideløbende med den offentlige debat og overvejelserne 
i miljøstyrelsen også blevet drøftet i et udvalg under Landbokommissionen af 
1984, hvor også miljøstyrelsen var repræsenteret. Forskellige løsningsmodeller, 
der ud fra landbrugsforskningen kunne bidrage til optimal gødningsanvendelse 
og dermed minimere skadevirkningerne på miljøet, havde været på bordet. 
Men efter folketingets vedtagelse af NPO-planen i maj 1985, anbefalede Land-
bokommissionen i september 1986, at man afventede virkningen af de allerede 
trufne beslutninger. Dog anbefalede man en henstilling om, at miljøhensyn blev 
prioriteret højere i rådgivningsarbejdet.  

Miljøministeriets repræsentant havde imidlertid gerne set, at kommissionen 
var kommet med mere vidtgående forslag, men jeg kunne ved et af de konklu-
derende møder oplyse ham om, at hans egen minister i sommeren 1986 havde 
forsikret landbruget om, at der ikke foreløbig ville komme yderligere pålæg til 
landmændene. Det var tydeligt, at denne oplysning overraskede ham. Den gang 
tænkte jeg ikke nærmere over det, men senere fik jeg mistanke om, at man 
måske derefter i miljøstyrelsen havde lagt råd op om, hvad man så kunne gøre 
for at komme videre, idet flere i miljøstyrelsen tydeligvis ikke mente, at de i fol-
ketinget trufne beslutninger var tilstrækkelige. Det kan naturligvis kun være 
gisninger. Men påfaldende var det, at den intensive offentlige debat om hav-
miljøet og om landbrugets ansvar herfor satte ind i de følgende måneder. Min 
mistanke blev da også yderligere underbygget, da Berlingske Tidende først i 
februar 1987 kunne referere til en rapport fra Århus Universitet, der beskrev, 
hvorledes miljøstyrelsen førte sin egen politik gennem et net af informationer 
til TV avisen, folketingets medlemmer og Danmarks Naturfredningsforening. 
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De døde hummere kommer på skærmen - miljøaktivisterne tager over. 
I efteråret 1986 beskæftigede Danmarks Radios monopol-TV sig i en række 
dramatiserede udsendelser med havmiljøets problemer, og da efteråret 1986 
netop blev et af de år med iltsvindsproblemer i de indre farvande, kunne man i 
TV fremvise døde hummere som bevis på et døende hav. En trængt fiskerimini-
ster svarede, da han som sædvanlig blev spurgt, hvad han så agtede at gøre, at 
der måtte flere tiltag til end de i maj 1985 besluttede, selvom de endnu ikke 
havde haft mulighed for at virke. Folketinget havde endda endnu ikke nået at 
vedtage den tilhørende miljøstøtte. Den radikale David Rehling, der var direktør 
i Danmarks Naturfredningsforening, havde påfaldende hurtigt en løsning parat. 
Man skulle simpelthen på 3 år halvere udledningen af kvælstof og fosfor til 
vandmiljøet – et forslag der hurtigt fik oppositionens opbakning. 
 
Regeringen fremlagde derpå sidst i oktober en plan, der skulle reducere kvæl-
stofforbruget i kunstgødning med 100.000 tons. Fra landbruget svarede vi, at 
det var forkert at fokusere på tilførslen af kunstgødning, når problemet bestod i 
en for dårlig udnyttelse af husdyrgødningen og et deraf følgende spild til omgi-
velserne. Derfor fremlagde vi en plan for en reduktion i udvaskningen af hus-
dyrgødningskvælstof med 100.000 tons gennem en afskaffelse af det såkaldte 
gårdbidrag fra møddingstederne på 60.000 tons og en reduktion af markbidra-
get med 40.000 tons ved bedre udnyttelse af gødningen og en større udbredel-
se af efterårsgrønne marker til opsamling af den i dyrkningsjorden frigjorte ni-
trat. 
 
Intet af dette var tilstrækkeligt for folketingets flertal, der d. 18. november 
1986 pålagde regeringen at fremsætte en plan for en reduktion til vandløbene 
af N med 50 pct. og af P med 80 pct. i løbet af 3 år. Mens en reduktion af tilled-
ningen af P gennem fosfatudfældningsanlæg på rensningsanlæggene var tek-
nisk mulig, så måtte vi påpege, at en halvering af nitratudvaskningen indenfor 3 
år fra landbrugsjorden ville være fuldstændig umulig, også selvom man ophørte 
totalt med at tilføre kvælstofgødning. Det skyldes, at der findes så store 
mængder organisk bundet kvælstof i muldjorden, og at der fra denne pulje i de 
varme efterårsmåneder frigøres så meget nitrat, som udvaskes med vinterned-
børen, at det langt overstiger tabet fra en eventuel overgødskning. Det vil – 
sagde vi – tage 15-20 år, før en kraftig reduktion i tilførslerne vil genspejle sig i 
udvaskningen. 
 
Klaptorskerapporten. 
Siden miljøministeriets NPO-redegørelse havde man lagt til grund, at landbru-
get tilførte vandmiljøet 260.000 N pr. år fordelt med 60.000 i gårdbidrag og 
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200.000 i markbidrag. Man havde ligeledes politisk lagt vægt på at nedbringe 
landbrugets indkøb af handelsgødning. I landbruget mente vi, at tallene var for 
højt ansatte. Men navnlig gentog vi, at det afgørende ikke var at begrænse for-
bruget af gødning, men at reducere udvaskningen, og at vi – ligesom industrien 
– ville måles på, hvad vi udledte af skadelige stoffer og ikke på forbruget af rå-
stoffer. 
 
En reduceret nitratudvaskning kunne bedst opnås ved en bedre forvaltning og 
udnyttelse af husdyrgødningen og her skulle navnlig sættes ind overfor nye 
større besætninger, hvor problemet var størst på de sandede jorder. Selvom 
landbruget bestred kvælstofnitratets farlighed for vandmiljøet, hvis der ikke var 
fosfor til stede, gik vi ind for, at det var godt landmandskab og god miljøfor-
valtning at sørge for, at så få næringsstoffer som muligt gik tabt, og at det der-
for også var sund fornuft at forvalte husdyrgødningen bedre. Problemet var 
alene de omkostninger, der var forbundet med det. 
 
Siden november 1987 havde vi været klar over, at miljøministeriet havde en ny 
rapport på vej om landbrugets nitratudvaskning, men under påberåbelse af, at 
den ikke var færdig, fik vi ikke indblik i den, og den blev heller ikke tilstillet de 
eksperter, der i december hjalp regeringen med at forberede det oplæg, som 
efter drøftelse med kommunerne og erhvervene blev fremlagt i folketinget d. 
1. februar. 
 
Da det i januar blev kendt, at rapporten var sendt til de amter, der havde hjul-
pet med baggrundsmateriale, lykkedes det Landboforeningernes miljømedar-
bejder, kontorchef Kr. Østergaard at få fingre i den under forudsætning af, at vi 
ikke påberåbte os den i forhandlingerne. 
 
Rapporten viste, at gårdbidraget ikke var 60.000 tons, men kun 20.000 tons. 
(Det var faktisk ærgerligt, for gårdbidraget var det letteste at afskaffe). Ligele-
des tydede det på, at markbidraget snarere var 175.000 tons end 200.000 tons. 
Nok så vigtigt var det, at rapporten - der var baseret på konkrete udvasknings-
målinger og ikke som NPO-rapporten på teoretiske modelberegninger - påviste, 
at udvaskningen var størst, hvor der overdoseres med husdyrgødning, mens 
udvaskningen var meget lille på arealer med udelukkende kunstgødningsan-
vendelse. Rapporten gav dermed i vid udstrækning landbruget medhold i vore 
synspunkter, og den var i hvert fald ikke et argument for at indføre en kunst-
gødningsafgift, som man frygtede, at de radikale påny ville kræve, når regerin-
gens plan af 1. februar skulle behandles i folketinget d. 18. februar. At en så 



248 

betydningsfuld rapport blev holdt tilbage, kunne kun underbygge vor mistanke 
om, at miljøstyrelsen politiserede. 
 
En af de første dage i februar skabte radioavisen røre ved at citere fra denne 
”hemmelige rapport”, der underminerede miljøministeriets oplæg. Det føg 
derpå med vrede udsagn i medierne, og det skabte også krise i regeringen, for-
di landbrugsministeren indrømmede, at hun fra sine embedsmænd havde haft 
kendskab til rapporten. Det havde miljøministeren ikke, og han lod sin vrede gå 
ud over landbrugsministeren i stedet for over sine egne embedsmænd, der helt 
uhørt havde undladt at orientere ham. Det besynderlige ved hele forløbet var, 
at medierne i stedet for at fokusere på, at miljøstyrelsen havde forholdt politi-
kerne væsentlige oplysninger, samlede sig om at finde ud af, hvem der havde 
lækket rapporten. Midt i det hele kom statsministeren hjem fra vinterferie og 
for at skabe fred internt i regeringen nedværdigede han sig til at tale om, at det 
blot var en eller anden ”klaptorsk” i landbruget, der havde lækket en ufærdig 
rapport. 
 
For at få fokus tilbage på sagen erkendte Kristian Østergaard, at det var ham, 
der havde videregivet rapporten til Jørgen Hornemann ved radioavisen. Ved et 
pressemøde, hvor dette blev oplyst, fik vi lejlighed til endnu en gang at præci-
sere vore synspunkter.  
 
Ved 1. behandlingen af regeringens handlingsplan fik de radikale flertal for et 
forslag, hvorefter landbruget skulle pålægges en gødningsskat i milliardstørrel-
se, hvis man ikke allerede i 1989 og 1990 havde reduceret kunstgødningsfor-
bruget med henholdsvis 25 og 40 pct. Derefter holdt folketingets miljøudvalg 
møde hver fredag til behandling af handlingsplanen, idet man begyndte med 
industriens og kommunernes forhold. 
 
Fra et landsformandsmøde først i marts udgik - udover en gentagelse af land-
brugets synspunkter – også en anbefaling til landmændene om at tænke 
strengt privatøkonomisk forud for miljøinvesteringer og at nedtrappe eller af-
vikle den animalske produktion, hvis det ville være det mest fordelagtige. Me-
dierne dækkede udtalelserne godt – undtagen TV-avisen, der ikke fandt kon-
klusionen interessant. Der var jo ikke besluttet noget om gyllespredning eller 
lignende happenings i byerne. 
 
Dagbladet Informationen fulgte op med en leder, hvori man hævdede, at de 
grønne politikere med deres krav til det traditionelle landbrug var med til at 
bane vejen for det af dem uønskede industrilandbrug. Dagbladet Aktuelt kriti-
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serede sine egne for det samme. Endvidere protesterede 1300 landbrugselever 
med en march fra Frihedsstøtten til Christiansborg. 
  
Der blev tilrettelagt en lang række arrangementer ikke alene centralt, men også 
af de lokale og regionale foreninger. Her skulle der med bl.a. planteavlskonsu-
lenternes hjælp over for offentligheden og lokalt valgte politikere fokuseres på, 
hvad der var gjort, hvad der var i gang, og hvad der endnu kunne gøres for at 
forbedre miljøet. 
 
Landbomødet i Herning d. 6. april. 
Landmændene havde siden efteråret følt sig hængt ud i den offentlige debat. 
Det havde da også – navnlig i begyndelsen – været svært for landbrugets ledere 
at komme til orde. Således gik der 3 uger efter debattens begyndelse i efteråret 
1986, før H.O.A.Kjeldsen fik mulighed for at fremføre sine synspunkter i TV. 
Mange landmænd lod den vinter være med at lukke op for radioavisen, for de 
kunne ikke holde de evige angreb ud. 
 
Da det politiske flertal blev ved med at skærpe kravene, og da man ikke ville 
høre på landbruget, hvilket fremkaldte utilfredshed blandt landmændene også 
med deres ledere, besluttede formandskabet i Landbo- og Husmandsforenin-
gerne sig for at indkalde til et stort landbomøde i Herning d. 6. april. Det blev 
først indkaldt med en skrivelse d. 24. marts. Man satsede på 5.000 deltagere i 
den store cirkelhal, men vi sikrede os også, at øvrige haller kunne anvendes. 
 
Under mottoet: ”Vi lever alle af landbruget – lad landbruget leve”, blev mødet 
det største indendørsmøde nogensinde. Lige ved 16.000 landmænd mødte op 
og fordelte sig i 6 haller, der var forbundet med storskærme, så alle kunne følge 
med i, hvad der skete i den centrale hal, hvor Kjeldsen og Chr. Sørensen kom 
med hver deres oplæg fulgt af korte indlæg af Bent Sloth og Thomas Jørgensen, 
før ordet blev givet videre til lederne af de politiske partier. Socialdemokratiet 
havde dog sendt Bjørn Westh i stedet for Anker Jørgensen. Derefter fulgte ind-
læg à 2 minutter fra salen. 
 
Stemningen var som på et fodboldstadion med båthorn. Værst gik det ud over 
Bjørn Westh, fordi han belærte landmændene om, at de også havde andre 
problemer, som de burde tage sig af – f.eks. en for stor kalvedødelighed. Da 
kom salen i vildt oprør. Man var ikke kommet til Herning for at blive belært af 
en landinspektør om, hvordan man passede kalve. Derimod klarede Niels Hel-
veg sig bedre, selvom det var hans parti, der truede med den forkætrede gød-
ningsskat. 



250 

Kjeldsens oplæg, som jeg havde medansvar for, var i korte, klare sætninger. 
Man stod over for valget mellem afvikling og udvikling i landbruget. Fortsat ud-
vikling ville kræve politisk imødekommenhed på 4 områder: 
 

 ikke flere forringelser af EF-ordningerne 

 ingen nye særskatter eller trusler herom 

 nedsættelse af eksisterende særbyrder 

 ud med det negative og ind med en fremadrettet dynamisk politik med 
omstilling af produktionen 

 
På vejen hjem fra mødet fulgtes jeg med Niels Helveg. Han bemærkede tørt, at 
han da havde fået det indtryk af mødet, at landmændene var imod en gød-
ningsafgift. Senere blev jeg klar over, at han straks efter tog et møde med Lone 
Dybkjær, der var miljøordfører, og gjorde det her klart for hende, at gødnings-
skatten skulle frafaldes. Samtidig indkaldte de to vores chefkonsulent i plante-
avl, Kaj Skriver til en fortrolig drøftelse af, hvad man i stedet kunne lægge vægt 
på. Det sidste fortalte Kaj Skriver mig først i 2003. 
 
Koncensuskonferencen bringer sagligheden tilbage. 
Midt i al forvirringen om de komplicerede sammenhænge mellem jordbunds-
kemi, grundvand, vandløb og havmiljø viste statsministeren handlekraft ved at 
opfordre Planlægningsrådet for Forskning til at indkalde til en såkaldt koncen-
suskonference, som foregik Palmesøndag og de 2 følgende dage. 
 
Det blev på konferencen klarlagt, at hverken kommunerne eller landbruget 
havde fysisk mulighed for at klare en halvering af nitratudvaskningen på kun 3 
år. Alle var enige om, at man skulle undgå både organisk stof og fosfat i vand-
løbene. Der var også stærke argumenter for, at man af hensyn til grundvandet 
skulle reducere nitratudvaskningen. Og meget store kredse hævdede, at det 
også af hensyn til de indre farvande var vigtigt at nedsætte nitratudvaskningen. 
For så vidt angår havmiljøet i Kattegat blev det fastslået, at den overvejende 
del af det der forekommende nitrat stammede fra andre lande og fra ind-
strømning fra henholdsvis Skagerak og Østersøen. Man anslog en samlet nitrat-
tilførsel til Kattegat på 195.000 tons, hvoraf kun 60.000 tons kom fra dansk 
landbrug. En halvering af dansk landbrugs udledning ville således kun reducere 
nitratmængden i Kattegat med 15-16 pct. Det satte hele vinterens debat i reli-
ef, når man erindrer, at kravene til landbruget netop udløstes af de 2 døde 
hummere i Kattegat. Det fik den virkning, at man ikke længere talte om en 
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havmiljøplan, men om en vandmiljøplan. 4 år senere nedkorrigerede forskerne 
endog landbrugets 60.000 tons til under 40.000 tons! 
 
Mere specifikt for landbruget blev det fastslået, at en effektiv udnyttelse af 
husdyrgødningen ville kræve 9 måneders opbevaringskapacitet mod de 6 må-
neder i NPO-planen. Dette krav blev da også senere indarbejdet i planen. Det 
fremgik også af eksperternes rapport, at landbrugets muligheder for at reduce-
re nitratudvaskningen uden udbyttenedgang begrænsede sig til 80-100.000 
tons efter en årrække, hvilket var en bekræftelse af landbrugets påstand om, at 
man ikke havde mulighed for en større reduktion end netop 100.000 tons, og at 
man ikke ville kunne honorere kravet om 130.000 tons. Koncensuskonferencen 
satte således ting på plads, men den ændrede ikke afgørende ved den politiske 
positionering. 
 
Forliget om vandmiljøplanen. 
Den 30. april blev der i folketingets miljøudvalg indgået forlig om vandmiljø-
handlingsplanen med bl.a. følgende indhold: 

 

 opbevaringskapacitet på 9 mdr. for alle brug med mere end 30 dyreen-
heder 

 statsstøtte til miljøinvesteringer 

 efterårsgrønne marker på 45 pct. af arealet i 1988, 55 pct. i 1988 og 65 
pct. i 1990 og frem 

 alle landmænd skal udarbejde gødnings- og sædskifteplaner 

 kommunernes tilsynspligt skærpes 
 
Statsministeren svarede d. 19. maj på den henvendelse, vi havde sendt fra 
landbomødet d. 6. april, at han trods de vanskeligheder, landbruget står i, alli-
gevel fornemmede en tro på fremtiden i indlæggene i Herning. ”I vil noget og 
er parate til at gå nye veje”. Han stillede en halvering af amtsskatterne i udsigt 
som kompensation for byrderne fra havmiljøplanen. (Forslaget blev dog senere 
nedstemt i folketinget). Og han gav tilsagn om, at regeringen ville medvirke til 
genetablering af landmændenes tro på fremtiden. 
 
Ud fra de indhøstede erfaringer i vinterens løb blev man enige om at styrke 
samfundskontakten. Både fra Landboforeningerne og Landbrugsraadet anbefa-
lede man nedsættelse af lokale og regionale samfundskontaktudvalg, som også 
skulle tage kontakt til de nye regionale TV-stationer. 
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Med folketingsbeslutningen d. 30. april og statsministerens tilsagn kom land-
bruget rimeligt ud af det meget enerverende og omtumlede folketingsår. Det 
skabte baggrund for en målbevidst miljøindsats i de kommende år med impo-
nerende resultater. Men sådan blev det ikke opfattet i offentligheden. Land-
brugets anseelse havde lidt et uopretteligt knæk. Og folketingets heroiske ved-
tagelse om en halvering af udvaskningen på 3 år gav i de følgende år, når ilt-
svind forekom, rig mulighed for at angribe landbruget for at tilsidesætte folke-
tingets vedtagelse og gøre for lidt. Det lykkedes ikke at få forklaret, at der med 
den store pulje af organisk bundet kvælstof i jorden ville gå 15-20 år, før de 
gunstige resultater kunne slå igennem. Det skulle senere vise sig, at de tilsigte-
de mål netop blev nået efter 15 år. Forløbet bekræfter medierådgiveres sæt-
ning om, at det, der ikke – helst letforståeligt - kan forklares, heller ikke kan 
forsvares. 
 
Forureningens historie 2003. 
Jeg vil runde dette afsnit af med en efterskrift om en serie TV-udsendelser om 
forureningens historie i DR 2 i august-september 2003. I efteråret 2002 anmo-
dede Peter Gæmelke mig indtrængende om at medvirke, da jeg havde bedst 
rede på forløbet og landbrugets synspunkter. Udsendelsen var planlagt af free-
lance journalist Jørgen Kaarup, der havde været ansat ved TV-avisen under 
vandmiljødebatten. Trods betænkeligheder lovede jeg at medvirke, men jeg 
betingede mig at få tilsendt hans spørgsmål i forvejen, så jeg kunne finde de 
relevante oplysninger frem. 
 
Jørgen Kaarup sendte mig også 21 spørgsmål, som jeg lagde et stort arbejde i at 
skaffe oplysninger frem om til deres besvarelse, og jeg sendte mit svarudkast til 
Jørgen Kaarups orientering forud for optagelserne. Senere meddelte han, at 
han havde ændret noget på konceptet, men han mødte op i mit hjem med fo-
tograf og interviewede mig. 
 
Det hele blev til 4 udsendelser: 
 

 Havet sletter alle spor – om by og industrispildevand 

 To døde hummere – om landbruget og vandmiljøplanen 

 Jorden er giftig – om den forurenende industri 

 Vandet er giftigt – om sprøjtemidler 
 
For så vidt var fremstillingen rimelig sober, idet den viste, hvorledes både viden 
og holdninger havde ændret sig i løbet af 50 år. Der var hovedvægt på TV’s rol-
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le og billedarkiv og på kritikerne David Rehling, F. Bro-Rasmussen, og der var 
undervægt på landbrugets og giftnævnets bestræbelser. Således blev det ikke 
nævnt, at vi ad den vej i Danmark havde undgået egentlige forgiftningstilfælde, 
som var forekommet mange steder i udlandet. 
 
For mit eget vedkommende følte jeg mig lidt til grin. Af de 21 oprindeligt stille-
de spørgsmål var der kun i udsendelserne medtaget min besvarelse af de 3. 
Dermed blev den faglige diskussion og landbrugets argumentation stærkt un-
derspillet. Men mine forud fremsendte svar var formentligt årsagen til, at han 
ikke i udsendelsen medtog en planlagt påstand fra Bro-Rasmussen om DDT-
forurening af smørret i 50’erne, og at han også undlod at gengive en forfølge l-
sespåstand fra Lone Dybkjær i sagen om stråforkortere. Jeg havde nemlig på 
forhånd i mit svarudkast kunnet påvise begge påstandes uholdbarhed. 
 
 

Det fremtidsorienterede 1986. 
 

I landbrugspolitisk henseende blev 1986 et konsolideringsår, som gav løfter for 
ny fremtidssorientering. Året i forvejen havde folketinget ved et bredt forlig 
vedtaget NPO-planen, som angav de miljøpolitiske pejlemærker for landbruget, 
og ved det jordpolitiske forlig mellem Landboforeningerne og Husmandsfor-
eningerne omkring årsskiftet 1985-86, som blev fulgt op i folketinget, var der 
også skabt arbejdsro vedr. strukturpolitikken. Også de overordnede problemer 
om vort forhold til EF blev bragt på plads i februar 1986 ved den vejledende 
afstemning om EF-pakken, det indre marked. En ratifikation af denne traktat 
krævede ikke i sig selv en folkeafstemning, men da regeringen fik et flertal 
imod sig i folketinget, besluttede man at sende traktaten vil en vejledende fol-
keafstemning. Landbruget og de øvrige erhverv engagerede sig stærkt i kam-
pagnen før afstemningen og bidrog dermed til det klare ja-flertal på 56 pct. 
 
Endvidere lykkedes det Landboforeningerne i maj 1986 at afværge gennemfø-
relsen af en gødningsskat. Og i april vandt vi en principiel sag over skattemini-
steriet i Højesteret. Således gav Højesteret os ret i, at provenuet af en akkord 
ikke som hævdet af skattemyndighederne var skattepligtig indkomst. Det hav-
de praktisk betydning for provenuet af den negative skat for en række land-
mænd, der havde fået saneret deres gæld i 1982. 
 
Den langtrukne sag, som skattemyndighederne havde tabt allerede i Landsret-
ten, gav anledning til, at Landboforeningerne appellerede til statsministeren 
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om at sikre en bedre retstilstand for borgerne. Det resulterede da også i – da 
Anders Fogh Rasmussen blev skatteminister – at skattemyndighederne herefter 
normalt accepterede en afgørelse i 1. instans. 
 
EF-afstemningen fik en væsentlig sideeffekt, der kom til at påvirke landbrugs-
ministeriets ledelse og placering. Under valgkampen var landbrugsminister Ni-
els Anker Kofoed, der siden 1973 havde været selvskreven som landbrugsmini-
ster i alle regeringer med Venstres deltagelse, kommet med nogle politisk kon-
troversielle udtalelser, der af udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen blev opta-
get som illoyale over for regeringen. Derfor måtte han udtræde af regeringen 
efter folkeafstemningen og blev d. 12. marts afløst af Britta Schall Holberg. Un-
der Landboforeningernes landsformandsmøde i Herning d. 11.-12. marts blev 
jeg d. 11. marts ringet op af Uffe Ellemann-Jensen, der orienterede om planer-
ne med ministerskiftet og spurgte, om jeg mente, at det ville give problemer i 
landbruget. Jeg skyndte mig naturligvis at sige, at det kunne jeg ikke forestille 
mig. Og Britta Schall Holberg blev da også modtaget med åbne arme. 
 
Ministerskiftet fik imidlertid også konsekvenser på departementschefplan. År-
sagen var, at der i offentligheden var rejst kritik af landbrugsministeriets admi-
nistration, idet den i øvrigt meget dygtige departementschef H.J.Kristensen 
blev beskyldt for nepotisme, fordi hans kone var ansat i ministeriet, og fordi en 
konsulentopgave vedr. Kalø gods var blevet løst af et familiemedlem – i øvrigt 
økonomisk fordelagtigt for ministeriet. Derfor var det i Kofoeds tid aftalt, at 
han skulle fratræde pr. 1. april og overtage en stilling som kommitteret vedr. 
forskningsinstitutionen Foulum, i hvis etablering H.J.Kristensen havde engage-
ret sig stærkt. Stillingen som ny departementschef havde været opslået, og Ko-
foed var på vej med en indstilling til Dronningen om at udpege afdelingschef 
O.W. Friis. Men Schall-Holbergs første embedshandling var at genopslå embe-
det. 
 
Det resulterede i nye ansøgere, og blandt dem blev udpeget Nils Bernstein, der 
hidtil havde været chef for finansministeriets administrationsdepartement, der 
bistod ministerierne med rationalisering og effektivisering. Han rationaliserede 
arbejdsgangene og administrationen i landbrugsministeriet og aftvang sig hur-
tigt stor respekt både blandt ministeriets embedsmænd og samarbejdspart-
nerne. Nok så vigtigt for erhvervet og ministeriet var det, at finansministeriet 
havde en sådan tillid til Bernstein, at ansøgninger fra landbrugsministeriet her-
efter havde en langt lettere gang i finansministeriet end hidtil, fordi man der 
vidste, at forarbejdet var i orden. 
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For at introducere både den nye minister og den nye departementschef til or-
ganisationernes arbejde og landbrugets problemer arrangerede vi i Landbo- og 
Husmandsforeningernes ledelse en ekskursion til Jylland d. 28. april med besøg 
i landbocentret i Grindsted og hos nogle lokale landmænd, hvor rådgivning, vi-
kartjeneste og miljøinvesteringer blev diskuteret, og senere til Koldkærgård, 
hvor det nye efteruddannelsescenter nærmede sig sin færdiggørelse, og hvor 
byggeriet af Landbrugets Rådgivningscenter var påbegyndt. Under middagen 
om aftenen på hotel Marselis fik vi underretning om Tjernobylkraftværkets 
nedbrud. Da risikoen for luftbåren radioaktivitets overførsel til afgrøderne i lø-
bet af de følgende dage blev bekendt, resulterede det i et udbindingsforbud for 
kvæg i dagene 6.–11. maj. Derved undgik vi, at der blev indført restriktioner 
mod dansk landbrugseksport. 
 
Pr. 1. maj var Ellen og jeg flyttet til et lidt større hus i Bagsværd. Vi havde travlt 
med at ændre indretningen med bl.a. udvidelse af en stue og dertil hørende 
maling og tapetsering, og Ellen nåede lige at få gardinerne syet færdig, før vi 
om aftenen d. 15. maj modtog den nye landbrugsminister og den mere erfarne 
økonomiminister Anders Andersen til middag sammen med forretningsudval-
get. Her kunne Landboforeningernes ledelse så møde den nye minister, og her 
kunne vi uformelt drøfte landbrugspolitikken i almindelighed og mere akut, 
hvordan vi kunne undgå den gødningsskat, som socialdemokratiet netop havde 
foreslået, og som de radikale var indstillet på at stemme for. 
 
 Ved en koordineret indsats af regeringspartiernes forhandlinger med den radi-
kale folketingsgruppe og et massivt pres, som Landboforeninger både centralt 
og lokalt lagde på de radikale og deres bagland, lykkedes det da også at afvær-
ge gødningsskatten. Prisen blev, at miljøstøtteordningen blev udskudt endnu 
en gang, men vejen blev banet for en forståelse, der senere på året førte til, at 
man enten kunne vælge straksafskrivning eller EF’s forbedringsstøtte. Kun hvis 
man ikke kunne bruge disse muligheder, kunne der søges egentlig statslig mil-
jøstøtte til investeringerne. 
 
Britta Schall Holberg blev vel modtaget i landbruget. Hendes ministertid blev 
præget dels af det fremadrettede arbejde med fastlæggelse af en ny land-
brugspolitisk strategi, dels af de meget vanskelige drøftelser om hav- og vand-
miljøplanerne i folketinget 1986-87. Efter folketingsvalget i september 1987 
blev hun afløst af Laurits Tørnæs, hvad hun var meget fortrydelig over, hvorfor 
hun ved overdragelsen kom med et voldsomt verbalt udfald mod landbrugets 
organisationer. Lars Jakob Larsen, der var 1. viceformand, og jeg havde ellers 
samme morgen afleveret et takkebrev, i hvilket vi roste hende for hendes ind-
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sats. Nogle aftener senere ringede hun til mig og takkede rørt for vort brev, og 
sagde at vi måske på den baggrund undrede os over hendes udfald. Jeg glatte-
de ud med, at jeg også sagde så meget, når jeg blev ophidset, hvortil svaret var: 
”Jamen jeg mente det sgu”. Og så var der ikke mere at sige.  Britta Schall Hol-
berg kunne være ilter og følelsesladet. Det kom hende til skade. Men som in-
denrigsminister gennemførte hun en udligningsreform til gavn for de fattige 
landkommuner, og som landbrugsminister gav hun os en ny strategi. Og i de 
senere perioder som menigt folketingsmedlem har hun været et værdifuldt, 
stabiliserende element i en folketingsgruppe med lidt for mange tilfældige ud-
meldinger. 
 
Nils Bernstein kom til at virke som ministeriets chef i 10 år, indtil han i 1996 
blev departementschef i statsministeriet og i 2005 direktør for Nationalbanken. 
Han fik sin ilddåb under de vanskelige forhandlinger om vandmiljøplanen samt 
ved gennemførelsen af en ny landbrugsstrategi. Det fortsatte med Bernstei-
nudvalgets arbejde om en refinansieringsordning i 1988 og med den sidste 
gældssaneringslov i 1993. Allerede under vandmiljødrøftelserne fik Bernstein 
og jeg et fortroligt og tillidsfuldt samarbejde, som udvikledes i de følgende år. 
Det var præget af dyb fortrolighed og gensidig respekt. Han satte sig hurtigt ind 
i selv vanskelige problemsæt, og han havde en usædvanlig evne til at finde 
frem til hvilke fagligt holdbare løsninger, der kunne skaffes politisk tilslutning 
til. Han var utrættelig i sin evne til – ved private selskaber såvel som ved offici-
elle middage – at skaffe sig nye faglige oplysninger og samtidig finde frem til, 
hvad der var praktisk og politisk gennemførligt. Som Niels Ilsøe en gang sagde: 
”Bernstein holder aldrig fri.” 
 
Ved min afsked i 1996 skrev Bernstein et smukt stykke i det festskrift, som se-
kretariatet havde foranlediget udgivet. Da Bernstein blev nationalbankdirektør 
sendte jeg ham en lykønskning, hvori jeg bl.a. skrev, at jeg var stolt over at leve 
i et land, hvor et postbud (Dam Kristensen) kunne blive en anerkendt er-
hvervsminister, en bondesøn statsminister og en elektromekaniker national-
bankdirektør. 
 
USA rejse. 
Efter afslutningen af folketingssamlingen i juni 1986 blev der omsider tid til at 
foretage den USA rejse, som jeg fik bevilget i 50-års fødselsdagsgave i 1981. 
Sammen med Ellen og Ole drog jeg til USA i dagene 23. juni til 22. juli. Største-
delen af rejsen formede sig som en landbrugspolitisk studierejse til Washington 
DC, Michigan, Ames i Iowa og Denver i Colorado, mens de sidste 10 dage gen-
nem Colorado, Wyoming, Montana, Idaho og Washington overvejende var af 
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turistmæssig og privat karakter. Undervejs besøgte vi både i New York og sta-
ten Washington de 3 amerikanske studenter og deres familier, som havde boet 
hos os i de 2 forudgående år. 
 
Jeg havde ikke haft megen tid til at forberede mig, men statskonsulent Ingers-
lev Madsen havde på forhånd truffet aftaler om en række besøg i Washington 
DC og Denver. Jeg benyttede flyrejsen over Atlanten til at forberede mine in-
terviews med lederne i landbrugsorganisationerne og i landbrugsministeriet 
samt på landbrugsuniversitetet i Iowa. Til dette formål fik jeg god hjælp af en 
helt ny publikation fra kongressens udredningsafdeling om ”teknologi, politik 
og ændringer i den amerikanske landbrugsstruktur”. Den forudså, at den ame-
rikanske ”family farm”, der hidtil havde været rygraden i amerikansk landbrug, 
på det nærmeste ville have udspillet sin rolle ved årtusindskiftet. 75 pct. af 
produktionen ville til den tid foregå på kun 50.000 bedrifter, d.v.s. kun 1.000 
brug i en gennemsnitsstat. Årsagen ville være manglende faglig og økonomisk 
information og finansiel styrke hos de mange familiefarmere, ligesom biotekno-
logien ville favorisere storlandbrug. 
 
Overalt spurgte jeg, om man var enige, og om man ikke følte prognosen som en 
udfordring til både rådgivningstjenesten, organisationerne og landbrugspoliti-
kerne, så det ikke blev manglende viden og manglende adgang til de biotekno-
logiske landvindinger, der blev årsag til koncentrationen. Det gav anledning til 
mange betragtninger - også til enkelte selverkendelser af svaghederne i det 
amerikanske landbrugssystem. 
 
Diskussionerne var i øvrigt præget af overskudssituationen med landbrugsvarer 
og af en truende handelskrig mellem USA og EF samt endvidere af den gælds-
krise, som mange amerikanske landmænd var kommet i. Sidstnævnte gav navn-
lig i Iowa anledning til udveksling af nyttige erfaringer om gældskrisebekæm-
pelse. 
 
Jeg rejste hjem med et klart indtryk af, hvor nødvendigt det var, at USA og EF 
koordinerede deres landbrugspolitik til stabilisering af markederne, og at 
landmændenes organisationer på begge sider af Atlanten i egen interesse måt-
te presse på. Koncentrationstendenserne i amerikansk landbrug viste mig også, 
hvor meget vi skal påskønne og videreudvikle vore andelsselskabers stærke 
placering. Ligeledes følte jeg mig bestyrket i vigtigheden af at intensivere både 
rådgivning og efteruddannelse overfor flest mulige landmænd, ligesom jeg også 
blev bekræftet i, at vore bestræbelser på gennem produktudvikling at tilføre 
vore landbrugsprodukter en større salgsværdi var rigtige. De amerikanske erfa-
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ringer viste jo netop, hvor stor konkurrencen var ved produktion af selv nok så 
gode standardvarer. 
 
Mine indtryk nedfældede jeg straks efter min hjemkomst i en 72 sider rapport, 
som bestyrelsen og chefkonsulenterne fik tilstillet. 
 
En ny landbrugsstrategi. 
Allerede i efteråret 1985 drøftede jeg med departementschef H.J.Kristensen, 
hvad der var behov for at sætte på dagsordenen nu, hvor landbokommissionen 
havde afsluttet sit arbejde, og jordlovgivningen og miljølovgivningen var ved at 
falde på plads, ligesom gældssaneringsforanstaltningerne var ved at være til 
ende. Sammen med foranstaltningerne til imødegåelse af gældskrisen var der 
også skaffet større midlertidige bevillinger til forskning, rådgivning og efterud-
dannelse. Skulle den offentlige indsats til fortsatte effektivitetsforbedringer op-
retholdes, måtte det ske på et nyt grundlag. Vi var enige om, at fortsat økono-
misk vækst i landbrugssektoren i en markedssituation præget af overskud nu 
måtte ske ved dels ressourcebesparelser i primærproduktionen, dels en højere 
forædlingsgrad af den nuværende produktion. De første overvejelser gik i gang, 
men vi kom ikke videre på grund af EF-afstemningen og lederskiftet i land-
brugsministeriet samt indsatsen mod gødningsafgiften. 
 
