De internationale markeder og erhvervsudviklingen
Dansk landbrugs største triumf
AF NIELS KÆRGÅRD

Indledning
Vore dages specialiserede samfundsvidenskaber - øko
nomi, sociologi, politologi, antropologi, økonomisk
historie osv. - arbejder oftest med meget afgrænsede
problemstillinger anskuet ud fra en specifik synsvin
kel. Kan ejendomspriserne forklares ud fra rationel
økonomisk adfærd? Skal de unges uddannelsesvalg
forklares ved økonomiske incitamenter, eller er der
tale om efterligning af rollemodeller? Hvordan funge
rer et marked med nogle få store udbydere? Hvor
stærk er den sociale arv?
Men fra samfundsvidenskabernes start har der
også været nogle, der har arbejdet med de store makrosynteser. Hvad er det, der betinger fremskridt, og
hvad er det, der gør nogle lande mere velstående end
andre? Hvorfor er fx Danmark blevet et af verdens ri
geste lande målt ved nationalindkomst per capita og
danskerne et afjordens lykkeligste folk målt ud fra de
internationale spørgeskemaundersøgelser, der i de se
neste årtier er blevet lavet en hel del af?
Svarene på de store spørgsmål er naturligvis langt
fra enkle, og der er også langtfra konsensus om, hvad
der er de rigtige svar. Der kan være betydelige elemen
ter af uforklarlige tilfældigheder, og teorierne er man
ge. Adam Smith (1776) var overbevist om, at det, der
betinger økonomiske fremskridt, er handel og arbejds
deling. Specialisering øger produktiviteten. Det er
stadig en teori med mange tilhængere, fx nobelprista
geren Milton Friedmann (1980), der malende beskri
ver, hvordan en blyant kun koster nogle få kroner,
fordi den består af træ fra Oregon, grafit fra Ceylon,
farvestoffer fra Italien og viskelæder fra Indonesien
sat sammen af store maskiner i Californien. Alt kom
mer derfra, hvor det er billigst.
Men hvis handel og arbejdsdeling skal kunne lade
sig gøre uden de store omkostninger, kræver det ud
over effektiv transport en vilje til fremskridt og tillid
til samarbejdsparterne. Der skal bestemte holdninger
til. Her understregede en række forskere omkring år
1900 religionens betydning. Kendt er især Max Weber
(1904-1905), der så protestantismen og specielt den re
formerte kirke som baggrunden for USA’s og Nordvesteuropas ledende rolle i det industrielle gennem
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brud og markedsøkonomiernes opblomstring. Et jor
disk liv med nøjsomhed (økonomerne ville sige: en
stor opsparingstilbøjelighed) og flid er et godt grund
lag for økonomisk vækst.
Andre har set teknologiske opfindelser som nøgle
faktoren bag den samfundsmæssige udvikling. Det in
dustrielle gennembrud er tæt forbundet med opfin
delsen af dampmaskinen og dermed jernbanerne og
damperne. Senere kom vækstbølger forårsaget af fx
elektriciteten, samlebåndene og computerteknologi
en. Joseph Schumpeter (1912/1934) er et af de store
navne inden for denne teoribygning.
Mange andre teorier kunne nævnes. Nyere økono
misk vækstteori arbejder meget præcist med forhold
som opsparingstilbøjelighed, befolkningsvækst, ud
dannelse og teknologi (fra hver sin generation Solow
1956 og Romer 1990). Ester Boserup (1965) har set be
folkningsvæksten og behovet for øget fødevareforsy
ning som den ledende drivkraft. Douglas North (bl.a.
North 1990) har lagt vægt på økonomiske institutio
ner som ejendomsret og pengevæsen.
Selv når det er store makrosynteser, der behandles,
er det vigtigt at sondre mellem, hvad der betinger
væksten i verdensøkonomien, herunder de ledende re
gioner, og hvad der betinger væksten i det enkelte
land. For det enkelte land kan en optimal deltagelse i
den internationale arbejdsdeling være nok til at be
tinge en stor velstandsfremgang (jf. fx Adam Smith).
I denne artikel skal der ses på et meget konkret ek
sempel til illustration af de store synteser, nemlig den
vel nok største succes i dansk økonomisk historie,
overgangen i 1880’erne fra et kornproducerende land
brug til et husdyrproducerende. Her indgår mange af
de store syntesers hovedelementer i de givne forklarin
ger. Mange har forklaret det ved »ånden«, højskoleog andelsbevægelsen. Andre lægger vægt på teknolo
giske innovationer, centrifuger og isafkøling. Men det
er værd at understrege, at baggrunden for det hele var
en tilpasning til internationale markedsforhold. At
tale om »udenlandsk inspiration« er alt for blødt. Det
var en direkte udnyttelse af nye tendenser på de inter
nationale markeder.

