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I.

Indledning.

Nu er Smørret i fremtrædende Grad det danske Land

brugs vigtigste Produkt og Landets betydeligste Export
artikel. Det er imidlertid kun forholdsvis faa Aar, at dette 
har været Tilfældet, og formentlig vil det i Aar, da vi staar 
ved Aarhundredskiftet, ikke være ubetimeligt, men ret inter
essant og lærerigt at kaste Blikket tilbage for at gjenkalde i 
Erindringen, hvorledes Udviklingen er foregaaet.

I første Halvdel af Aarhundredet fandtes der vel Mælkeri- 
gaarde i Landets forskjellige Egne, hvor man havde Kohold 
og ikke udelukkende Studefedning, men Smørproduktionen 
var dog i sin Helhed kun af ringe Betydning. Som paalide- 
lige Exempler om de daværende Forhold kan det nævnes, at 
i Amtsforvalter Brinck-Seidelins Beskrivelse over Hjørring 
Amt 1828 hedder det, at en Hollænderi-Forpagter dér i 
Amtet ej giver stort over en Fjærding Smør af Baasen (altsaa 
56 Pd. Smør om Aaret for Mælken af 2 Køer). Men der 
siges ogsaa, at i Liveraa Mølle presses Olje af Hørfrø og Frø 
af Agerkaal. Oljen sælges baade i Omegnen og i Aalborg, 
hvorimod Oljekagerne uretteligen bruges til Brændsel. — Svin 
og Grise søgte man at sælge til Norge, idet den tidligere Af
sætning af Svin til Sønder-Jylland er ophørt, som foregik 
paa den Maade, at Kniplings-Kræmmere fra Egnen om 
Tønder kom og solgte Kniplinger, hvorefter de for deres 
Fortjæneste kjøbte Svin; i Sandhed højst forskjellige Varer!

I Beskrivelsen over Viborg Amt nævner St. St. Blicher 
1839 først og fremmest -»Fortrædeligheden med Malkepiger«
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som én af de Aarsager, der anføres til, at man paa flere 
Gaarde er gaaet tilbage fra Malkekøer til Studehold.

I Beskrivelsen af Svendborg Amt hedder det, at det ved 
Forsøg er befundet at være sandt, at den sidste Mælk ved 
Malkningen er den fedeste, men -»denne gaar tilforladelig en 
tabt paa de fleste Herr eg aar de« .... Korn faar Køerne 
aldrig. Hø i Almindelighed kun om Foraaret, naar de be
gynder iét kælve. Hovedføden er Halm, som saa omhygge- 
ligen gjennemtærskes, at selv den sidste svange Kjærne 
kommer af, og Følgen er, at om Foraaret er Kvæget saa af
kræftet, at paa de fleste store Gaarde dør aarlig flere Køer, 
og at man ofte maa rejse de øvrige, ja: hænge dem i Seler 
for at faa dem til at staa paa Benene.

I Beskrivelsen af Odense Amt siger Landøkonomen 
Jac. Aall Hofman (Bang) 1843, at Produktionen paa Hofmans
gave var 12—1400 Potter Mælk pr. Ko, hvoraf omtrent 70 
Pd. Smør foruden omtrent 60 Potter Mælk pr. Ko til Hus
holdningen og til Kalvene. Af Ost havde han haft 50—60 
Pd. pr*. Ko, efter som der om Sommeren er brugt mere 
eller mindre til Svinene. Der brugtes omtrent 17 Potter 
Mælk til 1 Pd. Smør. — Bønderne regner 1 Fjærding Smør 
af hver Ko, men af Mangel paa nøje Bogføring har For
fatteren kun kunnet erholde faa nøjagtige Oplysninger. Naar 
man f. Ex. hos Bønderne spørger, hvor mange Pd. Smør de 
regner af en Ko, hvor mange Pd. de deraf regner til Hus
holdningen osv., da sér de utilfredse paa Spørgeren.

Om Smørhandelen fortæller Hofman (Bang) videre, at 
den er ej saa betydelig i Odense som i Svendborg. Smør
handelen er, ligesom Smørrets Behandling, ej, hvad den 
burde være, og hidtil har hverken Landmanden eller Kjøb- 
manden søgt samvittighedsfuldt at holde Smørret i god 
Kredit. Vi kan ikke vænte, at der vil indtræde nogen stadig 
Forhøjelse i de Priser, som i Almindelighed betales for 
Herregaardssmør, saa længe den Skik vedvarer, at en Gaards 
hele Produktion leveres én Gang om Aaret og fornem
melig: efter at en Del af Sommersmørret, der ikke holder 
sig godt, har staaet i nogle Maaneder i Tønder paa Gaarden. 
Kjøbmanden nødes herved til at tage det mindre gode med 
det gode og byder saaledes en mindre Pris for det hele, 
end han ellers kunde taale at give, især naar Smørret
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leveredes efterhaanden og der var regelmæssig directe For
bindelse med England og fornemmeligen med London, hvor
hen man kunde sende Smørret friskere, end nu er Tilfældet, 
med sikrere Udsigt til høje Priser.