Landboforeningerne drøftede dog problemstillingen på landsformandsmødet i 
Herning i marts 1986, hvor der var enighed om, at landbruget fortsat havde 
samfundsøkonomiske vækstmuligheder gennem mindre ressourceforbrug – 
herunder af gødning – og ved udvikling af nicheproduktioner. På det grundlag 
udarbejdede vi efterfølgende på sekretariatsplan sammen med landbrugsmini-
steriet et fælles oplæg til brug for videre drøftelse.  
 
Spørgsmålet blev derefter taget op på Landboforeningernes 2 dages bestyrel-
sesmøde i juni på Hovborg Landbrugsskole. Udover en temadebat om sam-
fundskontakt var der således en temadebat om landbrugets strategi i de kom-
mende år. Der var indledning af Ib Skovgaard om det primære landbrugs 
vækstmuligheder gennem reduceret forbrug af rå- og hjælpestoffer og gennem 
udvikling af nicheproduktioner og ligeledes af Karl Erik Ravn (Danpo og MD) om 
produktudvikling. Kjeldsen sammenfattede det i et samlet strategioplæg, og på 
mødet sendtes en opfordring til regeringen om at få iværksat en handlingsplan. 
 
Allerede den 30. juni var landbrugsministeriet vært for et møde på Marienborg, 
hvor det blev besluttet at nedsætte i alt 9 arbejdsgrupper, der i løbet af som-
meren skulle komme med oplæg indenfor følgende områder: 
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 mulighederne for styrket produktudvikling i forarbejdningssektoren 

 bedre udnyttelse af statskonsulenttjenesten 

 landbrugsbedrifternes muligheder for omkostningsbesparelse og omstil-
ling 

 øget fleksibilitet i konsulentordningen 

 styrket efteruddannelse 

 rekrutteringsproblemer 

 forøget bioenergiproduktion fra halm og staldgødning 

 fremme af fødevare- og ernæringsforskning 

 landbrugets indplacering i en generel forøgelse af forskningen 
 
På basis af rapporterne lykkedes det da også i efterårets løb at opnå regerin-
gens tilsagn om at afsætte i alt 800 mio. kr. til opgaverne fordelt over de føl-
gende 5 år. Dette hurtige resultat blev opnået som følge af et grundigt forar-
bejde fra landbruget og et konstruktivt samarbejde med ministeriets embeds-
mænd. Når bevillingerne kom hurtigt gennem finansministeriet, skyldtes det 
utvivlsomt Bernsteins store troværdighed i hans gamle ministerium.  
 
Strategien blev ikke mindst et betydeligt løft for mange forarbejdningsvirksom-
heders udvikling af nye produkter gennem de såkaldte mpu-programmer (mar-
kedsbestemt produktudvikling), som fik mange virksomheder til at tænke mere 
dynamisk. Den hjalp også den økologiske produktion, fødevareforskningen og 
en mere målrettet rådgivning og efteruddannelse. Dermed var den også med til 
at give et løft både til forskningscentret i Foulum, der var under fortsat udbyg-
ning siden dets indvielse i 1984, og til Landbrugets Rådgivningscenter, der blev 
indviet i 1987, og som i de følgende år udviklede sig til landbrugets ubestridte 
videncenter. 
 
Den positive interesse, der i disse år var omkring landbrugs- og fødevareviden-
skaberne og skabelsen af centrene i Foulum og Skejby og samlingen af fødeva-
reforskningen på Landbohøjskolen, førte sammen med behovet for en udbyg-
ning af Landbohøjskolen til en plan om også at opføre en helt ny Landbohøjsko-
le nord for Århus, hvor Århus kommune ville stille et areal til rådighed. I land-
bruget var vi meget positive for planen – både fordi man så bedre kunne udnyt-
te Foulum i undervisningen, og fordi der kunne tilvejebringes et samarbejde 
med det højt estimerede naturvidenskabelige fakultet ved Århus Universitet. 
Det ville kunne give den jordbrugsvidenskabelige undervisning og forskning et 
løft. 



260 

På en konference i Århus i efteråret 1989 udtalte ikke alene Kjeldsen sig positivt 
for en udflytning, men også landbrugsminister Lauritz Tørnæs talte varmt for 
ideen. Den fik senere varm tilslutning fra forsknings- og undervisningsminister 
Bertel Haarder. Men da sagen skulle afgøres i regeringen, faldt den på grund af 
statsminister Schlüters modstand. Argumentet var, at omkostningerne ville bli-
ve for store, men det afgørende var nok indædt modstand fra Frederiksbergs 
borgmester. 
 
Vi ærgrede os den gang over beslutningen. Siden har jeg ærgret mig endnu me-
re. For mens vi sidst i 80’erne var optaget af at samle ressourcerne, så førte 
universitetsreformen i 2007 til en splittelse. Den kongelige Veterinær- og Land-
bohøjskole blev fusioneret med Københavns Universitet, Foulum med Århus 
Universitet og levnedsmidlerne med Danmark tekniske Universitet. Hvis KVL 
allerede i 90’erne var flyttet til Århus, ville al jordbrugs- og fødevareforskning i 
dag have været samlet ved Århus Universitet. Det havde givet os et forsk-
ningsmæssigt kraftcenter og en optimal udnyttelse af vore begrænsede res-
sourcer. 
 
 
 

 

Tilbageslaget i 1987  
og Bernsteinudvalgets refinansiering. 

 
Samtidig med den positive udvikling om en fremadrettet landbrugsstrategi i 
efteråret 1986, der satsede på mindre ressourceforbrug og på produktudvik-
ling, blev landbruget ramt af et miljøpolitisk stormvejr, som varede hele vinte-
ren, indtil det hele endte med et for landbruget acceptabelt forlig om vandmil-
jøplanen d. 29. april 1987 – bortset fra den fatale og umulige beslutning om, at 
nitratudvaskningen skulle halveres på kun 3 år. 
 
Det for landbruget meget belastende forløb er omtalt i et forudgående kapitel. 
Men ulykkerne var ikke til ende. Vi fik et sent og vådt forår. Mange landmænd 
fik først tilsået sidst i maj og først i juni – over en måned senere end normalt. 
Men ikke nok med det. Sommeren blev kold og regnfuld, og da dette vejr også 
fortsatte i høsten blev det en både lille og meget vanskelig høst. I en for-
mandsmeddelelse d. 17. september angives, at kun 25 pct. af høsten er i hus, 
og endnu d. 29. september var kun halvdelen af markerne høstede. Nogle 
landmænd måtte helt opgive at få høstet. Da det gav mange landmandsfamilier 
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personlige problemer, startede Landboforeningerne sidst i september en per-
sonlig kriserådgivning forestået af socialrådgiver Else Winther Andersen, som 
senere blev folketingsmedlem og minister. Ved forhandling med den nye land-
brugsminister, Lauritz Tørnæs fik vi tilsagn om en høsttabsordning for de hår-
dest ramte landmænd. Men den dårlige høst ramte alle landmænd, og derfor 
måtte Landbo- og Husmandsforeningerne på ny rejse spørgsmålet om en refi-
nansiering af landbrugets højt forrentede gæld. Som løsning blev der peget på 
kurstabsgaranterede udlandslån, realrenteskattefrie obligationslån og stats-
støttede indekslån. 
 
Bernstein-udvalgets refinansiering. 
Landbrugsministeren insisterede på, at forslagene først måtte analyseres i et 
udvalg. Da vi pressede på for en hurtig løsning, blev udvalget d. 15. november - 
lidt usædvanligt - nedsat af statsministeren med dennes pålæg om at have 
færdiggjort et forslag, der kunne gennemføres inden folketingets sommerferie. 
Udvalget, hvor undertegnede og andre landbrugsrepræsentanter deltog sam-
men med forbrugerne og arbejderbevægelsen samt de økonomiske ministerier, 
Nationalbanken og DLR, fik navn efter dets formand, departementschef Bern-
stein. 
 
Udvalget skulle ifølge sit kommissorium komme med forslag på følgende 4 om-
råder: 
 

 en finansieringsreform med tilførsel af kapital, der er billigere end mar-
kedets, så gælds- og rentebyrden kan nedbringes 

 ophørs- eller pensionsregler til afbødning af strukturudviklingens virknin-
ger 

 ændring af landbrugsloven, der letter etableringen af rentable bedrifter 

 overvejelse om behovet for at supplere den personlige ejerform med an-
dre besiddelses- og finansieringsformer 

 
Bernstein sørgede for et grundigt, men intensivt udvalgsarbejde, hvori han selv 
lagde mange kræfter, og delrapporten om finansieringen forelå allerede først i 
april. Ifølge rapporten skulle alle landmænd med mindst 900 timers arbejdsår 
og med over 30 pct. gæld tilbydes refinansiering, hvis de efter refinansieringen 
kunne opnå positiv konsolidering. Herved skulle 15-20.000 landmænd kunne få 
gavn af ordningen. Som instrument kunne der vælges mellem kurssikrede ud-
landslån, grønne obligationer og forbedrede jordbrugslån samt gældssanering 
for de stærkt forgældede. 
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Landbrugsministeren fulgte straks op med lovforslag, men det hele blev forsin-
ket af, at statsministeren d. 16. april udskrev det såkaldte Nato-valg. Under 
valgkampen lykkedes det os at få placeret landbrugets refinansieringsbehov så 
stærkt, at regeringen efter valget måtte forbedre sine forslag. Valget ændrede i 
øvrigt den parlamentariske situation ved at de radikale blev optaget i regerin-
gen, mens CD og Kr.F gik ud. Dermed ophørte flertallet mod regeringen i miljø- 
og landbrugspolitiske spørgsmål. Men valget betød, at folketinget måtte arbej-
de i hele juni måned, og på den store festdag, stavnsbåndsjubilæet d. 20. juni 
var et forlig slet ikke på plads. 
 

                               
En vanskelig sag overvejes af formand og sekretariatschef. 

 

På Landboforeningernes formandsmøde i København d. 14. juni var refinansie-
ringen et hovedemne, og mødet sluttede med, at alle de lokale landbofor-
eningsformænd som tilhørere overværede folketingets 1. behandling af refi-
nansieringsforslagene. 
 
Under udvalgsbehandlingen viste det sig, at socialdemokratiet trods udtrykt 
velvilje og trods tilskyndelse fra fagbevægelsen alligevel ikke ville være med til 
de væsentlige grønne obligationer. Statsministeren blev inddraget, men for-
handlingerne brød sammen d. 24. juni. Så måtte Fremskridtspartiet inddrages. 
Forhandlingerne d. 27. og 28. juni førte imidlertid ikke til resultater, og ved 2. 
behandling d. 29. så det hele ud til at falde. Kjeldsen og Chr. Sørensen appelle-
rede på et pressemøde til, at politikerne nu viste ansvarlighed. Samme aften 
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tog statsministeren – hjemkommen fra EF-topmøde – affære. Efter 3 timers 
forhandlinger var forliget på plads. Udover tilslutning til regeringens refinansie-
ringsforslag, herunder en statsgaranteret terminshenstand, fik Fremskridtspar-
tiet, CD og Kr.F. tilsagn om følgende: 
 

 nogle konkret aftalte lempelser i landbrugsloven 

 lettelse af generationsskifte 

 lettelse af formuebeskatningen 

 mulighed for landbrug på selskabsbasis 
 

Landbrugsministeren havde i hele forløbet været meget konstruktiv og ved fol-
ketingets 3. behandling af forslagene skete det usædvanlige, at Erhard Jacob-
sen tog ordet uden for ordførerrækken og roste landbrugsministeren for et 
usædvanligt godt politisk håndværk. 
 
På delegeretmødet i København i oktober redegjorde jeg i et foredrag for refi-
nansieringsordningens tilblivelse og udformning. Jeg lagde vægt på at fortælle, 
at den var resultatet af et langt forarbejde, der begyndte med landbomødet d. 
6. april 1987, og som fortsatte med det systematiske samfundskontaktarbejde, 
der siden var udøvet både lokalt og centralt. Herunder havde landbruget i ef-
teråret 1987 indbudt NNF til en konference. Jeg nævnte derefter forhandlin-
gerne med den nye landbrugsminister i efteråret 1987, det intense arbejde i 
Bernstein-udvalget og holdningsbearbejdningen under valgkampen og under 
folketingsbehandlingen. 
 
Jeg gennemgik også Bernstein-udvalgets analyser, der klart viste renteudgifter-
nes afgørende betydning, men især koncentrerede jeg mig om at beskrive de 
enkelte elementer, som landmændene havde valgfrihed imellem: 
 

 indekserede jordbrugslån med 30 pct. afdragsbidrag fra staten (12 mia. 
kr.) 

 grønne lån med en rente på totredjedele af markedsrenten (6 mia. kr.) 

 kurssikrede udlandslån, hvor kurssikringen blev tilvejebragt ved en over-
rente på 1,5 pct. (5 mia. kr.) 

 endelig var der mulighed for en statsgaranteret gældssanering for de 
hårdest forgældede. 

 
Ordningen stod til rådighed for alle, der havde mere end 30 pct. gæld, og som 
kunne sandsynliggøre positiv konsolidering efter refinansieringen. 
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Jeg lagde vægt på, at der forestod et stort rådgivningsarbejde ikke alene med 
hensyn til valg af refinansieringsform, men også overfor de mange landmænd, 
som havde behov for en forbedring af den landbrugsmæssige drift, hvis de skul-
le kunne opnå positiv konsolidering. 
 
Allerede på delegeretmødet blev der udtrykt betydelig skepsis om ordningens 
værdi, og desværre fik ordningen trods min klare anbefaling ikke sit tilsigtede 
omfang. En af årsagerne var, at de kurssikrede udlandslån, hvor der på forslags-
tidspunktet ville have været en rentefordel på ca. 5 pct., og som endnu i okto-
ber 1988 havde en rentefordel på 2-3 pct., blev uinteressante, fordi rentefor-
skellen mellem det danske og det udenlandske renteniveau blev indsnævret. Til 
gengæld kunne man så i markedet konvertere en række højt forrentede lån til 
mere rentebillige realkreditlån, ligesom det blev muligt at refinansiere de 10-
årige K-lån fra sidst i 70’erne uden renteforøgelse. 
 
En tredje afgørende årsag var uviljen blandt både landmænd og rådgivere mod 
at gøre brug af indekserede lån, selvom staten bar en tredjedel af opskrivnin-
gen. Disse lån, som i realiteten ville have været meget fordelagtige for mange 
landmænd, især for dem med lille skatteevne, blev derfor kun meget lidt brugt. 
 
Den stort anlagte refinansiering, som der var brugt så mange organisatoriske og 
politiske kræfter på, kom kun til at omfatte 5.000 landmænd, og det medførte, 
at mange landmænd fortsat var alt for konjunkturfølsomme, og det forstærke-
de behovet for endnu en refinansiering, da vi fik den næste dårlige høst i 1992. 
 
Landbrugsloven. 
Bernstein-udvalgets 2. delbetænkning forelå i november 1988, og den gik ind 
for en betydelig liberalisering af landbrugsloven. Efter en del dramatik i folke-
tinget blev ministerens forslag, der byggede på betænkningen, men som i en-
keltheder var meget tæt på et oplæg fra Landboforeningerne fra marts 1988, 
vedtaget inden folketingets sommerferie i 1989. Hovedindholdet blev: 
 

 administrationen henlægges til amtslige jordbrugskommissioner 

 afstandsgrænsen for samdrift forhøjes fra 5 til 10 km 

 sammenlægningsgrænsen forhøjes fra 100 til 125 hektar – en overgræn-
se, der kan brydes, hvis der er miljømæssige harmoniseringsproblemer 

 arealgrænsen for fortrinsstilling hæves fra 50 til 75 hektar 

 mulighed for, at selskaber kan købe landbrug, hvis den bestemmende 
indflydelse ligger hos en uddannet landmand, der bosætter sig på bruget. 
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Bernstein-udvalgets 3. delrapport forelå i oktober 1989. Til stor utilfredshed for 
Landbo- og Husmandsforeningerne undlod flertallet – til trods for kommissoriet 
– at komme med forslag om en ophørs- og førpensionering for landmænd over 
55 år, hvilket var foreskrevet i et EF-direktiv. Årsagen var regeringens ængstelse 
for, at en imødekommelse overfor landbruget ville udløse tilsvarende krav fra 
andre. Derimod foreslog man en væsentlig forbedring af finansieringsforholde-
ne for nyetablerede landmænd, og dette forslag resulterede i en forbedring af 
Yngre Jordbrugerloven, som også fik tilslutning fra socialdemokratiet i marts 
1990, hvor man ved samme lejlighed indgik forlig om gennemførelse af EF’s 
braklægningsordning. 
 
 
 

Stavnsbåndjubilæet 1988. 
 
Midt under de højspændte politiske forhandlinger om landbrugets refinansie-
ringsordning fejredes d. 20. juni i strålende solskin 200-året for stavnsbåndets 
ophævelse ved en storstilet fest med deltagelse af hele kongefamilien, regerin-
gen, folketingets ledelse, Købehavns kommune og landbrugets ledelse.  
 
Forud var gået 4 års planlægning, idet der i 1984 på initiativ af Landbrugsraa-
dets samfundskontaktudvalg var blevet nedsat et stavnsbåndudvalg med 
H.O.A.Kjeldsen som formand. Formålet var at forberede en række initiativer, så 
man atter en gang kunne markere landbrugets betydning for udviklingen af det 
danske samfund. Denne gang blev Landboforeningerne – i modsætning til i 
1938 – i høj grad medinddraget, og for mit eget vedkommende bidrog jeg til, at 
det ikke alene skulle være en landbrugsfest, men nok så meget skulle være en 
fest for det danske folkestyre, idet ophævelsen af stavnsbåndet markerede den 
personlig frihed til bønderne som det første skridt på vejen til folkestyret. Der-
for blev det også Dronningen og folketingets formand, der d. 20. juni holdt ta-
len ved Frihedsstøtten, mens statsministeren, overborgmesteren og Kjeldsen 
først talte senere på Rådhuspladsen. 
 
Fra starten havde man tvivlet meget på, om det skulle være muligt at engagere 
ret mange uden for landbruget i en festligholdelse. Man valgte derfor at satse 
på en fejring ud over landet Sct. Hans aften d. 23. juni, hvor bålene skulle mar-
kere folkefriheden. Bålene skulle så antændes af fakler, der var tændt af Dron-
ningen ved Frihedsstøtten d. 20. juni, og som derefter af stafetter fra gymna-
stik- og idrætsforeningerne blev ført ud til alle Sct. Hans bål i Danmark. 
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Det viste sig imidlertid, at der også var mange uden for landbruget, der gerne 
tog del i den række af andre arrangementer, der blev taget initiativer til. De til-
trak sig stor opmærksomhed, fordi så mange personer i det folkelige arbejde, 
amatørteatre og i kulturlivet, blandt historielærere og museumsfolk engagere-
de sig i forberedelserne.  
 
Landbohistorikerne spillede naturligvis en central rolle under ledelse af deres 
energiske og initiativrige formand Claus Bjørn. Den største bedrift var udgivel-
sen af 4-bindsværket Det danske Landbrugs Historie, 1988, som vor tids histori-
keres opfølgning på K. Hansens 5-bindsværk af samme navn, 1934-45. Men der 
blev også udgivet mange andre bøger med tilknytning til reformperioden. 
 
Samfundskontaktafdelingen sørgede også for tilvejebringelse af historisk un-
dervisningsmateriale til folkeskolen i ”Sådan var det” og ”Rugbrød og Revent-
low”, ligesom man ydede bidrag til filmen ”Fejemanden og Friheden”. 
 
I et godt samarbejde med både Nationalmuseet og andre museer blev der til-
rettelagt en lang række udstillinger, som tiltrak sig stor interesse. I marts åbne-
de udstillingen ”Det kultiverede landskab” på Gl. Holtegård, og i maj åbnede 
Nationalmuseet sin store udstilling i Brede ”På Herrens Mark”, hvor man på en 
bestemt lokalitet sammenlignede 1788, 1888 og 1988. Endvidere viste land-
brugsmuseet fra Sct. Hans stavnsbåndsudstillingen ”Drømmer jeg, eller er jeg 
vågen”, der blev åbnet af Hendes Majestæt Dronningen. Også på Reventlows 
bopæl Pederstrup på Lolland blev jubilæet fejret med en udstilling, som blev 
åbnet af Kronprinsen og med tale af Kjeldsen d. 19. juni. 
 
Stavnsbåndudvalget havde stærkt opfordret til, at jubilæet også blev gjort til en 
lokal begivenhed, og der blev da også nedsat en lang række lokalkomiteer. 
Bagefter kunne man gøre op, at der havde været over tusinde lokale aktivite-
ter, som omfattede udstillinger, optog, foredragsrækker, publikationer og ikke 
mindst en lang række egnsspil. Disse lokale aktiviteter skabte også nye kontakt-
flader på tværs af faggrænser, fordi amatørteater og frihedsbegrebet appelle-
rede til så vide kredse. 
 
En kombination af det lokale og centrale, af det folkelige og museumsfaglige 
var det historiske optog i København på 15 vogne med tableauer fra hver sit 
tidsafsnit i landbrugets historie. Optoget kørte d. 20. juni fra Frederiksberg til 
Vesterbro, forbi festdeltagerne ved Frihedsstøtten og til Rådhuspladsen. Ind-
trykket af festlighederne kan bedst refereres ved at gengive min egen beskri-
velse fra en formandsmeddelelse udsendt d. 23. juni. Heri hedder det: 
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Markeringen af Stavnsbåndjubilæet mandag d. 20. juni i København blev en 
enestående begivenhed. I strålende solskinsvejr blev det en folkefest i ordets 
bedste betydning, hvor land og by, kongemagt og folkestyre, erhvervsorganisa-
tioner og den almindelige befolkning mødtes i fælles glæde over de demokrati-
ske frihedsrettigheders fødsel d. 20. juni for 200 år siden. 
 
Tyngdepunktet og den store attraktion blev den kavalkade af det danske folks 
historie, som blev levendegjort af de mange tableauer over landbrugets udvik-
ling: Stenalderbonden, bronzealderbonden, jernalderbonden, vikingebonden, 
middelalderbonden, bonden 1788, 1838, 1888, bornholmerbonden, amager-
bonden, sukkerroebonden, marskbonden, hedebonden og bonden 1938 og 
1988. De enkelte tableauer var udarbejdet med stor omhu og levendegjort af 
landmænd i de enkelte amter i et eksemplarisk samarbejde med de stedlige 
museumsfolk efter ide fra rigsarkivar Olaf Olsen. Dette kæmpeoptog, der be-
gyndte ved Frederiksberg Runddel, og som gik ad Vesterbrogade forbi Friheds-
støtten, hvor det blev beundret af alle de indbudte gæster med hele den konge-
lige familie i spidsen, stillede derefter op på Rådhuspladsen. Både på hele ruten 
og på Rådhuspladsen var der tæt af københavnere og nogle tilrejsende landbo-
ere, som havde stor glæde af at komme i kontakt med de mennesker, der befol-
kede optoget. Det gav eftermiddagen igennem anledning til en enestående kon-
takt landboere og københavnere imellem, som var lige positiv for begge parter. 
 
Også den officielle del af arrangementet lykkedes over al forventning. Der blev 
holdt gode og rigtige taler, hvor det, der skulle siges, blev sagt i korte fyndige 
sætninger med den højtid og patos, som knytter sig til en stor national festdag. 
Men det hele foregik i en afslappet og uhøjtidelig stemning, som det gode dan-
ske sommervejr, de mange medvirkende i optoget og den positive holdning hos 
alle gæsterne med de kongelige i spidsen bidrog til.  
 
Det blev en festdag, som landbruget kan være glad for og stolt over. Køben-
havns overborgsmester takkede da også på rådhuset dansk landbrug, fordi man 
havde givet københavnerne denne enestående oplevelse. Vi, der til daglig lever i 
København, har da også modtaget utallige positive kommentarer og kompli-
menter for den fest og den enestående oplevelse, landbruget derved har givet 
den øvrige befolkning. Det samme gælder de hundredtusinder, der fulgte TV’s 
enestående dækning af begivenheden. 
 
Det har stærkt medvirket til det, der var tilsigtet, både at give befolkningen en 
større forståelse af vor fælles fortid og af baggrunden for det samfund, vi har i 
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dag, og derigennem samtidig gengive befolkningen et mere afbalanceret syn på 
landbruget, end megen mediedækning i de senere år har givet anledning til. 
 
Alt dette lykkedes heldigvis så godt, som det er gørligt takket være mange gode 
menneskers meget store frivillige arbejdsindsats. Det gav også anledning til, at 
vor meget kvalitetsbevidste dronning Ingrid udtalte, at det var en af de største 
oplevelser hun havde været ude for. Ligeledes roste generaldirektøren i Dan-
marks Radio arrangementet for dets tekniske og illustrative kvalitet. De mange 
københavnere, der deltog, og mange TV-seere fik en oplevelse, som sent vil bli-
ve glemt. Landbruget indtog virkelig hovedstaden ligesom ved Bellahøj i 1938. 
 
På samme måde har de utallige fester og arrangementer ud over landet, der 
afvikles i sommerens løb, og som kulminerer i denne uge, skabt positiv op-
mærksomhed om landbruget og vor fælles fortid og om vore fælles frihedsret-
tigheder, som til stadighed skal forsvares. En af de længst rækkende virkninger 
er nok det omfattende historiske materiale, som skolerne har haft at arbejde 
med, og som har engageret både lærere og elever. 
 
I aften, Sct. Hans aften, kulminerer selve de folkelige fester ved de utallige Sct. 
Hans bål, der tændes med den ild, som dronningen tændte ved Frihedsstøtten, 
og som gymnastik- og ungdomsorganisationernes stafetter i de mellemliggende 
dage har bragt ud til hele landet. En af disse Sct. Hans-fester vil også blive 
transmitteret i TV, nemlig festen på landbrugsmuseet i Gl. Estrup, hvor Dron-
ningen både indvier de nye museumsbygninger og den dertil hørende stavns-
båndudstilling: ”Drømmer jeg eller er jeg vågen” og senere holder båltalen. 
 
Selve symbolet på den personlige frihed, Frihedsstøtten var desværre efter-
hånden forvitret. Det gjaldt navnlig de 4 omkransende marmorstatuer, der 
skulle nyhugges. Man havde skønnet, at en renovering ville koste omkring 9 
mio. kr. Københavns kommune, der formelt havde vedligeholdelsespligten, 
magtede ikke opgaven, og det viste sig både teknisk og økonomisk umuligt at få 
renoveringen gennemført til jubilæet. Ved selve jubilæet blev der indsamlet 
knap 1 mio. kr., der i løbet af 90’erne voksede til 1,5 mio. kr. Landbrugets kul-
turfond havde bevilget 2 mio. kr. Så trådte et af Landboforeningernes forret-
ningsudvalgsmedlemmer, P. Chr. Ottosen fra Ribe amt til. Som formand for 
fonden ”Plan Danmark” fik han denne fond til først at bevilge 6 mio. kr. og se-
nere – da det viste sig, at hele støtten måtte fornyes – yderligere 6 mio. kr. 
 
Hele støtten blev nu genskabt af samme materialer og i samme forarbejdning 
som den oprindelige. Der blev således fra Italien skaffet nyt marmor til statuer-
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ne, som blev genhugget i Brede. Et sandstensbrud på Bornholm blev genåbnet, 
så også støtten kunne genskabes. Den fornyede støtte blev så genindviet af 
kronprins Frederik, ligesom den oprindelige støtte også blev indviet af den da-
værende kronprins Frederik i 1797. Denne indvielsesscene blev senere gengivet 
på et maleri, hvis motiv i øvrigt blev brugt som jubilæumsfrimærke i 1988. 
 
Man havde oprindeligt håbet at kunne foretage genindvielsen på 200 års dagen 
i 1997 for den oprindelige støttes indvielse, men da arbejdet trak ud, kunne 
genindvielsen først foretages i 1999. Den blev så henlagt til d. 5. juni på 150 års 
dagen for grundloven - i god overensstemmelse med den betydning, som vi har 
tillagt landboreformerne for det danske folkestyres og vor samfundsforms til-
blivelse. Dette synspunkt prægede da også den tale, som Peter Gæmelke holdt 
ved indvielsen, og som jeg var blevet bedt om at lave udkast til, og som han 
næsten ordret fulgte. Mit udkast, som jeg stadig godt vil være bekendt lød: 
 
Deres Kongelige Højhed. 
Kære danske medborgere. 
 
Det er mig en stor glæde på vor tids bønders vegne at kunne sige tak til alle, der 
har muliggjort genrejsningen af Frihedsstøtten. Den står nu smukkere end no-
gensinde. Som budbringer om noget af det ypperste fra det gamle årtusind til 
det nye. 
 
Den er rejst i taknemlighed for landboreformerne, som gav datidens helt domi-
nerende befolkningsgruppe, bønderne, en række væsentlige frihedsrettigheder. 
 
Med udskiftningen af fællesskabet og tilskyndelse til selveje muliggjordes den 
økonomiske uafhængighed. Med stavnsbåndsløsningen og ordningen af hoveri-
et fik bønderne deres personlige frihed, og med folkeskoleloven fik de frihed til 
kundskabsudvikling. 
 
På få år løste man samtlige datidens påtrængende problemer. Ikke uden dis-
kussion. Men fredeligt. Tilmed løstes stavnsbåndet et helt år, før franskmænde-
ne med stormen på Bastillen indledte deres blodige kamp for frihed og lighed, 
der så tragisk endte i kaos, diktatur og europæisk storkrig. 
 
Landboreformerne er en af de smukkeste frembringelser af den enevælde, hvis 
afvikling vi også fejrer i dag. Reformerne fik ikke alene afgørende positive kon-
sekvenser for landbruget, men også for hele den danske samfundsudvikling og 
for befolkningens modning til folkestyret to generationer senere.  
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Derfor er Frihedsstøtten ikke blot monumentet for det moderne danske land-
brugs fødsel. Den er navnlig hele det danske folks frihedsmonument. Og derfor 
giver det så god mening, at genindvielsen sker netop på denne 150-års jubilæ-
umsdag for det danske folkestyre. 
 
Vi ved fra malerierne, at datidens bønder med huen i hånd takkede Kronprinsen 
for reformerne. Men bønderne brugte også de nyvundne muligheder til at tage 
ny jord under plov, så produktionen kunne øges til fælles gavn. Og de brugte 
deres nyvundne skolekundskaber til at tage del i den debat, der førte frem til 
den fri forfatning. 
  
Gennem Bondevennernes Selskab medvirkede de til, at Folketinget fra første 
færd i 1849 skulle vælges ved fri og almindelig valgret, uden hensyn til jordbe-
siddelse eller skattebetaling. Og det var bøndernes kamp for parlamentarismen, 
der førte til systemskiftet i 1901. Dermed banedes vejen for, at også nye frem-
voksende befolkningsgrupper kunne opnå deres retmæssige del i landets styre. 
Der går derfor en lige linie fra landboreformerne over den fri og almindelige 
valgret frem til vore dages demokratisk opbyggede samfund.  
 
Det er længe siden, at bondestanden var i overtal. Arbejderklassen er det heller 
ikke mere. Vi er blevet et stærkt specialiseret samfund med udstrakt frihed for 
den enkelte til at bruge sine evner, hvor de gør størst nytte. Ingen anfægter i 
dag folkestyret. Alligevel kan enkelte grupper eller erhverv stadig føle sig tryk-
ket af styrets afgørelser. Dermed er der risiko for, at der bliver gravet grøfter, 
og at vi derved mister det folkelige fællesskab og respekten for hinanden. I da-
gens Danmark er vi en mangfoldighed af erhverv og fag, der hver for sig er af-
gørende elementer i det komplicerede samfundsmaskineri.  Derfor må vi lære at 
respektere hinanden, snakke sammen og virke sammen. 
 
Landboreformerne og grundloven satte det enkelte menneske i frihed i tillid til, 
at det også ville være til fællesskabets gavn. Det er også Frihedsstøttens bud-
skab. Måtte dette budskab fra den genskabte støtte gå i arv til det ny årtusinds 
generationer.  
 
Måtte det lykkes at genskabe bevidstheden om, at samfundets trivsel beror på 
frihed til den enkelte, i respekt for fællesskabet. 
 
Også genindvielsen sluttede med modtagelse på Københavns rådhus. Selvom 
indvielsen skete efter, at jeg havde forladt Axelborg, var Ellen og jeg alligevel 
inviteret med på grund af hele vort engagement ved selve stavnsbåndjubilæet. 
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U.S.A.-rejse 1988 
selskabseje, EF’s og USA’s landbrugspolitik 

 og GATT-forhandlinger. 
 
Kort efter stavnsbåndfejringen og refinansieringsordningens vedtagelse blev 
jeg fra USA’s ambassade orienteret om, at jeg var udset til at modtage en af de 
sjældne én personers invitation til et 4 ugers besøgsprogram i USA senere på 
året, og da man bad mig om at fremkomme med mine ønsker, fremførte jeg 
følgende emner og ønsker: 
 

 international landbrugspolitik (GATT, EF-USA) 

 USA’s egen landbrugspolitik 

 udviklingen i besiddelsesformer, finansiering og struktur i amerikansk 
landbrug 

 seneste udvikling i konsulenttjenesten 
 
Jeg nævnte også, at jeg i Washington DC gerne ville besøge landbrugsministeri-
et og repræsentanter for både kongressens landbrugskomite og for de vigtigste 
landbrugsorganisationer. Jeg ville også gerne møde den tidligere viceland-
brugsminister Bob Thompson, nu Indiana og NFU’s afgående præsident Cy Car-
penter i Minnesota. I Minnesota ville jeg også gerne besøge Minnesota-
programmet, i hvilket mange unge danske landmænd ved vort sekretariats 
formidling havde taget del. Endvidere fremsendte jeg ønske om at besøge en 
række personer ved universitetet i Ames, Iowa, ligesom jeg gerne i Californien 
ville høre om selskabslandbrug. 
 
Den 1. august fik jeg fra ambassaden den formelle invitation. Allerede søndag 
d. 14. august rejste jeg, hvorefter besøget startede mandag d. 15. om morge-
nen. Det blev 4 intensive uger, hvor jeg havde aftaler og samtaler med et lille 
hundrede mennesker. Besøgene fordelte jeg med de første 4 dage i Washing-
ton DC, 4 dage i Minnesota med besøg hos Cy Carpenter og på et malkekvæg-
brug, hvor der var en dansk praktikant, 4 dage i Ames, Iowa med drøftelse af 
rådgivning, svineproduktion og amerikansk og international landbrugspolitik, et 
weekendbesøg i Polo, Illinois hos familien til en af de amerikanske studenter, vi 
selv har haft boende, 2 dage i Purdue, Indiana med bedriftsbesøg og diskussio-
ner på universitetet, hvor Bob Thompson nu var rektor, 4 dage i Davis, Sacra-
mento og San Francisco i Californien for så at slutte med 5 dage i Washington 
DC. Flere aftener var jeg inviteret til middage i private hjem. 
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Træt og mæt af indtryk var jeg hjemme igen søndag d. 11. september. Under-
vejs havde jeg gjort notater, og jeg havde tvunget mig selv til hver aften at 
sammenfatte dagens indtryk. Straks efter min hjemkomst sammenskrev jeg 
disse indtryk i en ca. 85 siders rapport, som jeg tilstillede både bestyrelsen, 
USA’s ambassade, chefkonsulenterne og vist nok også landbrugsministeriet, da 
mine observationer kunne være nyttige for GATT-forhandlingerne. I bestyrel-
sen fik jeg ros for både min afrapportering af amerikanske synspunkter og for 
min sammenfatning og konklusioner. Derfor gengives i det følgende et uddrag 
af det, jeg kaldte ”egne hovedindtryk”: 
 
Mens amerikansk landbrug i 1986 ved mit sidste besøg var i en meget alvorlig 
gældskrise, hvor jordpriserne var faldet 40 pct. på nogle få år, er der fra og med 
1987 sket en bemærkelsesværdig forbedring i landmændenes økonomi. Krisen 
er ganske vist ikke overstået, men amerikansk landbrugs gæld er nedbragt i 
kraft af gældssanering, bedre indtjening, besparelser på udgiftssiden og de kon-
solideringsmuligheder, som ligger i den lavere amerikanske beskatning. Mange 
landmænd har haft en god indtjening i 1987, og mange vil også få det i 1988 – 
specielt de landmænd, der kun er ramt i begrænset omfang af tørken, og som 
drager fordel af de højere priser. Høsttabskompensationerne, der i bred enighed 
blev vedtaget før kongressens sommerferie, er temmelig omfattende. Men for 
mange landmænd, der i forvejen var i vanskeligheder, vil tørkeskaderne allige-
vel blive deres økonomiske dødsdom. Ikke desto mindre er alle enige om, at 
amerikansk landbrug trods tørken atter er på vej frem, og at krisen på mange 
måder har været sund. 
 