I andet afsnit ses på, hvad der skete i dansk land
brug i perioden 1870-1914. Tredje afsnit ser på de tek
nologiske forklaringer, fjerde afsnit på den holdnings
mæssige baggrund, femte afsnit på de internationale
forudsætninger, og endelig er sjette afsnit en kort kon
klusion.

Dansk landbrugs udvikling 1870-1914:
Succes mod alle odds
I hele perioden fra Napoleonskrigene til 2. verdens
krig var landbruget det dominerende erhverv i Dan
mark, og den ved landboreformerne sidst i 1700-tallet
skabte gårdmandsklasse den dominerende samfunds
klasse. Landbefolkningen udgjorde i 1855 hele 78 pct.
af den samlede befolkning, og stadig 60 pct. ved fol
ketællingen i 1911 (Olsen 1962). Landbruget alene bi
drog i 1857 med omkring halvdelen af det samlede
danske nationalprodukt og stadig med omkring en
tredjedel i 1914 (Hansen 1972-1974). Den danske eks
port bestod i meget høj grad af landbrugsvarer; i hele
perioden 1880-1914 udgjorde landbrugsvarer 85-90
pct. af den samlede eksport (Olsen 1962).
Perioden 1830-1870 er blevet kaldt »kornsalgspe
rioden«. I næsten et halvt århundrede var dansk eks
port i meget høj grad korn og stude. Kornet blev pri
mært afsat til Storbritannien. Det stigende antal indu
striarbejdere i England skulle brødfødes, og det skete
bl.a. med dansk korn. Men denne positive udvikling
så ud til at skulle stoppe omkring 1880. Jernbaner og
dampskibe førte betydelige mængder af billigt ameri
kansk og russisk korn ind på de vesteuropæiske mar
keder, og i forhold til de priser kunne dansk landbrug
ikke konkurrere.
Datidens eksperter så da også med pessimisme på
dansk landbrugs fremtid. Der var på det tidspunkt
kun to professorer i økonomi i Danmark, og den mest
etablerede af dem, William Scharling,1 holdt foredrag
om problemstillingen i Nationaløkonomisk Forening
i 1883. Han så ikke med optimisme på dansk land
brugs fremtid. Han kaldte sit foredrag »Hvor længe
vil Danmark kunne forblive et kornudførende land?«,
og han så ikke lyse udsigter for hverken kornekspor
ten eller den øvrige landbrugseksport:

i. William Scarling (1837-1911) fik universitetets guldmedalje i
1862 og blev professor i 1869. Den stilling beklædte han til sin
død, kun afbrudt af en kort periode 1900-1901 som finansmini
ster. Han sad i Københavns Borgerrepræsentation 1873-1881 og i
Folketinget 1876-1898 for Højre. Han var formand for National
økonomisk Forening 1898-1900.

Vi maa under alle Omstændigheder være forbe
redte paa, at Danmark næppe vil gaa ind i det
næste Aarhundrede som et kornudførende Land,
og efter al Sandsynlighed vil Forholdet snarest
blive dette, at Danmark ved Udgangen af det in
deværende Tiaar (1880-90) allerede kun i gode
Høstaar vil kunne udføre Korn og i slette Høstaar
vil være nødsaget til at indføre større eller mindre
Kvantiteter, medens det i næste Tiaar oftere vil
komme til at indføre end til at udføre Korn. At
der til den Tid skulde blive en forøget Udførsel af
de øvrige Landbrugsprodukter, som kunde yde
Erstatning for, at Kornet ikke længere er Udførselsgjenstand, maa efter det foran Paaviste anses
for lidt sandsynligt; at den større Menneskemæng
de ogsaa vil behøve saa meget større Mængder
paa Kjød, Smør og andre Fødevarer, at ogsaa
denne Udførsel vil aftage. (Scharling 1883, s. 25J)