Det jyske Smør siges at være bedre end del fynske, og 
særlig siges det fynske Bøndersmør at være meget daarligt. 
Det har i England og Skotland været mest anvendt til 
»Smørelse for Maskiner og for Faar«*)  I Hamburg staar 
det ej heller i nogen god Kredit, og Skippere fra Odense 
har forsikret, at de for at afsætte Bøndersmør fra Fyn har 
maattet sætte det over paa jyske Skibe, før end det kunde 
finde Afsætning, og man paastaar, at en Del Smør, »for
falsket med kogte Kartofler«, der for nogle Aar siden blev 
solgt til nogle Restaurationer i Hamburg, skal have bidraget 

til denne Miskredit.

*) Da Ulden endnu stod i høj Pris, kunde det betale sig at anvende 

billigt Smør, blandet med Tjære, til Indgnidning af Faarene for at ødelægge 

Utøj og fremme Uldens Vækst; nu bruges Glycerin og Blandinger af Olje, Carbol- 

syre 0. i. _ Statskonsulent Appel meddeler mig saaledes, at i Farin Live Stock 

siger Prof. Wallace 1889, at Blandingen af Smør og Tjære har været anvendt 

i stor Udstrækning og fremmede Uldens Vækst bedre end noget andet *Dip«.

De her gjengivne Udtalelser fra Amtsbeskrivelserne vidner 
om, at Smørproduktionen i den første Halvdel af Aarhundredet 
vel var Gjenstand for Drøftelse og havde nogen Betydning, 
vistnok i alle Landets Amter, men i Hovedsagen produceredes 
der dog kun Smør til Husbehov. Hvad man kunde undvære: 
solgtes paa Torvene eller omsattes i nærmeste By eller 
Handelsplads mod de mest nødvendige Kjøbmandssvarer, og 
Exporten til Kiel, Hamburg eller directe til England var for 
Landet i sin Helhed kun ringe, selv om den var begyndt at 
blive en Indtægtskilde for et lidt efter lidt voksende Antal 

af Herregaarde.
1 de tre første Fjærdedele af Aarhundredet var det ikke 

Smør eller Flæsk, men Korn, som var det danske Land
brugs vigtigste Produkt. Det var i de Aar mere ved 
Mergling og Dræning end ved et rationelt Husdyrbrug, at 
Landmændene tjænte deres Formuer, og selv hvor Korn
salget ikke var stort, var det hyppigere Salg af Heste, Stude 
og Opdræt end Smør og Flæsk, der gav Velstand saa vel i 
de større som i de mindre Gaarde. Og en af de væsent-
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ligste Aarsager til, at det forholdt sig saaledes, var, at Kornet 
indtil Midten af Aarhundredet stod i god Pris i Sammenlign
ing med Smørret, saa at man mente, det ikke kunde be
tale sig at fodre Koerne med Sæd, hvorhos Rodfrugtdyrkning 
og Fodring med Klid og Oljekager vel nok var kjendt af 
Omtale, men endnu ikke havde faaet praktisk Betydning.

Gjennemsnit af Kapitelstaxter i Kroner og Øre. 

(Femaarsvis: 1846 til 1895, aarsvis: 1896 til 1899.)

Rug 

pr. Td.

Byg 
pr. Td.

Havre 

pr. Td.

Hvede 

pr. Td.

Smør 

pr. Pd.

Flæsk 

pr. Pd.

Honning 

pr. Pot.

1846—50 . . 8,75 6,63 4,51 13,47 0,38 0,27 0,44
1851—55 . . 14,62 9,86 6,49 19,01 0,50 0,34 0,44
1856—60 . . 11,18 9,66 6,36 15,88 0,60 0,37 0,49
1861—65 . . 11,51 8,59 5,84 15,36 0,59 0,38 0,56
1866—70 . . 14,13 11,52 7,60 19,51 0,70 0,48 0,59
1871—75 . . 14,32 12,48 8,24- 20,07 0,83 0,52 0,63
1876—80 . 13,21 11,88 7,85 17.88 0,85 0,53 0,70
1881—85 . . 11,86 10,56 7,52 14,85 0,90 0,55 0,77
1886-90. . 9,88 9,56 6,88 12,63 0,89 0,47 0,79
1891—95 . . 10,11 9,30 7,11 11,37 0,94 0,48 0,90

1896 . . 8,74 8,95 6,72 11,83 0,93 0,35 0,87
1897 . . 9,88 9,17 7,10 13,11 0,91 0,45 0,90
1898 . . 10,38 9,54 6,95 12,08 0,93 0,44 0,96
1899 . . 10,74 10,12 7,01 10,83 0,99 0,40 0,92