Ved selvsyn havde jeg set tørkens kraftige virkninger i midtvesten, hvor man 
kort før mit besøg havde haft en periode med varmegrader på over 40 graders 
Celsius om dagen. Om den amerikanske landbrugslov om priser og produktion, 
der stod over for revision, måtte jeg vurdere, at der ikke ville ske store ændrin-
ger, idet jeg dog tilføjede, at vedtagelsen i GATT kan medføre behov for dybt-
gående ændringer. Men, fortsatte jeg: 
 
I landbrugspolitiske kredse er det ikke et forhold, der diskuteres særlig meget. 
Dette afspejler noget karakteristisk amerikansk, at nok beskæftiger man sig 
meget med internationale forhold – navnlig når amerikanske interesser skades 
– men man føler ingen umiddelbar eller naturlig forpligtelse til selv at indrette 
sin egen politik efter udefra kommende krav. Det skyldes dels, at USA i langt 
højere grad er en selvforsyningsøkonomi end f.eks. Europa, dels den rodfæstede 
opfattelse, at når nu det amerikanske samfundssystem er andre systemer over-
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legent, så tilsiger logikken, at det ikke er USA, men andre lande, der skal ændre 
deres politik. 
 
Latinamerikanernes fattigdom, ustyrlige inflation og gældsstiftelse, de kommu-
nistiske landes bureaukrati og menneskelige umyndiggørelse, EF’s protektio-
nisme og højere prisniveau for landbrugsvarer, de skandinaviske landes af 
mange beundrede samfundsmodel, der imidlertid har ført til en beskatning, 
som ingen amerikaner ville acceptere – alt dette overbeviser amerikanerne om, 
at deres eget system trods alt er klart det bedste. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at polariseringen i amerikansk landbrugspolitik er 
blevet mindre, og at der stort set er tilfredshed med den ejendommelige blan-
ding af fri prisdannelse og udbudskontrol gennem braklægningsprogrammerne 
suppleret med oplagringsmuligheder til de fastlagte bundpriser og udbetaling 
af direkte prisstøtte, hvis markedspriserne ligger under de tilstræbte priser. Men 
det er et paradoks, at der under Reagan-administrationen, der krævede alle re-
geringsindgreb fjernet, er etableret en langt større detailregulering for den en-
kelte ejendoms produktionsrettigheder, end det tidligere er set, og end vi hidtil 
har kendt i Europa. 
 
Om strukturudvikling, besiddelsesformer og finansiering skrev jeg bl.a.: 
 
Amerikansk landbrugspolitik har i årtier sat familiebruget i højsædet som det 
bærende element såvel produktionsmæssigt som befolkningsmæssigt i land-
brugsstaterne. Alle økonomiske analyser viser da også i god overensstemmelse 
med tilsvarende danske, at den produktionsenhed, der med brug af moderne 
teknologi giver rationel beskæftigelse til en mand, har nedbragt omkostninger-
ne pr. produceret enhed til så tæt ved det minimale som muligt. 
 
Alligevel foregår der en overordentlig kraftig strukturudvikling hen imod større 
bedrifter, der giver beskæftigelse til flere. Samtidig bliver der flere og flere del-
tidsbedrifter, hvis produktionsmæssige betydning er minimal. Mellemgruppen – 
1-2 mandsbruget – er imidlertid i klemme. I hvert fald sker der et kraftigt fald i 
gruppens andel af produktionen. På dette område er der en klar forskel i forhold 
til europæisk og dansk landbrug, hvor mellemgruppen trods vanskeligheder står 
betydeligt stærkere. 
 
Der er almindelig enighed om, at en væsentlig del af forklaringen på, at de stør-
re bedrifter vinder frem, består i forskelle i almindelig landbrugsviden og i de 
driftsledelsesmæssige egenskaber. Det er for en dansker ejendommeligt, at 
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man på den ene side priser familiebruget og beklager udviklingen samtidig 
med, at man accepterer den som nærmest uafvendelig, når analyserne dog vi-
ser, at en styrkelse af driftsledelsesegenskaberne hos flere landmænd kunne 
give et mere harmonisk strukturforløb. 

Når udviklingen i amerikansk landbrug er forløbet hurtigere end i Danmark og 
Europa, skyldes det efter min opfattelse: 

at det dominerende flertal af amerikanske landmænd aldrig har modtaget 
systematisk landbrugsteoretisk uddannelse 

at rådgivningen af almindelige landmænd nu helt overvejende sker gennem 
firmakonsulenter, og at disse har en kommerciel interesse i at bruge den 
meste tid på landmænd med en stor omsætning, og at de i det hele taget 
har en interesse i at sælge produktionsmidler. Den landbrugsteoretiske vi-
denmængde er koncentreret i de firmaer, der handler med landbruget, samt 
på universiteterne, der kun har kræfter til at betjene firmaerne og de større 
landmænd. 

at der ikke i samme omfang som i Danmark er en systematisk landmands-
ejet service til styrkelse af deres driftsledelse (regnskabsføring og løbende 
effektivitetskontrol i stald og markdrift). 

at der på det nærmeste ikke findes andelsselskaber indenfor et så vigtigt 
område som afsætning af svin og slagtekvæg, hvorfor en kvalitetsstimule-
rende afregning heller ikke finder sted. 

at jorden er rigelig, billigere og frit omsættelig, så det er lettere for de suc-
cesrige landmænd at forøge deres bedrifts produktionsgrundlag. 

 Med enkelte undtagelser anføres det ikke som noget reelt problem at finansie-
re landbruget med den blanding af selvfinansiering, som landmændene selv kan 
tilvejebringe, og den lånekapital, der står til rådighed. 

De egentlige kapitalaktieselskaber med mere end 10 aktionærer har heller in-
gen reel betydning i amerikansk landbrug. De tegner sig kun for 3-4 pct. af pro-
duktionen, og der har vel at mærke ikke været nogen stigning heri. Årsagen an-
gives samstemmende at være, at kapitalmarkedet vurderer fortjenesten til at 
være for lille sammenholdt med risikoen, ligesom hierarkiet i selskaberne ikke 
harmonerer med de krav til hurtige dispositioner, som et landbrugs afhængig-
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hed af klima og levende organismer stiller. Derimod interesserer kapitalselska-
berne sig for fødevareindustrien og for de fortjenester, der ligger i kontraktpro-
duktion med dygtige landmænd, som modtager en løn for deres arbejdsindsats 
plus en provision i forhold til effektiviteten. 
 
Det er karakteristisk, at de mindre aktieselskaber, der typisk domineres af den 
eller de landmænd, der står for bedrifternes ledelse, har fået stigende betydning 
i alle stater uanset hvilken lovmæssig regulering, der eksisterer. Årsagen er 
imidlertid først og fremmest dels den skattelovgivning, der indtil 1986 begun-
stigede sådanne selskaber, dels landbrugslovens begrænsning på 50.000 dollars 
i samlet tilskud pr. bedriftsindehaver.  Risikoudjævning, generationsskiftehen-
syn og kapitalfremskaffelse nævnes som mere inferiøre begrundelser. 
 
Det er imidlertid karakteristisk, at en lånekapital på over 40 pct. betegnes som 
kritisk. Gennemsnittet er 25 pct. Der lægges større vægt på selvfinansiering end 
i Danmark, og for de dygtige er der åbenbart også på grund af lavere beskat-
ning – både løbende og ved generationsskifte – større muligheder herfor. 
 
Jeg bemærkede også, at amerikanerne i høj grad betjener sig af en kombinati-
on af selveje og forpagtning for at undgå en for høj gældsprocent. 
 
Om de internationale handelsforhandlinger i GATT refererede jeg, at alle fandt 
det tvivlsomt, at der kunne nås et resultat ved midtvejsforhandlingerne til de-
cember i den Uruguayrunde, der var startet i 1986, og som havde afværget den 
handelskrig mellem EF og USA, der truede under mit sidste besøg. Jeg skrev 
videre, at jeg måtte anbefale, 
  
at dansk landbrug og Copa må udbygge samarbejdet med landbrugsorganisati-
onerne i IFAP og specielt med de amerikanske, så de muligheder, der ligger i 
GATT forhandlingerne, kan udnyttes positivt og konstruktivt. 
 
Vi må erkende, at vi lever i en verdensøkonomi, og priserne i både EF og USA 
må derfor gradvis gøres mere markedsorienterede, så verdensøkonomien kan 
drage fordel af den bedst mulige ressourceudnyttelse. Samtidig må landmæn-
dene stille krav til det øvrige samfund med hensyn til stabilitet i valutakurser og 
rentepolitik. Ligeledes må der gradvis fastlægges normer for miljøpolitik og dy-
revelfærd. Derudover er det afgørende nødvendigt, at der sikres stabile fødeva-
reforsyninger til priser, som både almindelige forbrugere kan betale, og som 
tillige giver almindelige rationelt drevne landbrug en rimelig indtjening uden at 
føre til vedvarende overproduktion. 
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De klimabestemte produktionsvilkår betyder, at der er behov for en i GATT fast-
lagt lagerpolitik for de nødvendige fødevarereservelagre, der må isoleres fra 
markedet og finansieres af alle de økonomisk stærke lande. Størrelsen af øvrige 
lagre må bindes gennem GATT aftaler. 
 
Desværre er der ikke lydhørhed for ovennævnte synspunkter i den nuværende 
amerikanske administration. Og desværre har det hidtil været en udbredt opfat-
telse i USA, at det var i USA’s interesse at lægge hårdt og provokerende ud, idet 
man herigennem sammen med de store eksportsubsidier, der kunne drive ver-
densmarkedspriserne i bund, ville kunne tvinge europæerne til væsentlige ind-
rømmelser. Amerikanerne kan ikke skjule en ærgrelse over, at deres egen tørke 
har slået dem dette våben af hænde. Og de har knapt nok erkendt, at situatio-
nen i EF er ændret efter forliget i februar 1988. (om budgetdiciplin) 
 
Opgaven må herefter være, at landbrugsorganisationerne holder den tættest 
mulige internationale kontakt og prøver at påvirke hver deres nationale rege-
ringer og lovgivningsmagt foruden GATT’s embedsapparat, og at man i denne 
forbindelse arbejdet for en sådan udgang på decemberdrøftelserne, at der kan 
skabes grundlag for drøftelser på et mere konstruktivt og realistisk niveau end 
hidtil. Den fastlåste storpolitiske situation giver landbruget og IFAP en enestå-
ende mulighed for at formulere forslag til en konstruktiv politik. 
 
Udover ovennævnte mere generelle konklusioner skal også nævnes nogle 
synspunkter ved svineproduktionen i USA, der den gang havde sit tyngdepunkt 
i Iowa. Jeg havde i 1986 i Ames besøgt Dermont Hayes, der interesserede sig 
for svineproduktionens muligheder, og som derfor i 1987 havde besøgt mig og 
mange andre i Danmark. Besøget havde resulteret i en rapport, som havde vakt 
betydelig opsigt i Iowa. Ifølge rapporten var danskerne handicappet med dyre-
re foder og højere renter og lavere arbejdsproduktivitet på slagterierne end i 
USA. Når danskerne alligevel klarede sig så godt, skyldtes det deres organisati-
on af både avl og produktion på bedrifterne og deres direkte leverance til egne 
slagterier. Avlen havde de centraliseret og tilpasset markedets krav. Men især 
havde man hæftet sig ved, at slagterierne sorterede grisene efter de markeder, 
de var bedst egnede for, ligesom der skete udskæring af grisene, så hver enkelt 
del kunne sælges til de bedst betalende markeder. 
 
Det havde overrasket mig i 1986, hvor gammeldags amerikansk svineprodukti-
on stadig var, og i 1988 var det stadig kun erkendelsen, der havde ændret sig. 
Men siden 1988 er der sket meget i amerikansk svineproduktion, hvor der på 
store slagteriselskabers initiativ er opbygget mange meget store svineprodukti-
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onsenheder, som i vid udstrækning er løsrevet fra den almindelige landbrugs-
produktion. 
 
Mere generelt var det mit indtryk, at selvom vi fortsat havde meget at lære i 
USA, så havde dansk landbrug også formået at omsætte tidligere inspirationer 
lige fra Marshall-rejsernes tid på en sådan måde, at amerikanske farmere også 
kunne have noget at lære – eller blive inspireret af i Danmark, f.eks. vedr. tilret-
telæggelse af uddannelse og af rådgivning til landmændene. 
 
Ikke alene var jeg taknemlig for, at amerikanerne finansierede en så storslået 
informationsrejse for mig – og mange andre europæere - og at så mange travle 
personer beredvilligt stillede sig til rådighed, men jeg måtte også konstatere, at 
vi på dette område i Europa stod tilbage for amerikanerne. Jeg prøvede derfor 
efter min hjemkomst at slå et slag for, at også EF iværksatte et tilsvarende in-
formationsprogram, så amerikanere kunne danne sig et mere realistisk indtryk 
af Europa. Det fik jeg dog ikke lydhørhed for. Men min kollega Frank Bennetzen 
tog i 1990 initiativet til at oprette en international afdeling på Landbrugets 
Rådgivningscenter i Skejby. Den startede med at rådgive de tidligere østlande. 
Denne virksomhed fik hurtigt en mere global karakter. Det medvirkede til, at 
man i andre lande begyndte at tale om ”den danske model”, hvor man prakti-
serede idealet, at landmændene selv organiserede både videnspredningen og 
produktionens afsætning. 
 
To af de områder, jeg havde viet størst interesse i USA 
 

 struktur, besiddelsesform og finansiering 

 international landbrugspolitik og GATT 
 
havde umiddelbart betydning for de aktuelle overvejelser i Danmark. Det er 
derfor også naturligt her at referere, hvad der videre skete på disse områder. 
 
Struktur, besiddelsesform og finansiering. 
De amerikanske erfaringer med, at gældsprocenten helst ikke måtte være over 
25, og at en gældsprocent på 40 var betænkelig, understregede jo kun behovet 
for den netop vedtagne refinansiering og for den ved forliget aftalte lettelse af 
både generationsskifte- og formuebeskatning. Den ligeledes aftalte mulighed 
for selskabslandbrug var mere kontroversiel, da både jeg selv og mange andre 
havde set aktieselskabseje som en trussel mod selvejet, ligesom det også kunne 
give mulighed for fjerneje. På dette område gjorde erfaringerne fra USA mig 
mindre betænkelig. I de stater, hvor selskabseje var tilladt, havde det ikke fun-
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det udbredelse af den simple grund, at gevinstmulighederne i det primære 
landbrug er for små til at tiltrække kapitalen. Derfor kendtes selskabseje i det 
primære landbrug kun i form af selskaber med begrænset ejerkreds, hvor ho-
vedaktionæren typisk var den udøvende landmand. 
 
Disse observationer fik en vis betydning for Bernsteinudvalgets konklusioner i 
delbetænkning 2, som er refereret i kapitlet om 1987 og Bernsteinudvalget. 
Landboforeningerne havde da heller ikke betænkeligheder ved den af folketin-
get i 1989 vedtagne mulighed for, at landbrugsejendomme kunne erhverves af 
selskaber, når blot den bestemmende person i selskabet opfyldte landbrugslo-
vens krav. 
 
International landbrugspolitik og GATT. 
Flere gange i 1980’erne og langt inde i 90’erne var der optræk til handelskrig 
mellem USA og EF. Heldigvis lykkedes det hver gang at afværge den i sidste 
øjeblik gennem forhandlinger i GATT. Det begyndte i december 1986, hvor man 
i Uruguay enedes om at indlede den 7. GATT-runde om yderligere frigørelse af 
handelen, denne gang også omfattende landbrugsvarer. Midtvejsforhandlin-
gerne skulle sluttes i 1988, og en egentlig aftale skulle være på plads i 1990. 
Men ingen af disse frister kunne holdes. Først i 1992 skete et gennembrud, og 
en endelig aftale blev sluttet i december 1993 til ikrafttræden pr. 1. juli 1995. 
Heri aftaltes, at en ny 8.runde – Doha-runden – skulle indledes i år 2000. Denne 
seneste runde er endnu ikke afsluttet. 
 
I det tidsrum, hvor GATT forhandlingerne under Uruguay-runden var kørt fast, 
forsøgte IFAP, der både havde EF’s, USA’s og en række ulandes landbrugsorga-
nisationer som medlemmer, at mægle. Ifølge IFAP var hverken fuldstændig fri-
handel, som USA nu krævede, eller en statsstyring af markedet som i EF reali-
stisk. Større frihandel med landbrugsvarer måtte ikke føre til for voldsomme 
prisudsving for landmændene. Derfor måtte der til en international aftale knyt-
tes en lagerpolitik, så klimatisk bestemte udsving i høstudbytterne kunne op-
fanges. Ligeledes forudsatte det en stabilisering af valutakurserne. Også ulan-
denes gældsproblemer måtte løses, så de aktivt kunne deltage i verdenshande-
len. Ligeledes måtte dyre- og plantesundhedsbetingelser harmoniseres. 
 
Personligt følte jeg mig stærkt engageret i denne problemstilling. Jeg var stærkt 
påvirket dels af vore egne erfaringer i EF, dels af mine diskussioner med leden-
de amerikanske økonomer og politikere både i 1986 og i 1988 samt af de man-
ge års drøftelser i IFAP’s generalforsamlinger og ved møderne i kornkomiteen. 
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Ved USA-besøget i 1988 havde jeg mødt både de absolutte frihandelsfortalere i 
soyabønneforeningen og Farm Bureau og fortalerne i National Farmers’ Union 
for en international landbrugsaftale GAPP (General Agreement on Production 
and Prices) i stedet for en GATT-aftale med ensidig fokus på en handelsfrigørel-
se, som kun ville være i de store handelskoncerners interesse. Men jeg havde 
også mødt de to fremtrædende landbrugsøkonomer, Bob Thompson og Neil 
Harl, der med hver sit politiske ståsted havde hver deres mere jordnære for-
slag. 
 
For IFAP’s vedkommende var det allerede ved generalforsamlingen i Adelaide i 
Australien i maj 1988, i hvilket jeg på grund af refinansiering og stavnsbåndjubi-
læet ikke kunne deltage, og hvor Bustrup var delegationens sekretær, lykkedes 
at enes om følgende fælles holdning: 
 

 landbrugsstøtten skal være en del af GATT 

 medlemslandene skal selv bestemme, hvordan de efterlever GATT’s ved-
tagelser 

 tilpasningen skal være verdensomfattende og ligeligt fordelt 

 koordination af den økonomiske politik og en harmonisering af fødevare-
sikkerhed og dyre- og plantesundhed skal indgå 

 fødevarelagre, der er nødvendige for forsyningssikkerheden, må ikke bli-
ve større, end GATT tillader. Ved overskridelse skal lagerholderen selv 
bortskaffe dem uden at skade den internationale handel 

 importlandes fødevareforsyning skal sikres ved tilstrækkelige lagre samt 
ved aftaler med eksportlandene. 

 
Overskriften for det hele var, at en gradvis åbning af markederne måtte ske på 
en fair og afbalanceret måde. IFAP’s enighed om ovennævnte punkter aftvang 
respekt og skabte lydhørhed. 
 
Selv deltog jeg i 1989 på hele dansk landbrugs vegne i både kornkomiteens 
møde i Minneapolis i juni og i IFAP’s regionsmøde for Afrika i Cotes d’Ivoire i 
december. Det sidste gav mig et godt indtryk af de afrikanske landes særlige 
problemer, som jeg kunne referere derhjemme. 
 
Allerede i juni 1989 havde jeg bidraget med en artikel i et festskrift ved profes-
sor Carl Thomsens 70 års fødselsdag, ”Towards en international Farm and Food 
Policy”. Heri gennemgik jeg tilblivelsen af den politik, der havde udviklet sig i de 
70 år - begyndende i USA i kølvandet på de voldsomme prisudsving efter 1. 
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verdenskrig - og som i både USA og senere i Europa havde til formål at stabili-
sere landbrugspriserne af hensyn til både landmænd og forbrugere. Jeg gen-
nemgik også dannelsen både af regeringsorganet FAO og landmandsorganisati-
onen IFAP straks efter 2. verdenskrig med de store idealer og skuffelserne un-
dervejs, skabelsen af en europæisk landbrugspolitik og konfrontationen mellem 
EF og USA og mellem hjemmemarkedslande og frihandelslande.  
 
Jeg refererede også Bob Thompsons overbevisning om, at det frie marked er 
den bedste løsning, idet hans synspunkt var, at landbrugets problemer i hvert 
fald i USA først og fremmest kommer fra forstyrrelser i markedsøkonomien. 
Krisen i amerikansk landbrug i 80’erne var således fremkaldt af 70’ernes inflati-
on og 80’ernes høje rente og stigning i dollarkursen. 
 
Neil Harls udgangspunkt var 80’ernes gælds- og overskudsproblem. Hans løs-
ning for 90’erne var en stabil økonomisk vækst med stabil finans- og pengepoli-
tik og en gradvis frigørelse af handelen (som Thompson), men så ønskede han 
også både at stimulere den tredje verdens efterspørgsel og et indføre et fælles 
ansvar for nødvendige reservelagre til at opfange svingningerne i høstudbyttet.  
 
Jeg sluttede artiklen med at konkludere, at man burde erkende, at både abso-
lut fri handel og en verdensreguleret landbrugspolitik ville være en utopi. Der-
imod burde det nu være muligt at orkestrere en international landbrugs- og 
fødevarepolitik, hvor hvert land spillede sit instrument, men efter GATT’s parti-
tur. Jeg sluttede med at udtrykke håbet om, at det snart ville være muligt at 
komponere den symfoni, som indebar, at både landmænd og forbrugere heref-
ter kunne nyde verdensorkestrets harmoni – efter at man nu havde brugt så 
mange år på at stemme instrumenterne. 
 
I 1990 blev H.O.A.Kjeldsen valgt til formand for IFAP. Baggrunden var hans sto-
re internationale erfaringer ved som Copa-formand at have deltaget i mange 
møder med GATT og USA, men også som følge af hans og andre danskeres go-
de kendskab til og forståelse for medlemslandenes problemer gennem flittig 
deltagelse i IFAP’s regions- og varegruppemøder. I hans 4-årige formandsperio-
de udfoldede IFAP en intensiv forhandlingsaktivitet overfor både GATT og de 
vigtigste kombattanter, USA og EF. 
 
Trods de indre modsætninger i IFAP kunne Kjeldsen forhandle ud fra de speci-
fikke elementer i mandatet fra Adelaide i 1988. Denne aktivitet var utvivlsomt 
med til at afværge handelskrige undervejs, og principperne fra Adelaide satte 
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da også sit præg på den endelige forhandlingsløsning – dog uden den af IFAP 
ønskede lagerpolitik. 
 
Midt under GATT-forhandlingerne lykkedes det også Kjeldsen ved en særlig mil-
jøkonference i 1991 at skabe tilslutning til en fælles miljøpolitisk holdning i 
IFAP. Den kunne Kjeldsen så fremlægge på FN’s miljøkonference i Rio de Janei-
ro i 1992. Den blev forløberen for Kyoto-protokollen og klimatopmødet i Kø-
benhavn, 2009. IFAP fremførte allerede i 1992 på dansk initiativ, at dyrkning af 
energiafgrøder ville have en tredobbelt effekt ved både at reducere CO2

 belast-
ningen og tilføre landdistrikterne ny aktivitet samt aflaste de overbelastede fø-
devaremarkeder. Synspunktet blev stærkt bakket op af FAO. 
 
Den GATT-aftale, der endelig blev forhandlet på plads i Geneve d. 15. decem-
ber 1993, bestod for landbrugsområdet af følgende hovedelementer: 
 

 alle andre importbeskyttelser end told omregnes til toldsatser. Disse re-
duceres fra 1995 til 2000 med 36 pct. 

 der skal sikres importadgang til mindst 5 pct. af markedet 

 eksportstøtten reduceres med 36 pct. 

 den interne støtte til landmændenes produktion nedsættes med 20 pct. 
Dog er støtte, der er uafhængig af produktionens størrelse (den grønne 
kasse) ikke omfattet ligesom udgifter til lagre til forsyningssikkerhed og 
til fødevarehjælp 

 
Det aftaltes ligeledes, at GATT-aftalerne afløses af en egentlig verdenshandels-
organisation, WTO, og at der inden årtusindskiftet skulle indledes en ny runde 
om yderligere handelsfrigørelse. Det blev den såkaldte Doha-runde, der endnu 
ikke er sluttet. 
 
GATT-forhandlingerne var medvirkende til, at EF allerede i 1992 radikalt æn-
drede sin landbrugsstøtte fra prisstøtte til indkomststøtte. Dette vil blive be-
skrevet særskilt i kapitlet om EF’s landbrugsreform 1992. 
 
Sænkningen af EF’s/EU’s kornpriser og manglen af en egentlig lagerpolitik i 
WTO som krævet af IFAP har medført, at vi i de senere år har set betydelige 
prissvingninger for korn, som skiftevis forbrugere og landmænd højlydt har be-
klaget sig over. Prisstigningerne har været inflationsskabende, og prisfaldene 
har udløst gældskriser med behov for statslige hjælpeaktioner. Det fri marked 
er derfor heller ikke problemfrit. 
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Murens fald og samarbejdet med de baltiske lande. 

Da Polen allerede i løbet af 1989 fik en friere stilling, var vi flere, der fandt, at 
dansk landbrug burde være med til at hjælpe polske landmænd i omstillings-
processen. Det blev herefter besluttet med Landbrugsraadet som koordinator 
at oprette et ”Integreret Polenprojekt” i Bydgoszcz amt, der arealmæssigt er en 
fjerdedel af Danmark. Her skulle der sættes ind med rådgivning og bistand til 
oprettelse af andelsforeninger. Landboforeningerne påtog sig at anvise unge 
polakker praktikpladser. Landbrugets Rådgivningscenter påtog sig via sin nyop-
rettede internationale afdeling, at bistå med oprettelse af en konsulenttjene-
ste. Det hele blev støttet med midler fra det interministerielle østlandeudvalg. 

Da jeg mødte på arbejde den første dag i det nye år 1990, lå der en telex på mit 
bord, som postvæsenet havde sendt frem. Den kom fra nogen, der kaldte sig 
det lettiske landbrugsakademi, og man forespurgte høfligt, om vi kunne påbe-
gynde en udveksling af landbrugsstuderende. Den dag i dag erindrer jeg en 
ejendommelig følelse. Jeg kendte Letland, Estland og Litauen fra mit skoleatlas 
og fra et puslespil med de nordiske og baltiske lande. Det havde jeg fået i 1938. 
Det havde været en stor sorg for mig, at Stalin udslettede de 3 lande i 1940. 
Siden havde vi ikke fået underretninger fra dem før mediernes budskab om 
menneskekæden gennem alle 3 baltiske lande d. 23. august 1989 på 50-
årsdagen for Hitler-Stalinpagten, der muliggjorde de 3 landes optagelse i Sov-
jetunionen. 

Nu lå der pludseligt et livstegn. Men der var ingen afsenderadresse, så vi vidste 
ikke, hvortil vi skulle sende vort svar. Da mine medarbejdere ville spørge på den 
sovjetiske ambassade, frarådede jeg det, idet det så skulle gå over Moskva, og 
det ville tage for lang tid. Men heldigvis sad der på den sovjetiske ambassade 
en landbrugsattache, der stammede fra Estland, og han foreslog et møde ude i 
byen. Her fortalte han, at det drejede sig om Letlands landbohøjskole, som vi så 
fik adressen på. 

Vi meddelte derefter, at vi absolut var interesseret i et samarbejde men fore-
slog, at et par repræsentanter herfra forinden kom på besøg i Letland for at 
finde ud af, hvad vi kunne gøre. Allerede i februar drog viceformand Lars Jakob 
Larsen og vor praktikantudvekslingsmand, Hans Henrik Jørgensen derover via 
Moskva. De blev meget vel modtaget og kom hjem meget optaget af, hvor frit 
man udtalte sig om russerne, og hvor godt de kom ud af det med hinanden. De 
havde også inviteret en delegation til Danmark bestående af bl.a. den lettiske 
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landbrugsminister, rektor for landbohøjskolen og formanden for de nyoprette-
de landboforeninger. 
 
Den lettiske delegation kom i april. Den besøgte os i Axelborg, Landbohøjsko-
len, Landbrugets Rådgivningscenter foruden lokale foreninger og landmænd. 
Besøget sluttede med, at den lettiske landbrugsminister underskrev en over-
ordnet samarbejdsaftale med Landboforeningerne og Landbohøjskolen. Han 
ville gerne have indgået en aftale med sin danske kollega, men udenrigsmini-
steriet meddelte, at dette ikke lod sig gøre, da Letland formelt stadig var en del 
af Sovjetunionen. I stedet fik jeg arrangeret et møde mellem letterne, vore 
formænd og landbrugsminister Lauritz Tørnæs. På dette møde skrev Tørnæs 
under på, at han anbefalede den indgåede aftale. Og så var alle tilfredse. 
 
Der blev hurtigt fulgt op på aftalen. Allerede i maj modtog vi de første lettiske 
praktikanter. Landbrugets Rådgivningscenter havde indgået en separat aftale 
om bistand til etablering af et rådgivnings- og uddannelsessystem efter dansk 
model. Enkelte unge danske landmænd drog også til Letland. En af dem etable-
rede sig senere med hotel i provinsbyen Cesis, hvor mange danske besøgende 
har boet. Andre etablerede sig som landmænd. 
 
De første udgifter finansierede Landboforeningerne, men da jeg spurgte om 
støtte fra øststøttemidlerne til praktikantudvekslingen, fik jeg afslag i uden-
rigsministeriet begrundet i, at øststøttemidlerne ikke omfattede Sovjetunionen. 
Nogle få dage efter ringede udenrigsministeriets direktør med meddelelsen 
om, at tingene ændrer sig hurtigt. Det var blevet besluttet, at de baltiske lande, 
selv om de formelt stadig var sovjetrepublikker, nu også var omfattet af østlan-
destøtten. 
 
Dermed udviklede samarbejdet sig hurtigt. Mange lokale danske landbofor-
eninger indledte selvstændigt samarbejde med lokale lettiske foreninger. I det 
følgende år blev der oprettet lignende samarbejdsaftaler med Estland og Litau-
en. De lokale foreninger tog på besøg hos hinanden, og man samlede gamle 
danske maskiner og redskaber sammen, som blev sendt til Baltikum. Men der-
udover blev modtagelsen af baltiske praktikanter samt rådgivningscentrets bi-
stand nogle af de væsentligste aktiviteter. I 1992-93 var der således omkring 
130 baltiske praktikanter i Danmark, og 16 lokale landboforeninger havde et 
praktisk samarbejde med deres kolleger i de baltiske lande. Deres medlemmer 
besøgte gensidigt hinanden. Jeg var glædeligt overrasket over, hvor stor inte-
ressen i mange lokale foreninger var for at knytte kontakter. 
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På landsplan udviklede sig den praksis, at vi inviterede de baltiske landbrugsle-
dere til vore årsmøder, ligesom de inviterede os til deres møder på samme må-
de, som det hidtil havde været tilfældet med de nordiske lande. Jeg gik selv 
meget op i at få dette samarbejde organiseret, både fordi jeg følte, at det 
skyldte vi vore hidtil undertrykte naboer, og fordi det var i vor egen interesse at 
bidrage til at stabilisere et levedygtigt demokrati i disse lande. Den praktiske 
koordination blev forestået af Hans Henrik Jørgensen og af rådgivningscentrets 
internationale afdeling under Knud Simonsen samt af de lokale foreninger.  

Jeg har selv kun været i Letland 2 gange. Første gang var i 1991, hvor jeg var 
indbudt til at deltage i den danske landbrugsministers besøg i Riga, hvor han 
havde sat alle 3 landes kolleger stævne, og hvor samarbejdet fik det officielle 
stempel. Der blev også tid til at se et par lettiske nyprivatiserede landbrug. 
Selvom naturforholdene mindede om de danske, var det slående, at arealet var 
meget mere ekstensivt udnyttet. Der var meget mere natur og skov. Men selv 
om Danmark fuldt ud anerkendte de baltiske landes suverænitet, gjorde Sovjet 
det ikke, og derfor måtte vi i Rigas lufthavn gennem sovjetisk visumkontrol. Se-
nere har Ellen og jeg i 1999 på en rejse med senioragronomerne besøgt Let-
land. Der var da sket en tydelig forbedring af forholdene, men det var stadig et 
fattigt land. 

En anden oplevelse, der har fæstnet sig i min bevidsthed, er også fra 1991, hvor 
vi sluttede samarbejdsaftale med Estland og Litauen. Da var delegationen 
sammen med nogle letter en aften til middag hos Ellen og mig. Sprogligt var det 
en babylonisk forvirring, men alligevel havde vi det meget festligt. Balterne ta-
ler tre forskellige sprog, hvoraf kun lettisk og litauisk tilhører den indoeuropæi-
ske sproggruppe. Indbyrdes kommunikerede de på russisk. Det fik vi så tolket til 
engelsk. En enkelt kunne lidt tysk. Da vi også brugte dansk, talte vi 7 sprog 
rundt om bordet. Den estiske formand, der havde Ellen til bords, sang for hen-
de i stedet for at holde en tale, som vi ikke ville have forstået, en dyb flot 
stemme. Det var smukt og rørende. Han var en kæmpe, der manglede 3 fingre 
på højre hånd. De var frosset af under hans arbejde i Sibirien, hvortil han havde 
været deporteret som 17-årig, fordi han som stor dreng havde engageret sig i 
spejderbevægelsen.  

Den aften lå alt dette bagud. Nu var vi på vej ind i en ny tid, og det var nok også 
derfor, at stemningen den aften var i særklasse.  
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Bæredygtigt landbrug og landdistriktsudvikling, 1991 
 
Vandmiljøplanens opfølgning. 
I konsekvens af vandmiljøplanen fra 1987 afrapporterede miljøministeren de 
hidtidige resultater til folketinget i 1990. Redegørelsen viste, at landbruget ef-
terlevede planens bestemmelser, herunder tidsskemaet for investeringerne, 
men at det endnu kun havde resulteret i en 20 pct. reduktion af nitratudvask-
ningen, og at man næppe kunne nå den tilsigtede 50 pct. reduktion. På denne 
baggrund besluttede regeringen – med folketingets tilslutning – at pålægge 
landbrugsministeriet at udarbejde en handlingsplan for en bæredygtig udvik-
ling i landbruget. Forud for handlingsplanens færdiggørelse pr. 1. april 1991 
skulle holdes en ny konsensuskonference. 
 

Det bemærkelsesværdige er, at 
mens det i 1985-87 var miljømi-
nisteriet, der havde teten, så er 
det nu i 1990-91 landbrugsmini-
steriet, der tager over i en erken-
delse af, at målene fortrinsvis nås 
gennem ændringer i den land-
brugsmæssige praksis. Men man 
indfører også det nye plusord 
”bæredygtigt”, som har den dob-
belte mening, at landbruget både 
skal drives med respekt for miljø-
et, men også at det samtidig skal 
have økonomisk bæreevne. 
 

Sagerne drøftes af formand, H.O.A. Kjeldsen og sekretær før landsformandsmøde 1990.  

 
Miljøministeriet kom ved årsskiftet 1990-91 med sin egen rapport om vandmil-
jøet som en opfølgning på NPO-redegørelsen fra 1984. Rapporten hævdede, at 
landbruget ikke ville kunne leve op til halveringsmålsætningen, medmindre der 
indførtes kvoter eller afgifter. Der var imidlertid fortsat uklarhed over omfanget 
af landbrugets nitratudvaskning.  Mens det i NPO-rapporten var opgjort til 
60.000 tons i gårdbidrag og 200.000 tons i markbidrag, så var gårdbidraget nu 
reduceret til 20.000 tons, men til gengæld havde man på en uklar baggrund 
forhøjet markbidraget til 230.000 tons. Over for dette stod tal fra Jordbrugs-
økonomisk Institut med et markbidrag på kun 160.000 tons. Ved den senere 
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konsensuskonference blev landbrugets samlede nitratudvaskning estimeret til 
mellem 140.000 tons og 200.000 tons N årligt afhængig af klimaforholdene. 
 
Det for landbruget afgørende i rapporten var, at det anerkendtes, at landbru-
get allerede havde reduceret nitratudvaskningen med 50.000 tons N, hvortil 
kom en reduktion i ammoniakfordampningen på 20.000 tons N. Efter et samråd 
i folketingets miljøudvalg, meddelte ministeren, at regeringen nu ville afvente 
konsensuskonferencen og landbrugsministeriets handlingsplan. 
 