Der var ifølge Scharling kun en vej; vi måtte finde an
dre eksportmuligheder:
Hvorledes skulle vi til den Tid kunne skaffe os
den nødvendige Tilførsel af Kul, Metaller, Kolo
nialvarer, Tømmer o.a. uundgaaelig nødvendige
Artikler, som vort Land ikke kan producere eller i
alt Fald ikke i tilstrækkelig Mængde? I sine store
Træk ligger Svaret lige for Haanden: Det maa
blive vor Industri, vor Handel og Skibsfart, som
skulle skaffe de nødvendige Midler til at betale vo
re Indførseler med, naar vort nuværende HovedBetalingsmiddel, Landbrugsprodukterne, formind
skes og delvis forsvinder. (Scharling 1883, s. 26)

Men det var en helt forkert prognose. Dansk landbrugs
måske mest glansfulde periode overhovedet blev pe
rioden fra 1883 til 1914; specielt husdyrproduktionen
steg kraftigt, jf. tabel 1.
tabel

i. Husdyrproduktion i mio. kg

Periode

Smør

Ost

!875-79

41

12

60

1880-84

47

13

72

9
II

Svinekød

Æg

9

1885-89

53

14

86

1890-94

68

14

IOO

15

!895-99

74

15

133

20

1900-04

84

16

160

27

1905-09

104

T7

187

31

1910-14

112

T7

229

40

Kilde: Bjørn 1988, s. 264
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figur i. Udførslen
af landbrugsvarer
fandt sted fra både
Esbjerg og en ræk
ke østjyske havne
byer. Her ses Jyske
Dampskibsselskabs
båd »Freja«, der er
ved at blive lastet
med smørdritler,
en aflandbrugets
store eksportvarer
til England. Foto:
Randers Lokal
historiske Arkiv.

Andelen af
animalske
produkter i
eksporten %

Andelen af land
brugseksporten,
der går til Stor
britannien %

Eksportens
andel af den
samlede
produktion %

i875

58

41

38

1880

51

38

40

68

49

37

0

81

56

43

00

59

48

1881

527

IT)

87

T9°3

1-457

1900

88

59

53

T923

2-855

T9°5

86

53

58

T933

4-477

1910

91

60

61

T953

4-310

Kilde: Olsen 1962 og Henriksen 1993

1963

7-334

T973

8-929

t983

9-253

T993

11.568

Der er mange mulige forklaringer på denne succes.
Både den teknologiske udvikling og de folkeligt-religiøse vækkelser var medvirkende årsager. Der skete
bemærkelsesværdige ting, det er værd at se nærmere
på, på begge disse områder i denne periode.

2003

12-949

Kilde: Statistisk Årbog, diverse årgange
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3. Dansk landbrugseksport

00

2. Bestanden af svin i Danmark, 1000 stk

tabel

IT)

tabel

Men det var ikke sådan, at man fandt nye markeder tværtimod steg eksporten til Storbritannien, og en sti
gende andel af produktionen gik til eksport, jf. tabel 3.

O
O
O
O

Det, der skete, var, at man omstillede sig fra produk
tion af korn til produktion af animalske produkter
(figur i). Dermed blev billigt korn ikke en ulempe,
men en fordel, for nu var korn ikke længere noget,
man skulle sælge, men noget man skulle bruge som
foder.
Produktionsstigningen for en række af de animal
ske produkter, dansk landbrug stadig lever højt på,
startede i denne periode. Den største succes helt op til
vor tid har utvivlsomt været det danske svin; fra be
skedne 500.000 i 1881 er bestanden gradvist steget til
omkring 13 mio., jf. tabel 2.
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FIGUR 2. Th. R.

Segelcke (18311902) er blevet
kaldt »det danske
mejeribrugs fader«.
Han var fra 1873
lærer på Den Kon
gelige Veterinærog Landbohøj
skole, og her ses
han ved tavlen på
Landbohøjskolen.
Foto: Det Biovi
denskabelige Fa
kultetsbibliotek.