Hosstaaende Tabel over Gjennemsnittet af Kapitelstaxt- 
erne giver et Billede af Prissvingningerne fra 1846 indtil 
Aarhundredets Slutning, idet det dog maa erindres, at Ka- 
pitelstaxterne ikke er Gjennemsnittet af Aarspriserne, men 
Gjennemsnittet af Priserne i nogle Efteraars- og Vinter- 
maaneder, — den Tid af Aaret, paa hvilken Tienden skulde 
erlægges, og for Smørrets Vedkommende altsaa saaledes, at 
de som Regel forholdsvis lave Sommerpriser er ladt ude af 
Betragtning. Af denne Tabet fremgaar det, at vil man 
sammenligne Priserne f. Ex. paa Smør og Rug, skulde der 
i Aarene 1846—1850 23 Pd. Smør, 1871—75 derimod 17,3 
Pd. og 1891—95 kun 10,8 Pd. til for at erstatte Værdien af 
1 Td. Rug; og endnu større er Prisfaldet for Hveden, idet der 
1846—50 skulde 35,5 Pd. Smør, 1871—75 derimod 22,9 Pd. 
Pd., 1891—94 kun 12,1 Pd. og 1899 endog kun 10,9 Pd. 
Smør til at erstatte 1 Td. Hvede.



Sædpriserne var vel i Hovedsagen stigende indtil 
Aarene 1871—75, men Smørpriserne steg meget mere, og de 
fleste Herregaarde fik Smørret betalt langt over Kapitels- 
taxten, saaledes, at de med god Fordel ved Siden af Korn- 
salget udvidede og forbedrede Smørproduktionen, men med 
det store Flertal af mindre Landbrugere gik Udviklingen kun 
langsomt. — Professor Segelcke søgte vel paa mange Maader 
at faa Bondestanden med i Udviklingen, og Fru Hanne 
Nielsen paa Havarthigaard og mange af hendes Elever afgav 
Exempler paa, at der meget vel kunde fremstilles fint Smør 
omkring i Bøndergaardene, men det store Flertal kunde 
ikke komme med. De kunde ikke opnaa’ Herregaards- 
smørrets Pris, og Fordringerne til Lokaler, Redskaber og 
faglig Dygtighed var forholdsvis vanskelige at fyldestgjøre i 

de smaa Hjem.
Professor Segelcke virkede ivrigt for Ansættelsen af 

Mælkeriassistenter omkring i Landboforeningerne, og 
allerede 1869 skrev han i den Anledning til Maribo Amts 
økonomiske Selskab: »Lær den mindre Jordbruger at bringe 
mere ud af sin Mælk, giv ham Lejlighed til i sin egen 
Bedrift selv at faa Vished om Mælkens Værd, og en for
bedret Husdyravl vil komme af sig selv eller i alt Fald ud
vikle sig ved en lille Haandsrækning, hvor nu al Opmuntring 
og Tale falder magtesløs til Jorden, fordi i Øjeblikket Be
tingelserne for, at gode Køer, stærk Fodring og omhyggelig Røgt 
og Pleje skal betale sig, som oftest mangler. Disse Betingelser 
maa først skaffes til Veje, og først da vil man kunne vænte 
Løn for og Frugt af at anvende Tid og Kræfter paa Kvæg
avlens Forbedring i sideordnet Udstrækning med, hvad der 
anvendes paa Mejeriprodukternes Forædling.«

Rigtigheden af denne Udtalelse kan jo nu ved Aar- 
hundredets Slutning siges at være bleven fuldt ud bekræftet, 
men det blev først Centrifugens Ævne til at rénskumme trans
porteret Mælk, der muliggjorde det| for alle de smaa Jord
brugere at naa’ et godt økonomisk Udbytte of Smørproduk

tionen.
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II.
Fællesmælkerierne.

I Foraaret 1863 oprettedes det første Fællesmælkeri i 
Marslev, en Mil øst for Odense, hvor Mælken betaltes med 
5| Skilling pr. Kande, og ved Landmandsmødet i Odense 
1863, hvor denne Meddelelse fremkom, oplyste Etatsraad 
Valentiner, at man i Kjøbenhavns Amt var ved at oprette 
tre forskjellige Fællesmælkerier og endog bød 6 Skilling pr. 
Kande, hvorimod Etatsraad Tesdorpf fra Ourupgaard paa 
Falster meddelte, at han forgjæves havde søgt at sætte Sagen 
i Gang i sin Egn, fordi Bønderne mente ikke at kunne und
være Affaldet.

Saa længe Fællesmælkerierne arbejdede alene med Bøtter 
eller Mælkekjærning, Hk de kun ringe Betydning og For
holdene forandrede sig ikke meget, selv om enkelte Fælles
mælkerier i Aaret 1868 og de følgende Aar indrettedes efter 
Vand- og senere efter Issystsmet. Væsentlig Forandring ind- 
traadte først efter 1878, da Centrifugerne begyndte at finde 
Anvendelse ved Mælkens Skumning.