Fra Landboforeningerne meldte vi ud, at vi var godt på vej, og at der fortsat var 
muligheder for en bedre udnyttelse af husdyrgødningen. Fra landskontoret for 
planteavl havde man siden NPO-planen gjort en kæmpeindsats. Dels havde 
man fået iværksat det såkaldte kvadratnet ud over landet, hvor man gennem 
jordprøver med 2 km’s mellemrum løbende kunne følge jordens indhold af 
kvælstof. Det gav mulighed for nøjagtige prognoser for, hvad der efter vinter-
nedbøren var behov for at tilføre af kvælstof. Dels havde man intensiveret 
gødningsplanlægningen, dels kørte man en kampagne under mottoet ”Gylle er 
guld” for at animere til optimal udnyttelse af husdyrgødningen. 
 
Sidst i januar 1991 udsendte Landboforeningerne en rapport med vort eget bud 
på en bæredygtig udvikling. Den viste, at 60 pct. af landmændene mente, at 
økonomi og miljø er lige vigtige. Selvfølgelig skulle der være økonomi i produk-
tionen, men denne skulle også foregå miljømæssigt forsvarligt. Rapportens 
budskab var, at forudsætningen for en bæredygtig udvikling i landbruget og i 
landdistrikterne ville være, at landbrugets økonomi ikke presses hårdere end 
en miljømæssig forsvarlig produktivitetsstigning kunne leve op til. Det var vig-
tigt for os at præcisere denne sammenhæng mellem økonomi og miljø. 
 
Mere specifikt blev det i Landboforeningernes rapport understreget, at fortsat 
reduktion i nitratudvaskningen forudsatte en endnu bedre udnyttelse af hus-
dyrgødningen gennem forårsudbringning og hurtigere nedfældning, hvilket bå-
de krævede yderligere opbevaringskapacitet og avanceret udbringningsudstyr 
samt bedre harmoni mellem besætningsstørrelse og areal. Rapporten forelå 
lige forud for konsensuskonferencen d. 31. januar – 4. februar, hvis hovedkon-
klusion blev: 
 

 Der er stadig store problemer med vandkvaliteten i grundvand, vandløb, 
søer, fjorde og hav - dog med væsentlige forbedringer i vandløb og søer. 

 Der er - bortset fra behovet for opstramning i visse sårbare områder - ik-
ke behov for generelle ændringer, da opfyldelse af kravene ventes at give 



287 

den ønskede effekt – undtagen i det åbne hav, hvor det er tilledningen 
fra andre lande og atmosfæren, der er afgørende. 

 
Man fastholdt den generelle halveringsmålsætning og den i denne forbindelse 
for landbruget konkret påbudte reduktion i nitratudvaskningen på 127.000 
tons. Den ville kunne opnås, dels ved den allerede foretagne reduktion på 
50.000 tons, dels ved yderligere 40.000 tons fra fortsat forbedret udnyttelse af 
husdyrgødningen. De resterende 37.000 tons ville kunne hentes dels ved en 
mere præcis dosering af handelsgødning og gødskning i underkanten af nor-
merne, dels ved ekstensiveret dyrkning af marginale arealer, sagde man. 
 
Mere specifikt om vandkvaliteten var der kun problemer for grundvandet mel-
lem Århus og Ålborg. Vandløbenes problem var overvejende tilledning af orga-
nisk stof fra urenset spildevand, mens søernes problem især var et fosfatpro-
blem. Derimod var fjordenes og de indre farvandes problem både et fosfat- og 
et nitratproblem. Havenes problem skulle især være et nitratproblem, men her 
spillede dansk landbrugs tilledning kun en marginal rolle. 
 
Dermed bekræftede denne konsensuskonference en lang række af de syns-
punkter, landbruget havde fremført i vinteren 1986-87, og som vi dengang ikke 
fik ørenlyd for. - Således var dansk landbrug ikke ansvarlig for hummerdøden i 
Kattegat. - Nu fokuserede man mere på at beskytte både grundvand, vandløb, 
fjorde og indre farvande mod nitratudvaskning. Derfor fastholdt man også re-
duktionsmålet på 127.000 tons N, selvom det med de nye tal ville være langt 
mere end den oprindeligt krævede halvering. 
 
Regeringen fremsatte herefter i april sin handlingsplan for en bæredygtig udvik-
ling i landbruget, hvis hovedindhold var at opnå en reduktion af udvaskningen 
på 120-130.000 tons N inden år 2000 gennem følgende foranstaltninger: 
 

 flydende husdyrgødning må ikke udbringes fra høst til 1. marts 

 fast husdyrgødning må om efteråret først udbringes efter 20. oktober og 
skal straks nedpløjes 

 krav om 9 måneders gødningsopbevaring for alle husdyrbedrifter 

 handelsgødningsforbruget skal nedbringes med 5-10 pct. gennem mere 
eksakt gødningsdosering. Gødningsplaner skal være obligatoriske 

 udpegning af 50.000 ha miljøfølsomme områder med ekstensiveret drift 
og udtagning af op mod 300.000 ha af driften gennem bl.a. skovrejsning 
og braklægning. 
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Oppositionen fandt forslagene utilstrækkelige, og det hele sluttede med, at fol-
ketinget lidt usædvanligt nedsatte et særligt udvalg til bearbejdning af hand-
lingsplanen. Udvalget fik Bjørn Westh som formand. 
 
Under hele forløbet i 1990-91 valgte vi i landbruget at arbejde med på proble-
mernes løsning – først og fremmest ved at pege på de store muligheder, der lå i 
at få udnyttet husdyrgødningen bedre gennem ændret adfærd og investeringer 
i opbevaringskapacitet og teknik. Vi pegede imidlertid samtidig på, at det var en 
tidskrævende proces, og at den forudsatte, at landbruget fik økonomiske mu-
ligheder for at gennemføre investeringerne. Landsudvalget for planteavl iværk-
satte demonstrationer i rigtig gylleudbringning. De mange landmænd, der mød-
te op, viste også, at det interesserede. Bjørn Westh-udvalget overværede selv 
en demonstration på Vestsjælland. 
 
Det lykkedes da også at gøre diskussionen langt mere saglig. Medvirkende var 
også den omfattende kontakt, vi praktiserede til de politiske partier og fagbe-
vægelsen. Men i medierne var landbruget vedblivende anklaget for at gøre for 
lidt, da vandløbenes nitratindhold endnu ikke var faldet. Begrundelsen, at de 
milde vintre havde ført til større udvaskning af det i jorden bundne kvælstof, 
blev anset for bortforklaringer. Det gjaldt også oplysningerne om, at den bedre 
rensning af byspildevandet havde mindsket de hidtidige muligheder for kemisk 
binding af nitrat til det kulstofrige organiske stof i vandløbene. 
 
Medierne og socialdemokraterne fortsatte da også med at true med afgifter. 
Det var der imidlertid ikke flertal for i Bjørn West-udvalget, og det endte da og-
så i december med en rapport, hvori man i det store og hele accepterede rege-
ringens handlingsplan med den stramning, at landmændene nu også skulle for-
pligtes til at indsende gødningsregnskaber, og at gødningsplanerne skulle følge 
nærmere fastlagte normer, samt at der i disse skulle indlægges en nærmere 
fastlagt stigende udnyttelsesprocent for husdyrgødningen. 
 
Alt dette var i og for sig sagligt, men i praksis var det en form for kvotering af 
landmændenes gødningsforbrug, og konsekvensen var en bureaukratisering i 
landbruget, som vi ikke hidtil havde kendt, men som fastlagdes af landbrugsmi-
nisteriet i løbet af 1992. Samme år vedtog EU en landbrugsreform med areal-
præmier, hvorved bureaukratiet for den enkelte landmand for alvor slog igen-
nem. Derfor måtte landbrugsministeriet udvide sin bemanding. Det samme 
måtte landbrugets rådgivningskontorer. 
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Med handlingsplanen for et bæredygtigt landbrug ophørte den helt store 
uenighed om vandmiljøet. Men navnlig i de år, hvor en nedbørsrig vinter med 
stor udvaskning efterfulgt af en varm sommer med gode muligheder for alge-
vækst i de indre farvande og en eftersommer uden storme til at blande det ilt-
fattige bundvand (fra de forrådnede alger) med det tilstrømmende iltrige over-
fladevand, gentog diskussionen i medierne sig om landbrugets ansvar for ilt-
svindet med krav om nye indgreb og med påstande om landmændenes mang-
lende respekt for folketingets beslutninger. Trods alt lykkedes det dog hos fler-
tallet i det politiske miljø at holde diskussionen på et nogenlunde sagligt plan. 
 
Den vanskeligste at diskutere med i forløbet i 80’erne var de radikales miljøord-
fører, Lone Dybkjær. Til trods for, at hun selv var civilingeniør, var det vanske-
ligt at diskutere de jordbundskemiske sammenhænge med hende. Da hun selv 
blev miljøminister, hjalp det noget godt hjulpet af vidende embedsmænd, og 
hendes ministererfaringer gjorde hende også mere afdæmpet, da hun forlod 
regeringen. Derimod lykkedes det landbruget med Niels Ilsøe som forhandler at 
nå frem til realistiske aftaler med Svend Auken, da han blev minister. De havde 
gensidig respekt for hinanden. Svend Auken har da også i sit sidste leveår sagt, 
at selvom man er politisk uenige, skylder man hinanden at diskutere sagligt. 
 
Når dette er sagt om Svend Auken i 90’erne – hvor han i øvrigt af Nyrup Ras-
mussen og Mogens Lykketoft fik meget frie hænder i miljøpolitikken - så tyder 
også meget på, at han med den politiske linje, der blev lagt i 80’erne, var med 
til at fremkalde den konfrontationslinje mod landbruget, som startede med Ritt 
Bjerregaard i 1985, og som kulminerede i rædselsvinteren 1986-87. I Hans Mor-
tensens Svend Auken-biografi, 2009 hævdes det, at der blandt de mere mode-
rate socialdemokrater og især i borgmesterfløjen og i LO var utilfredshed med 
den af Ritt Bjerregaard og Svend Auken lagte konfrontatoriske linje, og at den-
ne politiske uenighed var den egentlige baggrund for formandsopgøret i 1992. 
 
Landbruget og miljøet spillede på ingen måde hovedrollen i dette. Men med 
Hans Mortensens afdækning af, at Svend Auken (og Ritt Bjerregaard) bevidst 
søgte konfrontation med regeringen og dens baggrund på trods af de mere 
moderates ønske om gennem forhandlinger at søge indflydelse, ja så forstår 
man bedre, hvorfor det var så svært at få socialdemokratiet med til konstrukti-
ve løsninger, og hvorfor miljødebatten blev så hård. Kun når vi allierede os med 
fagbevægelsen, kunne det værste afværges. Men det var trods alt ikke tilstræk-
keligt til at få socialdemokratiets tilslutning til refinansieringen i 1988. Konfron-
tationslinjen sejrede. 
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Landdistriktsudviklingen. 
I forbindelse med regeringens arbejde med en plan for et både miljømæssigt og 
økonomisk bæredygtigt landbrug blev vi klar over, at landbruget selv måtte 
fremføre behovet for et tilstrækkeligt økonomisk grundlag som forudsætning 
for at løse miljøproblemerne. Allerede i Landboforeningernes eget oplæg til et 
bæredygtigt landbrug havde vi peget på konsekvenserne også for landdistrik-
terne. Og drøftelserne af oplægget på landsformandsmødet d. 26. marts 1991 
førte til en henvendelse til statsministeren med en appel til regeringen om at 
sætte ind med en tværministeriel indsats for at standse den negative udvikling i 
landdistrikterne.  
 
Vi måtte påpege, at med den skete affolkning af landbruget og erhvervets 
svækkede økonomi kunne landbruget ikke længere alene sikre landdistrikter-
nes bæredygtighed. Gennem det seneste halve århundrede havde landbruget 
frigjort 500.000 voksne mennesker til andre erhverv, og samtidig var befolknin-
gen i landdistrikterne faldet fra 1,3 mio. til o,8 mio. mennesker. Det gav ikke 
alene en økonomisk svækkelse af landdistrikterne og disses serviceerhverv. Det 
betød også en svækkelse af det folkelige liv i landdistrikterne og dermed af den 
landbokultur, der sammen med bykulturen havde båret det danske samfund. 
Derfor appellerede vi til statsministeren om at tage initiativ til at få vendt den 
hidtidige udhuling af landdistrikternes grundlag. 
 
Statsministeren reagerede positivt og hurtigt ved allerede d. 30. april at med-
dele, at regeringen var fuldt opmærksom på problemerne, og at man derfor 
ville nedsætte et tværministerielt udvalg til at overveje mulighederne for at 
skabe ny økonomisk aktivitet i landdistrikterne som grundlag for en udvikling af 
de folkelige og kulturelle aktiviteter. 
 
I Landboforeningerne fremhævede vi, at det først og fremmest drejede sig om 
at sikre bosætning for flere mennesker i landdistrikterne ved bl.a. følgende til-
tag: 
 

 ny økonomisk aktivitet ved f.eks. decentral bioenergiproduktion 

 omfordeling af boligstøtten, så også bosætning i landdistrikterne blev til-
godeset 

 boligsaneringspenge også til landsbyerne 

 opretholdelse af offentlig service i landdistrikterne 

 lempelse i planloven for at fremme virksomhedsetablering på landet 

 løsning af personligt ejede virksomheders særlige beskatningsproblemer 
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Derudover tog vi initiativ til oprettelse af en komite for Landsbyer og Landdi-
strikter med sekretariat i Landboforeningerne og med deltagelse af Husmands-
foreningerne samt de 2 landsbyforeninger og menighedsrådsforeningen. 
 
Det tværministerielle udvalg beskrev de samfundsmæssige fordele ved at fast-
holde og øge landdistrikternes befolkningsdel og pegede også på en række af 
de midler, som Landboforeningerne havde nævnt for både at forstærke er-
hvervsudviklingen og fremme bosætningen. 
 
Ved en efterfølgende folketingsdebat – efter at Nyrup Rasmussen var blevet 
statsminister – var der enighed på tværs af partierne om at fremme udviklingen 
i landdistrikterne, og det blev pålagt regeringen at fremkomme med en hand-
lingsplan. Den kom i oktober 1993, og her bekræftede regeringen, at der er be-
hov for en målrettet sammenhængende indsats for at bevare landdistrikternes 
kvaliteter. Der blev derfor over en 4-årig periode afsat i alt 100 mio. kr. til for-
søg med forskellige aktiviteter. Men udover at pege på landdistrikternes mulig-
heder for at gøre brug af regeringens forslag om kapitaltilførsel og rådgivning til 
mindre virksomheder samt forslagene om at fremme bioenergien, manglede 
der konkret opfølgning. Man havde heller ikke taget stilling til Landboforenin-
gernes påstand om, at landdistrikternes fremherskende besiddelsesform var 
skattemæssigt diskrimineret i forhold til selve virksomhedsformen. 
 
Venstre og Konservative fremsatte et beslutningsforslag indeholdende 20 ind-
satsområder. Et bredt flertal i folketinget tilsluttede sig i januar 1994, at der var 
brug for en aktiv indsats, og at der skulle arbejdes videre med de nævnte ideer. 
 
Også i januar 1994 holdt LOK en landsbykonference, hvori deltog landsbyfor-
eningerne, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Håndværksrå-
det og landbruget. Her var der bred enighed om at fremme bosætningen ved 
dels at løse de selvstændige erhvervsdrivendes særlige problemer, dels ved at 
højne boligstandarden i landsbyerne. En række udprægede landkommuner i 
foreningen ”Det skæve Danmark” pegede særligt vedholdende på de negative 
følger af den økonomiske skævvridning af landet. 
 
Indenrigsminister Birthe Weiss udpegede herefter en landdistriksgruppe til at 
vejlede hende i disse spørgsmål, herunder om brugen af de afsatte 100 mio. kr. 
 
Næste skridt blev, at Kommunernes Landsforening i januar 1996 indbød os til et 
udviklingsseminar om et debatoplæg om en kommunal udviklingsstrategi for 
landdistrikterne. Oplægget skulle danne basis for en konference senere på året. 
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Også i januar 1996 afholdt Venstre og Konservative en landdistriktskonference i 
landstingssalen på Christiansborg og fremsatte derefter en forespørgsel til re-
geringen om, hvad der hidtil var sket, og hvad regeringen planlagde i forhold til 
landdistrikterne. Regeringen blev efter en lang debat d. 29. februar pålagt at 
skabe ligeværdige udviklingsmuligheder for landdistrikternes erhverv på en 
række konkrete områder, ligesom der skulle øremærkes 200 mio. kr. af byfor-
nyelsesmidlerne til anvendelse i landdistrikterne. 
 
Denne vedtagelse skete på min sidste arbejdsdag i Landboforeningerne, hvor 
jeg selv deltog i et landsformandsmøde i Kolding. Hele det politiske forløb om 
landdistrikterne – efter at Landboforeningerne på mit råd rejste problemet i 
marts 1991 – viser, at det var rigtigt af os at rejse det. Der var flere bevæggrun-
de for det. Helt aktuelt fandt vi det forhandlingstaktisk rigtigt også at rejse det-
te problem i debatten om en bæredygtig udvikling på landet. Også andet end 
landmændenes miljømæssige adfærd var vigtigt for samfundet. Og det ville vi 
gerne åbne folks øjne for, ligesom vi gerne ville engagere andre befolknings-
grupper i denne debat. Ligeledes blev det klart, hvor nødvendigt det var for 
landdistrikternes trivsel, at der var et godt grundlag for landbrugets økonomi. 
Nogle i vor bestyrelse var skeptiske over for landdistriktsprojektet, men de bø-
jede sig for ovennævnte synspunkter. Hertil føjede jeg, at jeg også mente, at 
det ville blive et fattigt liv for landbofamilierne, hvis landsbyerne helt uddøde 
og landbokulturen med dem. 
 
Jeg må indrømme, at jeg i mine sidste 5 arbejdsår lagde en del kræfter i 
spørgsmålet om landdistrikternes udvikling ikke alene, fordi det efter min op-
fattelse tjente klare virksomhedsinteresser for landbruget, men også fordi det 
var selve forudsætningen for landbokulturen, at der fortsat boede andre folk 
på landet end de få tilbageværende landmænd. 
 
Selvstændighedskulturen. 
Straks efter vor henvendelse til statsministeren om landdistrikterne blev jeg 
kontaktet af borgmesteren i Hvorslev kommune (Bjerringbro-Langå), Rasmus 
Christensen, der også var formand for ”Det skæve Danmark”. Han gjorde mig 
opmærksom på, at et af landkommunernes problemer var, at de var domineret 
af personligt ejede virksomheder, og at en væsentlig del af deres indkomst gik 
til rentebetaling, der typisk havnede som indkomst i de store bykommuner. I 
det hele taget blev de selvstændigt erhvervsdrivende på flere måder diskrimi-
neret i forhold til de selskabsejede virksomheder og de 2 store parter på ar-
bejdsmarkedet, arbejdsgiverne og fagforeningerne, der især havde den politi-
ske bevågenhed. 
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Rentebetragtningen stemte ganske godt overens med min mangeårige påpeg-
ning af det kapitalkrævende landbrugs særlige problem med den høje låneren-
te i forhold til de erhverv, der ikke var så kapitalkrævende i forhold til omsæt-
ningen, og som blev finansieret ved udstedelse af aktier. Men med velfærdssta-
tens udbygning blev fællesinteresserne med andre selvstændige erhvervsdri-
vende stadigt tydeligere. Det gjaldt i høj grad på det sociale område. Derfor 
havde vi allerede fra sidst i 70’erne haft god kontakt med Håndværksrådet om-
kring oprettelsen af Arbejdsløshedskassen for selvstændigt Erhvervsdrivende 
(ASE), som blev en stor succes. Men på andre områder som f.eks. sygedagpen-
ge til selvstændige og ikke mindst medhjælpende ægtefæller måtte der mange 
års kamp til for at opnå tålelige vilkår. Også det i 80’erne indførte arbejdsmar-
kedsbidrag (AMBI) var udformet på en måde, der diskriminerede de selvstædi-
ge. Det foranledigede en henvendelse fra Landboforeningerne og Håndværks-
rådet til statsministeren om, at der også var en tredje part på arbejdsmarkedet, 
som regeringen måtte rådføre sig med og ikke blot DA og LO. 
 
Efter at vi i 1991 havde rejst landdistriktsproblematikken og fået lydhørhed for 
den politisk, intensiverede vi vort samarbejde med Håndværksrådet og Køb-
mandsforeningerne. Med sidstnævnte samarbejdede vi navnlig i spørgsmålet 
om lukkeloven for at undgå at fremskynde butiksdøden i landdistrikterne. Den 
fælles mobilisering førte også til større politisk bevidsthed. I regeringens er-
hvervsredegørelse fra 1994 stod der direkte, at det var fra de mindre, selv-
stændige virksomheder, at fremtidens vækst skulle komme. Da vi i 1995 fulgte 
op på denne redegørelse med en række forslag om bedre mulighed for konso-
lidering og social sikring samt for uddannelsens orientering mod selvstændig-
hed og mindre bureaukrati, blev det pålagt erhvervsministeriet at fokusere på 
problemerne. Også Venstre og Konservative rejste en forespørgselsdebat i fe-
bruar 1996 for at få regeringen til at fremme selvstændighedskulturen. 
 
Vort initiativ vedr. landdistrikter og selvstændighedskultur skabte politisk op-
mærksomhed om problemet. Visse resultater blev da også opnået, men et 
egentligt gennembrud skete vel ikke. Selv holdt jeg en del foredrag om emnet. I 
nogle af disse fokuserede jeg på, at opretholdelse af både landbokultur og selv-
stændighedskultur havde materielle goder og aktiviteter som forudsætning. Jeg 
illustrerede det med ellipsens 2 centre, som jeg her benævnte ånd og materie. 
Begge er lige vigtige for at beskrive ellipsen, som kunne være et billede på både 
landbokultur og selvstændighedskultur. Det kulturelle og det materielle er hin-
andens forudsætninger. 
 
 



294 

Landbokvindernes indflydelse. 
 
I fortsættelse af omtalen af landdistrikterne og landbokulturen vil det være na-
turligt at omtale landbokvindernes rolle i foreningsarbejdet. Selvom Landbo-
foreningerne fortrinsvis beskæftigede sig med landbrugserhvervet og land-
mændenes vilkår, så omfattede arbejdsopgaven også landbohjemmenes vilkår. 
Det blev tydeliggjort i 70’erne, da vi begyndte at arbejde med landbofamilier-
nes sociale sikring, og med gældskrisens indtræden i 1980 blev det direkte un-
derstreget, at det ikke primært var landbruget, men landbofamilierne, vi arbej-
dede for. Men med Landboforeningernes opbygning var det i høj grad mænde-
ne, der stod for hele landbofamiliens interessevaretagelse. Det hang sammen 
med, at de lokale landboforeninger oprindeligt primært var landbrugsfaglige 
foreninger, og at der på landbrugsbedrifterne var den arbejdsdeling, at mæn-
dene koncentrerede sig om landbrugsdriften, mens kvinderne primært fore-
stod husførelsen. Det var derfor mændene, der var medlemmer af landbofor-
eningerne, og derfor var det kun mænd, der blev valgt – også da den politiske 
varetagelse af landbofamiliernes interesse i tiden siden 2. verdenskrig kom til 
at spille en stadig større rolle. 
 
Hos vore kolleger i Husmandsforeningerne var det anderledes. I konsekvens af 
at man på husmandsbrugene var fælles om det hele, og at der ikke var mulig-
hed for den arbejdsdeling, som man havde på gårdene, så havde også både 
mand og kone hver sin stemme i Husmandsforeningerne. I praksis var det dog 
oftest mænd, der blev valgt til bestyrelserne. Men Husmandsforeningerne hav-
de overalt nogle meget aktive husholdningsudvalg både lokalt og på landsplan. 
Og landsformanden for husholdningsudvalget var ikke alene fuldgyldigt med-
lem af bestyrelsen, men aflagde også beretning på landsmødet ligesom for-
manden. Landsmødet bestod i øvrigt af lige mange mænd og kvinder. 
 
Gårdmandskonerne greb deres organisation an på en anden måde. I Jylland 
stiftede man husholdningsudvalg i de lokale landboforeninger, og i 1923 blev 
der etableret et koordinerende husholdningsudvalg under Foreningen af jydske 
Landboforeninger med foregangskvinden Rebecca la Cour Madsen fra Vejen 
som formand. Udvalgets virksomhed bestod dels i en husholdningsfaglig oplys-
ningsvirksomhed gennem en konsulentvirksomhed i Skanderborg, hvor man 
også fik eget demonstrationskøkken, dels i kulturelle arrangementer. Således 
arrangerede man hvert efterår et 3 dages husmoderstævne med gode fore-
dragsholdere og stor deltagelse. Eksempelvis hørte 1.100 deltagere ved mødet i 
1969 foredrag af bl.a. folketingsmedlem Ellen Strange Petersen, amtslæge Pe-
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ter Skytte, professor Mogens Fog og pastor Johannes Møllehave. På stævnet i 
Vingsted i 1975 opfordrede studenterpræst Jens Brøndum kvinderne til at 
blande sig mere i samfundsdebatten og sige fra over for teknokrater og politi-
kere, hvis deres løsninger forringede livskvaliteten. 
 
På Fyn organiserede man sig på lignende måde, og husholdningsudvalgets for-
mand aflagde også beretning på De fynske Landboforeningers årlige delege-
retmøde – ligesom i husmandsforeningerne. 
 
På de østlige øer organiserede kvinderne sig anderledes. Det almindelige var, at 
man var medlem af en lokal husholdningsforening, der var sammensluttet i De 
samvirkende danske Husholdningsforeninger, hvis første formand var gård-
mandskonen Ellen Willemoes Andersen, der i en periode havde en landhusmo-
derens månedsoversigt i radioen på linje med Petersen-Dalums landbrugsover-
sigt. Husholdningsforeningerne var også spredt repræsenteret i andre landsde-
le, og de havde også bymedlemmer, men deres udgangspunkt var øernes land-
husholdninger. Derimod var husmoderforeningerne overvejende et byfæno-
men, men havde også landbokvinder som medlemmer – heriblandt min egen 
mor. 
 
På landsplan havde både husmændene, husholdningsforeningerne og husmo-
derforeningerne en sammenslutning. I Landboforeningerne havde man så i 
1955 på landsplan nedsat et husholdningsudvalg bestående af repræsentanter 
for Jyllands og Fyns husholdningsudvalg og Husholdningsforeningerne, hvor 
man søgte at koordinere indsatsen. Bl.a. arbejdede man med en plan for unge 
pigers husholdningsuddannelse. Udvalget drøftede også indsatsen i de udvalg, 
hvor man var repræsenteret, nemlig: Statens Husholdningsråd, Forbrugerrådet, 
Danske Kvinders Nationalråd, og både den nordiske og den internationale 
landbokvindeorganisation (Country Women of the World). 
 
På grund af udvalgets blandede sammensætning forligedes man ikke altid lige 
godt. Derfor havde bestyrelsen sidst i 1950’erne – hvor jeg blev ansat i Landbo-
foreningerne – udpeget den rolige og respekterede forstander Karsten Iversen 
fra Askov forsøgsstation som formand. Statens Husholdningsråd havde et godt 
samarbejde med husholdningskonsulenterne – ikke mindst med kontoret i 
Skanderborg. I Forbrugerrådet, hvor man ofte diskuterede fødevarepriser kun-
ne der opstå modsætninger mellem landhusmødrene og byhusmødrene. For-
brugerrådet tjente i øvrigt også som kontaktforum mellem land og by. 
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Da vi i årene omkring 1970 forhandlede om samling af det faglige arbejde på 
landsplan forsøgte vi også at få lavet et landsudvalg for husholdning. Det stod 
hurtigt klart, at på dette område ønskede Husmandsforeningerne ikke at delta-
ge, da det var en integreret del af deres politiske organisation. Husholdnings-
foreningerne var heller ikke indstillet på at fusionere deres landskontor i Ros-
kilde med landboforeningernes i Skanderborg. Derfor fortsatte man som hidtil 
på husholdningsområdet, og derfor fortsatte de jyske landboforeninger med at 
have et husholdningskontor, selvom al deres øvrige faglige aktivitet var over-
ført til landsplan. 
 
I 1970’erne ændrede husholdningsudvalgets arbejde karakter. Med reduktio-
nen af folkeholdet forsvandt de store landhusholdninger. Mange landhusmød-
re blev selv udearbejdende eller tog mere del i landbrugsdriften end tidligere. 
Med særbeskatningens indførelse opstod begrebet medhjælpende ægtefælle 
og dermed opstod også diskussionen med myndighederne om vilkårene herfor. 
Mange landbokvinder begyndte nu at tage del i landboforeningernes møder, og 
vedtægtsmæssigt blev der åbnet for et medlemskab nr. 2 pr. bedrift. I øvrigt 
blev det i disse år i vid udstrækning landbokonerne, der overtog regnskabsfø-
ringen. Det startede med momsens indførelse i 1967, og konerne begyndte 
dermed at få et indblik i bedriftens økonomi, som hidtil havde været forbeholdt 
mændene. Men det blev stærkt udbygget under 80’ernes gældskrise, hvor 
økonomistyring blev afgørende, og hvor ugekurset ”økonomi for landbokvin-
der” blev det bedst besøgte af alle efteruddannelseskurser. 
 
Med velfærdsstatens udbygning blev der behov for en særlig indsats for at få 
varetaget de selvstændige erhvervsdrivendes og ikke mindst deres ægtefællers 
interesser vedr. sygedagpenge og arbejdsløshedsunderstøttelse, adgang til del-
pension m.v. På disse områder havde sekretariatets sagsbehandlere et samti-
digt samspil med husholdningsudvalget og med bestyrelsen. I begyndelsen 
havde nogle i bestyrelsen nok den opfattelse, at det ikke var Landboforenin-
gernes opgave at beskæftige sig med sociale spørgsmål. Men her blev de be-
lært om noget andet af husholdningsudvalget – ikke mindst efter at Karen Bæ-
lum var blevet formand i 1979. Men man ønskede heller ikke at lade Hus-
mandsforeningerne være ene om at varetage disse bløde interesser. I 1988 
blev der - vist nok på vores initiativ - dannet et fællesudvalg for medarbejdende 
ægtefæller bestående af Håndværkets Kvinder, Butikshandelens Fællesråd og 
Husmandsforeningernes og Landboforeningernes husholdningsudvalg. 
 
Allerede i sommeren 1980 fik Karen Bælum møderet i bestyrelsen, ligesom 
formændene for landsudvalgene for planteavl, kvæg og økonomi allerede hav-
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de det. Med vedtægtsændringen i Landboforeningerne i 1984, hvorefter der 
kun skulle være en formand og 2 viceformænd, blev den i øvrigt amtsvis valgte 
bestyrelse suppleret med 3 fritvalgte mandater på landsplan. Ved valget lykke-
des det Karen Bælum at blive valgt på et af disse mandater. Hun blev dermed 
den første kvinde i Landboforeningernes bestyrelse. Det skete til flere af mæn-
denes fortrydelse, for Karen Bælum havde jo i forvejen møderet i bestyrelsen. 
Nu tog hun pladsen op for en anden, som man gerne ville have indvalgt. Men 
for Karen Bælum betød det meget, at hun nu var valgt af delegeretmødet. Og i 
bestyrelsesarbejdet forfægtede hun vedvarende og værdifuldt landbohjemme-
nes interesser.  
 
Når Karen blev valgt af de mandlige delegerede, skyldtes det delvis, at gæsteta-
leren ved delegeretmødets middag aftenen i forvejen var Norges Bondelags 
kvindelige formand, og hun havde ålet de danske bønder for, at de slet ingen 
kvinder havde i ledelsen. Formanden på Fyn, Valdemar Rasmussen anbefalede 
også kraftigt Karen Bælum. Selv syntes jeg også, at det var på tide at give land-
bokvinderne en fuldgyldig plads i bestyrelsen. Karen beholdt da også pladsen i 
hele sin formandsperiode, men da hun i 1993 afløstes af Dagny Nørager, måtte 
denne nøjes med en observatørplads. 
 
Da statstilskuddet til husholdningsrådgivningen bortfaldt fra og med 1990, for-
svandt en væsentlig finansieringskilde for husholdningskonsulenternes virk-
somhed, og det fik også organisatoriske konsekvenser. Det gav anledning til, at 
Landbo- og Husmandsforeningerne førte flere drøftelser om et samarbejde, 
men sidst på året meddelte Husmandsforeningerne, at man alligevel ikke ville 
deltage. Næsten samtidig meddelte Foreningen af jydske Landboforeninger, at 
man ville nedlægge sin virksomhed med udgangen af 1990, og man foreslog, at 
De danske Landboforeninger overtog deres husholdningskonsulenttjeneste. 
 
Efter en række drøftelser tiltrådte landsbestyrelsen det jyske forslag med et 
årligt tilskud på 800.000 kr. under forudsætning af, at også husholdningsfor-
eningerne, der dækkede de østlige øer, ville være med. Det lykkedes med no-
get besvær, og derfor etableredes der pr. 1. januar 1991 et egentligt landsud-
valg for husholdning med Karen Bælum som formand og med fagligt personale 
i Skejby. Parterne var dog enige om at revurdere situationen i 1993. 
 
I løbet af 1994 førtes der flere drøftelser om, hvorvidt arbejdet skulle fortsætte 
i et landsudvalg under Landboforeningerne, eller om man hellere skulle danne 
en selvstændig landbokvindeorganisation, som kunne modtage et tilskud fra 
Landboforeningerne. Meningerne var delte, fordi den lokale organisering var så 
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forskellig. I Nordjylland var husholdningen en integreret del af landbofor-
eningsarbejdet. Andre steder var det ret fritstående udvalg, hvor kun halvdelen 
af medlemmerne var landhusmødre, og så var der de helt selvstændige hus-
holdningsforeninger. 
 
Personligt anbefalede jeg, at man erkendte, at det husholdningsfaglige ikke 
længere kunne bære arbejdet. Oplysningsforbundenes ernærings- og madlav-
ningskurser kunne man ikke længere konkurrere med. Derfor burde man danne 
en organisation, der koncentrerede sig om at varetage landbokvindernes og 
landbohjemmenes kulturelle og politiske interesser, og som skulle henvende 
sig til alle, der havde interesse i landbokulturens og selvstændighedskulturens 
udviklingsmuligheder. Behovet for reorganisering blev forstærket, da De dan-
ske Husholdningsforeninger i marts 1995 meddelte, at de af økonomiske grun-
de måtte ophæve deres landsorganisation. 
 
Landboforeningerne og husholdningsforeningerne havde i 1994 i alt 400 lokale 
foreninger med ca. 35.000 medlemmer. Opgaven var at finde en organisatorisk 
ramme, så dette værdifulde lokale landbokvindearbejde kunne videreføres. 
Efter et grundigt forarbejde i sekretariatet lykkedes det på et møde d. 21. okto-
ber 1995 på Nyborg Strand med 700 deltagere fra det lokale arbejde at stifte en 
ny organisation under navnet ”Familie og Samfund”. Som formand valgtes læ-
rer Laura Larsen fra Ribe Amt. Den nye landsorganisation fik fra starten tilslut-
ning fra 251 lokale foreninger med 22.000 medlemmer. Det var aftalt, at orga-
nisationen skulle modtage et tilskud fra Landboforeningerne, og formanden fik 
møderet i Landboforeningernes bestyrelse for derigennem at opnå det bedst 
mulige samarbejde til fremme af landbofamiliernes fælles interesser omkring 
fødevarekvalitet, forbrugerpolitik, social- og arbejdsmarkedspolitik, landdistrik-
ter og landbokultur. Familie og Samfund overtog da også det hidtidige hus-
holdningsudvalgs repræsentation i nævn og råd, og både lokalt og på landplan 
har organisation øvet en væsentlig indflydelse. 
 
Desværre måtte man i 2008 af økonomiske grunde nedlægge landsorganisatio-
nen, så der nu kun er det lokale arbejde tilbage. Til gengæld gør landbokvin-
derne sig efterhånden stærkere gældende i selve landboforeningsarbejdet. Så-
ledes er der flere kvinder i de lokale foreningers bestyrelser. Enkelte har endog 
kvindelige formænd. Der er også flere kvinder blandt de delegerede – i 2009 37 
ud af 445 - og de gør deres synspunkter godt gældende i debatten. Ofte afslø-
rer de, at de har bedre evner i samfundskontaktarbejdet end mændene. En en-
kelt har da også været indvalget i landsbestyrelsen. Vi har også set – især efter 
min tid - hvordan de menige landbokvinder er trådt i karakter og har proteste-
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ret over landbrugets vilkår. Således var der i 1998 med tyngdepunkt i Østjylland 
et kvindeoprør, der gav anledning til, at flere hundrede landbokvinder samle-
des til stormøde i Vejle. 
 