Den teknologiske udvikling
Når man i dag taler om vækst, er det almindeligt at
lægge vægt på innovationer og tekniske fremskridt.
Og innovationer var der en bølge af i den periode. Al
lerede i 1878 konstruerede og patenterede Lars Chri
stian Nielsen (1849-1929) på Maglekilde Maskinfabrik
den første kontinuert virkende centrifuge, som fra
1881 blev produceret i et større antal på Burmeister &
Wain. Ligeledes i 1878 udviklede svenskeren Dr. Karl
de Laval (1845-1913) en anden type centrifuge, og en
frugtbar konkurrence mellem de to typer udviklede

sig. Specielt for de små brugs leverancer var centrifu
gerne en stor fordel, for de kunne isolere fløden, selv
for mælk, der var transporteret ad ujævne veje og
hældt sammen fra mange producenter, hvor mælken
ellers skulle have ro for at få fløden til at flyde ovenpå
(se Bjørn 1988, s. 324).
Men også flere forskere prægede perioden, spe
cielt Th. R. Segelcke (1831-1902) og N.J. Fjord (18251891). Segelcke (figur 2) blev uddannet i 1854 på Poly
teknisk Læreanstalt og var i 1861-1889 mejerikonsu
lent ved Det Kongelige Danske Landhusholdnings
selskab. Fra 1873 havde han hovedstilling på Den
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, først som
docent og senere som professor. Det var i høj grad
hans forskning i mejeridrift og hans uddannelse af
unge i mejeribrug, baseret på systematisk iagttagelse
af praksis, der dannede basis for mejeribrugets omstil
ling fra en lidt tilfældig biproduktion til en stor og na
turvidenskabeligt baseret produktion af kvalitets
smør. »Det er derfor med rette, at han kaldes det dan
ske mejeribrugs fader« (Christensen 1926).
N.J. Fjord blev docent i fysik på Landbohøjskolen,
inden han havde færdiggjort sin kandidateksamen, og
gik straks i gang med observationer og forsøg, fx med
de meteorologiske observationer, der førte til Meteo

FiGUR 3.11883 oprettedes på docent Fjords foranledning Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, der fik til huse på

Rolighedsvej 25 på Frederiksberg. Laboratoriet fungerede indtil 1. verdenskrig som en del af Landbohøjskolen, men
blev derefter udskilt under navnet Statens Husdyrbrugsforsøg. Det blev i 1989 lagt sammen med Statens Planteavls
forsøg til Danmarks Jordbrugsforskning. Det oprindelige hus på Rolighedsvej med Fjords statue foran rummer i
dag Københavns Universitets Fødevareøkonomiske Institut. Foto: Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek.
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rologisk Institut, med varmens forplantning i kød un
der kogning (bl.a. for at bekæmpe trikiner) og måske
først og fremmest med isafkøling i mejeribruget. An
dre af hans betydningsfulde forsøg vedrørte roers an
vendelse som foder for malkekøer og pasteurisering af
mælk. Ved hans død bragte Tidsskriftfor Landøkonomi en
54 sider lang nekrolog, der omtaler ham som »Land
brugets dygtigste og mest geniale Raadgiver« (Storch
1891). Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles
laboratorium for landøkonomiske forsøg, senere be
nævnt »Landøkonomisk Forsøgslaboratorium«, blev
startet i 1882 (figur 3). Det var bygget op omkring
N.J. Fjords person. Segelcke og Fjords officielt aner
kendte betydning for samfundet kan bl.a. ses af, at de
begge stadig har veje i København opkaldt efter sig.
De videnskabeligt baserede fremskridt og den
deraf følgende teknologiske udvikling viste sig også
tydeligt i landbrugets produktivitet, fx gav en mal
keko i gennemsnit 1.350 kg mælk pr. år i 1871 og 2.750
kg pr. år i 1914 (Olsen 1962, s. 91), og kerneudbyttet af
byg steg fra 16,9 hkg per ha i 1880-1884 til 22,4 hkg per
ha i 1910-1914 (Dannfelt 1926, s. 314). Mange ting spil
lede en rolle for produktivitetsfremskridtene; afgø
rende var bl.a. en ting som vinterfodring af køerne (jf.
Henriksen & O’Rourke 2005).