I Januar 1881 anvendtes der allerede her i Landet 45 
Maglekilde-, 36 de Lavals og 9 Lefeldts-Cen triftiger, og i de følg
ende Aar opstilledes der et stort Antal forskjellige Centrifuger, 
dels paa Herregaarde, hvor man i mange Tilfælde kjøble Mælk 
fra Omegnen, og dels paa Fællesmælkerier. Saadanne oprettedes 
hist og her i Bøndergaarde, undertiden i lejede Lokaler, 
men ogsaa ofte ved Alfarvej, hvor der opførtes en Bygning 
med Beboelse og de nødvendigste Mælkerilokaler og et 
Svinehus. — Som Regel blev al Skummetmælken benyttet 
til Ost, men efterhaanden som der blev Overproduktion af 
af de daarlige Centrifugeost, maatte mere og mere Mælk 
fodres op.

Hvor Fællesmælkeriet var støttet til et Landbrug, og 
hvor den fornødne faglige og mercantile Dygtighed var til
stede, kunde det gaa jævnt godt, men det var dog kun i 
faa Tilfælde, at der i Længden blev tjænt Penge. De fleste 
Fællesmælkerier gik det snart daarlig med, — ja, saa daarlig, 
at man med en vis Berettigelse kan sige, at den største 
Nytte, de gjorde, var at belære Folk om, hvilke Misgreb og 
Vanskeligheder man burde søge at undgaa.

Nogle af Fællesmælkerierne blev uheldigt stillede allerede
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ved Anlæget, der kunde være meget mangelfuldt. Under
tiden var der for lidt eller daarligt Vand, og ofte kom Gulve 
og Afløb hurtigt i en ynkelig Tilstand. Nogle Steder var der 
for lidt Mælk til at bære Driftsudgifterne, eller Mælken 
maatte samles fra fjærnt boende Lererandører, idet der gjen- 
nem samme Landsby kunde komme Vogne fra flere con- 
currerende Mælkerier, saaledes, at Transportomkostningerne 
blev urimelig store. — Mange Steder var der for faa eller 
saa smaa Centrifuger, at Skumningen varede den største Del 
af Døgnet, saa at der ikke blev Tid nok til Rengjøringen 
og Mælken blev sur, inden den kunde blive skummet og 
komme i Ostekarret.

Mejeristen kom i mange Tikælde hurtigt til at mangle 
Driftskapital. Ostesalget gav kun lille Indtægt, Svinene blev 
syge og utrivelige formedelst daarlig Plads, ensidig Fodring 
og Mangel paa Strøelse, og Mælkeforbruget til et Pund 
Smør blev mange Steder større og større, fordi den fedeste 
Mælk blev holdt hjemme til Husholdningsbrug, eller der 
blev taget »lidt ttl Kaffe« oven af Spandene, eller disse blev 
ikke helt tømt for Skyllevandet, inden Mælken kom i dem. 
Og naar Mejeristen ikke punktlig kunde betale for Mælken, 
maatte han finde sig i at modtage den i mere og mere 
daarlig Tilstand, — eller han maatte helt standse Virksom
heden efter at have sat sin Kapital til eller efter at have paa
ført Slægt, Venner og Leverandører ret betydelige Tab.

III.
Smørpakningsforretninger eller Fællesmælkerier?

De stærkt dalende Kornpriser og Vanskeligheden ved 
at opnaa’ et godt økonomisk Udbytte af Smørproduktionen 
gjorde imidlertid Folk betænkelige og som et Udtryk i saa 
Henseende kan det nævnes, at Bølling-Nørre Herreders 
Landboforening ved »Foreningen af jyske Landboforeningens 
Delegeretmøde i 1883 fremsatte det Spørgsmaal til Drøftelse:

»Vil det være heldigt, at Smørpakningsforretninger 
iræder i Steden for Fællesmælkerier?« — og henstillede: »om 
der ikke maatte være Anledning for Foreningen til at anvende 
nogle af de til dens Raadighed staaende Midler til Præmier 
for de bedst anlagte og bedst drevne Smørpakningsforret- 
ninger i Jylland?«
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Der fremkom meget forskjellige Udtalelser. — Fælles- 
mælkerierne sagdes at være til Skade for Befolkningen; man 
mente, at Folk selv skulde behandle Mælken, og at Pak
ningen af Smørret burde foregaa paa Landet, i hver Landsby, 
hvorved der kunde opnaaes finere Smør, end naar Pakningen 
foregik hos Kjøbmændene i Byerne, — Der blev talt om, at 
Mælken skulde sendes til London. Og en Taler meddelte, 
at man i hans Egn tænkte paa at oprette et Centrifuge- 
mælkeri, hvor Fløden kunde skilles fra Mælken, hvorefter 
hægge Dele skulde tilbageleveres Producenterne til For
arbejdning hjemme.