Som et led i sekretariatets foreningsservice er der også efter min tid ydet en 
væsentlig bistand til at fremme landbokvindernes mulighed for at gøre sig gæl-
dende, og indenfor de seneste år har man dannet et netværk for kvinder i 
landbrugets organisationer benævnt KILO. 
 
 

EF’s landbrugsreform, 1992. 
 

Allerede da man først i 60’erne etablerede EF’s landbrugspolitik med sikrede 
stabile priser til landmændene, advarede IFAP’s generalsekretær, den franske 
landbrugsøkonom, dr. Roger Savary om, at det ville føre til ukontrollable over-
skud, når der ikke var nogen mængdebegrænsning. Advarslerne blev ignoreret. 
Årsagen var, at Europa havde brug for en større landbrugsproduktion. Både de 
6 EF-lande i 60’erne og de 9 EF-lande i 70’erne havde underskud af landbrugs-
varer. Hertil kom den globale mangel på korn midt i 70’erne. Men selvforsy-
ningsgraden i EF steg år for år, og for mælk og mejeriprodukter blev der over-
skud, som kun med store tilskud kunne placeres på verdensmarkedet. Man ind-
førte allerede sidst i 70’erne en medansvarsafgift, så landmændene måtte være 
med til at betale. Men det var ikke nok, da der i 80’erne blev et generelt over-
skud af landbrugsvarer. Så blev der 1984 indført kvoter for mælkeproduktionen 
for hvert land og hver mælkeproducent. Overskridelse blev belagt med stærkt 
tabgivende afgifter. Endvidere indførtes en ophørsordning.  
 
Hovedindvendingen mod et system med kvoter, der ikke kan omsættes, er at 
det fastlåser strukturen og dermed begrænser produktivitetsstigningen. Her i 
landet var vi i landbruget i flere år modstandere af at gøre kvoterne omsætteli-
ge, fordi det ville være til skade for de unge ekspanderende landmænd. Der var 
da også hvert år så mange landmænd, der holdt op med mælkeproduktionen, 
at der hvert år via mejerikontorets kvotefordeling kunne imødekommes en væ-
sentlig del af de unge landmænds ønsker om udvidelse. Men som tiden gik, 
blev det vanskeligere. Derfor tilsluttede Landboforeningernes delegeretmøde 
sig i 1989 et forslag fra bestyrelsen om en købs-salgsordning. Efter forhandling 
med mejerierne, Husmandsforeningerne og landbrugsministeriet blev denne 
ordning indført i 1990. De opkøbte mælkekvoter blev derefter fordelt efter 
nærmere kriterier – primært til nyetablerede landmænd. Men også dette sy-
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stem blev efterhånden for stift, og malkekvægbedrifterne kunne derfor ikke 
følge med i produktivitetsudviklingen. Derfor opnåedes der i 1996 enighed om 
at gøre kvoterne omsættelige på en årlig – senere halvårlig – kvotebørs. Syste-
met indførtes i 1997 og vil formentlig fortsætte, indtil kvoterne ophører i 2013. 
 
Også EF’s kornordning kom under pres i 80’erne, og i 1986 indførtes en medan-
svarsafgift på 3 pct. Da det på et topmøde i 1988 blev besluttet at indføre en 
såkaldt budgetdiciplin, foreslog kommissionen drastiske indgreb i kornordnin-
gen, hvis en garantimængde på 160 mio. tons korn blev overskredet. Efter lan-
ge drøftelser enedes ministerrådet om, at der både skulle indføres en braklæg-
ningspræmie til reduktion af kornarealerne og en tillægsmedansvarsafgift på 
yderligere 3 pct., hvis garantimængden blev overskredet. 
 
Til trods for disse indgreb overfor både mælke- og kornproduktionen var der 
fortsat overskudsproblemer, som dels gav budgetproblemer i EF, dels forstyr-
rede verdensmarkedet, hvilket gav anledning til kritik fra både ulandene og de 
store landbrugseksportlande. EF’s største problem var de igangværende GATT-
forhandlinger, der havde til formål at liberalisere verdenshandelen også med 
landbrugsvarer og i den forbindelse at afvikle al produktionsafhængig land-
brugsstøtte. På denne baggrund skitserede landbrugskommissær Mac Sharry i 
januar 1991 en reformplan. 
 
Mac Sharry-planens hovedindhold var at sænke det støttede prisniveau i ret-
ning af et naturligt verdensmarkedsniveau og så i stedet udbetale indkomst-
støtte til landmændene. Synspunktet var, at de effektive landmænd principielt 
skulle kunne klare sig med verdensmarkedspriserne, mens landbrugsstøtten 
fortrinsvis skulle komme de landmænd og landdistrikter til gode, hvor produk-
tionen ikke var så effektiv, men hvor der ikke var alternativ beskæftigelse, og 
hvor man ønskede landbefolkningen bevaret. Mac Sharry forestillede sig, at 
prisfaldet blev kompenseret med et kotilskud og et arealtilskud, der holdt de 
mindre producenter skadesløse, mens ko- og arealtilskud til de større produ-
center skulle udbetales efter en degressiv skala, således at disse kun fik kom-
penseret en mindre del af indkomsttabet. 
 
Et sådant system ville betyde indkomstoverførsel fra de højproduktive til de 
lavproduktive landmænd, og dermed være – hævdede vi – i modstrid med 
Mansholts mål for landbrugspolitikken, nemlig at få produktionen til at foregå, 
hvor den kunne produceres bedst og billigst. Vort synspunkt var, som jeg bl.a. 
fremførte i en formandsmeddelelse d. 28. juni 1991, at overproduktionspro-
blemet ikke var fremkaldt af for høje priser. De effektive danske landmænd 
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havde således problemer nok med at få økonomi i produktionen og tålte ingen 
indkomstforringelse. Nej, skrev jeg: ”Hovedproblemet er, at den øvrige økono-
miske politik, industriudviklingen og egnsudviklingen ikke har kunnet følge med 
og ikke har kunnet give produktiv beskæftigelse til de mange mennesker i EF’s 
landdistrikter, som der ikke længere er brug for i et moderne landbrug. Derfor 
har man både et lavindkomstproblem og et overskudsproblem for landbrugsva-
rer i disse områder”.  
 
I stedet for at straffe dygtigt arbejdende landmænd skulle man – fortsatte jeg – 
gå til ondets rod og skabe attraktiv beskæftigelse i andre erhverv, så flere kun-
ne ernære sig uden for landbruget. I stedet for at sige, at landbrugspolitikken 
havde slået fejl, kunne man således med større ret sige, at det var den øvrige 
erhvervspolitik, der var slået fejl, hævdede jeg. Dermed var jeg inde på et af 
mine centrale synspunkter, at landbrugspolitikken måtte ses i sammenhæng 
med den samlede økonomiske politik, og at landbruget ofte måtte undgælde 
for mangler i den øvrige økonomiske politik. Eksemplerne var talrige. Manglen-
de alternativ beskæftigelse gav overproduktion i landbruget, og manglende ba-
lance i samfundsøkonomien førte til valutakursændringer, som ramte landbru-
get særligt hårdt. 
 
Mac Sharry’s plan gav anledning til, at man i Landboforeningernes bestyrelse d. 
29. januar 1991 enedes om, at gøre alt for at få den afvist og under alle om-
stændigheder undgå en forskelsbehandling af dansk landbrug i forhold til min-
dre effektive brug. Heldigvis var landbrugsminister Lauritz Tørnæs enig med os, 
og det lykkedes ham ved en alliance med England og Holland og med en vis til-
slutning fra Tyskland og Frankrig at skabe et blokerende mindretal mod Mac 
Sharry’s model, som derimod fik opbakning fra landene i Sydeuropa. Tørnæs’s 
vurdering var i øvrigt, at den indbyrdes uenighed var så stor, at der ville gå lang 
tid, før en reform kunne vedtages. Han fremlagde hurtigt selv en skitse til en 
alternativ tilpasningsmodel. Således foreslog han, at man gjorde op med det 
hidtidige højprisniveau en gang for alle ved, at de nuværende landmænd skulle 
have indkomsttabet ved en prisnedsættelse kompenseret ved at modtage obli-
gationer, der svarede til indkomsttabets kapitaliserede værdi. Derved ville man 
undgå, at en fortsat indkomststøtte blev nedfældet i ejendomspriserne.  
 
I Landboforeningerne fik bestyrelsens afvisning stærk opbakning fra landsfor-
mandsmødet i marts. Slagordet lød ”GATT før Mac Sharry”. I april fik synspunk-
tet tilslutning i Landbrugsraadet. Fra dansk landbrug lød det alternative forslag, 
at der efter en GATT-aftale kunne ske en gradvis pristilpasning i takt med en 
GATT-aftale om en gradvis afskaffelse af de eksportsubsidier, som havde ført til 
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kunstigt lave verdensmarkedspriser. Man var dog også rede til, at der i en over-
gangsperiode måtte fastsættes mængdebegrænsninger for produktionen af 
mælk og korn. Der skulle også satses på omstilling til produktion af bioenergi. 
Alternativt måtte en drastisk prissænkning kompenseres enten ved udbetaling 
af obligationer, som foreslået af Tørnæs, eller ved at udbetale en årlig erstat-
ning til hver enkelt landmand uden forskelsbehandling. 
 
I Copa var der flere tilhængere af Mac Sharry’s reform. Det lykkedes dog for 
Copa på et seminar i maj at blive enige om at afvise det fremlagte forslag. Man 
gik ind for en fortsættelse af det nuværende prissystem, men erkendte at pro-
duktionen skulle tilpasses markedets behov. Man gik her ind for frivillige flek-
sible systemer, hvorefter man præmierede de landmænd, der accepterede en 
produktionsbegrænsning, mens de landmænd, der ikke deltog, kunne pålægges 
en afgift til medfinansiering af omkostningerne ved en afbalancering af marke-
derne. Fra dansk landbrugs side havde der forud været gjort et stort arbejde for 
at bearbejde holdningerne. Således var Landboforeningernes forretningsudvalg 
på en Irlandsrejse først i maj nået til en fælles holdning med den irske landbo-
forening, selv om Mac Sharry som irer havde mange tilhængere blandt Irlands 
småbrugere. 
 
Til trods for modstanden fra både erhvervet og landbrugsministerrådet frem-
lagde kommissionen et helt konkret forslag d. 9. juli efter samme principper 
som skitsen fra februar. Copa var fortsat imod, og der var fortsat stor mod-
strand fra mange landbrugsministre, men da kun England og Danmark var to-
talt afvisende, blev forslaget på bordet. 
   
I løbet af sommeren stod det klart, at der var 2 modsat rettede holdninger i EF. 
De sydeuropæiske lande, som bakkede op om reformforslaget, og Danmark-
England-Holland, der var mest orienteret mod et frit verdensmarked. Tyskland-
Frankrig repræsenterede som selvforsyningslande en mellemholdning. Tysk-
land, der nu også havde fået de østtyske storlandbrugs interesser at varetage, 
var dog modstander af diskriminationerne mod de større brug. I løbet af efter-
året blev Tyskland og Frankrig enige om, at der godt kunne forhandles om Mac 
Sharry’s forslag, når der var skabt en afklaring om GATT, og under forudsætning 
af at diskriminationerne mod de større brug bortfaldt. Herhjemme foretog vi 
konsekvensberegninger på reformforslaget. Landbrugsministeriet skønnede, at 
det ville give dansk landbrug et tab på omkring 2,5 mia. kr., og det stemte gan-
ske godt overens med vore (Jørg. Mortensens) beregninger, som viste et tab på 
2,7 mia. kr., hvis kornprisfaldet slog fuldt igennem. Sidstnævnte tvivlede man 
på i Husmandsforeningerne, og derfor hævdede de, at tabet ikke blev så stort.  
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Copa var fortsat modstander af forslaget, og man appellerede til, at der overalt 
i EU blev afholdt demonstrationer eller markeringer d. 10. december forud for 
et ministerrådsmøde d. 11.-12. december, hvor reformen skulle drøftes. I 
Danmark besluttede både Landboforeningerne og Husmandsforeningerne at 
indvarsle til et fælles landsformandsmøde i Herning d. 10. december. Om for-
middagen holdt de to organisationer hver deres møde, og om eftermiddagen 
var der et fælles landsformandsmøde, hvor også Landbrugsraadet deltog. 
Landboforeningernes bestyrelse holdt i sit oplæg fast på, at man måtte afvente 
en GATT-løsning, og at man ikke kunne acceptere nogen form for størrelsesdis-
krimination. Husmandsforeningernes holdning havde været tvetydig, idet man 
havde nogen sympati for Mac Sharry’s omsorg for de mindre brug. Men ikke 
mindst Klaus Bustrup, Landbrugsraadet arbejdede hårdt for, at mødet kunne 
resultere i en fællesudtalelse. Det lykkedes da også, idet alle tilsluttede sig føl-
gende hovedsynspunkter, som var indeholdt i Bustrups 7. udkast til fællesudta-
lelse: 
 

 ingen reform før en GATT-aftale, og ikke større prisreduktion end krævet 
af GATT 

 ingen yderligere bureaukratisering overfor landmændene 

 ingen forskelsbehandling efter bedriftsstørrelse. Eventuelle ko- og areal-
tilskud skal være ens for alle 

 landmændene skal have adgang til at konvertere eventuelle kontante til-
skud til et engangsbeløb i obligationer 

 mere lige konkurrencevilkår, d.v.s. ingen nye særbyrder, harmonisering 
af miljøregler i EF og danske landmænds adgang til EFs ophørsordning 

 
Det blev på mødet kritiseret, at det svækkede vor modstand, når man kom-
menterede detaljer i Mac Sharry’s forslag. Men forsvaret var, at ministerrådet 
havde accepteret at behandle hans forslag. Landboforeningens repræsentanter 
kritiserede, at man ikke brugte lejligheden til at kræve jordskatterne fjernet. 
Men det rakte sammenholdet med Husmandsforeningerne ikke til. Derfor måt-
te man nøjes med den defensive formulering ”ingen nye særbyrder”. Det afgø-
rende var, at også Husmandsforeningerne gik imod forskelsbehandling. 
 
Den følgende dag havde Copa møde med landbrugsministerrådet, og den tyske 
landbrugsmister fortalte senere Kjeldsen, at dette møde og manifestationerne 
d. 10. december stærkt medvirkede til, at ministerrådet undlod enhver beslut-
ning om reformen i 1991. Jeg vurderede i mine formandsmeddelelser – med 
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støtte i udtalelser fra Tørnæs - at der næppe ville ske fremskridt det følgende 
halvår under det portugisiske formandskab. 
 
På et møde i Landbrugsraadets ØP-udvalg havde man i januar 1992 en rådslag-
ning med landbrugsminister Lauritz Tørnæs. Han mente, at portugiserne ville 
foreslå både GATT og landbrugsreformen udskudt til efter det amerikanske 
præsidentvalg i november. Med en sådan udskydelse kunne han måske også nå 
at vinde tilslutning til sit eget forslag om en engangskompensation for en hurtig 
tilpasning. Ellers måtte man satse på en langsom tilpasning, så man undgik de 
bureaukratiske indkomsttilskud. Landbrugets ledere tilsluttede sig denne stra-
tegi, som desværre skulle vise sig at være urealistisk. 
 
Det begyndte ellers meget godt med, at landbrugsministrene d. 3. marts be-
sluttede at tage reformforslaget af dagsordenen og i stedet koncentrere sig om 
en GATT-aftale. I formandsmeddelelsen d. 6. marts indkasserede jeg det da og-
så som en sejr for Landboforeningernes synspunkt, og at resultatet viste, hvad 
man i et lille land kunne opnå, når man spillede kortene rigtigt. I de følgende 
uger angav jeg da også, at en reformvedtagelse først ville kunne ventes i 2. 
halvår af 1992 under engelsk formandskab eller i 1. halvår af 1993 under dansk 
formandskab. Men i april, hvor man efterhånden erkendte, at GATT-
forhandlingerne var kørt fast, pressede kommissionen på for at få reformfor-
slaget tilpasset.  
 
Det portugisiske formandskab fremlagde så et kompromisforslag, der svække-
de den absolutte modstand mod reformen. Men jeg vurderede dog så sent som 
d. 8. maj, at det med medlemslandenes store interne uoverensstemmelser var 
vanskeligt at forestille sig en hurtig løsning. Ikke desto mindre måtte jeg allere-
de d. 22. maj oplyse, at landbrugsministermødet, der begyndte d. 18. maj alli-
gevel var endt med et forlig om både prisforslaget for 1992-93 og om land-
brugsreformen. Den eneste forklaring jeg kunne angive var, at de store landes 
statsministre – af hensyn til GATT-forhandlingerne – havde presset deres land-
brugsministre til at færdiggøre reformdrøftelserne. 
 
Forliget lå da også langt fra Mac Sharry’s oprindelige forslag, idet al størrelses-
diskrimination var fjernet. Endvidere var mælkeproduktionen taget ud af for-
slaget. Reformen omfattede især planteproduktionen, hvor en 27 pct. sænk-
ning af kornprisen over 3 år og en obligatorisk braklægning skulle kompenseres 
med et hektartilskud. Ministeriet skønnede, at forliget ville koste dansk land-
brug 700 mio. kr. om året. 
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På et bestyrelsesmøde i Landboforeningerne d. 16.-17. Juni vedtog man 
 

 at planteavlens tab må føre til en afskaffelse af al skat på produktions-
jord, og at danske landmænd også må have adgang til førpension 

 at den gennemsnitlige arealpræmie på 2100 kr. pr. hektar må gradueres 
efter hver enkelt ejendoms udbytteniveau, subsidiært efter bonitet 

 
De følgende måneder var præget af et intensivt arbejde for at omsætte refor-
men i brugbare administrative retningslinjer. Den på forhånd nærede frygt for 
et voldsomt bureaukrati viste sig i høj grad berettiget. Hertil kom Landbofor-
eningernes ønske om at graduere hektarpræmien, så kompensationen kom så 
tæt som muligt på den enkelte landmands indkomsttab. 
  
Først ville vi tage udgangspunkt i hver enkelt ejendoms faktiske udbytteniveau, 
hvor vi lagde op til en graduering af ejendommene i 10 udbytteklasser. Det vi-
ste sig hurtigt, at en sådan graduering, som jeg selv argumenterede stærkt for 
over for departementschef Bernstein ikke kunne forenes med de vedtagne EF-
forskrifters ordlyd. Derefter arbejdede vi for en graduering efter jordens boni-
tet, hvor vi ønskede oplysningerne fra landbrugsministeriets arealdatakontor 
lagt til grund. Men med den korte tidsfrist måtte vi acceptere, at hektartilskud-
det det første år, 1993 måtte udbetales med et ensartet tilskud. Der arbejdedes 
i de følgende måneder sammen med ministeriet med flere modeller, og ved det 
danske landbrugsforlig d. 6. april 1993 lovede den nye landbrugsminister Børn 
Westh at arbejde i EF for at muliggøre en graduering efter bonitet. 
 
På grund af at de efterfølgende forhandlinger om en gradueringsmodel i land-
brugsministeriet ikke gav resultat, nedsatte Landboforeningerne selv et udvalg 
til at komme med en løsning. Det foreslog en inddeling af ejendommene i 3 
udbytteklasser ud fra jordens vandholdende evne baseret på arealdatakonto-
rets kortlægning. Denne kortlægning var imidlertid så grovmasket, at den skulle 
suppleres. Det ville landbrugsministeren ikke imødekomme, og han afviste der-
for en graduering på dette grundlag. På det ordinære delegeretmøde i oktober 
blev det pålagt udvalget at komme med et nyt forslag til et ekstraordinært de-
legeretmøde d. 24. januar 1994. 
 
Udvalget koncentrerede sig herefter om at lægge de allerede kendte oplysnin-
ger om grundværdiansættelserne til grund. Da forskellene i den offentlige vur-
dering af landbrugsjord i samme vurderingskreds er et udtryk for forskellene i 
jordkvalitet, udarbejdede man på dette grundlag et forslag om bedrifternes 
indplacering i 7 tilskudsklasser. I forslaget var indarbejdet en korrektion for 
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vurderingsniveauet mellem vurderingskredsene. Forslaget blev bakket op af 
bestyrelsen. 
 
På delegeretmødet var der en livlig debat. Mange frygtede, at det ville blive 
kompliceret, og at mange landmænd ville blive fejlanbragt. Hertil kom, at fler-
tallet af dem, der boede på den lettere jord, indså, at de ville tabe på gradue-
ringen, hvilket de tilmed fandt uretfærdigt, hvis de ved investeringer i vanding 
havde opnået et højt udbytteniveau. Omvendt argumenterede korndyrkerne 
på den gode jord for, at de uden graduering ensidigt ville komme til at bære 
hele byrden ved reformen, mens mange på den lette jord ville få en fordel. 
 
Ved afstemningen var for første gang i delegeretmødernes historie alle stem-
meberettigede på plads. Af de 477 stemte 237 ja til gradueringen, men 238 nej, 
og 2 stemte blankt. Forslaget faldt altså med kun 1 stemmes flertal. I land-
brugsministeriet drog man et lettelsens suk. Og det gjorde vi andre vel også 
senere hen. For en gennemførelse af vort forslag ville have kompliceret admini-
strationen yderligere. Men vi mente også, at vi var forpligtet på at arbejde for 
en så retfærdig fordeling af kompensationen for indtægtstabet som muligt. Det 
ville i hvert fald have ført til voldsom intern kritik – måske splittelse – hvis vi 
ikke havde forsøgt alle muligheder. Alle måtte nu bøje sig for den demokratisk 
trufne afgørelse. Det viser fordelen ved at lægge afgørelsen ud til landmænde-
nes egen afgørelse. 
 
Bestyrelsens reaktion var at intensivere arbejdet for en lettelse af jordskatter-
ne, der hvilede hårdest på jorder med god bonitet, men under den socialdemo-
kratisk-radikale regering var udsigterne ikke gode. Som tidligere omtalt kom 
der først gennembrud i GATT- forhandlingerne i december 1993, og en endelig 
aftale kom først i 1994. 
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1992–sommerens modgang og mobiliseringen  
frem mod den sidste gældssanering i 1993. 

 
Første halvår 1992 tegnede godt for landbruget. Man nød godt af en stor høst i 
1991, en mild vinter og gode priser på svinekød, og det var lykkedes landbru-
gets organisationer at stoppe mælkekrigen mellem MD og Kløvermælk. Med 
vedtagelsen af regeringens regelsæt for et miljømæssigt bæredygtigt landbrug 
var der sket en miljøpolitisk afklaring. Landbrugets unge var blevet sikret øko-
nomisk ligestilling med andre, når det gjaldt SU og AER.  
 
Men allerede i forsommeren begyndte ulykkerne. Fra d. 12. maj og 2 måneder 
frem indtraf en tørke, som gav et høsttab på ca. 5 mia. kr. Senere på månedens 
vedtog EF’s landbrugsministre en reform med et skønnet tab på over 2 mia. kr., 
og d. 2. juni stemte et snævert flertal nej til Maastrichttraktaten om den euro-
pæiske union. Det sidste medførte omgående en rentestigning til skade for 
gældsplagede landmænd. 
 
Når det denne gang lykkedes de traditionelle nejsigere at opnå flertal i vælger-
befolkningen, skyldtes det ikke alene, at man ved at slå på unionsbetegnelsen 
appellerede til dem, der var bange for, at vort nationale demokrati skulle blive 
tilsidesat, men også at mange fiskere og også nogle landmænd nu var blevet 
trætte af de mange komplicerede EF-regler. Personligt var jeg rystet, da vi un-
der et IFAP-møde i Quebec fik resultatet at høre. Hvad skulle vi dog gøre. Dansk 
landbrugs fremtid stod og faldt jo med fuldt medlemskab af EF. Den første trøst 
fik jeg dog i flyet på hjemrejsen, hvor de store internationale aviser udførligt 
behandlede resultatet af den danske afstemning, og hvor man konkluderede, 
at EF måtte lære at optræde mere borgernært og afstå fra unødvendig centra-
lisme.  
 
Nu lykkedes det heldigvis et halvt år senere ved Edingburg-aftalen at få vedta-
get nogle danske forbehold, der fik befolkningens tilslutning d. 18. maj 1993. 
Men undtagelserne har vi stadig at slås med, og Danmark har haft tabt indfly-
delse i EU. 
 
Opfølgningen på EF-reformens praktisering er tidligere omtalt, men dens ind-
komstvirkning udløste - sammen med rentestigningen efter nej’et til Maastricht 
og ikke mindst med tørketabet - en vældig aktivitet i Landboforeningerne både 
lokalt og på landsplan for at opnå imødegående foranstaltninger. 
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Høsttabsordningen.  
Tørken udløste et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Landboforeningerne d. 10. 
juli. Derefter fulgte et møde med landbrugsministeren, der allerede på et mini-
sterrådsmøde i EF d. 13.-14. juli fik tilslutning til, at man ikke behøvede – som 
det ellers krævedes for at opnå arealtilskud - at bekoste høstning af de afgrø-
der, der var tørret væk. D. 20. juli havde vi sammen med Husmandsforeninger-
ne møde med socialdemokratiske folketingsmænd, og d. 22. juli havde vi invite-
ret folketingets landbrugsudvalg på ekskursion til Vestjylland. Ilsøe skitserede 
en række løsningsmuligheder og Kjeldsen lovede, at de ville blive konkretiseret 
i et notat til udvalget og regeringen. Den 13. august sendte vi herefter en hen-
vendelse til statsministeren om en række foranstaltninger, der omfattede flere 
ministerier, idet vi foreslog flere muligheder for likviditetslettelse, herunder 
frigivelse af investeringsfond, negativ skat, terminshenstand, statsgaranterede 
høsttabslån og delvis EF-finan-sieret indkomststøtte. Henvendelsen gav anled-
ning til nedsættelse af et tværministerielt udvalg, der i september barslede 
med 4 forslag, som regeringen forelagde straks ved folketingets åbning. 
 
Skatteministeren foreslog således frigivelse af investeringsfondsmidler og op-
sparing i virksomhedsordningen. Det fulgte vore forslag, og vi betragtede det 
som en forløber for den konjunkturudligningsordning, som Kjeldsen havde ad-
vokeret så ivrigt for siden tørkeårene 1975 og 1976. Men desværre mødte for-
slagene modstand i folketinget, og de blev begrænset til kun at gælde land-
mænd med mere end 30 pct. tørketab. 
 
Landbrugsministeren foreslog statsgaranterede høsttabslån for landmænd med 
mere end 30 pct. høsttab og mere end 50 pct. gæld med tilknyttet ydelsestil-
skud for nyetablerede. Endvidere foreslog han EF-indkomststøtte iværksat for 
landmænd under en vis indkomstgrænse, hvis de også opfyldte høsttabslovens 
kriterier. Alle støttebeløb skulle finansieres af de tilbageværende grovvare-
fondsmidler, hvilket landbruget selv havde lagt op til. I alt var der 160 mio. kr. 
til rådighed. Loven blev vedtaget i folketinget d. 20. november. 
 
Oprindeligt skønnede ministeriet, at 4-5000 landmænd ville få tørkelån, heraf 
800 med ydelsestilskud, mens 2500 ville opnå indkomststøtte. I virkeligheden 
var det kun ca. 1000, der søgte høsttabslån og ydelsestilskud, mens 6300 søgte 
indkomststøtte. Det sidste indebar, at grovvaremidlerne ikke var tilstrækkelige, 
og finansudvalget måtte da i juni 1993 bevilge det manglende beløb. Når så få 
søgte høsttabslån skyldtes det, at de senere vedtagne gældssaneringslån var 
mere fordelagtige. 
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GATT og landbomøderne.  
Den 19. november 1992 skete der omsider et gennembrud i GATT-
forhandlingerne, idet der blev indgået en aftale mellem EF og USA om de van-
skelige landbrugsspørgsmål. Aftalen indebar en række forringelser for EFs 
landmænd, hvorfor Copa indvarslede til protestmøde i Strassbourg d. 1. de-
cember og til aktioner i medlemslandene d. 14. december. 
 
Regering og folketing var også opmærksom på problemerne, idet man i finans-
lovaftalen sidst i november skrev, at da en forventet GATT-aftale ville nødven-
diggøre omstruktureringen i landbruget, måtte der forudses behov for omstil-
lingsstøtte.   
 
Mens dansk landbrug ved tidligere Copa-demonstrationer kun havde været re-
præsenteret med få deltagere, valgte vi i Landboforeningerne denne gang at 
invitere samtlige lokale landboforeningsformænd samt pressen med. Dette 
landsformandsmøde i Strassbourg gav da også anledning til megen omtale i 
medierne – herunder Ekstrabladet, idet man erkendte, at meget stod på spil for 
erhvervet med den store gældsbyrde og dertil ovenpå en fejlslagen høst. 
Statsministeren lovede da også handling. 
 
På landsformandsmødet d. 1.december i Strassbourg drøftede man, hvad der 
videre skulle ske, og der var tilslutning til, at aktionerne d. 14. december skulle 
have form af møder for alle landmænd i regionerne og med deltagelse af både 
fagforeninger og regionernes folketingsmedlemmer. På et bestyrelsesmøde d. 
7. december aftalte man mødetilrettelæggelsen nærmere, og Landboforenin-
gernes sekretariat blev pålagt at udsende det fornødne baggrundsmateriale. 
Møderne blev afviklet med følgende dagsorden: 
 

1. Indledning ved landboforeningernes regionsformand, der resumerede 
landbrugets situation efter EF- reformen, tørken og EF-USA-aftalen, og 
som lagde op til drøftelse af, hvad der kunne gøres for at afbøde de ne-
gative virkninger i regionen. 

2. Indlæg fra regionens fagbevægelse og andre erhverv. 
3. Folketingsmedlemmernes reaktion. 
4. Landmandsindlæg. 
5. Afrunding med landbrugets ønsker. 

 
Der blev afholdt i alt 10 regionsmøder, der samlede 12.500 deltagere, og som 
gav anledning til megen omtale og lokalt engagement. Det gav respekt, at dan-
ske landmænd, når de demonstrerede, gjorde det på en konstruktiv debatte-
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rende måde i dialog med det øvrige samfund. Møderne blev fulgt op af et mø-
de mellem Kjeldsen og statsministeren, hvor der aftaltes en møderunde i det 
nye år på basis af et konkret oplæg fra landbruget. 
 
Rent organisationsmæssigt blev december således en god måned for Landbo-
foreningerne, der var præget af stor travlhed i sekretariatet. Veltilrettelagte 
møder med deltagelse af mange landmænd og repræsentanter for lokalsam-
fundet lovede godt for politiske resultater i det nye år. Til det gode humør føje-
de sig, at regeringscheferne d. 12. december i Edinburgh havde åbnet for fort-
sat dansk EF-deltagelse.  
 
På et mere begrænset område fik vi d. 14. december landsskatterettens med-
hold i en sag, der betød en skattelettelse på i alt 250 mio. kr. til de 5.000 land-
mænd, som havde deltaget i EF’s ophørsordning for mælkeproduktion. Den 
udbetalte erstatning havde hidtil været indkomstbeskattet, men vi fik nu med-
hold i, at der var tale om afhændelse af et kapitalgode, som ikke skulle ind-
komstbeskattes. 
 
Straks i det nye år viste politikerne betydelig aktivitet. De konservative nedsat-
te et landbrugspolitisk udvalg. Venstre foreslog jordskatterne afviklet og indfø-
relse af konjunkturudligning, og man indvarslede til landbrugskonference d. 1. 
februar. Også socialdemokratiet og arbejderbevægelsen satte gang i deres 
landbrugspolitiske overvejelser. Landbrugsminister Lauritz Tørnæs var årsag til 
et besynderligt intermezzo. Han gjorde gældende, at det hele kunne have væ-
ret klaret med de af ham foreslåede støtteobligationer, som han - bl.a. på 
grund af dansk landbrugs modstand - ikke var kommet igennem med. Det kun-
ne Landbrugsraadet imidlertid omgående dementere. 
 
I Landboforeningerne enedes forretningsudvalget d. 12. januar om at koncen-
trere sig om følgende elementer i drøftelserne med regeringen: 
 

 jordskatterne 

 genoptagelse af 1988 refinansieringen 

 konsolideringsfremmende skattepolitik 

 EF’s ophørsordning 

 indtjeningsforbedring gennem smidiggørelse af EF reformen og afsæt-
ningsmuligheder for bioenergi 
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Forud havde Landboforeningernes landskontor for driftsøkonomi opgjort, at 
problemerne koncentrerede sig om de 34.000 heltidslandmænd, der havde 70 
pct. af gælden, 71 pct. af planteproduktionen, 81 pct. af svineproduktionen og 
hele 96 pct. af mælkeproduktionen. Et hovedproblem var, at realrenten i en 
længere årrække havde ligget på 8-10 pct., mens produktionen kun havde kun-
net afkaste de 3-4 pct., som netop tidligere blev anset for en normal realrente. 
Dermed blev der ophobet for megen gæld, og det var årsagen til, at landmæn-
dene ikke kunne tåle en fejlslagen høst. Af de 34.000 landmænd var 5-6000 
akut truet af likviditetsproblemer og andre 2-3000 var i en faretruende situati-
on. Omvendt havde 10.000 landmænd både god likviditet og lille gæld, mens 
15.000 var i en mellemposition. 
 
Disse oplysninger blev videregivet ved de underhåndsforhandlinger, der var 
med både landbrugsministeriet og statsministeriet, men så standsede det hele 
d. 14. januar, da tamilsagen fik statsministeren til at træde tilbage. 
 
Da en ny regering med Nyrup Rasmussen som statsminister og Bjørn Westh 
som landbrugsminister var dannet, sendte Landboforeningerne, Husmandsfor-
eningerne og Landbrugsraadet d. 27. januar vort forhandlingsoplæg til regerin-
gen. Det havde det samme indhold som forretningsudvalget havde vedtaget d. 
12. januar, men der var byttet om på punkt 1 og 2. Hovedbudskabet var en 
markant sænkning af kapitalomkostningerne. Allerede d. 1. februar havde vi 
det første møde med Bjørn Westh, og på bestyrelsesmødet d. 3. februar fik 27. 
januar-henvendelsen fuld opbakning. Der skulle forhandles politisk, men vi 
skulle også have opinionen med os. Landbomøderne fra december skulle følges 
op. Der var nogen uenighed om, hvorvidt det var klogt at indkalde til et stort 
landmandsmøde i København. Men da det øvrige landbrug var med på ideen, 
indkaldtes der til en manifestation i København d. 26. februar, som ikke skulle 
være en demonstration imod noget, men for: For bedre vilkår for landbofamili-
erne, for vor forbliven i EF, for videreførsel af landbrugsproduktionen og dens 
afledte beskæftigelse og for levedygtige landdistrikter. 
 
Den 12. februar var der en konference med NNF, der bakkede landbruget op. 
Bjørn Westh gav her nogle foreløbige bemærkninger til vores henvendelse. Han 
sagde, at regeringen ikke ville kunne imødekomme os i det omfang, der var 
nævnt i henvendelsen. Han var enig i, at realrenten var for høj. Den ville falde 
ved et ja ved folkeafstemningen. Han var positiv overfor en gældsomlægning 
og en ny gældssaneringslov. Egentlige forhandlinger skulle begynde d. 23. fe-
bruar. På det møde gav han tilsagn om en gældsomlægning med indekslån og 
en genoplivet gældssanering, ligesom han var fleksibel med hensyn til EF’s før-
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pension og smidiggørelse af brak- og hektarstøtteordningen, men han ville ikke 
gå i konkrete forhandlinger før efter demonstrationen d. 26. februar. 
 
Manifestationen d. 26. februar fik stor tilslutning. Mindst 6.000 landmænd var 
kommet til byen, og det hele fik et roligt og vellykket forløb. Efter taler på Chri-
stiansborg slotsplads havde formændene et kort møde med Bjørn Westh, hvor 
han gentog tilsagnene fra d. 23. Dette kunne Kjeldsen så meddele, da manife-
stationen sluttede på Rådhuspladsen med en tale til de fremmødte og med en 
konstatering af, at den store opslutning havde styrket forhandlingspositionen 
samt signaleret nødvendigheden af en imødekommelse af landbrugets krav. 
Denne konstatering var rigtig nok, men på Rådhuspladsen føltes det alligevel 
lidt tamt. Der burde have været lidt mere at gå hjem på. På bestyrelsesmødet 
d. 1. marts og landsformandsmødet d. 2. marts glædede man sig over det hid-
tidige forløb, men erkendte også, at nu forestod den svære proces - at opnå de 
politiske resultater. 
 