Ånden i sektoren og socialkapitalen
Der er imidlertid langtfra enighed om, at det var tek
nologien, der skabte den økonomiske vækst i dansk
landbrug i perioden 1880-1914. Mange har set udvik
lingen som et resultat af de folkelige og religiøse væk
kelser, der var inspireret af bl.a. N. F. S. Grundtvig
(1783-1872). De økonomiske effekter af disse vækkel
ser henføres mest til højskolerne og andelsbevægel
sen.
Dansk Landbrugsmuseum på GI. Estrup har i
2009 opstillet en udstilling med en dansk landbrugs
kanon. Her er ti genstande fra stenalderens gruttekværn til 1950’ernes Ferguson-traktor udvalgt som re
præsenterende de mest centrale milepæle i dansk
landbrugshistorie. Den i denne artikel behandlede pe
riode er repræsenteret med hele tre genstande, Maglekildecentrifugen, Lurmærket fra 1901 - og Grundtvig
symboliseret ved en talerstol.
Mange har set folkehøjskolen, andelsbevægelsen
og grundtvigianismen som tre sider af samme sag, fx i
kirkehistorikeren P. G. Lindhardts formulering:

Andelsmejeriets skorsten, højskolens borge og de
»frie« menigheders kirkespir er i lige grad bevæ
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gelsens symboler; uanset om man anlægger øko
nomiske, kulturelle eller religiøse perspektiver
drejer det sig om de samme mennesker. Grundt
vigianismen var og forblev gårdmandens religion-, det
var en mægtig styrke at have rod i en klassebe
vidst stand, styrket af økonomisk opgang og soci
alt fællesskab. (Lindhardt 1978, s. 126)

Mindst lige så lyrisk beskrives dansk landbrugs om
stilling i Herbert Heatons klassiske lærebog vedrø
rende Europas økonomiske historie, der kom i adskil
lige oplag fra 1936 til 1965. Det hedder heri:
Cooperation became part of the Danish atmo
sphere. If cooperation was the nitrogen, educa
tion was the oxygen. In the fifties and sixties,
when the peasant and political outlook was
rather grey, Bishop Grundtvig and Kristen Kold,
son of a shoemaker, began to organize »people’s
high schools«. By 1885 over a hundred existed,
with 10,000 students. To them young men went in
winter and young women in summer. Their work
was not vocational or technical, but cultural and
civic. In them the young Dane got an interest in
life at large, a pride in his place in society, and an
enthusiasm for his class and country. The spirit
that gave stimulus, leadership, and morale to the
agricultural transformation was distilled in those
schools. (Heaton 1948, s. 253t)
Kirkehistorikeren Anders Pontoppidan Thyssen be
skriver forbindelsen mellem grundtvigianismen og
andelsbevægelsen noget mere forsigtigt:
Først bør det fastslaas, at det i Reglen ikke var de
Ordførere, der ellers stod i Forgrunden inden for
den grundtvigske Kreds, som gik i Spidsen. Den
grundtvigske Presse beskæftigede sig overhove
det kun lidt med Andelssagen. Højskolerne synes
heller ikke at have gjort det i større Udstrækning;
men alligevel er der almindelig Enighed om deres
Elevers Betydning for Bevægelsen. Fra den
grundtvigske Høj - og Landbrugsskole udgik »de
fleste af de Mænd, der havde Vilje og Evner til at
tage Ledelsen i deres Haand paa en Maade, som
Landbefolkningen forstod og billigede«. Og de
egentlige Pionerer inden for alle tre grundlæg
gende Andelsforetagender hørte for en stor Del
hjemme i Grundtvigianismen og Højskolens Ver
den ... Mejeristerne følte sig da ogsaa ofte knyttet
til den grundtvigske Kreds; i 1888 hed det sig, at
næsten alle Fyns Mejerister og Mejersker var

Brugsforeninger Andelsmejerier Andelsslagterier
på landet
”9

0

0

0

Selvom denne holdning ikke har stået uanfægtet, men
af nogle er blevet anset for en romantisering af en ret
kontant økonomisk omstilling, så har den også fundet
støtte i nyere økonomisk forskning. I de allerseneste
årtier er det igen blevet moderne at lægge vægt på
værdien af mere abstrakte begreber som tillid og sam
menhængskraft. Blandt økonomer er det blevet al
mindeligt at tale om »social kapital«, og dette begreb
er også blevet brugt som udgangspunkt for analyser
af den danske andelsbevægelse og landbomiljøet i
slutningen af 1800-tallet (jf. fx Chloupkova mfl. 2003,
Svendsen & Svendsen 2000 og 2006).
Rent empirisk ligger det i hvert fald fast, at andels
bevægelsen er en helt central del af landbrugets om
stilling fra 1880’erne og frem (figur 4). Det første an
delsmejeri kom i 1882, og derefter bredte bevægelsen
sig hurtigt, jf. tabel 4.