Resultatet af Drøftelsen blev, at Sagen henvistes til 
Mælkeriudvalget, og dette foranledigede, at der ved næste 
Delegeretmøde (1884) kom til at foreligge en Beretning fra 
Assistent M. C. Pedersen, hvem det var bleven overdraget 
ved en Rundrejse nærmere at undersøge Forholdene ved 
Pakkerierne og samtidig at gjøre sig bekjendt med Fælles- 
og Andelsmælkeriernes Virksomhed, og ved denne Beretning 
henledtes tørste Gang den almindelige Opmærksomhed 
paa Andelsmælkeriernes Fortrin.

Sortering, Omæltning og Pakning af Smør var i mange 
Aar bleven foretaget omkring hos Provinskjøbmændene for 
at bringe det Smør, Bønderne producerede udover Egnens 
og Kjøbstadens Forbrug, i en saadan Skikkelse og Emballage, 
at det kunde afsættes i Udlandet, hvor de mange smaa uens
artede og for største Delen simple Smørklumper fra de mindre 
Kohold ellers var usælgelige. Efterhaanden var der imidlertid 
gjennem Landboforeninger og Smørudstillinger i vide Kredse 
bleven spredt nøjere Kjendskab til den forbedrede Smør
produktion, der havde fundet fast Husly paa de fleste 
danske Herregaarde, og heraf fulgte, at mange Bønder lagde 
sig efter at producere mere og bedre Smør, saaledes, at 
Smørpakkerierne nu Hk større Betydning.

Da Vandmælkerierne blev kjendt og der rundt i Amterne 
ansattes Mælkeriassistenter, var det særlig de smaa og 
mellemstore Gaarde, der benyttede disse Midler til Frem
skridt, og der fremkom snart paa Udstillingerne Smør fra 
mange smaa Kohold, der tilnærmelsesvis i Finhed kunde 
maale sig med Herregaardssmør. Men dette gode Smør 
kunde som Regel langt fra opnaa’ saa høj Pris som Herre-
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gaardssmørret af en lignende Kvalitet. Der var det i Vejen, 
at det ikke kunde exporteres i den Skikkelse, hvori det 

fremkom. Kjøbmanden eller Exportøren maatte underkaste 
det en Bearbejdning; han maatte have Udgifter paa det, og 

han maatte have Svind paa det. Følgelig fik Producenten 
en tilsvarende lavere Netto-Pris hjem, og særlig blev dette 
Forhold fremtrædende, da Fordringen blev, at alt Smør 

skulde bringes paa Markedet i frisk Tilstand. Tidligere 
havde Fordringerne ikke været saa strænge, og en stor 

Del af Aaret havde Gaarde med 15 Køer eller mere slaaet 
Smør i Fjærdinger og faaet en god Pris for det; men denne 

Fremgangsmaade blev mindre fordelagtig, efterhaanden som 

Friskhed blev en nødvendig Egenskab: for at Smørret kunde 
opnaa’ en god Pris.

Selv den enkelte Fjærding eller Drittel, der kunde 

leveres en Gang om Ugen eller hver fjortende Dag, var uéns 

i øverste og nederste Lag og betaltes kun daarligt, og de 
mindre Producenter var saaledes næsten tvungne til at over

lade Handelsstanden det Arbejde: at bringe Smørret i en 
saadan Skikkelse og Emballage, at det blev passende Export- 

vare. — Handelsstanden maatte selvfølgelig tjæne paa dette 

besværlige og risikable Arbejde; og Landmændene tik en 
forholdsvis lille Pris, hvor godt deres Produkt end var. De 
bedre Producenter kunde opnaa’ hele Aaret igjennem at faa 

anden Klasses laveste Notering, medens der altid var meget 
Smør, der gik ned i tredje, fjærde og femte Klasse.

Det var en Kjendsgjerning, at '‘ikke alle Bønderkoner 

lavede Smør af bedste Slags, og om end de tidligere ved at 

tage Varer for Smørret havde kunnet faa Kjøbmændene til at 
afregne omtrent samme Pris for næsten alt Smørret, saa var 

Pakkerierne nu nødsagede til atgjøre stor Forskjel paa Prisen i 

Forhold til Smørrets Kvalitet. — Anden Klasses laveste Notering, 

som de bedre Producenter kunde faa, var efter Aarstiderne 

og Svingningerne i Priserne 7—20 Kroner under højeste 

Notering, men Herregaardene og de enkelte allerede op

rettede Andelsmælkerier fik 2—4 Kr. over højeste Notering, 

saaledes, at Forskjellen i Prisen varierede fra 9—24 Kr. pr. 

100 Pd. — Men det vil sige, at Andelsmælkerierne gjennem- 

snitlig Aaret rundt fik 16—17 Øre mere for hvert Pund Smør,
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end Pakkerierne almindelig betalte de dygtigste Bønder
koner, og disse fik igjen 15—30 Øre mere for hvert Pund 
Smør end deres mindre dygtige Naboersker.