På et møde d. 19. marts orienterede landbrugsministeren os om, at han ville 
fremlægge forslag i folketinget om 
 

 statsgaranterede stempelfri gældssaneringslån i DLR i intervallet 70-100 
pct. til landmænd med overlevelsesevne 

 10-årige stående jordbrugslån til refinansiering af gælden i intervallet 0-
25 pct. 

 fritagelse for tinglysningsafgifter af ovennævnte lån 
 
Landbrugets svar var, at vi ikke kunne acceptere jordbrugslån på markedsvilkår, 
og at der også som i 1988 måtte suppleres med grønne obligationer i intervallet 
25-70 pct. samt at der måtte forhandles videre om de øvrige spørgsmål. Et nyt 
møde d. 25. marts bragte os ikke videre udover, at det blev overladt til em-
bedsmændene sammen med os funktionærer at afklare nogle tekniske 
spørgsmål. På nye møder med ministeren d. 30. og 31. marts gav han visse ind-
rømmelser, men både Landboforeningernes bestyrelse og Landbrugsraadet 
fandt, at indrømmelserne var for små til en aftale. Det var afgørende, at der 
blev opnået væsentlige resultater på alle de 5 punkter, der var nævnt i henven-
delsen af 27. januar. Da landbrugsministeriet fik overbragt disse synspunkter, 
var det embedsmændenes opfattelse, at så blev der ingen aftale. 
 
Et sidste og afgørende forhandlingsmøde var indkaldt til d. 6. april på Marien-
borg.  I festskriftet til Erik Helmer Pedersen 2002 er der side 83 et billede af 
forhandlingsdelegationens ankomst til Marienborg med Kjeldsen i spidsen ef-
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terfulgt af Peder Thomsen, Ilsøe, Kn.E.Jensen, Bent Sloth, Asbjørn Børsting og 
Jørgen Skovbæk. Bjørn Westh har siden betroet mig, at det var med en vis ner-
vøsitet han oppe i vinduet på 1. sal kikkede ned på vores ankomst. Det var også 
for ham et afgørende møde. 
 
Mødet kom til at vare i 4 timer, og der blev opnået indrømmelser på alle 5 
punkter, men ikke i det omfang, der havde været forventninger om. Længst 
nåede vi med saneringen af den dyre gæld i 70-100 pct. området og med refi-
nansieringen af de første 25 pct. gæld Her opnåedes en række forbedringer af 
regeringens forslag. Gældssaneringen blev også det mest værdifulde element i 
aftalen. Omkring 5.000 landmænd fik saneret deres gæld med en samlet rente-
lettelse på 300 mio. Kr. om året. De hårdeste forhandlinger drejede sig om 
jordskatterne, fordi de for begge parter var af principiel karakter. Først ville re-
geringen ikke give sig, men efter et par telefonsamtaler med Marianne Jelved 
kom der en aftale i stand om at sænke loftet over den kommunale grundskyld 
fra 24 til 15 promille for landbrugsjord. Det ville betyde en lettelse på 30 mio. 
kr. for landmændene i de 33 højst beskattede kommuner. Det blev dermed og-
så anerkendt, at landbrugsjord kunne beskattes lavere end bebyggede grunde. 
 
Vedr. konsolidering og konjunkturudligning blev alene opnået en forbedring af 
opsparingen i virksomhedsordningen, som de mindre gældstyngede landmænd 
fik gavn af. Der blev givet tilsagn om EF’s ophørsordnings indførelse pr. 1. janu-
ar 1994. Og vedr. punkt 5 lovede landbrugsministeren at arbejde for en smidig-
gørelse af både braklægningsordningen og hektarstøtten. Endvidere lovede han 
en række reduktioner i miljøindberetningerne, ligesom han gav tilsagn om fort-
sættelse af efteruddannelsesloven og en række forskningsbevillinger, der ellers 
ville være løbet ud. 
 
Selv havde jeg set frem til at opnå noget mere ved aftalen. Men ingen kan bag-
efter afgøre, om det havde været muligt at presse regeringen lidt længere på 
jordskatteområdet. For de folkevalgte var det også afgørende at få forhandlin-
gerne sluttet i så god tid, at gældssaneringen kunne vedtages i folketinget, in-
den møderne blev suspenderet 14 dage før EF-afstemningen d. 18. maj. Da vi 
var tilbage på Axelborg ved midnatstid var tilfredsheden med resultatet beher-
sket, og Peter Gæmelke bebrejdede os, at vi ikke havde ringet og rådført os. 
 
I min formandsmeddelelse d. 7. maj lagde jeg vægt på at notere, at der nu var 
opnået tilsagn på alle 5 områder og på nøje at beskrive de opnåede forbedrin-
ger. Jeg sluttede imidlertid med at konstatere, at der var mange af vore ønsker, 
der ikke var imødekommet, men at det for forhandlingsdelegationen havde 
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været afgørende hurtigt at opnå forbedringer for de mest gældsplagede land-
mænd samtidig med, at vi nu omsider fik EF’s ophørsordning indført og EF-
reformen gjort mere fleksibel, samt at vi fik slået hul på konsoliderings- og jord-
skatteområdet. 
 
Selvom jeg i formandsmeddelelsen gjorde mit bedste for at fremstille 6. april-
aftalen positivt, var der langt mellem begejstringsråbene. Forventningerne 
havde været for store, og som Ilsøe sagde, vi havde måske selv med vore op-
læg, som jeg havde medansvar for, skruet forventningerne for højt op. Men det 
havde nu også været galt at forlange for lidt og at undlade at beskrive proble-
merne i deres fulde omfang. 
 
Resultatet affødte imidlertid for en gang skyld en ledelseskrise i Landbofor-
eningerne. Således holdt de 3 medlemmer af forretningsudvalget udenfor for-
mandskabet, et separat møde om sagen, og på et forretningsudvalgsmøde d. 
14. april udtrykte de ifølge min formandsmeddelelse d. 15. april skuffelse over 
resultatet. Selvom det ikke kunne være blevet bedre, burde bestyrelsen være 
konsulteret, hed det. Videre refererede jeg forhandlernes synspunkt, at resul-
tatet var det yderst opnåelige, og at man på bestyrelsesmødet d. 1. april havde 
fået mandat til at slutte forhandlingerne, hvis man opnåede resultater på alle 5 
områder. Man ønskede også forhandlingerne sluttet, så lovgivningen kunne 
komme på plads i april måned. I formandsmeddelelsen refereredes også Kjeld-
sens resumering af hele forhandlingsforløbet siden december ligesom hans op-
summering af de ganske væsentlige opnåede forbedringer. 
 
Forretningsudvalget sluttede med, at man nu måtte koncentrere sig om at få 
det bedst mulige ud af det for landmændene, men at det også var nødvendigt 
med en drøftelse af hele forløbet i bestyrelsen, hvis planlagte møde d. 3. maj 
blev fremrykket til d. 22. april. På dette bestyrelsesmøde drøftede man hele 
formiddagen både resultatet og forhandlingsforløbet, og det sluttede med, at 
det nu drejede sig om at få mest muligt ud af forhandlingsresultatet og at se 
fremad. Meget betegnende for det sidste brugte man eftermiddagen til at drøf-
te oplægget til en landmandsstrategi frem mod år 2010, som skulle debatteres 
på jubilæumslandsformandsmødet d. 14. maj. 
 
Heldigvis stemte et flertal af danskerne ja d. 18. maj til Edinburgh-aftalen. Det 
gav straks baggrund for et betydeligt rentefald, som efterhånden kom til at løse 
mange af problemerne. Mens hele forløbet siden sommeren 1992 havde været 
eksemplarisk i landbrugets forhold til politikerne og det omgivende samfund, 
og mens der undervejs var oparbejdet en god korpsånd, så var det ærgerligt, at 
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kræfterne i april måned skulle bruges på intern utilfredshed med det opnåede 
resultat. Heldigvis lykkedes det i løbet af maj at genoprette stemningen, så 
Landboforeningernes 100 års jubilæum kunne fejres med maner – både internt 
d. 14. maj og eksternt d. 2. juni. Men vi opnåede måske ikke helt så stor en ef-
fekt overfor det øvrige samfund, som vi burde, fordi vi i sekretariatet i hele april 
måned skulle bruge kræfterne på at sikre de indre linier. 
 
 

100-års jubilæet 1993. 
 
De samvirkende Landboforeninger blev oprettet d. 12. juli 1893 som et forret-
ningsudvalg bestående af formænd og næstformænd for de 4 landsdelssam-
virksomheder og formanden for Bornholms landøkonomiske Forening. Ledelse 
og sekretariat gik på skift mellem landsdelene. Først i 1917 blev der fast for-
mandskab og sekretariat. 25 års jubilæet i 1918 blev ikke fejret, fordi der var 
krig, og måske også fordi man lagde større vægt på 1917-organisationen. 50 års 
jubilæet i 1943 blev heller ikke fejret på grund af krig og besættelse, men det 
blev dog markeret i samvirksomhedens blad Dansk Landbrug. 
 
Da jeg blev sekretariatschef i 1966, skulle vi tage stilling til, om vi skulle fejre 
50-års jubilæet for 1917-organisationen i 1967 eller 75-års jubilæet for 1893-
organisationen i 1968. Anders Andersen og Pilegaard var ikke i tvivl. Det var de 
75 år, der skulle fejres i 1968. Det viste sig så at være netop på et tidspunkt, 
hvor landbruget var i knæ efter de Gaules 2. veto, og hvor vismændene anfæg-
tede den hidtidige landbrugspolitik. Der var derfor ikke kræfter til den store 
fejring. Men vi indbød alligevel samtlige lokale landboforeningsformænd med 
ægtefæller til et jubilæumslandsmøde i Herning, hvor dagen blev brugt til at 
tage bestik af fremtiden – reorganisering af rådgivningen og af andelsvirksom-
hederne og sikring af effektive landbrugsbedrifters overlevelse. Der blev også 
holdt en aftenfest, hvor andelsselskabernes formand, forstander J. Dons Chri-
stensen i sin tale sagde, at den største hædersbevisning en landmand kunne 
modtage var at blive valgt af sine standsfæller som formand for deres lokale 
landboforening. Hvert enkelt medlem modtog i jubilæets anledning et jubilæ-
umsnummer af Landsbladet på glittet papir i A4-format. 
 
Nu faldt det i min lod også at skulle have ansvaret for fejringen af 100 års jubi-
læet – men hvordan? Min historisk kyndige kollega S.P. Jensen havde i mange 
år beklaget, at historikerne ikke hidtil havde interesseret sig for Landboforenin-
gernes betydning for landbrugets og landbosamfundenes udvikling. Landbore-
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formerne og dens mænd var beskrevet, husmandsbevægelsens historie var 
skrevet, og højskolen og andelsbevægelsen var beskrevet i både indland og ud-
land. Men den ældste og største demokratiske bondebevægelse: landbofor-
eningerne havde ingen professionel historiker hidtil beskæftiget sig med.  
 
Der fandtes et væld af jubilæumsskrifter fra de lokale landboforeninger, men 
ingen samlet fremstilling. Derfor var jeg tidligt klar over, at en Landboforenin-
gernes Historie måtte blive en del af 100 års fejringen. Det lykkedes da også 
allerede tidligt i 1990 at skaffe den fornødne millionbevilling fra Landbrugets 
Finansieringsfond. Der blev nedsat en styringsgruppe med mig som formand og 
med deltagelse af flere historikere, og der blev med lektor dr. phil. Erik Helmer 
Pedersen som mellemmand sluttet kontrakt med Københavns Universitet om 
frikøb af forskere. Med Erik Helmer Pedersen som redaktør og forfatter af det 
ene bind enedes man om et værk, der i 4 bind beskriver de lokale landbofor-
eningers og deres samvirksomheders næsten 200-årige historie. Til indsamling 
af materiale fra de lokale landboforeninger blev ansat Kirsten Lotze, og som 
forfattere virkede Hans Jørgen Winther Jensen, Henrik Detlefsen, Jette Mackin-
tosh og Mette Ehlers foruden Erik Helmer Pedersen. 
 
Flere i Landboforeningernes ledelse syntes nok, at det var for mange penge at 
bruge på et bogprojekt med begrænset læserkreds. Mit forsvar var, at de siden 
ville blive glade for den professionelle dokumentation, der hermed ville blive 
givet af landboforeningernes betydning for erhvervets og samfundets udvikling. 
For mit eget vedkommende hører samarbejdet i projektets styringsgruppe til 
en af mine største glæder, og det kastede også nyt lys på min – og andres – for-
ståelse af landboforeningerne. Havde vi ikke sat projektet i værk, ville jeg ved-
blivende have bebrejdet mig selv denne undladelsessynd, og hvis det ikke var 
sket den gang, ville vi næppe nogensinde have fået en sådan samlet fremstil-
ling. Jeg kunne da også senere bruge det store værk som baggrundsmateriale 
for min egen sammenfattende artikel ”Landboforeninger i 200 år i samspil med 
den danske samfundsmodel”, som indledte en bog med en samlet oversigt over 
de lokale landboforeningers udvikling, der blev udgivet af Dansk Landbrug i 
2005 i 200-året for den første lokale landboforenings oprettelse – på Bornholm. 
Sidstnævnte bog var skrevet af mine tidligere kolleger Hans Helge Pedersen og 
Hanne Skovgaard. Selve 100-års jubilæet ville i øvrigt være blevet temmelig fat-
tigt uden den historiske dimension. 
 
I 1992 nedsatte bestyrelsen et jubilæumsudvalg til at tilrettelægge jubilæets 
øvrige aktiviteter med Niels Ilsøe som formand. Flere ideer kom på bordet, 
herunder udgivelse af et jubilæumsfrimærke. Men det var for sent. Der var 
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enighed om, at jubilæet skulle fejres med maner både indadtil og overfor det 
omgivende samfund, og det skulle være præget af både fortid og fremtid. 
 
Fortiden sørgede historieprojektet for. Fremtiden skulle især tegnes gennem en 
drøftelse først i de lokale foreninger og siden koordineret på landsplan af 
”Landboforeningernes mål og strategi frem mod 2010”. Mere end 5.000 med-
lemmer deltog i vinteren 1992-93 i de lokale arrangementer om strategiud-
formningen. Primært for unge under uddannelse blev der udskrevet en konkur-
rence om at skrive en avis om landbruget og landbosamfundet 2010. 2-300 del-
tog i konkurrencen og indleverede 3o besvarelser. De 3 bedste blev belønnet 
med hver 20.000 kr., og de blev offentliggjort i Landsbladet. 
 
Det blev også vedtaget, at eventuelle gaver skulle puljes til en Landboforenin-
gernes Initiativpris til præmiering af lokale foreningsaktiviteter med bemærkel-
sesværdigt fremsyn og initiativ. Der indkom knap 200.000 kr. til formålet, og de 
blev uddelt over de følgende 10 år ved landsdelegeretmøderne. Mange ildsjæle 
fik herved en anerkendelse, og præmieringen gav god omtale og inspirerede 
ofte til andres efterfølgelse. 
 
Til hvert enkelt medlem blev der – ligesom ved 75 års jubilæet – udgivet et 
særnummer af Landbladet, som beskæftigede sig med både fortid, nutid og 
fremtid for landbruget og for de enkelte landmænd. Omkring selve fejringen 
blev det besluttet at dele den i 2 – en intern for de lokale landboforeningsfor-
mænd med ægtefæller og en ekstern overfor det øvrige samfund med Hendes 
Majestæt Dronningen i spidsen.  
 
Den interne fejring skete d. 14. maj i Herning, hvor der om formiddagen var 
almindeligt landsformandsmøde, hvor man efter vinterens lokale debat sam-
menfattede de mange bidrag i en samlet strategi. Hovedelementerne blev: 
 

 aktiv deltagelse i en internationalt styret udvikling 

 gradvis frigørelse af international andel 

 lige konkurrencevilkår også vedr. kapitalomkostninger 

 udnyttelse af dansk landbrugs særlige forudsætninger for at producere 
og sælge fødevarer af høj kvalitet, hvad angår smag, sundhed og miljø 

 bedre udnyttelse af produktionen til industri- og bioenergiformål 

 maksimal miljøvirkning uden bureaukrati 

 satsning på uddannelse og videnformidling 

 dynamisk landdistriktspolitik til fremme af bosætning og aktivitet 
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Samtidig med strategiudviklingen foretog Landboforeningerne en fremskrivning 
af landbrugsstrukturen til 2010. Mens der i 1990 var 76.250 landbrugsbedrifter 
skønnede man i 1992, at der kun ville være 41.600 tilbage i 2010. Det antal blev 
imidlertid nået allerede i 2008, ligesom også besætningskoncentrationen forløb 
hurtigere end forudset – måske netop fordi det jfr. strategien lykkedes at redu-
cere investeringsrenten betydeligt. Den vedtagne strategi viste sig i øvrigt at 
være en brugbar retningslinje for de følgende års arbejde. Dog var det begræn-
set, hvad man opnåede vedr. afbureaukratiseringen af miljøpolitikken og vedr. 
landdistrikternes udvikling. Ligeledes kan man ærgre sig over, at det øvrige 
samfund har været så efterladende, når det gælder igangsætning af bioenergi-
produktionen. Mens man med alle midler har begunstiget vindenergien, fast-
holdt man i lange tider, at bioenergien skulle bære samme beskatning som de 
fossile energikilder. Først nu 16-17 år senere, hvor dette skrives, er man også 
politisk ved at anerkende bioenergien, selv om flere såkaldt grønne organisati-
oner stadig er modstandere. 
 
Eftermiddagen d. 14. maj var mere kulturel med 3 indlæg. Først præsenterede 
Erik Helmer Pedersen i et foredrag sit projekt om landboforeningernes 200-
årige historie illustreret med Mette Ehlers historiske video. Dernæst fulgte et 
indlæg af tidligere folketingsformand, professor H.P.Clausen med ”Det 21. År-
hundredes udfordringer”, i hvilket han fokuserede på selvstændighedskultu-
rens indflydelse. Eftermiddagen rundedes af med undervisningsinspektør 
K.E.Larsens causeri om - ud fra personlige oplevelser – ”Landmænd, landbofor-
eninger og landbokulturen”. Dagen sluttede med festmiddag, festtale af tidlige-
re landbrugsminister Britta Schall Holberg, underholdning og dans. De fleste 
syntes vist, at det havde været en virkelig god dag. 
 
Den udadvendte fest var dristigt henlagt til d. 2. juni – dagen for den negative 
folkeafstemning året før. I efteråret 1992 havde jeg spurgt direktøren for Uni-
banks Axelborg afdeling, om det var muligt for banken en dags tid eller to at 
undvære deres ekspeditionslokale i den store banksal i Axelborg med de flotte 
egepaneler. Den ville nemlig give de perfekte ydre rammer for festen. Ganske 
vist havde vi utvivlsomt været velkomne på Københavns Rådhus. Men det var 
alligevel bedre at holde festen i eget hus.  Til min glædelige overraskelse var 
bankdirektøren positiv, idet banklokalet alligevel skulle ombygges på den tid.  
 
Vi havde også tidligt fra kongehuset fået tilsagn om Dronningens tilstedeværel-
se. Jeg havde forestillet mig et program med jubilæumstale af Kjeldsen, præ-
sentation af historieværket og fremtidsstrategien samt vinderne af skrivekon-
kurrencen. Derefter skulle der være lejlighed til hilsener fra regeringen, kom-
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munernes landsforening, øvrige erhverv, de grønne organisationer og vore kol-
leger i andre landbrugsorganisationer – alt sammen vekslende med fællessang 
fra Højskolesangbogen efter god landbotradition. Men min gode ven, direktør 
H. Mygind Sørensen i Landbrugsraadet belærte mig om, at der også måtte nog-
le kunstneriske indslag med i programmet. Han allierede sig med vor genbo i 
Tivoli, Niels Jørgen Kaiser, der engagerede nogle af vore dygtigste kunstnere. 
 
Efter velkomst og fællessangen ”Jeg elsker de grønne lunde” og Kjeldsens jubi-
læumstale fulgte en vittig prolog af Johannes Møllehave læst af Kirsten Olesen. 
Så præsenterede Erik Helmer Pedersen de 200 års historie illustreret med Met-
te Ehlers video. Derefter fulgte ”Sangen i Danmark” – en mosaik i ord og toner 
med Kirsten Olesen, Henriette Bonde Hansen, Ib Hansen og Gert Henning Jen-
sen akkompagneret af Torben Petersen og Kim Sjøgren. Specielt husker jeg Kir-
sten Olesens tolkning af ”I Danmark er jeg født”, - ikke et øje var tørt - og at 
Kim Sjøgren bagefter sagde, at denne sal var ideel til kammermusik. Efter præ-
mieoverrækkelsen, strategipræsentationen og hilsener sluttedes der med fæl-
lesangen ”Nu er dagen fuld af sang” med Axelborgs eget sangkor, Tårnsangerne 
som forsangere. 
 
Det hele sluttede med en let anretning fremstillet og arrangeret af Karolines 
Køkken. Dronningen deltog i det hele og underholdt sig med flere af deltager-
ne. I alt deltog 350 mennesker i festen. Der var foruden bestyrelsen med ægte-
fæller også en række gæster fra regering og folketing, det øvrige landbrug og 
andre samarbejdsorganisationer. 
 
I min meddelelse til de lokale formænd d. 3. juni konstaterede jeg, at vi syntes, 
at det havde været en god og vellykket dag med følgende ord: 
 
Hele arrangementet fik et meget vellykket forløb, der gennem indlæggene og 
sangene gav en oplevelse af fællesskab mellem landbrug og det øvrige sam-
fund, og som både kom til at præsentere landboforeningsarbejdets betydning 
for hele det danske samfunds udvikling, og som også tillige viste, at vi har gode 
og bevidste bud på, hvordan vi tager fremtidens udfordringer op. Det gode pro-
gram og den fælles oplevelse, det blev ved tilstedeværelsen af alle spidserne for 
samfundsmagten, det øvrige erhvervsliv og andre interesseorganisationer, var i 
høj grad med til at åbne manges øjne for landboforeningernes betydning og 
placering og aftvinge respekt for landboforeningernes formåen.  
 
Også uden for Axelborg blev dagen markeret. Den startede med, at formand-
skabet nedlagde en blomsterkrans ved Frihedsstøtten. På Axeltorv var der stor 
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aktivitet. Tidligt om morgenen blev der tændt 2 store grill, hvorpå over en ton 
svinekød blev stegt. Mellem kl. 12 og 15 blev over 8.000 københavnere bespist 
med gratis smagsprøver af grillstegt svinekam i pitabrød med grøntsager og af 
mælk, juice og ost. Samtidig underholdt Rødovre Percussion og Greve folke-
dansere. Så også københavnerne fik del i jubilæet.  
 
Alt i alt syntes vi selv, at det var lykkedes os at fejre Landboforeningernes jubi-
læum både internt og eksternt på en måde, der stemte godt med landbofor-
eningernes værdier, og som skabte respekt både indadtil og udadtil. 
 
 

Tilpasning til nye vilkår, 1993 – 1996. 
 
Med afklaringen af miljøpolitikken ved enigheden om et bæredygtigt landbrug, 
med omlægningen af EF’s landbrugspolitik, med aftalen om gældssanering m.v. 
i foråret 1993, med rentefaldet efter EU-afstemningen i 1993 og med GATT-
aftalen i vinteren 1993-94 var der sket en afklaring af landbrugets grundlæg-
gende vilkår. Årene fra 1993 til 1996 blev derfor præget af omstillingen til disse 
nye vilkår. Først og fremmest bestod der et meget stort arbejde i at få de nye 
regler om braklægning og om hektartilskud med opmåling af markerne og hele 
ansøgningsproceduren til at virke i praksis, ligesom miljøreglernes krav om 
gødningsplaner og regnskaber samt sprøjtejournaler også krævede en betyde-
lig indsats. Omstillingen til dette meget omfattende bureaukrati stillede endog 
meget store krav til både landmænd og den offentlige administration og der-
med også til landmændenes rådgivere og til os i organisationerne. Ligeledes var 
der et meget stort arbejde med at implementere gældssaneringen. 
 
Hertil kom, at regeringen straks efter EF-afstemningen i maj 1993 præsentere-
de en skattereform som led i den såkaldte pinsepakke. En velkommen sænk-
ning af indkomstskatten skulle finansieres med større miljøafgifter, arbejds-
markedsbidrag, forringede konsolideringsmuligheder og en ejendomsavance-
beskatning bortset fra ejerboliger. Heldigvis lykkedes det ved en energisk ind-
sats og en utraditionel alliance med SF at få undtaget den almindelige inflati-
onsstigning fra beskatning, da det ellers alvorligt havde truet generationsskif-
tet. Godt 2 år senere lykkedes det ved Fremskridtspartiets hjælp at få fjernet en 
skattemæssig blokering for konvertering af kontantlånene fra højrenteperioden 
til lavt forrentede obligationslån. Således kunne der undertiden opnås væsent-
lige resultater ved alliancer med mindre eller mellemstore partier – som vi også 
i 80’erne ofte opnåede resultater ved hjælp af Kr. Folkeparti og CD. 
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Forud for GATT-aftalen havde der fra de fleste partier været udtrykt megen 
velvilje med hensyn til at bistå landmændene med omstillingen til en lavere 
indtjening. Landboforeningerne pressede derfor på flere gange i 1994 og 1995 
for at få bedre konsolideringsmuligheder til at imødegå en fremtid med mere 
svingende indkomster og for at få fjernet jordskatterne, som hvilede hårdest på 
de jorder, hvor det ensartede hektartilskud kun gav begrænset kompensation 
for prisfaldet. Men det var forgæves. 
 
I 1995 skete der dog på 2 områder en imødekommelse af vore ønsker om en 
reduktion af kapitalapparatets beskatning gennem generelle ændringer i skat-
tepolitikken. For det første skete der en væsentlig lempelse af arve- og gaveaf-
gifterne, hvilket reducerede generationsskiftebeskatningen, og for det andet 
blev det et led i finanslovaftalen for 1996 mellem regeringen og de konservati-
ve, at formueskatten helt skulle bortfalde, hvad der forbedrede konsolide-
ringsmulighederne. 
 
Pesticid- og kuldioxidskat. 
I 1995 skærpede regeringen de grønne afgifter ved at indføre en pesticidafgift, 
som man imidlertid lovede at holde landbruget skadesløs for ved en provenu-
mæssig tilsvarende sænkning af amtsgrundskylden fra 10 til 5,7 promille. Mens 
pesticidafgiften udelukkende ramte jordbrugserhvervene, var der større blæst 
om en anden afgift, fordi den ramte alle, nemlig kuldioxidafgiften. Administra-
tivt ville en sådan afgift være meget vanskelig at håndtere, og alle erhverv 
vendte sig mod den. Landboforeningerne kom med sit eget alternativ, nemlig 
dyrkning af 200.000 hektar med energiafgrøder. Det ville reducere CO2–
belastningen ligeså meget som den planlagte afgift. Regeringen holdt imidlertid 
på sit og gennemførte kuldioxidafgiften i folketinget.  
 
Landbruget havde under hele forløbet ganske nøje kunnet dokumentere, hvor 
stort erhvervets CO2-belastning var, og hvor stor belastningen ville blive. Det 
skyldtes det energiregnskab, K. Dalsgaard Sørensen i mange år havde ført i 
Økonomisk-Statistisk Afdeling. Da regeringen havde lovet at skadesløsholde 
erhvervene for belastningen på anden måde, var det derfor let for landbruget 
at gøre tilbagebetalingskravet op. Med den valgte model ville det i det første år 
dreje sig om 100 mio. kr., og det blev aftalt med landbrugsministeren, at de 
landbruget pålagte kontroludgifter skulle nedsættes med 70 mio. kr. for veteri-
nærkontrollen og 30 mio. kr. for plantekontrollens vedkommende. Alt dette var 
på plads straks efter afgiftens vedtagelse i folketinget, mens det tog lang tid, 
før der blev fundet en løsning for de øvrige erhverv. 
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Slam trænger miljøministeren i defensiven. 
Mens landbruget havde været i defensiven, når det gjaldt miljøpolitikken, be-
sluttede landsformandsmødet i marts 1995 for alvor at gå i offensiven vedr. 
anvendelse af spildevandsslam fra rensningsanlæggene på landbrugsjord. Vi 
havde i flere år stillet krav til leverandørerne om at garantere, at slammet ikke 
indeholdt stoffer, der kunne forurene jorden og forringe landbrugets mulighe-
der for at sælge afgrøder derfra. Enkelte af landbrugets aftagere stillede endda 
krav om, at der ikke var anvendt slam på jorden. Derfor var der flere fortalere 
for, at landbruget skulle nægte at modtage slam. Navnlig nu, hvor regeringen 
påtvang os en pesticidafgift, ønskede mange at svare igen med en slamboykot.   
 
Det endte med, at landsformandsmødet tog slamspørgsmålet op uden sam-
menhæng med pesticidafgiften ved at anbefale landmændene at indlede en 
generel boykot mod modtagelse af slam fra juni 1995, hvis miljøminister Svend 
Auken ikke inden da havde udarbejdet forskrifter, der effektivt garanterede 
slamkvaliteten. Det lagde et voldsomt pres på ministeriet, der først skulle for-
handle med kommunerne, der var stærkt utilfredse med de nye krav. Svend 
Auken måtte derfor bede om udsættelse til nytår, og det gik Landboforenin-
gerne med til. I efteråret 1995 kom det frem, at Danmarks Miljøundersøgelser 
havde fundet dioxiner og andre giftstoffer i slammet. Miljøministeriet og kom-
munerne forsvarede sig med, at indholdet lå under faregrænsen. Rollerne var 
nu byttet om. Normalt var det landbruget, der forsvarede sig med, at fundne 
pesticidrester lå langt under faregrænsen, mens miljøfolkene krævede nul-
tolerance. Ministeriet nåede heller ikke at have tilfredsstillende regler klar in-
den årsskiftet. Niels Ilsøe lovede da på landbrugets vegne efter en forhandling 
med Svend Auken d. 22. december at sætte uret i stå. 
 
Først i maj 1996 forelå der omsider et udkast til bekendtgørelse, som i det væ-
sentlige imødekom Landboforeningerne. Det fastsatte grænseværdier for en 
række miljøfremmede stoffer og strammede reglerne for indhold af cadmium. 
Landboforeningernes bestyrelse besluttede at afvente høringssvarene fra afta-
gerne af landbrugsprodukter. Da disse var tilfredsstillende, besluttede man at 
afblæse boykotten under forudsætning af, at miljøministeriet herefter aner-
kendte, at det er nødvendigt at arbejde med grænseværdier ikke alene for spil-
devandsslam, men også for pesticidrester. Denne sejr blev først opnået efter 
min fratræden, men den var resultatet af en flerårig forudgående indsats. 
 
Formandsskifte. 
Det var faldet i Kjeldsens vanskelige lod, at han i sin formandstid havde skullet 
føre landbruget igennem den værste gældskrise siden 1930’erne. I alt fik land-
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mændene i årene 1980-96 i kraft af de aftalte ordninger en samlet lettelse i 
rentebyrden på 12,3 mia. kr. Med 6. april-aftalen i 1993 og faldet i den danske 
markedsrente var der sket en betydelig forbedring af landbrugets situation. Fra 
1993 til 1995 faldt de årlige renteudgifter fra 9,5 til 8,6 mia. kr., og landmæn-
denes nettoindtægt steg fra 2,7 til 8,3 mia. kr. De kundgjorte tvangsauktioner 
faldt fra 1.200 til godt 300. På denne baggrund kunne Kjeldsen i sommeren 
1995 meddele, at han ikke modtog genvalg på efterårets delegeretmøde. 
 
Det udløste en heftig aktivitet med stor medlemsinteresse for, hvem afløseren 
skulle være. Tre 40-årige højt kvalificerede kandidater meldte sig. Peter Gæ-
melke fra Vejen, Hans Bang Hansen fra Horsens og Martin Merrild fra Struer. I 
løbet af september blev der arrangeret valgmøder overalt i landet, hvor kandi-
daterne præsenterede deres holdninger. Selvom det kun var de knap 500 dele-
gerede, der havde valgret, var der overalt fuldt hus ved møderne, og der er 
næppe tvivl om, at de fremmødte medlemmers indtryk af kandidaterne kom til 
at øve indflydelse på de delegeredes stillingtagen. Der sporedes overalt stolt-
hed over, at Landboforeningerne havde 3 så velkvalificerede kandidater og 
over, at man gik så demokratisk til værks ved udvælgelsen. Ved bestyrelsesmø-
det dagen før delegeretmødet måtte Martin Merrild imidlertid meddele, at han 
måtte trække sig på grund af sin kones sygdom. På selve delegeretmødet valg-
tes Peter Gæmelke, der havde været 2. viceformand siden 1991, og Hans Bang 
Hansen valgtes som ny 2. viceformand. 
 

 
Efter valget af Peter Gæmelke på delegeretmødet i Aalborg, 1995. 
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Niels Ilsøe tolkede på delegeretmøde som 1. viceformand i varme vendinger 
bestyrelsens og forsamlingens tak til Kjeldsen for hans kæmpeindsats for dan-
ske bønder, siden han blev valgt til medlem af formandskabet i 1974. Endvide-
re, fortsatte Ilsøe, havde Kjeldsen kastet glans over dansk landbrug ved at have 
været præsident for alle EF’s landmænd i Copa og ved tillige i 4 år at have væ-
ret præsident for hele verdens landmænd i IFAP. Kjeldsen fik overrakt en sten-
skulptur af en kalv udført af billedhuggeren Arne Jensen, Salling. Den blev siden 
placeret midt på gårdspladsen på Lerkenfeldt. 
 
Kjeldsen nedlagde på selve delegeretmødet også sin præsidentpost i Land-
brugsraadet, som så måtte overtages af vicepræsidenten Bent Sloth indtil 
rådsmødet i december, hvor Peter Gæmelke enstemmigt valgtes til hans aflø-
ser. Den 31. oktober blev der holdt afsked med Kjeldsen på Axelborg – først 
med morgenkaffe med personalet i Landboforeningerne, dernæst med perso-
nalet i Landbrugsraadet. Om aftenen var der middag på Kolle Kolle for alle fol-
kevalgte, ledende funktionærer og gæster fra ministerierne. Efter at Klaus 
Bustrup mesterligt havde tolket Landbrugsraadets personales tak, var det ble-
vet mig betroet at tale på vegne af alle ansatte i Landboforeningerne både lo-
kalt, i Skejby og København. Det gjorde jeg med følgende ord: 
 
”Fra landboforeningernes personale skal lyde en varm tak for sam-arbejdet 
med dig gennem 21 år. Mangfoldige gange har vi siddet og arbejdet sammen. 
Din interesse for det fagligt saglige har givet det bedste grundlag for et aktivt 
samarbejde mellem funktionærer og folkevalgte. 
 
Du har selv sagt, at hver leder har ret og pligt til at lægge sin egen stil. Men du 
sagde ikke noget om de krav, sådanne stilændringer stiller til de ansattes om-
stillingsevne. 
 
Selvom mange har fortalt dig, at dine 21 år er lang tid, så er det ikke første 
gang vort sekretariat har skullet omstille sig. Således er Peter Gæmelke allerede 
den 8. formand, jeg har tjent under, og Hans Bang er min 5. viceformand. Da 
Peter optræder i begge roller, har vi i min tid haft 12 forskellige ledere med hver 
sit temperament og hver sin stil. Indtil 1984 havde vi 2 sideordnede formænd, 
og derefter fik vi både en formand og 2 arbejdende viceformænd. Men jeg kan 
godt hilse og sige, at for et sekretariat er det en speciel udfordring at skulle tje-
ne 2 eller flere formænd samtidig. Og det er ikke noget jeg selv finder på. 
 
For allerede Matheus skrev om det. I den tekst, der prædikes over 15. søndag 
efter Trinitatis efter l. tekstrække hedder det bastant i kapitel 6 vers 24: ”Ingen 
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kan tjene 2 herrer”. Jeg har læst videre i teksten, om der også skulle stå noget 
om 3 herrer. Men det scenarie har end ikke Matheus kunnet forestille sig. 
 
Vi har således skullet udrette det umulige og har derfor også af og til haft lidt 
ondt af os selv. Men man kan også se det fra Kjeldsens synsvinkel. Du har skul-
let tjene både Landboforeningerne og Landbrugsraadet samtidig. Og i mangel 
af en klar arbejdsdeling, har du jo heller ikke haft det let. Derfor var det måske 
med inspiration fra Matheus, at du lancerede ideen om at nøjes med én organi-
sation. Om der så vil blive færre formænd ud af det, skal vi ikke spekulere på i 
aften. For også det har Matheus tænkt på. Han vil ikke have, at vi bekymrer os 
om morgendagen. I kapitel 6 vers 34 konstaterer han afsluttende meget rigtigt: 
”Hver dag har nok i sin plage”. 
 
Og plager har der været nok af i din formandsperiode. Først tørkeårene og så 
fra 1979 den værste gældskrise siden 30’erne – hvis virkninger vi først nu er ved 
at vikle os ud af. 
 