4. Brugsforeninger, andelsmejerier og
andelsslagterier i udvalgte år

tabel

395

679

10

1900

827

942

26

19 T4

i47°

1168

41

1880
00

Medlemmer af Ryslinge Valgmenighed, der fik
Navnet »Mejeristmenigheden«. Og noget lig
nende gjaldt sikkert deres Arbejdsgivere; i hvert
Fald viste en Undersøgelse, som Poul la Cour fo
retog i 1897, at 47 pct. af Andelsmejeriernes Formænd havde været paa Højskole og 24 pct. paa
Landbrugsskole. (Thyssen 1957, s. 466!)

Kilde: Olsen 1962, s. 58

Der er ingen tvivl om, at dansk smør, ost og bacon
først og fremmest blev produceret på andelsmejeri
erne og andelsslagterierne. Det er mindre klart, om
andelsbevægelsen var en pragmatisk løsning på nogle
praktiske problemer, eller om det var en mere ideolo
gisk del af de folkelige bevægelser omkring den kirke
lige grundtvigianisme og det politiske Venstre.
Andelsmejerierne var en hensigtsmæssig løsning
på nogle størrelsesøkonomiske problemer. Gårdene
var ikke store nok til, at de hver for sig kunne bear
bejde mælken, slagte svinene og markedsføre produk
terne på en rationel måde. Med de begrænsede trans
portmuligheder for frisk mælk var bønderne helt af
hængige af et lokalt mejeri og mejeriet tilsvarende af-

figur 4. Fårevejle Andelsmejeri lige efter 1900. Den lille bygning til højre for skorstenen er nok et af spånklædte
ishuse, som blev almindelige i slutningen af 1800-tallet. Isafkøling var et af de store fremskridt i 1800-tallets slut
ning. Bemærk også, hvordan kirken står lige bag mejeriet. Foto: Odsherreds Lokalarkiv.
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figur 5. De re
ligiøse vækkelser
og højskolen var af
central betydning
for fremskridtene i
landbruget i slut
ningen af 1800-tallet. I den grundt
vigske højskole
bevægelse blev
Askov et flagskib.
Her ses forstander
Ludvig Schrøder
på Askovs talerstol
i 1902 malet af Erik
Henningsen. Foto:
Det Nationalhisto
riske Museum,
Frederiksborg Slot.

hængigt af leverancer af lokale råvarer; der var et
oplagt potentielt lock-in problem, hvor begge parter
var helt afhængige af hinanden. Det måtte løses ved
en eller anden form for langtidskontrakt eller vertikal
integration. Et andelsmejeri med bønderne som an
delshavere var en nærmest ideel løsning på dette pro
blem. Kvalitetsmålingerne, fx måling af fedtprocenter
i mælken, var i starten også vanskelige, og de sociale
normer til forhindring af snyd (fx ved at blande vand
i mælken) var utvivlsomt også større, når det var ens
kollegaer, man snød, end hvis det havde været en
erhvervsmand fra byerne, der led tabet (Henriksen
T999)Der er således ingen tvivl om, at andelsmejeriet var
en økonomisk hensigtsmæssig konstruktion, men der
er også mange indikationer, der peger på, at andelsbe
vægelsen, højskolen og det religiøse hang tæt sam
men.
Eleverne på højskolerne var i høj grad gårdmands
sønner. Den første folkehøjskole blev startet i 1844, og
i 1916 var der 72 folkehøjskoler og 18 landbrugsskoler
(figur 5). I tabel 5 ses en fordeling af højskoleeleverne
efter sociale baggrund; forbindelsen mellem gård
mandsklassen og højskolen er tydelig.
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5. Fordeling af højskoleelevernes
sociale baggrund, procent