Enhver maatte indrømme, at veldrevne Centrifuge- 
mælkerier kunde indbringe en betydelig højere Pris pr. Pd. 
Smør, og der var vel heller ingen, der benægtede, at Smør
udbyttet blev større ved Centrifugering end ved Skumning 
efter Bøtte- eller Vandsystemet; men man talte med Rædsel 
om Centrifugemælkeriernes meget store Driftsudgifter og 
dyre Mælkekjørsel, medens man mente ikke at kunne spare 
nævneværdige Udgifter i Hjemmene ved at blive fritaget 
for Mælkens Behandling, — og det blev fremhævet, at det 
vilde være vanskeligt at skaffe Anlægskapitalen, vel 20,000 
Kr. til hvert Mælkeri, og at denne Kapital vilde være an
bragt med megen Risiko. —

De mest ansete Mælkerimænd turde ikke udtale sig be
stemt om, hvilken Ordning af Forholdene man skulde give 
Fortrinet. Man havde særlig Betænkeligheder ved, at Kvind
erne omkring paa Landet ikke fremdeles skulde have 
Mælken at arbejde med, og mange af disse følte sig ogsaa 
krænkede ved, at man kunde tvivle om deres Dygtighed og 
Sparsommelighed i Retning af at faa det mest mulige ud af 
Mælken. — Pakkerierne blev vel ikke tilkjendt nogen 
Præmie, og Pakkerier paa Landet fik aldrig blivende Be
tydning, men de betragtedes af mange med stor Sympathi, 
og unægtelig maa det fremhæves til deres Anerkjendelse, 
at de engelske Importører roste Pakkeriernes Produkt og 
erklærede det bedre end Smørret fra de svenske Flødemælke- 
rier, hvis Virksomhed bestod i at modtage til Kjærning og 
videre Behandling den Fløde, som de mindre Landbrugere, 
hyppigst ved smaa Vandmælkerier, selv kunde faa Mælken 
til at afsætte. — Saadanne Flødemælkerier anlagdes enkelte 
Steder i Randers og Viborg Amter og forhalede i nogle Aar 
Udviklingen i de paagjældende Egne. Fløden blev kjøbt 
efter Rumfang og maaltes i »Tommer« paa Siden af Spandene, 
idet en Karl fra Mælkeriet hver Dag kjørte rundt for at 
paasé Skumningen omkring i Leverandørernes Vandbassiner 
og samle Fløden.
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IV.
De første Andelsmælkerier.

I Vinteren 1881—82 arbejdede nogle af Bønderne i 
Hjedding i Ølgod Sogn ved Varde paa at faa en Sammen
slutning af de smaa Hjemmemælkerier i Stand. De hen
vendte sig til Stilling Andersen med Tilbud om en fastlønnet 
Plads. Han skulde paa en Maade være omvandrende Meje
rist, gaa fra den ene til den anden og undervise i Flødens 
Syrning, Kjærning, Smørrets Behandling m m. Hans Bo
pæl skulde være paa et centralt Sted, hvortil alt Smørret 
daglig skulde bringes, og han skulde sortere Smørret, hen
holdsvis i første, anden og tredje Klasse, og hver Klasse 
skulde afregnes med en bestemt Pris i Forhold til Noteringen.

Stilling Andersen, der var Elev paa Tune Landboskole, 
syntes først godt om Tilbudet, men blev dog betænkelig ved 
Tanken om, at alle Leverandørerne var ham personlig bekjendt, 
og at de næppe vilde holde af at faa Smørret i tredje Klasse, 
medens Naboernes kom i første Klasse. Dernæst kunde det 
blive vanskeligt at faa hver enkelt Leverandør til at bekoste 
de nødvendige Redskaber (Æltebord m. m.), samt indrette et 
særskilt og godt Lokale udelukkende til Mælkens og Flødens 
Behandling. — Det var en Egn med gode Enge, hvor Kvæg
holdet længe havde været Hovedsagen, men Køerne var Kort
kornskrydsninger, og kun faa af dem var gode Malkere. 
Flødeafsætningen havde hidtil foregaaet i Lérfade i daarligt 
indrettede Mælkestuer eller paa Hylder under Loftet i Stuen 
eller Sovekammeret, Flødetønden sattes ind til Kakkelovnen 
i Sovekammeret for at staa dér Natten over til Syrning, og 
kun ganske enkelte Steder havde man indført den Forbed
ring: at kjærne al Mælken, hvorved man fik baade mere og 
bedre Smør. — Tilbudet blev derfor ikke modtaget af Stilling- 
Andersen; men noget vilde man have gjort, og Idealet var 
at komme paa Højde med Herregaardene. Stilling Andersen 
foreslog derfor, at Mælken skulde bringes ham i sød Til
stand, saaledes, at han kunde blive Herre over hele Behand
lingen, — saa vilde han overtage Pladsen som Bestyrer af 
Mælkeriet mod en aarlig Løn af 500 Kr. og fri Station.