Det begyndte ellers så godt i 1974. De nye EF-vilkår gav optimisme og fremdrift 
over arbejdet. Nu skulle 60’ernes overlevelsesordninger være forbi. På det 
landsformandsmøde, hvor du i maj 1974 blev kikket ud som det mest kvalifice-
rede formandsemne, enedes man om en ny stil med satsning på bioenergi, og 
en verdensomspændende fødevarepolitik samt øget kontakt til forbrugerne om 
levnedsmidlernes kvalitet og så en åben dialog med det øvrige samfund. Men 
da samfundet ikke kunne styre inflation og rente, nåede vi hurtigt afgrundens 
rand. Mange landmænd faldt ud over den, og det kom til at ændre stilen. Nu 
måtte reddes, hvad reddes kunne. 
 
Utallige er de kriseordninger vi måtte lave udkast til, og som du efter utrætte-
ligt arbejde fik gennemført. Men du var tillige optaget af rådgivningens og ef-
teruddannelsens udbygning – i øvrigt i godt samarbejde med Husmandsfor-
eningernes formand Chr. Sørensen. Det har – sammen med de vedtagne rente-
saneringer, - sin del af æren for, at så mange landmænd i dag har en rimelig 
økonomi. For hvis vi havde fortsat på det effektivitetsniveau, vi havde i 1974, 
ville vi med dagens priser have haft en 0-indtjening i hele dansk landbrug, og 
der havde også kun været 0 kroner til at betale renter med. I alt er sket en sam-
let effektivitetsforbedring på 15 mia. kr. 
 
For alle os ansatte i både sekretariatet og rådgivningsarbejdet i Viby, Skejby og 
de lokale foreninger har det været en stor oplevelse at virke sammen med dig 
om at løse landmændenes akutte problemer uden at tabe de langsigtede mål af 
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sigte. Alt sammen præget af din altid venlige, tålmodige og uhøjtidelige samar-
bejdsform. 
 
Matheus kan have ret i, at hver dag har haft plager nok. (Han havde ikke været 
på LOK’s pastoralseminarium og fået lært, at det hedder udfordringer). Men det 
har været en stor inspiration, at du altid gik foran, når det gjaldt om at tage ud-
fordringerne op – også de umulige. Det siges, at politikerne udøver det muliges 
kunst, men som landbrugsleder har du skullet præstere det umulige. - Du skal 
have rigtig mange tak for den glæde og berigelse, det har været at samarbejde 
med dig om denne store udfordring. 
 
Tak for de opgaver du satte os på.” 
 
Selvom dette var en festtale, lå der megen alvor i takken for Kjeldsens evne til 
at arbejde sammen med os. Han var overmåde flittig til at sætte sig ind i sager-
ne og nøje gennemlæse notaterne. Det var også en fornøjelse at hjælpe ham 
med manuskripter. Han havde en fin sprogsans og lugede ud i overflødige ord 
og sætninger. Som ægte himmerbo holdt han sig til det nøgterne. Utallige er de 
gange, hvor vi ved møder hjemme og ude har hjulpet hinanden. Også de andre 
ledende medarbejdere – S.P. Jensen, Jørgen Mortensen, Hans Helge Pedersen, 
Ib Skovgaard, Broe Pedersen og K.B. Andersen m. fl. – værdsatte det daglige 
samarbejde med Kjeldsen. Og flere af dem lærte at formulere teksterne, så de 
passede til Kjeldsens mundart. 
 
Peter Gæmelke tager over. 
Peter Gæmelkes temperament og arbejdsform var vidt forskellig fra Kjeldsens. 
Han var hurtigt reagerende og kunne være opfarende, men han rugede ikke 
over det. Udadtil lagde han fra starten vægt på dialog med det øvrige samfund 
frem for konfrontation. Og den linje fastholdt han i hele sin formandstid. 
 
På delegeretmødet i 1995, hvor han blev valgt, var der enighed om bl.a. at sat-
se på omkostningsreduktion og bedre vilkår for de selvstændige erhvervsdri-
vende. Det blev der hurtigt fulgt op på, men det lykkedes ikke som håbet at få 
indarbejdet indrømmelser i finanslovaftalen for 1996. 
 
Da aftalen af 6. april 1993 om en overgrænse for den kommunale grundskyld 
kun var treårig, og da der ikke i mellemtiden var fundet en permanent løsning, 
og da vi ydermere manglede indrømmelser på andre af landbrugets krav, op-
summerede landbruget de udestående spørgsmål i en henvendelse af 25. janu-
ar 1996. Det blev så Peter Gæmelkes udgangspunkt for de erhvervspolitiske 
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forhandlinger, hvor det skulle vise sig at være ligeså svært som tidligere at opnå 
resultater. 
 
På et landsformandsmøde i Kolding d. 29. februar summede han situationen 
op. Forud for mødet, havde jeg spurgt Peter Gæmelke, om han selv ville formu-
lere sit indlæg. Tidligere var et udkast til manuskript forventet af os. Men Peter 
– som han ønskede at blive tiltalt – svarede lidt til min overraskelse, at han ger-
ne ville have mig til at formulere et manuskript efter nogle hovedlinjer, som vi 
drøftede. Derfor har jeg stadig dette manuskript, som blev det sidste jeg formu-
lerede i aktiv tjeneste. Dets hovedindhold er: 
 
I store træk har det været et godt år for Landboforeningerne siden sidste års 
landsformandsmøde. Vi er kommet mere på forkant i diskussionen i forhold til 
den øvrige befolkning. De vigtigste elementer i denne vending til det bedre har 
været: 
 

 den holdning til slam, som vi efter stor diskussion og afstemning indtog 
på sidste landsformandsmøde. 

 Det levnedsmiddelpolitiske oplæg, som vi fremkom med i september – 
med dets understregning af kvalitet og forbrugerpræferencer. 

 Oplægget om Godt Landmandskab år 2000 som nu er til debat. 

 Og endelig vil jeg i al ubeskedenhed nævne, at den formandsvalgkam-
pagne, som mine 2 kolleger og jeg gennemførte sidste efterår, aftvang 
respekt om Landboforeningernes medlemsdemokrati. 

 
For landmændene har det økonomisk været et godt år for markbruget og for 
svineproduktionen. Fjerkræet og kvægproduktionen kan desværre ikke sige det 
samme. Erhvervets økonomi som helhed er imidlertid væsentligt forbedret. Her-
til medvirker også faldet i renteudgifterne, der er en følge både af et lavere ren-
teniveau og af gældssaneringsordningen. 
 
I fjor var vi frustrerede over, at vi havde fået pesticidafgiften trukket ned over 
hovedet, og derfor diskuterede vi, om vi til gengæld skulle bruge en slamboykot 
som politisk kampmiddel. Men heldigvis besluttede vi at varsle slamboykot for 
at få miljøministeren til at acceptere vore 6 krav til slammets kvalitet. 
 
Den beslutning har givet anledning til en af vore største sejre. Vi er kommet på 
forkant i miljødebatten, og miljøministeren er kommet i klemme mellem os og 
kommunerne. Og dogmet om, at industrien og kommunerne har løst alle deres 
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miljøproblemer, har lidt et alvorligt knæk, når det nu er afsløret, at man blot 
har parkeret dem i slammet.  
 
Vedrørende CO2-afgiften gav vi regeringen kvalificeret modspil gennem vort 
forslag om at opnå reduktionsmålet gennem større anvendelse af bioenergi. Da 
det trods dette lykkedes regeringen at få flertal for sit forslag, kunne vi ved 
Økonomisk-Statistisk Afdelings beregninger gøre bedre rede for afgiftens virk-
ning end andre erhverv. Det gjorde det muligt, at vi som det eneste erhverv 
kunne opnå en aftale om afgiftens tilbageførsel allerede sidste sommer. 
 
Landsformandsmødet i fjor ønskede også, at vi skulle profilere os bedre. Det 
fulgte bestyrelsen op. Derfor gennemførte vi nogle medietræningskurser for be-
styrelsen, og pr. 1. august antog vi Gert Jakobsen til at stå for den eksterne in-
formation. Vi har været glade for den hjælp, som vi på denne måde har fået. 
Dermed har vi også lettere ved at tilrettelægge og praktisere en informations-
strategi. 
 
 
Aktuel landbrugspolitik 
I 1995 opnåede vi en række erhvervspolitiske resultater. Blandt de vigtigste var: 
 

 En væsentlig reduktion i gave- og arveafgiftsbelastningen. 

 Grønne afgifter skal tilbageføres fuldt ud, og på denne konto blev amts-
skatterne og landbrugets kontrolomkostninger nedsat. 

 Større ligestilling mellem selvstændige og lønmodtagere på det socialpo-
litiske område. 
 

På delegeretmøde i oktober blev det vedtaget, at 
 

 vi er positive for EU’s udvidelse, hvis byrderne ikke ensidigt lægges på 
landbruget,  

 indsatsen over for bureaukrati og planvirvar skal øges, 

 selvstændighedspolitikken skal styrkes, 

 konsolideringsevnen skal forbedres, og 

 der skal lægges et loft over jordskatterne på 180 kr. pr. hektar. 
 
Spørgsmålet om jordskatterne fulgte jeg umiddelbart op med et brev til land-
brugsministeren og et personligt møde. Vi aftalte, at hvis jordskattespørgsmå-
let ikke blev løst ved finanslovforhandlingerne, så lå den næste mulighed i en 
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landbrugspakke til foråret 1996. Det er på denne baggrund, at vi sendte vores 
fælleshenvendelse af 25. januar, der handler både om miljøpolitik og om den 
øvrige landbrugspolitik. Vi siger i brevet, at vi har noteret, at de afgivne rappor-
ter viser, at vi er godt i gang med en miljømæssig bæredygtig udvikling, og at 
en optimal gødningsudnyttelse vil kunne opfylde folketingets målsætninger. 
Derfor er der ikke behov for såkaldte ”yderligere foranstaltninger”. 
 
Vi har samtidig sagt, at vi godt vil medvirke til, at der sker en yderligere beskyt-
telse af vandmiljøet ved, at der stilles en række mindstekrav til det spildevands-
slam, der anvendes som gødning. Slammet må ikke anvendes som gødning, hvis 
det har et større indhold af tungmetaller end kunstgødning eller et større ind-
hold af organiske miljøfremmede stoffer end husdyrgødning. 
 
Vi må også seriøst arbejde med den øvrige landbrugspolitik til sikring af produk-
tionens fortsatte udviklingsmuligheder og til sikring af landmændenes indtje-
ningsgrundlag. Ellers vil vi efterhånden blive begrænset i vore udfoldelsesmu-
ligheder af alle mulige restriktioner. Her har vi peget på følgende umiddelbare 
behov: 
 

 en løsnings af jordskatteproblemet 

 en aftale om CO2-afgiftens tilbageførsel i 1997 og frem 

 en særskilt løsning på kvægbrugets problemer i forbindelse med handyr-
præmier og mælkekvotetilpasning. 

 Sikring af bedre muligheder for egenkapitaldannelse, så landbruget bliver 
mere robust 

 
På de indre linjer skal vi fortsætte vort arbejde med at arbejde for bedre fødeva-
rekvalitet og for at gøre det synligt over for forbrugerne gennem mærkning. Det 
skal vi også have branchernes indforståelse med. 
 
Det vigtigste er nok vor egen holdning til, hvad vi forstår ved godt landmand-
skab. Her har vi jo udsendt et debatoplæg i januar. Og det er meget vigtigt, at 
det gøres til genstand for en grundig debat i vore foreninger. Landmændene har 
gang på gang efterlyst, at vi skulle lægge flere afgørende spørgsmål ud til med-
lemsdebat. Der er vel ikke noget spørgsmål, der egner sig bede til det end net-
op, hvad hver enkelt landmand selv forstår ved godt landmandskab. Og det vil 
også have betydning både for vort omdømme og mange landmænds selvre-
spekt, hvad vi kan melde ud med. 
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Til afrunding vil jeg sige, at selvom vi har opgaver nok at arbejde med, så er vo-
res situation væsentligt bedre end den har været i mange år. Det skyldes bl.a.: 
 

 at økonomien er forbedret som følge af bedre international konjunktur-
udvikling, fald i renteudgifterne og en kraftig stigning i produktiviteten – 
bl.a. i kraft af et godt rådgivnings- og efteruddannelsesarbejde. 

 at der er politisk borgfred om EU-politikken 

 at vort miljøomdømme er forbedret 
 

Opgaven for os alle består i at fastholde det bedre omdømme, og med det som 
baggrund skabe politiske vilkår, der også kan sikre en fortsat positiv økonomisk 
udvikling. 
 
Det blev således en opsummering af, hvad vi havde arbejdet med i mit sidste 
arbejdsår, og hvordan den landbrugspolitiske situation var på min sidste ar-
bejdsdag og af, hvad der skulle arbejdes med, efter at Peter få måneder i forve-
jen havde overtaget ledelsen. 
 
 

Afsked med Axelborg. 
 
En gang i 1992 eller 1993 spurgte Niels Ilsøe mig om, hvor længe jeg havde 
tænkt mig at fortsætte. Jeg havde ingen kontrakt, så i princippet kunne jeg op-
siges med funktionærlovens regler. Løn- og pensionsbidrag blev fastlagt af for-
mandskabet en gang om året. Vi havde imidlertid i Landboforeningerne en 
pensionsalder på 67, og flere af mine kolleger, som havde siddet i afdelings-
chefstillinger, var gået på deltid, når de var kommet ind i 60’erne, idet de så 
havde overladt ledelsesansvaret til andre. 
 
Ilsøe og jeg var enige om, at selv om jeg som menig medarbejder ville kunne 
yde et værdifuldt bidrag på et af mine fagområder, ville en sådan løsning ikke 
være hensigtsmæssig. Det ville ikke være godt, at den gamle chef fortsatte, når 
en ny tog over. Derfor aftalte vi, at jeg i stedet skulle fortsætte på fuld kraft til 
jeg blev 65, og så gå på pension. Jeg fik så tilstået 1 års løn i fratrædelsesgodt-
gørelse. Det var en løsning, som jeg var meget tilfreds med. Men ingen andre 
end formandskabet og jeg selv kendte min fratrædelsesdato. Formandskabet 
ønskede også at stå frit med hensyn til valg af efterfølger. Alt fortsatte derfor 
uændret. 
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I sommeren 1995 mente jeg imidlertid, at tiden var inde til selv at meddele min 
afgang, da jeg ikke ville udsætte mig for forlydender om, at min afsked havde 
forbindelse med det forestående skifte på formandsposten. Efter forudgående 
aftale med formandskabet sluttede jeg derfor forelæggelsen af årsregnskabet 
på sommerbestyrelsesmødet d. 13. juni med at sige, at dette regnskab var det 
30., som jeg havde forelagt, og at det også blev det sidste, da min ansættelse 
efter gammel aftale ville ophøre pr. 1. marts 1996. Dermed havde jeg også gi-
vet bestyrelsen tid til at overveje, hvordan man skulle finde min afløser, før 
man kom for tæt på delegeretmødet. 
 
Processen blev imidlertid forsinket af et andet ledelsesskifte. Der havde gen-
nem nogen tid været uro omkring ledelsen på Landsbladet, og ultimo juni op-
sagde Tove Malzer sin stilling som direktør og chefredaktør på bladet umiddel-
bart før sit 25 års jubilæum. Stillingen blev opslået ledig, og ved hjælp af et an-
erkendt konsulentfirma og en række ansættelsessamtaler fandt formandskabet 
og jeg frem til en ny chefredaktør, der tiltrådte pr. 1. oktober. Det skulle des-
værre vise sig, at vedkommende ikke evnede opgaven. Derfor måtte man efter 
min fratræden påny opslå stillingen, der blev besat med Henrik Lisberg, der til 
fulde har indfriet forventningerne. Samtidig ændrede man også ledelsesstruk-
turen, således at lederen af Landsbladet fremtidig skulle referere til Landbofor-
eningernes administrerende direktør og ikke til formandskabet. 
 
I løbet af efteråret blev min stilling opslået. Mens min stillingsbetegnelse havde 
været sekretariatschef, anbefalede jeg, at betegnelsen fremtidig blev admini-
strerende direktør for tydeligere at markere det overordnede administrative 
ledelsesansvar for både sekretariat, bladvirksomhed og rådgivningscenter. Et 
konsulentfirma hjalp igen med udvælgelsen af egnede kandidater, men det var 
forretningsudvalget, der traf afgørelsen. 
 
Så langt var man ikke nået ved delegeretmødet i oktober, hvor Kjeldsen gik af. 
Men efter, at jeg havde aflagt regnskabet for de delegerede, glædede Kjeldsen 
mig ved at takke mig for på pædagogisk måde altid at have redegjort for øko-
nomien ikke alene i Landboforeningerne, men også i de øvrige fællesaktiviteter, 
som landmændene betaler til, og som deres ledere disponerer over. Han refe-
rerede til, at jeg ofte havde fremhævet, at Landboforeningernes gode økonomi 
skyldtes tidligere tiders fremsynede lederes dispositioner. Men, sagde han, 
med den indsats, du har øvet, er du nu selv en af dem. Jeg takkede naturligvis 
for de pæne ord, men skyndte mig at sige, at det på delegeretmødet var for-
manden, der skulle takkes, og at jeg stadig havde det meste af 5 måneders 
fuldtidsarbejde foran mig. 
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Den 1. februar kunne jeg i en formandsmeddelelse oplyse, at forretningsudval-
get nu havde udpeget den 36-årige Carl Aage Dahl som den bedst kvalificerede 
blandt ansøgerne. I min formandsmeddelelse skrev jeg, at det naturligvis var en 
stor glæde for os i sekretariatet, at en af vore egne dygtige medarbejdere var 
blevet udpeget som den bedst egnede. Videre skrev jeg:  
 
Vi, der kender Carl i det daglige, ved også, at han vil komme til at gøre god fyl-
dest som den dygtige og indsigtsfulde medarbejder, han altid har været, med 
gode forhandlingsevner og et klart blik for, hvor der skal sættes ind for at 
fremme landmændenes interesser. Med sin hyppige færden i de lokale forenin-
ger kender han deres holdninger og arbejdsvilkår godt. Han har også politisk 
fingerspidsfornemmelse og gode evner for at skabe kontakter både på Christi-
ansborg, Slotsholmen og til andre organisationer. Vi ønsker Carl og Landbofor-
eningerne til lykke med udnævnelsen. 
 
Carl skulle til fulde komme til at indfri forventningerne. Selvom det måske var 
forkert af mig, at jeg ikke selv havde kørt min afløser i stilling, er jeg alligevel 
glad for forløbet, fordi det har styrket Carl, at han blev udvalgt af den nye fol-
kevalgte ledelse og ikke af den afgåede chef. Dette er - sammen med hans egne 
ovenfor beskrevne evner – medvirkende til, at han i dag sidder som administra-
tiv chef for hele det danske landbrugs- og fødevareerhverv. 
 
For mit eget vedkommende blev det sidste halve år meget hektisk på grund af 
chefskiftet på Landsbladet, formandsskiftet og stillingtagen til en omvæltning i 
organisationsstrukturen foruden de løbende forretninger. Hertil kom, at jeg 
inden min afgang skulle samle op på en række forhold, som kun jeg kendte i 
enkeltheder, herunder afregning med Finansieringsfonden for investeringerne i 
efteruddannelse m.v. Jeg havde også lovet Frank Bennetzen at få landbrugsmi-
nisteriets tilladelse til, at Landbrugets Informationskontors særstatus kunne 
ophæves, så det kunne inkorporeres fuldstændigt i rådgivningscentret, hvortil 
det geografisk var flyttet i 1989. Også dette faldt på plads. Mine arbejdsdage 
blev lange – mange gange 16 timer – og det trættede. Derfor skete det, som jeg 
ikke havde troet muligt, at jeg begyndte at glæde mig til min afsked. 
 
Den 18. februar fyldte jeg 65, og det benyttede Ellen og jeg til at holde en fest 
for hele Landboforeningernes personale med ledsagere i vort hjem. For uden 
deres engagerede indsats og aldrig svigtende opbakning havde jeg ikke været i 
stand til at løse opgaverne. Alle møbler blev ryddet ud, og så skaffede Ellen 
plads til 70 mennesker til middag i vore 2 sammenhængende stuer. Den fredag 
blev virkelig en festaften, hvor flere af mine medarbejdere bidrog til under-
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holdningen. I weekenden ryddede vi op, og mandag morgen måtte jeg af sted 
til Jylland. Også chefkonsulenterne, der havde henlagt deres kvartalsmøde til 
Kolle Kolle, havde vi forud haft til afskedsmiddag med ægtefæller her i huset. 
 
De lange arbejdsdage fortsatte måneden ud. Dog sluttede jeg d. 21. februar 
min formandsmeddelelse om et møde med landbrugsministeren, om støtte til 
gyllebeholdere og om eksportafgift på korn med følgende passus: 
 
Da dette formentligt er min sidste formandsmeddelelse, vil jeg herved gerne 
sige tak for den værdifulde kontakt, som denne del af mit arbejde har givet mig 
med de lokale foreninger. Med min interesse for oplysning og formidling har 
denne kontaktmulighed givet mig en særlig glæde. 
 
Den sidste sætning udtrykker i sin enkelhed en væsentlig del af glæden ved mit 
arbejde. 
 
Den 22.-23. februar var der bestyrelseskonference om organisationsudviklin-
gen. D. 27. februar afleverede jeg regnskab til Finansieringsfonden om efterud-
dannelse m.v. D. 28. februar var der bestyrelsesmøde, og d. 29. februar var der 
landsformandsmøde i Kolding, som var forberedt i de forudgående dage. D. 28. 
om aftenen holdt Ilsøe ved bestyrelsesmiddagen en afskedstale for mig og 
overrakte mig bestyrelsens afskedsgave, et guldaldermaleri af Godtfred Chri-
stensen med motiv af en vej ved den sydsjællandske herregård Bækkeskov. I 
min tak kunne jeg fortælle historien om, at hvis det havde stået til min mor, 
havde jeg selv fået navnet Bækkeskov. 
 
Landsformandsmødet d. 29. varede til omkring kl. 17. Mod slutningen tog Niels 
Busk, Ålborg, der senere blev medlem af EU-parlamentet, ordet. Han havde 
forstået, at det var min sidste arbejdsdag, og han formulerede kort lokalfor-
mændenes tak, som jeg kvitterede for med at udtrykke den glæde det havde 
været for mig at arbejde sammen med dem i en demokratisk organisation. 
 
Den 1. marts var afskedens dag. Axelborg, der ellers af princip ikke flagede ved 
personalemærkedage, hædrede mig ved at flage fra tårnet. Ellen, Ole og jeg var 
indbudt til morgenkaffe med personalet. Ude i tårnrummet blev vi modtaget 
med sang af Tårnsangerne. Ved kaffebordet fik jeg et billede af personalet for-
samlet i tårnrummet, og så havde de sørget for et festskrift: ”En livsgerning for 
Landboforeningerne” med bidrag af både Anders Andersen, Nils Bernstein, 
Claus Bjørn, P.H.Knudsen, Georg Nielsen, Frank Bennetzen og Jørgen Morten-
sen. Ved den festlige morgenkaffe var der taler og sange på skift. 
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Om eftermiddagen var der reception i mødelokalet med mange gæster med 
landbrugsministeren i spidsen. Fra de øvrige landbrugsorganisationer fik jeg en 
computer, som jeg i de følgende år ved Ellens hjælp har lært at bruge og efter-
hånden fået stor glæde af. Landboforeningerne havde sørget for at samle og 
indbinde alle mine formandsmeddelelser gennem 30 år, et 10 binds værk, som 
jeg fik overrakt, og som bl.a. har været et uundværligt værktøj ved nedskrivnin-
gen af nærværende erindringer. 
 

 
Afskedshilsen fra medarbejderne, februar 1996. 

 
Det glædede mig, at Peter i sin tale ved overrækkelsen af ovennævnte værk 
fremhævede min loyalitet. I det helt aktuelle organisationsspørgsmål havde jeg 
klart givet udtryk for en anden opfattelse end hans. Men det er rigtigt, at jeg 
havde bestræbt mig for i processen at være loyal overfor det, som jeg mente 
var landmandsinteressen. Når en beslutning – efter at argumenterne havde 
været på bane – så var taget, søgte jeg loyalt at arbejde for dens realisering. I 
min tak for samarbejdet til de tilstedeværende, hvoraf flere kom fra central-
administrationen, fremhævede jeg også, at forudsætningen for, at vi i et lille 
land kan klare os, netop er et fordomsfrit samarbejde på tværs af organisatio-
ner og erhverv og mellem private og offentlige myndigheder. Trods forskellige 
synsvinkler havde de fleste, jeg gennem årene havde været i kontakt med, haft 
dette for øje, og det håbede jeg, at man ville vedblive med. 
 
Det viste sig imidlertid, at receptionen havde en afdeling 2, som blev henlagt til 
kantinen på 5. sal, der var omdannet til et forsamlingshus, hvor min kollega og 
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næstkommanderende Jørgen Mortensen bød velkommen, især til foredrags-
holderen, undervisningsinspektør K.E. Larsen, der levende fortalte om forsam-
lingshusets funktion i det danske samfund. Moderne medier som TV kunne nok 
så meget byde på oplysning, men det var og blev en envejskommunikation i 
forhold til et foredrag i forsamlingshuset. Det gav f.eks. ingen mulighed for 
samtale med naboer og andre, sådan som forsamlingshusets efterfølgende kaf-
febord kunne byde på. 
 
Efter foredraget var der indlagt underholdning med Ole Kjeldsen Rasmussens 
oplæsning af sin egen fortælling om sognefogeden og livet i sognet som et bil-
lede på sekretariatet. Og Hans Henrik Jørgensen, der efter inspiration af Osvald 
Helmuth foredrog en vise: ”Henne i hjørnet, oppe på fjerde”, som refererede til 
mit hjørnekontor på 4. sal. 
 
Mødet i forsamlingshuset sluttede med, at Peter præsenterede min efterfølger 
Carl Aage Dahl. 
 
Dagen sluttede med en middag, som forretningsudvalget holdt for mig. Jeg be-
klagede, at Ellen og jeg ikke selv havde nået at indbyde til denne middag, fordi 
jeg gerne på denne måde ville have udtrykt min taknemlighed for samarbejdet. 
Svaret var, at jeg jo bare kunne indbyde en anden gang. Der kom imidlertid til 
at gå 5 år, før det skete. Men i maj 2001 efter min 70 års fødselsdag, inviterede 
Ellen og jeg de forretningsudvalgsmedlemmer, med hvilke jeg i årenes løb hav-
de samarbejdet, til middag i vort hjem sammen med deres ægtefæller. Heldig-
vis blev det dejligt vejr, så vi kunne starte med en drink i haven under det 
blomstrende magnolietræ. Inden døre havde Ellen sørget for underholdning 
med Mogens Frohn Nielsen (Skipper), som foredrog Terje Vigen på en levende 
og gribende måde. Derefter havde vi en fornøjelig middag i underetagens ha-
vestue. 
 
De følgende morgener skulle jeg ikke på arbejde. Det var en underlig, men også 
befriende oplevelse. Siden den dag har jeg hver eneste dag nydt, at jeg kan 
drikke min morgenkaffe i fred og ro uden stress, og at jeg har god tid til at læse 
min avis. 
 
Foråret bød alligevel på travlhed. Først skulle jeg skrive personlige takkebreve 
til alle de mange, der havde sendt gaver eller hilsener ved min afsked. Jeg hav-
de også lovet et foredrag i Sydsjælland d. 13. marts. Desuden var jeg stadig 
formand for LIK og Tune-Koldkærgård, idet disse hverv først blev afviklet pr. 1. 
maj. Forinden, nemlig d. 20.-28. marts drog Ellen og jeg på en kør-selv-ferie Si-
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cilien rundt. Det var en stor oplevelse at møde denne smeltedigel af græsk, ro-
mersk og ikke mindst normannisk kultur. 
 
Foråret var også præget af, at jeg sammen med Erik Hovgaard skulle arrangere 
vort 40 års agronomjubilæum d. 2. maj. Siden fejrede vi 50 års skolejubilæum 
fra Hylleholt skole i Fakse Ladeplads. Senioragronomerne trak også i mig, så d. 
30. maj måtte jeg berette om mit 40-årige liv i Landboforeningernes tjeneste – 
en forkortet forløber for nærværende erindringer. 
 
På den måde var der nok at tage sig til i de første måneder, og derfor blev 
overgangen til pensionisttilværelsen ikke så voldsom. Problemet var nok størst 
for Ellen. Hun var ikke vant til at se så meget til mig derhjemme. Nu var jeg der 
og fyldte ret meget, også fordi jeg snakkede så meget, sagde hun. Jeg var jo 
vant til at omgås mange mennesker, og nu var Ellen alene om at høre på mig. 
Hun løste problemet ved at indrette sit eget arbejdsværelse. 
 
Heldigvis har jeg bevaret kontakten til min gamle arbejdsplads, men jeg kom-
mer der kun, når jeg bliver inviteret til jubilæer og fødselsdage. Endvidere har 
de glædet mig ved fortsat at indbyde mig både til årsmøde i Landbohistorisk 
Støttekreds og – hvad jeg særligt påskønner – til det årlige 2-dages delegeret-
møde i Herning. Dermed kan jeg stadig følge erhvervets og organisationernes 
udvikling. Meget har jo ændret sig i dansk landbrug, siden jeg forlod aktiv tje-
neste. 
 
Jeg har da også haft den glæde, at man af og til har haft bud efter mig. Således 
blev jeg i 1997 bedt om at holde gæstetale ved delegeretmødemiddagen, og i 
2007 blev jeg af Peter Gæmelke bedt om at holde talen ved nedlæggelsen af 
Foreningen af jydske Landboforeninger. Ligeledes glædede det mig, at man ved 
den store fusion i 2009 sendte bud efter mig til ved middagen efter etablerin-
gen af Landbrug og Fødevarer d. 3. juni 2009 at holde en tale om de danske 
landbrugsorganisationers hidtidige udvikling. De sidste 2 taler er gengivet som 
bilag 2 og 3. 
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Sporskifte 
 

Før jeg gik på pension havde jeg ikke haft tid til at planlægge, hvad jeg skulle 
foretage mig i min tredje alder – heldigvis, for det kom til at give sig selv. Men 
jeg havde glædet mig til, at jeg nu selv kunne sætte dagsordenen. Ellen og jeg 
kunne tage på lange rejser, jeg kunne deltage i kurser på Folkeuniversitetet, 
holde foredrag, hvis nogle ville høre mig, og tage del i samfundsdebatten med 
læserbreve i avisen samt dyrke min egen slægts historie – foruden at få bedre 
tid til familien og gode venner og til at passe hus og have både her i Bagsværd 
og på Sydsjælland. 
 
Bortset fra læserbrevene, som sjældent fandt nåde for debatredaktionernes 
øjne, har de 14 år efter min pensionering da også fulgt disse ønskemål. Familie-
livet, som jeg bevidst har skrevet meget lidt om i disse professionelle erindrin-
ger, er blevet beriget efter Oles giftermål med Liselotte i 2001 og ved det herli-
ge samvær med de to livlige børnebørn, Mathilde f. 2002 og Karoline f. 2004. 
 
Rejser. 
Mit arbejde havde – navnlig ved deltagelse i IFAP’s møder – givet mig mulighed 
for at besøge mange lande og modtage kulturindtryk fra dem: Jugoslavien, Ir-
land, Tunesien, Japan, Thailand, Argentina, USA, Canada, Østrig, Tyrkiet, Elfen-
benskysten og Italien. Hertil kom de bilaterale drøftelser med kollegerne i Hol-
land, England, Frankrig og Tyskland med tilhørende landbrugsbesøg. Møderne i 
den nordiske organisation, NBC, der henlagdes til skiftende spændende egne, 
havde givet et godt indtryk af de nordiske landes geografi og kultur. I vore feri-
er havde vi camperet i de fleste europæiske lande. 
 
Nu forelå muligheden for tid til fjernere rejsemål, hvor vi selv satte dagsorde-
nen. Efter Ellens og min kør-selv-tur til Sicilien i marts 1996, drog Ole og jeg i 
september på en meget spændende studietur med et canadisk selskab til Mexi-
co og Guatemala. Den gav et godt indblik i Mayakulturen og en lille øvelse i 
spansk, som jeg have påbegyndt at læse om sommeren på Studieskolen. 
 
I maj 1997 kørte Ellen og jeg – i forbindelse med et besøg hos min tidligere kol-
lega Kjeld Ejler – Andalusien rundt på egen hånd, hvor vi klarede os med mit 
spanske ordforråd. Senere fulgte en tur gennem det gamle Østtyskland til El-
lens veninde i Bayern og til bekendte siden 1947 i Prag. På denne tur mødte vi 
skæbner, formet af Europas historie i vores tid: Sudeterlandets indlemmelse i 
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Tyskland og tjekkernes uddrivelse herfra i 1938, Sudetertyskernes uddrivelse i 
1945 og østtyske flygtninge fra det tidligere DDR, som de nu kunne gense. 
 
Om efteråret 1997 realiserede vi vores drøm om at opleve Australien på egen 
hånd ved at kombinere bil i Western Australien, et par dage i tog over Nulla-
bour ørkenen til Adelaide, i bil rundt i vindistrikter, outback, mod syd langs Vic-
torias sydkyst østpå, over Canberra, hvor ambassadørparret S. Kr. Lund Jensen 
gav os nogle herlige og unikke oplevelser, til Sydney. Derfra videre med fly til 
Brisbane og Fraser Island og Queenslands outback. På turen var der enkelte 
planlagte besøg, f.eks en hvedefarmer med dansk praktikant, en kartoffelavler, 
hvor en nevø havde været praktikant, en god vens grankusine, som Ellen stadig 
brevveksler med, og endelig nogle friske roere, som vi havde lært at kende 
gennem vore naboer Helle og Morten. Alle steder blev vi overvældende hjerte-
ligt modtaget. Derudover mødte vi naturligvis et væld af venlige australiere 
med meget interessant at berette om deres enorme lands både nutid og fortid.  
 
Det følgende forår 1998 deltog vi i en af Marco Polo tilrettelagt rejse med et 
intenst program til Kinas vestlige provins, den nyåbnede Xin-Qiang og til det 
sydlige Kina. 
 
Det var mange lange rejser på kort tid. Men Ellen sagde, at det gjaldt om at rej-
se, mens vi kunne. Efterhånden gjorde hendes ryg og knæ det da også vanske-
ligt at deltaget. Dog nåede vi i februar 2000 endnu en lang og helt uforglemme-
lig rejse til Chile, arrangeret af et engelsk rejsebureau. Foruden hovedstaden og 
omegn besøgte vi dels de nordligste egne med Atacama-ørkenen, dels de syd-
ligste egne med Ildlandet og Torres del Paines alt i helt nødvendige firehjuls-
trukne minibusser. Dertil kom en lille uges ophold på Påskeøen. 
 
I 2002, hvor vi var til bryllup i Boston med Patrick, en af vore amerikanske stu-
denter, rejste vi med tog tværs over Canada fra Toronto til Vancouver. Her fra 
fløj vi til Arizona til Jørgens tidligere kollega Jørgen Mortensen og hans kone  
Birgit, der tog os på en uges fin, fin rundtur i Arizona. Tilbage til Seattle nåede vi 
et kort besøg hos Frank og hans familie, en anden af vore tidligere studerende. 
 
I 2004 drog vi med 65-rejser på flodkrydstogt fra Perm ved Ural til Sct. Peters-
borg og i 2007 med Albatros og senioragronomerne på krydstogt langs Grøn-
lands vestkyst. Begge rejser var mulige for Ellen da det var det skib, vi boede 
på, der førte os fra sted til sted. 
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Endelig har jeg alene deltaget i 3 rejser: Til Syrien, 2002, Egypten, 2004 og Tyr-
kiet, 2006 - alle til studier af de ældste kulturer, som den græsk-romerske og 
europæiske kultur har bygget videre på. 
 
I fællesskab har vi glædet os over talrige bilture gennem både det nuværende 
danske land og i de gamle landsdele, Skåne, Sydslesvig, Holsten og Rygen. 
 
Kurser. 
Forud for Oles og min rejse til Mexico – Guatemala i efteråret 1996 valgte jeg at 
deltage i Studieskolens begynderkursus i spansk. Da jeg kom hjem, fortsatte jeg 
de følgende 4-5 år. Selvom jeg ikke har opnået talefærdighed, kan jeg dog godt 
læse El Paix, hvis nyhedshorisont med Spaniens interesse i Nordafrika og Syd-
amerika er anderledes end de øvrige europæiske aviser. Læsning af Lorca på 
originalsproget har givet en særlig indføring i spansk kultur. 
 