tabel

År

r873

1879

1883

1888

Gårdmænd

69

60

63

57

Husmænd

T7

23

21

23

Håndværkere

6

9

IO

12

Andre

8

8

6

8

IOO

IOO

IOO

IOO

I alt

Kilde: Bryld & Haue 1982, Skovmand 1944

En indikation af den tætte forbindelse mellem det kir
kelige og andelsbevægelsen er de søndagslukkede me
jerier. Indre Mission kæmpede for at komme hvileda
gen i hu, og »Foreningen til Fremme af Søndagens
rette Brug« spillede en betydelig rolle i periodens of
fentlige debat. I Ringkøbing Amt, hvor Indre Mission
stod stærkest, var over halvdelen af mejerierne i 1930
helt eller delvist søndagshvilende, jf. tabel 6. En hel
del steder var konflikterne mellem de religiøse retnin
ger så bitre, at der var både et grundtvigiansk andels
mejeri og et søndagslukket indremissionsk mejeri; det
er der eksempler på i 11 jyske sogne.

tabel

6. Mejerier med søndagshvile i 1930

Amt

Antal andels Heraf helt eller Søndags
mejerier i alt delvist søndags hvilende
hvilende
i procent

Ribe

79

II

i3>9

Ringkøbing

121

63

52.1

Thisted

37

9

24.3

Vejle

80

T3

16,2

Viborg

92

7

7.6

Andre Jyske

49 8

12

2,4

Øerne

506

6

I,I

1-413

122

8,6

I alt

Kilde: Bryld & Haue 1982, Bjørn 1982

Det er også oplagt, at bygningen af både andelsmeje
rier, forsamlingshuse og missionshuse toppede i
1880’erne ogi89o’erne,jf. tabel 7.1 tabellen er kun an
ført tal for missionshuse, men konkurrerende mis
sionshuse og grundtvigianske forsamlingshuse blev
meget ofte opført næsten samtidigt, jf. Larsen 2005, så
tallene for forsamlingshuse ville antagelig se helt til
svarende ud.

7. Opførelsestidspunkt for andelsmejerier
og missionshuse
tabel

Periode

Andelsmejerier

Missionshuse

0

9

1880-89

679

103

i89o-99

263

323

1900-1909

120

221

-

91

Før 1880

1910-1919

er værd at understrege, at det hele byggede på en til
pasning til de internationale markeder. Det hele var
styret af de internationale markeder for landbrugsva
rer og udviklingen i efterspørgslen efter fødevarer i
Storbritannien.
Hele omstillingen blev som allerede antydet ud
løst af de faldende priser på korn, der blev forårsaget
af introduktionen af billigt amerikansk korn på det
europæiske marked. Som figur 6 viser, faldt priserne
på både animalske produkter og korn, men priserne
på korn faldt mest, og det gjorde hele omstillingen ra
tionel. Det afgørende for rentabiliteten i den animal
ske produktion var ikke, at priserne på de animalske
produkter gik op - for det gjorde de ikke - men at for
holdet mellem priserne på de animalske produkter
(output) og på råstoffer som foder (input) bevægede
sig i gunstig retning. De animalske produkter faldt
nok i pris, men kornet, der blev brugt til foder, faldt
endnu mere, og derved blev det muligt at etablere en
profitabel animalsk produktion.
Men det billige korn var ikke den eneste forudsæt
ning for den succesfulde omstilling af dansk land
brug. Der var også et voksende marked for animalske
produkter i England. Velstandsstigningen i Storbri
tannien havde nået sådanne højder, at der var blevet et
marked for disse animalske produkter. Englænderne
var blevet så rige, at de ikke ville leve af brød og kar
tofler alene; de ville også have smør på brødet, og ba
con og æg til morgenmad. Det er et relativt generelt
udviklingstræk, at når forbrugerne bliver rigere, går
de fra en vegetabilsk kost til at inkludere flere animal
ske fødevarer som fx kød. Og de engelske forbrugere
havde nået et stade i velstandsudviklingen, hvor mar
kedet for animalske produkter var i fremgang.

figur 6. Priser på
animalske landbrugs
produkter og korn,
1875-76 = 100

Kilde: Larsen 2005 og Olsen 1962

Der er altså mange argumenter for en sammenhæng
mellem de forskellige religiøse vækkelser og landbru
gets økonomiske omstilling. Kevin O’Rourke 2002
finder faktisk signifikante forskelle i mejeribrugets ud
vikling mellem katolske og protestantiske distrikter i
Irland. O’Rourke understreger dog andetsteds, at re
ligiøs enighed er det afgørende, snarere end hvilken
religion der er enighed om: »Denmark’s homogeniety, not its Protestantism, led to the success of co
operation there« (O’Rourke 2007, s. 1357).