Der blev holdt mange Møder om Sagen, før end der 
blev truffen nogen Afgjørelse; men omsider blev dog Stilling 
Andersens Forslag taget til Følge, om end kun med det For
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behold, at dersom der ikke kunde samles Mælk af 400 Køer, 
saa skulde den Ordning opgives. — Der blev hurtig tegnet 
300 Køer, men de sidste 100 Køers Mælk kunde kun faaes, 
naar Mælken blev kjøbt. Ejerne vilde ikke gaa med i noget 
Interessentskab, — de sagde ■»Fælle er sælle«-. — Ung og be
gejstret, som Stilling Andersen var for Sagen, tilbød han da 
at kjøbe Mælken og gaa med i Mælkeriet som Leverandør 

af disse 100 Køers Mælk.
Saaledes blev Andelsselskabet stiftet. — Lovene blev ud

arbejdede, og at de blev saa formaalstjænlige, som Tilfældet 
var, skyldtes særlig en fremstaaende Mand i Kredsen. De 
tjænte senere til Grundlag for mange andre Mælkeriers Love. 
— Stilling Andersen sørgede for Plan til Bygning og For
slag til Anskaffelse af Maskiner og Inventar, idet det var ved 
taget, at hele Mælkeriet ikke maatte koste over 6000 Kr. — 
Inden det blev færdigt, kostede det dog over 8000 Kr., — og 
allerede 10. Juni 1882 blev Smørproduktionen begyndt i den 
nye Bygning i Hjedding med Stilling Andersen som Bestyrer 

og største Andelshaver.
Han havde faaet oprettet Kontrakt med de Leveran

dører, der kun vilde gaa med paa Betingelse af, at de kunde 
sælge deres Mælk; men disse havde t Kontrakten faaet ind
sat den Bestemmelse, at naar det første Aar gaaet, skulde 
de kunne indmælde sig som Andelshavere imod at betale til 
Stilling Andersen, hvad han i det forløbne Aar havde bi
draget til Gjældens Afbetaling, og denne Bestemmelse benyt
tede de sig af i stor Udstrækning, da de mærkede, at Mælke
riet kom til at gaa godt. De fleste mældte sig ind som An
delshavere, efter ét Aars Forløb, og da to Aar var gaaet, var 
alle Leverandører bleven Andelshavere.

Allerede samme Sommer kom der endnu et Par Mælke
ner i Gang i Egnen omkring Varde og omtrent under lig
nende Vilkaar som Mælkeriet i Hjedding; og i de nærmest 
følgende Aar blev der oprettet mange Andelsmælkerier: ikke 
alene i Vestylland, men hele Landet over. Her kan f. Ex. 
nævnes, at Frejlev-Kjettinge Andelsmælkeri helt ovre ved Ny
sted paa Laaland blev opført i Sommeren 1884 af 48 Andels
havere og var i fuld Virksomhed i Oktober Maaned samme 

Aar.
Alle disse første Andelsmælkerier, hvert i sin Egn, var
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ligesom det i Hjedding smaa og billige Anlæg, der alene var 
beregnede paa at modtage Andelshavernes Sødmælk, skumme 
den og fremstille Smørret færdig til Export, medens Skummet
mælk og Kjærnemælk altsammen hver Dag blev sendt til
bage til Andelshaverne. Et lille Dampanlæg, en Centrifuge, 
en Kjærne, en Decimalvægt og en Vandpumpe, samt nogle 
Beboelsesrum paa Loftet, var omtrent, hvad man dristede sig 
til at faa anskaffet for den laante Kapital, hvis Afbetaling 
m&n straks tog fat paa i det første Regnskabsaar, og som i 
nogle Tilfælde endog var tilendebragt paa 3-4 Aar.

Lokalerne var ofte meget mangelfulde. Gulvene var det 
særlig galt med, fordi de som Regel kun var af Cement og 
straks blev tagne i Brug uden at have faaet Tid til at blive 
tørre. Kloaker manglede undertiden ganske, og mange Steder 
viste Vanforsyningen sig snart at være aldeles utilstrækkelig.

Der er i Aarenes Løb gjort mange kritiske Bemærk
ninger mod de første Andelsmælkeriers lave Centrifugerum 
og smaa Smørkjældre, men det er oftest bleven oversét, at 
Lokalerne blev smaa og uhensigtsmæssige, fordi der, efter 
at Mælkeriet var kommen i Virksomhed, kom stor Tilgang 
af Andelshavere, og at denne Forøgelse af Mælkemængden 
alene skyldtes den Omstændighed, at Mælkeriet straks var i 
Stand til at udbringe Mælken i en tilfredsstillende Pris, 
netop fordi Anlæget havde været billigt.