Ellers har jeg frekventeret en mængde af Folkeuniversitetets kurser – ofte 2-3 
pr. semester. Det har fortrinsvis drejet sig om historiske emner, orientens old-
tidshistorie, slægtshistorie, religionshistorie, kristendom og kirkehistorie. Men 
også kurser i geologi og energiproduktion har jeg deltaget i. Derudover har jeg 
lært mig at benytte en computer ved deltagelse i edb-kurser for seniorer. 
 
Foredrag, slægtshistorie og artikler. 
I de første par år var der mange foreninger der ville høre om mine oplevelser i 
organisationsarbejdet. Derfor holdt jeg også en række foredrag – navnlig i 
landboforeningernes seniorklubber – om mine 40 år i organisationernes tjene-
ste. Men interessen ebbede hastigt ud. 
 
Sidst i 90’erne holdt jeg efter indbydelse et par foredrag om ”Ringes landbokul-
turen ud med årtusindskiftet” og om selvstændighedskultur og landistriktspoli-
tik. Men ellers kastede jeg mig over historiske emner som landboreformernes 
baggrund, grundlovens tilblivelse, bøndernes indflydelse på Danmarks historie 
fra Margrethe d. 1. til Margrethe d. 2., skiftende værdiers indflydelse på den 
danske samfundsmodel – eller hvordan vi blev ”verdens lykkeligste folk”. 
 
Der er også blevet tid til at dyrke min egen slægts historie, idet jeg i 2001 skrev 
om min far og hans slægt og i 2004 om min mor og hendes forældres aner og 
efterslægt. I 2008 fik jeg på basis af en efterladt optegnelsesbog skrevet om 
min tipoldefar, jernstøbemester Niels Mathiesen i Frederiksværk. Umiddelbart 
før min pensionering, havde jeg i 1995 nedfældet nogle barndomserindringer 
om Fakse Ladeplads til min grandfætter Lennard Kroghs slægtsoptegnelser. 
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Ligeledes har jeg også prøvet at hjælpe Ellen med hendes undersøgelser af bå-
de hendes fædrene og mødrene slægt. Alle disse optegnelser er samlet og di-
stribueret i familien. 
 
Med Ellens uvurderlige hjælp – som så mange andre gange - har det endvidere 
været muligt for mig at efterkomme opfordringer til at skrive en række landbo-
historiske artikler. En oversigt findes i bilag 4. Gennem dem har jeg holdt for-
bindelsen til mit gamle arbejdsfelt ved lige. Og gennem dem kan den fælles 
indsats, som jeg i mine aktive år fik mulighed for at deltage i, sættes i relief. 
 

∞ 
 
Mit virke gennem årene har kun været muligt gennem den støtte og stimule-
ring, jeg livet igennem har modtaget fra mit hjem og uddannelse og fra samar-
bejdet med gode kolleger, inspirerende folkevalgte og centraladministrationens 
embedsmænd – og med hjemlig opbakning fra min kære Ellen.  
 
Derfor kan jeg her i mit firsindstyvende år kun i stor taknemlighed tænke tilba-
ge på de muligheder, udfordringer og oplevelser, som livet har givet mig. 
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Bilag 1. Landbrugskandidater og straffefanger. 

 
Ved landbrugsministeriets departementschef, P. Stahlschmidts fratræden i ok-
tober 1958 reagerede jeg på standens vegne mod et afskedsinterview med ne-
denstående indlæg i landbrugskandidaternes blad. Som anerkendelse sendte 
min studiekammerat, konsulent Laus Ålling mig efterstående tegning. 
 
”Med nogen undren har jeg i Landsbladet for den 25. oktober d.a. – citeret i Jyllandsposten 
den 29. oktober – læst et interview med en nu afgået departementschef. Intervieweren 
spørger heri, hvorfor landbrugskandidater ikke ansættes som sagkyndige i landbrugsministe-
riet. Læseren må af interviewets udformning få det indtryk, at departementschefen svarer 
bl.a. ved at citere en yngre kollega således: 
 Landbrugskandidater i landbrugsministeriet? Folk med praktisk kendskab til tingene? Hvor-
for så ikke fiskere i fiskeriministeriet, taxachauffører i trafikministeriet og straffefanger i ju-
stitsministeriet.  
En sådan udtalelse, der stempler både den, der først har udtalt den, og den, der videregiver 
den som svar på det stillede spørgsmål, afskærer straks enhver saglig diskussion om det øn-
skelige i, at ministeriet selv besad sagkyndig bistand, hvorved det bl. a. kunne undgå afhæn-
gighed af den af organisationerne af særinteresser farvede sagkundskab, som man nu er 
henvist til. 
Det anføres videre i interviewet, at et ministerium kun har brug for jurister på grund af ar-
bejdets juridisk-formelle karakter. Som landbrugskandidat erkender jeg at mangle sådan 
juridisk indsigt, at jeg kan bedømme, hvorledes ovenfor citerede udtalelse juridisk-formelt 
vurderes. Efter almindelig borgerlig fornuft synes den imidlertid stærkt at nærme sig det 
injurierende. Derfor opfordrer jeg kandidatforeningens ledelse til på standens vegne at påta-
le den fremførte udtalelse og begære en undskyldning fremført”. 
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Bilag 2. Høsttale.  
ved afslutningen af arbejdet i Foreningen af jydske Landboforeninger,  

v. Jørgen Skovbæk, Gl. Estrup d. 28. september 2007 
 

Jeg havde først kaldt mit indlæg for en gravølstale, fordi jeg er tildelt afviklingsperioden, men 
da foreningens indsats har udgjort en væsentlig del af hele det landøkonomiske oplysnings-
arbejde, der netop i år kan fejre sit 250 års jubilæum, vil jeg hellere kalde det en høsttale i 
påskønnelse af dette arbejdes store resultater. Men jeg skal også nok sige lidt om, hvorfor 
jyske landboforeninger fra omkring 1970 valgte at lade deres foreningsarbejde videreføre 
sammen med andre. 
 
Udviklingen sættes bedst i relief med et citat fra salmebogens nr. 41: Lille Guds barn, hvad 
skader dig,” hvor det bl.a. hedder 

”dog hvor bønder af hunger dø, 
finder den lille fugl et frø” 

Grundtvig havde som barn hørt om de hungerår, der herskede på landet midt i 1700-tallet, 
hvor kvægpesten bortryddede de fleste malkekøer, og hvor markernes dyrkning begrænse-
des af en omfattende hestedød. 

Grundproblemet var, at både dyr og mennesker også i normalår var underernærede. Noget 
måtte gøres. Statsministeren, grev A.G.Moltke, der kom fra Mecklenborg, gik foran ved på 
sit eget gods, Bregentved at indføre moderne sædskifte og opdyrke overdrevene  Og på 
landsplan startede han hedeopdyrkningen. 

Og så kommer vi til det med 250 års jubilæet. For netop i 1757 tillod regeringen udgivelsen 
af vort første landbrugsblad: ”Danmarks og Norges økonomiske Magasin”. Det blev starten 
på det landøkonomiske oplysningsarbejde, for i bladet diskuterede man, hvad der kunne 
gøres for at fremme landbruget. 

Allerede i de første numre konstaterede man, at et af problemerne var, at bønderne var 
dovne og fordrukne. Offentlig kritik af bønder er altså ikke noget, TV har fundet på. Men der 
fremkom også forslag om at motivere bønderne ved at udskifte markerne og give dem ejen-
domsret. 

Nogle få år senere stiftedes Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, der blev den 
store centrale igangsætter i det følgende århundrede, men som med sin store succes gjorde 
sig selv overflødig. Derefter kom de omfattende landboreformer i 1780’erne med udskiftnin-
gen og ophævelse af stavnsbåndet som de vigtigste.  

Siden gik det slag i slag. I flere amter stiftedes der lokale landhusholdningsselskaber, og fra 
1840’erne kom de egentlige lokale landboforeninger, som et slægtled senere dannede fæl-
lesforeninger i landsdelene med den jyske som den første. Selv om der også blev skabt et 
samvirke på landsplan, lå den organisatoriske styrke fortsat i landsdelene. Det jyske delege-
retmøde var den store bonderigsdag, hvor jeg husker fanfaren over Hans Pinstrups vel-
komsthilsen: Mine herrer delegerede, Jydske Bønder!  
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Der skulle gå hundrede år efter oprettelsen af Jydske Landboforeninger, før man i 1971 sam-
lede det faglige arbejde på landsplan, og før man i 1980 holdt det første landsdelegeretmø-
de. Det siger lidt om den stærke lokale og landsdelsvise forankring. 

Undervejs udviklede Danmark sig fra et u-land til et af verdens rigeste samfund. Mens land-
bruget i 1750’erne havde svært ved at brødføde den daværende befolkning på under 1 mio., 
så kan vi vel nu føde 20 mio. mennesker på en langt bedre kost. 

Allerede midtvejs fik den materielle fremgang konsekvenser for poesien. Den salmebogs-
kommission, der for godt 100 år siden forberedte Salmebog for Kirke og Hjem, som jeg har 
lært salmevers efter, kunne ikke acceptere Grundvigs billede med bønder, der døde af hun-
ger. Enhver vidste jo nu, at bønderne sad på flæsket, og så forvanskede man teksten til: 

”Selv på goldeste klippeø, finder den lille fugl et frø”. 

Og i 1904 konstaterede Jeppe Aakjær med jysk underdrivelse, at Danmark ”har dog brød til 
alle mand, købstadsfolk som bønder” 

Sandheden var, at vi havde fået et betydeligt overskud. For med den nye andelsbevægelse 
var påbegyndt en fødevareindustri og eksport af forædlede landbrugsvarer, der kom til at 
skabe det økonomiske grundlag for velfærdsstaten, så vi med socialreformen i 1933 kunne 
nærme os Grundtvigs utopi fra 1820 om, at ”få har for meget og færre for lidt.” 

Selvom industrien senere også ydede sit, var det endnu i 1972 Jens Otto Krags stærkeste 
argument for Danmarks deltagelse i Fællesmarkedet, at kun dermed kunne vi sikre land-
brugseksportens udvikling som væsentlig del af landets velstandsgrundlag. 

Kun i ganske få lande har landbruget spillet en så central rolle for hele økonomien som i 
Danmark. Og i intet andet land har landmændene selv hovedansvaret for både videnformid-
lingen og for produktionens afsætning.  

Vi kalder det den danske model, selv om alle virkemidlerne er blevet til efter udenlandsk 
inspiration. Landboreformerne beroede således på de franske ideer om menneskerettighe-
der og på udenlandske landbrugsmetoder. Dannelsen af de lokale landboforeninger skete 
efter tysk og engelsk forbillede. Og det var i England, Grundtvig blev inspireret til højskolen, 
ligesom andelsprincipperne stammer fra de engelske Rochdalevævere. Og efter 2. verdens-
krig har vi i høj grad hentet inspiration i USA - bl. a. til de ændringer i rådgivningen, som gør, 
at vi er samlet i dag. 

Det har således været en lykke for os, at vi altid har været et åbent samfund for både handel 
og ideer. Men et afgørende element i vor samfundsmodel er - udover landboreformernes 
tidlige selvstændiggørelse af bønderne - den folkelige vækkelse og oplysning, som Grundtvig 
tidligt indså, var det ægte folkestyres forudsætning. Den gav mod på selv at tage et ansvar, 
og dermed skabtes baggrunden for det omfattende nedefra opbyggede foreningsarbejde, 
hvor sammenslutninger først er sket, når nødvendigheden bød det. 

Resultatet af det hele blev en firdobling af produktionen på de 120 år fra 1750’erne frem til 
denne forenings dannelse. Så tog den næste firdobling kun 60 år. Men derefter blev udvik-
lingen sat i stå af 30’ernes krise og 40’ernes krig. 
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Selv om produktionen var genoprettet i 1950, fik vi først på ny fri afsætning med tilslutnin-
gen til EF i 1973, og normale finansieringsforhold fik vi først i 90’erne. Undervejs blev der 
trukket mange ressourcer ud af landbruget. Alligevel har landmændene siden 1950 tredoblet 
den produktion, som allerede var firdoblet 2 gange. Det samlede resultat af de 250 års ind-
sats er derfor, at langt færre hænder nu præsterer en ca. 50 gange så stor produktion som i 
1750. Det høstresultat kan I og vore forgængere godt være bekendt! 

Jydske Landboforeninger. 

Før jeg siger lidt om, hvad der fik jyske bønder til at indgå i en større helhed, vil jeg godt give 
et par eksempler på den kultur og selvbevidsthed, der rådede i Jydske Landboforeninger. 

Først i 1900-tallet var foreningens sekretær overretssagfører J. Høegh Guldberg. Han ind-
skærpede sin assistent, stabssergent Jensen: ”De må forstå, at i Foreningen gør vi ingen fejl”. 
Der skulle udvises så stor omhu, at fejl ikke opstod, og de måtte i hvert fald ikke indrømmes. 
Også da jeg 50 år senere lærte Jydske Landboforeninger at kende, stod der stor respekt om 
arbejdets kvalitet – og man vidste det selv. At sætte sit lys under en skæppe er jo også ue-
vangelisk! 

Jydske Landboforeninger har også altid haft formænd af høvdingestyrke. I 1920’erne var det 
P.P. Pinstrup, Godensgård, men selv om han havde ord for at være en meget stejl mand, 
mødte han sin overmand ved genforeningen. Da man i 1919 forberedte sig på de nordsle-
svigske landboforeningers optagelse, spurgte han sin sekretær, den senere kvægavlsprofes-
sor Lars Frederiksen, hvordan deres formand, P. J. Refshauge var. Jo, svarede sekretæren: 
”Ved siden af ham er du som et svajende siv”. 

En senere formands, Anders Andersens gennemslagskraft har jeg selv oplevet. Da der en 
gang var opstået uenighed om nogle penge til afsætningsarbejdet, holdt han et møde med 
Afsætningsudvalgets 2 formænd, Chr. Speggers fra mejerierne og Verner Andersen fra slag-
terierne og med Landbrugsraadets direktør, Niels Kjærgaard som referent. Da man bagefter 
spurgte til resultatet, svarede Kjærgaard: ”Jo, vort forslag blev vedtaget – endda med kvalifi-
ceret majoritet, Anders imod de to andre”. Det var Jydske Landboforeningers styrke i en 
nøddeskal. 

60’ernes strategi. 
I årtierne efter 1950, hvor flere af os har virket, var den store udfordring afsætnings- og fi-
nansieringsvanskelighederne samtidig med den teknologiske udvikling og byerhvervenes 
voldsomme vækst.  

60’erne blev et tiår med opbrud med vanetænkning og det hidtidige samfundsmønster. In-
dustrien stormede frem og overhalede landbruget. Vi fik fuld beskæftigelse, og man talte om 
de glade 60’ere – undtagen i landbruget, hvor vi så de første ændringer i en århundredgam-
mel struktur.   Hvert år forsvandt 6.000 bedrifter. Selv om landboforeningerne både skaffede 
omkostningsbestemte hjemmemarkedspriser og 7 mia. kr. i kontantstøtte, var landmænde-
ne ikke tilfredse. 

Århusøkonomerne og vismændene kritiserede derimod, at støtten fastholdt en urentabel 
produktion. Andre mente, at selvejet og andelsformen var forældede, og at man skulle sætte 
landbruget på aktier og lade private firmaer sælge produktionen. KFK og andre firmaer tilbød 
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rådgivning. Statens forsøgsvirksomhed bød sig også til, og kvægavlsforeningerne ville over-
tage kvægrådgivningen.  

Landbrugets ledere, der selv havde været i bitter strid om afsætningsarbejdet, samlede sig 
nu om en ny strategi under Anders Andersens faste ledelse. Han blev stærkt støttet af Pile-
gaard Larsen, Dons Christensen og Peter Jørgensen bistået af engagerede medarbejdere. 
Samtidig blev det hele grundigt diskuteret blandt landmændene gennem LOK’s omfattende 
virke. 

Politisk stilede man efter 

 tilslutning til EF med overlevelsesordninger i mellemtiden 

 en tilpasning af jordlovgivningen 

 støtte til forskning, uddannelse og rådgivning for at sikre konkurrenceevnen  
 

Man fik selv systematiseret uddannelsen og samlet de mange forsøgs- og forskningsinstituti-
oner i Danmarks Jordbrugsforskning. Men først og fremmest blev afsætningsindsatsen styr-
ket og andelsselskaberne samlet i nye slagkraftige enheder.  
 
Landboforeningerne tog også fat på rådgivningen. Her var vi bl. a. inspireret af de mange 
studierejser til USA. Amerikanernes styrke var bedriftsorienteringen og forankringen i uni-
versiteternes forskning, hvorfra en udstrakt service stod til rådighed for konsulenterne. 
Svagheden var den manglende forankring hos landmændene, som heller ikke bidrog økono-
misk. Rådgivningen blev derfor efterhånden udsultet, og de amerikanske landmænd blev 
afhængige af private firmaers rådgivning. I landboforeningerne besluttede vi os for at kom-
binere det bedste fra det amerikanske system med den stærke danske lokale forankring. 
 
Den gang udgik den lokale rådgivning fra hver enkelt konsulents bopæl. Konsulenterne fik så 
støtte fra de 5 landsdelsorganisationer i både landbo- og husmandsforeningerne foruden fra 
flere specialforeninger. Men efter at jeg på et delegeretmøde havde spurgt om, hvor længe 
istidens sunde og bælter skule bestemme vore organisationsforhold, og hvor længe vi på 
kvægbrugets område skulle have ligeså mange organisationer, som der den gang var køer i 
stalden, fik vi og de provinsielle foreningers sekretærer i opdrag at foreslå en reorganisering. 
Vi foreslog, at man fortsatte med en tolaget opbygning, men at der skete en samling af kræf-
terne både lokalt og centralt. Det endte med, at bestyrelsen: 

 anbefalede de lokale foreninger at samle deres konsulenter i flerstrengede centre med 
et medlemsunderlag på mindst 1.000 aktive medlemmer 

 og besluttede selv at lægge de provinsielle foreningers arbejde sammen i et fælles lands-
center, hvor både husmandsforeningerne og en række specialforeninger blev indbudt til 
at deltage. Men det skulle ske i udvalg under landbo- og husmandsforeningernes lands-
ledelse. Det var nemlig afgørende, at der blev et entydigt ledelsesansvar. 

 

Det krævede hele Anders Andersens autoritet og et 2 dages møde på hotel Mercur i Viby i 
marts 1971 at få tilslutning fra alle involverede foreninger til samlingen på landsplan pr. 1. 
april 1971. 
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Samlingen af så mange foreningers arbejde lod sig kun gøre ved at gå frem efter de forhån-
denværende søms princip. Den blev etableret i Århus, hvor jyske landboforeninger i forvejen 
havde sit hovedsæde, og næsten alle de ledende konsulenter i Jylland blev de nye chefkon-
sulenter, ligesom de jyske formænd blev formænd for de nye landsudvalg. Som leder af det 
hele blev ansat  Jydke landboforeningers højt respekterede sekretær, Bjørn B. Christensen, 
der gjorde en kæmpeindsats for at få samarbejdet til at fungere. 
 
Med svenskepengene som finansiering kunne man efter 2 år samle alle i et nybygget lands-
center i Viby. Alligevel tog det flere år, før man fik fuldt udbytte af tværfagligheden. Således 
kom vi for sent i gang med den tværfaglige investeringsrådgivning, som burde have forebyg-
get nogle af de fejl, der blev begået ved 70’ernes investeringer i større stalde, hvor mange fik 
ligeså store indkøringstab som investeringen, og hvor en rente på 20 pct. slog dem omkuld.   
 
Ideelt set burde man også straks fra starten have kørt en strammere central styring af arbej-
det, ligesom alle stillinger burde have været opslået ledige. Men hvis det havde været kra-
vet, var samlingen ikke blevet til noget. 
 
Under Bjørn Christensens kloge ledelse modnedes gradvis forståelsen for et større tværfag-
ligt samarbejde, som han bl.a. fremmede med de kvartalsvise chefkonsulentmøder, hvor 
også jeg og min kollega i husmandsforeningerne deltog. Det stimulerede tillige sammen-
hængen mellem det erhvervspolitiske og det faglige arbejde. 
 
Samlingen gav ingen mandskabsbesparelser. Tvært imod. Landscentrets egen succes gjorde, 
at flere og flere institutioner ønskede at deltage. Kun husholdningen blev tilbage i Jydske 
Landboforeninger. Da de lokale foreninger efterspurgte mere og mere service, måtte ram-
merne til stadighed udvides. Men da pladsen i Viby var snæver, tog man i 1984  en rask be-
slutning. Kjeldsen og Chr. Sørensen traf aftale med Århus’s borgmester Thorkild Simonsen 
om at købe Koldkærgård med 110 hektar for 4 mio. kr. – ikke nogen helt ringe handel! Først 
byggedes en kursusskole, og i 1987 kunne det nye rådgivningscenter indvies. Samtidig til-
trådte Frank Bennetzen som ny leder. Det var den rette mand i rette tid. Resultatet blev et 
mere udbygget tværfagligt samarbejde og en stærkere daglig ledelse af det samlede arbejde 
med støtte i en folkevalgt centerledelse under Dansk Landbrug. 
 
Stadig flere områder er kommet til – efteruddannelsen, fjerkræet, pelsdyrene og gartnerne 
samt mejeriernes og kødbranchens landmandsorienterede arbejde og senest et innovations-
center. Selv om den prisværdige samling af kvægbrugsinteresserne skete gennem en selv-
stændig organisation, Dansk Kvæg, kommer det forhåbentlig ikke til at anfægte centrets en-
tydige ledelsesansvar. 
 

Erhvervspolitisk samling. 
1960’erne og 1970’erne stillede store krav til erhvervspolitisk indsats fra landboforeninger-
ne. Beslutningerne blev truffet i De danske Landboforeningers bestyrelse. Men bestyrelsen 
valgtes af og stod til ansvar over for de 5 landsdeles respektive delegeretforsamlinger, og det 
skete, at landsdelene havde divergerende opfattelser i afgørende spørgsmål.  
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Derfor blev der i 1979 under Kjeldsens ledelse tilslutning til at samle beslutningskompeten-
cen i et fælles landsdelegeretmøde. Det var også i sidste øjeblik. For samme efterår startede 
den langvarige gældskrise, som først sluttede midt i 90’erne. 
 
Det første landsdelegeretmøde i oktober 1980 blev derfor en meget stærk manifestation 
over for Anker Jørgensens regering, og mødets forløb resulterede da også 2 måneder senere 
i en omfattende aftale om gældssanering og rentetilskud. De måtte følges af flere ordninger i 
de følgende år. Og her blev landsdelegeretmøderne et væsentligt rygstød for ledelsen i for-
handlingerne med skiftende regeringer. Man tør næsten ikke tænke på, hvordan der kunne 
være spillet på intern uenighed i landbruget, hvis der fortsat havde været 5 delegeretmøder 
– foruden LR80.  
 

Det var galt nok, at husmandsforeningerne i 1982 med støtte fra mejerierne og slagterierne 
fik flertal i Landbrugsraadet for at acceptere indekslån som en løsning. Men med baggrund i 
landsdelegeretmødernes styrke var det landboforeningernes holdninger, der afgjorde sagen.  
 
 

Afslutning. 
I dag skal det markeres, at hele denne samlingsproces blev begyndt af fremtidsorienterede 
jyske bønder for 135 år siden. Den blev under Anders Andersens ledelse i 1971 videreført 
med samlingen på landsplan af det faglige arbejde og under Kjeldsens ledelse i 1979-80 med 
landsdelegeretmøderne, som det fælles besluttende organ. Og under Peter Gæmelkes ledel-
se er det hele fuldbragt i 2003 med etableringen af den fælles landbrugsorganisation Dansk 
Landbrug, så alle landmænd nu er samlet i en organisation. 
 
Det er en logisk konsekvens, at Foreningen af jydske Landboforeninger nu afvikles. Opgaven 
er fuldført ved under jyske formænds ledelse at forene endnu flere kræfter. Meget er foran-
dret siden 1872. Men en ting håber jeg, man vil fastholde. Det er det motto på latin, der altid 
har stået i Foreningen af jydske Landboforeningers logo: Unitis viribus, der betyder ”Ved 
forenede kræfter”. 
 
Dansk landbrug har bragt det vidt ved at kombinere det personlige initiativs frie udfoldelse 
med en forening af kræfterne til fælles gavn. Nogle mener måske i dag, at de er blevet så 
dygtige, at de kan klare sig selv. Men selv den nok så specialiserede storproducent er lille i 
forhold til det globale marked, og vi kan ikke i det lange løb leve af at sælge råvarer på spot-
markedet. Danske landmænds fremtid beror på, om de fortsat evner at virke sammen både 
om erhvervspolitik, videnformidling og afsætning. 
 
Med en tak for den rigdom, det har været at få lov til at virke med i dette fællesskab med så 
mange givende mennesker, skal mit ønske være, at både I og jeres efterfølgere stadig vil 
evne at leve efter foreningens motto:  
 

Ved forenede kræfter.  
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Bilag 3. Landbrug og Fødevarer. 
Tale ved Jørgen Skovbæk, Middelfart, den 3. juni 2009 

 
Tak for invitationen og lykke og held med det, I har besluttet. 
 
Peter har bedt mig om at sætte beslutningen i historisk perspektiv ved at sige lidt om moti-
veringen for tidligere organisatoriske ændringer og om de indhøstede erfaringer. Det kan jeg 
ikke klare på få minutter, men jeg vil prøve at give et rids over udviklingen. 
 
Når vi overhovedet har organisationer, skyldes det, at forudsætningen for at opretholde et 
erhverv med mange selvstændigt disponerende bedrifter er, at man har et fællesskab for de 
områder, den enkelte bedrift ikke selv magter. 
 
Det karakteristiske for dansk landbrug er, at alle de mange organisationer med hver sine 
opgaver er startet nedefra af landmændene selv – når vi lige ser bort fra det 240 årige Land-
husholdningsselskab og de ca. 200 årige amtslige selskaber, som regeringen stod bag. 
 
Men fra 1840 begynder landmændene selv at danne lokale landboforeninger og en genera-
tion senere dannes der samvirksomheder i hver landsdel med Jylland som den første i 1872. 
Resten af århundredet går det stærkt med mange forskellige foreninger. Men især oprettes 
der fra 1882 og frem en række andelsforeninger med mejerier og slagterier som de mest 
markante. De får egne samvirksomheder, og i 1899 opretter de det fælles Andelsudvalg.  
 
Det var en rivende udvikling på kun 17 år. Dermed havde bønderne kun 100 år efter stavns-
båndets ophævelse ikke alene udviklet deres egne bedrifter, men også selv taget hånd om 
produktionens videre forarbejdning og afsætning. Dermed skabte de en fødevareindustri og 
en eksport, der dannede grundlaget for den danske velfærdsstat. Perioden op mod 1. ver-
denskrig må betegnes som landbrugets guldalder. 
 
Også ejerne af de små jordlodder organiserede sig nu i husmandsforeninger med Køgereso-
lutionens krav om ligestilling i 1902. På det politiske område blev sognefoged Ole Hansen 
den første bonde i kongens råd. Den gang blev ministre betegnet excellencer. Tegneren Al-
fred Schmidt gjorde sig morsom i Blæksprutten, hvor man ser en uniformeret departements-
chef med trekantet hat ankomme i karet til sognefogedgården i Bringstrup. Ole Hansen er i 
stalden, og han kone uimponeret råber ind ad stalddøren: ”Ol’, der er ien der ve’ tal’ med 
din Excellens’ ”. 
 
Med 1. verdenskrigs statslige reguleringer af forsyningerne stilles der nye krav til landbruget. 
Derfor sørgede lederne Anders Nielsen og Madsen Mygdal for, at Landboforeningerne fik 
eget sekretariat i 1917 og for at oprette Landbrugsraadet i 1919 som fællesorgan for Andels-
udvalget og Landboforeningerne. Husmændene, som reelt sad på regeringsmagten, ønskede 
ikke at deltage. Også de store gårde oprustede ved at danne Centralforeningen af Tolv-
mandsforeningen i 1923. 
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Dermed var også den erhvervspolitiske organisering på plads. Så først i 20’erne stod land-
bruget stærkt med en 10-dobling af produktionen siden landboreformerne og med 80 pro-
cent af den samlede eksport. 
 
Det gav også politisk indflydelse. Således blev landboformanden Madsen Mygdal statsmini-
ster, og husmandslederen Niels Frederiksen administrerede som formand for Statens Jord-
lovsudvalg hele jordpolitikken. I øvrigt blev en væsentlig del af landbrugets erhvervspolitiske 
interesser varetaget af de politiske partier. De radikale tog sig af husmændene, venstre af 
gårdmændene og de konservative af de større gårde. Landbruget og samfundet var jo næ-
sten det samme. 
 
Så alt var såre godt. Men landbohistorikeren Erik Helmer Pedersen mener, at herefter stiv-
nede landbruget organisatorisk i hele den næste generation. En del af forklaringen er 
1930’ernes krise og 40’ernes krig. 
 
30’erne krise fremkaldte en omfattende LS-bevægelse, der var ved at tage magten fra de 
etablerede organisationer, der lokalt ikke magtede den erhvervspolitiske diskussion. 
 
Efter krigen bliver 50’erne en brydningstid. Landbo- og Husmandsforeningerne får ugentlige 
medlemsblade, og de skærper den erhvervspolitiske profil efter erfaringerne med LS og i 
erkendelse af, at de ikke længere kan regne med fuld opbakning fra Venstre og De Radikale. I 
deres iver efter at varetage landmændenes samlede økonomiske interesser, opfordrer de 
andelsforeningerne til en tiltrængt modernisering af salgsindsatsen, og da salgspriserne fal-
der drastisk i 1957, får de oprettet Landbrugets Afsætningsråd. Og det udløser en voldsom 
strid med både privathandelen og de store andelsorganisationer. 
 
Nøjagtigt for 50 år siden får vi et vendepunkt. Ikke fordi jeg d. 1. juni bliver ansat i Landbo-
foreningerne efter oplæring i Tolvmandsforeningerne, men af 2 andre grunde. 
 
For det første holder Andelsudvalget kongres, hvor FDB-formanden Nyboe Andersen foreslår 
etableret en organisatorisk oplysningsindsats, der bliver til LOK, og hvor den nye mejerifor-
eningsdirektør Th. Mathiassen foreslår, at de mange små mejerier koordinerer deres res-
sourcer. Det bliver senere til Arla. 
 
For det andet vælger de jyske bønder den ukendte Anders Andersen til ny formand. Han 
skærer igennem striden ved at fastslå, at afsætningsarbejdet er andelsforeningens opgave 
og ansvar, mens det erhvervspolitiske primært er Landbo- og Husmandsforeningernes an-
svar, og at overordnede retningslinjer koordineres i Landbrugsraadet. 
 
1960’erne blev økonomisk vanskelige år, fordi vi stod uden for Fællesmarkedet. Landbruget 
mistede sin position som hovederhverv, og hvert år måtte 6.000 landmænd give op. I organi-
sationerne brugte vi mange kræfter på at skaffe landmændene overlevelsesmuligheder, men 
der skulle også skabes forudsætning for, at de familiebaserede bedrifter kunne være konkur-
rencedygtige også under nye vilkår. Det krævede omstillingsevne hos landmændene. Det 
hjalp LOK’s lokale debataftener med. LOK lærte også landmændene at bruge deres demokra-



350 

tiske indflydelse, ligesom organisationerne måtte forbedre den demokratiske beslutnings-
proces. 
 
Det med demokratiet ville Anders Andersen nu gerne selv definere. En gang var et forslag 
om afsætningen til behandling, men mejerier og slagterier var modvillige. Så holdt Anders et 
møde med de 2 formænd. Bagefter kunne Landbrugsraadets direktør meddele, at forslaget 
blev vedtaget – endda med kvalificeret majoritet, Anders mod de 2 andre. 
 
Andelsforeningerne gik i gang med de store strukturrationaliseringer, og i Landbo- og Hus-
mandsforeningerne fik vi landmandsuddannelsen på plads, og vi fik samlet alle de statslige 
forskningsinstitutioner i et fælles samråd. Det blev siden overtaget af landbrugsministeriet 
og senere af videnskabsministeriet, der i sin ophøjede visdom splittede det på hele 3 univer-
siteter!  
 
Heldigvis stod vi selv for rådgivningen. Men den var ved at glide os af hænde, fordi den var 
for spredt, og mange virksomheder – både private og andelsejede – var klar til at tage over. 
Den lokale rådgivning blev samlet i flerstrengede centre. Men det store spring kom, da vi i 
1971 samlede alle landsdeles rådgivning i et fælles landscenter, som siden 1987 har ligget i 
Skejby, og som er blevet vort ubestridte videncenter til sikring af en uvildig rådgivning til 
landmændene. 
 
Undervejs måtte nogle lokale foreninger slås sammen for at samle rådgivningen. Nogle syn-
tes, at det gik for stærkt til, at de kunne få sjælen med. Derfor appellerede en formand fra 
min hjemegn til, at man nøjedes med at tage små skridt, hvortil en kollega replicerede: ”Så 
ska’ du da pas’ pue, a’ du et’ kommer te’ å tråde baglængs”. 
 
Organisatorisk skete der yderligere det i 70’erne, at Tolvmandsforeningerne indtrådte i 
Landboforeningernes bestyrelse, og at Husmandsforeningerne indtrådte i Landbrugsraadet 
under forudsætning af fortsat suverænitet. Årtiet sluttede med, at også Landboforeningerne 
fik et landsdelegeretmøde, hvor ledelsen skulle stå direkte til ansvar overfor de lokale dele-
gerede. Denne styrkelse af demokratiet medvirkede til, at oprørerne i LR 80 hurtigt tabte 
pusten. 
 
80’ernes gældskrise, der var udløst af den uansvarlige økonomiske politik i 70’erne, krævede 
omfattende gældssaneringer. Men den udløste også en ny organisationsstrid. Mens det i 
50’erne var Landbo- og Husmandsforeningerne, der gik for vidt, var det nu mejeriernes og 
slagterriernes formænd, der truede med økonomiske sanktioner, hvis ikke Landbo- og Hus-
mandsforeningerne henlagde al erhvervspolitik til Landbrugsraadet. Her ville de to så sam-
men med Husmandsforeningerne nedstemme Landboforeningerne i spørgsmålet om indeks-
lån, som flertallet af landmænd var imod. Landboforeningerne var splittede. Nogle ville for 
fredens skyld bøje sig. Men flertallet sagde nej, og Landboforeningerne stod fast på sin suve-
rænitet. I stedet udbyggede man samarbejdet i rådet. Politisk opnåede man da også en 
statslig rentesanering på 2½ mia. kr. i stedet for de tilbudte indekslån på markedsvilkår. 
 
I 1995-96 prøvede man at udbygge samarbejdet. Men trods flertal i landsbestyrelserne blev 
planen henlagt, da der i Landboforeningerne var tvivl om, hvorvidt den valgte model til-
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strækkeligt sikrede en beslutningsproces, som altid afspejlede et flertal blandt landmænde-
ne.  
 
I stedet gennemførte man i 2003 den historiske fusion mellem Landboforeningerne og Fami-
liebruget, og derefter fusionerede Andelsudvalget og Landbrugsraadet. 
 
Så er vi fremme ved i dag, hvor I har lagt det hele sammen, men hvor man i fusionen respek-
terer, at der både er nogle bedriftsinteresser og nogle virksomhedsinteresser – foruden de 
overordnede fællesinteresser. 
 
Til dem, der måtte have indvendinger mod en organisation med 2 bestyrelser, vil jeg henvise 
til Piet Hein, der opfandt superellipsen. Han hævdede, at ellipsen er den ideelle geometriske 
figur, fordi den er defineret ved sine 2 centre, der nok er selvstændige, men indbyrdes af-
hængige. 
 
Andre vil indvende, at et sekretariat ikke kan være loyalt overfor 2 bestyrelser. Men jeg er 
dog sikker på, at Carl også vil løse den opgave. Jeg har selv prøvet gennem 25 år at skulle 
være loyal over for 2 ligestillede og ikke altid helt enige formænd – i alt 4 par. Derfor har 
prædiketeksten til 15. søndag efter Trinitatis iflg. 1. tekstrække altid appelleret til mig. Den 
står hos Mathæus kap. 6, v. 24-34: 
 
Dens først sætning lyder: ”Ingen kan tjene 2 herrer.” Og den slutter: ”Vær ikke bekymrede 
for i morgen. (For) Hver dag har nok i sin plage”. 
 
Så sandt så sandt, sagde jeg til mig selv. Trøsten hentede jeg så i LOK’s prædikantvejledning, 
som siger: Der findes hverken plager eller problemer, kun udfordringer. 
 
Jeg vil af hjertet ønske jer lykke og held med at gå i gang med den udfordring, det er at få 
denne spændende nye organisation til at fungere til flest mulig landmænds tilfredshed. 
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