Den afgørende forudsætning
Både den teknologiske udvikling og de folkelige væk
kelser (»social kapital«) spillede altså en rolle for
dansk landbrugs succes i perioden 1880-1914. Men det

Kilde: Olsen 1962

no

Animalske produkter
100
90

80

70

60

i®75’76

1883-84

1890-91

1900-01

1912-13
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Det er selvfølgelig helt berettiget og relevant at
analysere den danske teknologiske udvikling og de
uddannelsesmæssige og menneskelige forhold, der
muliggjorde omstillingen og landbrugets vækst. Der
er en lang række personligheder, der fortjener at blive
husket som foregangsmænd og igangsættere. Men
det må ikke glemmes, at den helt afgørende forudsæt
ning for hele succeshistorien var udviklingen på de in
ternationale markeder for landbrugsprodukter.

Konklusion
Dansk erhvervsliv - landbrug, industri og søfart - har
mange succeshistorier. Dygtige pionerer og driftige
ledere har banet vejen for små og store triumfer. For
skellige bevægelser har skabt entusiasme og samar
bejdsvilje i befolkningen, og det har været afgørende
for de største succeser.
De største resultater er opnået, når det er lykkedes
at få mange grupper til at spille sammen. Dansk land
brugs største triumf, perioden 1880-1914, er netop ka
rakteristisk ved, at der ikke er nogen enkeltperson,
som rager meget op over de andre. Dygtige forskere,
tilpasningsparate bønder, veluddannede mejerister
og driftige ledere var alle led i kæden, og det er meget
svært at sige, om det var højskoleforstandere, landbo
ledere, forskere, teknikere eller grundtvigianske præ
ster, der spillede den største rolle (figur 7). Det er nok
en vigtig lære, at de, der viste sig nyttige, ikke kun var
dem, som økonomer og politikere normalt anser som
direkte nyttige for produktiviteten og konkurrenceev
nen; teologer, humanistiske højskolelærere og lokale
idealister spillede mindst lige så vigtig en rolle for det
økonomiske fremskridt. Det er relevant at spørge, om
det var ingeniører og teknikere eller præster og høj
skolelærere, der betød mest for dansk landbrugs kon
kurrenceevne i 1880’erne; og svaret er langtfra oplagt.
Det er der måske en morale i, som det er værd at hu
ske, når man diskuterer, hvad der er samfundsnyttig
forskning og uddannelse.
Der er måske også en pointe i, at hele den impone
rende erhvervsudvikling i Danmark i perioden 18801901 foregik uden prioriteringer og strategier fra det
politiske systems side. I hele perioden var landbruget
og dets parti Venstre på kant med regeringen og øn
skede ikke nogen indblanding. Det er også nævnt,
hvordan eksperterne (professor Scharling) ikke så no
gen udviklingsmuligheder i landbruget. »Vækst uden
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Selv om landbrugets succes i perioden 1880-1914 ikke kan tilskrives
nogen enkeltpersoner, var der en lang række personligheder, der ragede op.
En af de betydeligste var N.J. Fjord (1825-1891). Han blev docent på Landbo
højskolen ved Højskolens start i 1858, allerede inden han var blevet kandidat
fra Polyteknisk Læreanstalt, og »Docent Fjord« blev en legende i dansk land
brugsforskning og rådgivning. Alfred Jacobsens Billeder til Skolebrug, Dansk
Skolemuseum.
figur 7.

plan« har professor Svend Aage Hansen kaldt en ana
lyse af 1890’ernes erhvervsudvikling (Hansen 1969).
Men det er helt centralt at huske, at denne succes
- og stort set alle de andre succeser, dansk erhvervsliv
har haft - er baseret på en forudseende og iderig til
pasning til de internationale markeders muligheder.
Succesernes helt afgørende forudsætninger har ligget
i udlandet - men der skulle selvfølgelig initiativrige
danskere til at gribe chancerne.
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