De i de samme Aar anlagte store og smukt udstyrede 
Smør- og Ostefabrikker i Holland kom til at staa som af
skrækkende Exempler, der længe blev en Hindring for andre 
Centrifugemælkeriérs Fremkomst dersteds, fordi de ikke 
kunde give en god Pris for Mælken, hvorimod de smaa, bil
lige danske Anlæg hurtigt fik saa stor Tilslutning, at der 
blev Raad til at rette og udvide, hvad der viste sig mangel
fuldt, og derhos anskaffe forbedrede Maskiner af forskjellig 
Slags, lige saa hurtigt de fremkom og viste sig formaalstjæn- 
lige. — I Sandhed, saaledes blev den vestjyske Sparsomme
lighed et fortrinligt, sundt Grundlag for den hurtige Udvik
ling og de forbavsende Fremskridt, der foregik i faa Aar hele 
Landet over. Men interessant, er det nu at tænke paa, med 
hvilken Sparsommelighed der blev begyndt, og som et Ex- 
empel i saa Henseende er det karakteristisk, at da jeg i For- 
aaret 1887 paa et den Gang to Aar gammelt Andelsmælkeri
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i Vardeegnen, hvor jeg var tilkaldt for at rette Smørfej], paa 
talte, at der manglede Ventiler, og at Vinduerne burde kunne 
lukkes op, fik det Svar af den fem Mand stærke Bestyrelse, 
at da der var Døre til bægge Sider, maatte det vel være 
nok; ti det vilde koste to Kroner at faa Hængsler og Kroge 
til hvert Vindue; men i iøvrigt var det smedede Søm, de var 
fæstede med, saa de kunde lukkes op, om det skulde være.

V.
Andelsmælkeriernes Trivsel.

Den Omstændighed, at Kalveopdræt fra gammel Tid af 
havde været af stor Betydning i Vestjylland, og at Koerne kun 
udgjorde en forholdsvis lille Del af Besætningerne, foran
ledigede, at man var vant til at have god Brug for al den skum
mede Mælk. Det faldt derfor ganske naturligt at tage baade 
Skummetmælk og Kjærnemælk tilbage fra Andelsmælkerierne, 
og disse blev saaledes forskaanede for alle de Vanskelig
heder og Tab, Fællesmælkerierne havde haft ved Osteproduk
tionen og Svineholdet.

Mælkeforbruget til 1 Pd. Smør blev paa Andelsmælke
rierne ingenlunde større, end hvad det i Almindelighed var 
paa Herregaardene. Hvor Fællesmælkerierne ikke havde 
kunnet trives og havde brugt over 30 Pd. Mælk til 1 Pd. 
Smør, dér kunde man sé Andelsmælkeriet gaa godt med et 
Mælkeforbrug af 26. Dels var det maaske fortrinsvis dem, 
der havde solgt, som hjemme kun fik et ringe Udbytte, fordi 
deres Mælk var tynd, dels var det almindeligt, at Leveran
dører til Fællesmælkerier beholdt den fede Middagsmælk 
hjemme for at have Mælk til Husholdningsbrug og kun le
verede den mere magre Aften- og Morgenmælk til Fælles
mælkeriet, hvorimod Andelshaverne leverede al Mælken til 
Mælkeriet og benyttede Centrifugemælken dér fra i Hushold
ningen. Men dertil kom, at Bedragerierne nu indskrænkedes 
eller helt ophørte, idet Andelshaverne i deres Love vedtog 
strænge Bestemmelser med høje Mulkter for Mælkeforfalsk
ninger, og at Andelshaverne dernæst bestræbte sig for at 
holde Øje med de svage Sjæle eller mistænkelige Personer 
indenfor Interessentskabet, — og her kom det i høj Grad til 
Nytte, at Bønderne paa den ene Side i saa mærkværdig Grad 
véd Besked om hinandens Forhold og paa den anden Side
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trykker sig ved at blive Gjenstand for deres Standsfællers Mis
tanke eller Ringeagt. Man havde maaske mange Gange luk
ket Øjnene for Naboens Færd, da Mælken blev solgt, men 
nu var man jo selv Part i Sagen og skulde da nok vide at 
faa Rede paa, hvorledes det gik til, naar der blev leveret megen 
Mælk fra nogle faa Koer og dog maaske alligevel blev kjær- 
net hjemme. Og endelig fik det snart d©n allerstørste Be
tydning, at Docent Fjord fik construeret sit Kontrolapparat 
.saaledes, at det blev let at bruge ude i Mælkenerne. Det 
fandt hurtigt Indpas og Tillid paa de fleste Steder, og allerede 
i 1886 begyndte man endog at afregne Mælken efter dens 
Flødeprocent, — eller, som man sagde, at betale Mælken efter 

Fjords Apparat.
Den Udtalelse, som kloge Folk ofte fremsatte med be

tænkelig Hovedrysten : »Fællesrnælkerterne gaar i Stykker ved 
Snyderi, og Andelsmælkerierne vil gaa samme Vej ved Kjævl- 
eru, blev i høj Grad gjort til Skamme. — 1 alle Egne var 
der Folk, som holdt sig tilbage, naar der var Tale om Op
rettelsen af et Andelsmælkeri, og naar det saa viste sig, at 
det kom til at gaa godt, sluttede de fleste sig temmelig hur
tigt til, men det varede alligevel længe, inden adskillige af 
de hver i sin Kreds ledende Mænd, særlig blandt de større 
Jordbrugere og ældre Mælkerimænd, kunde faa 1 illid til Sagen. 
_  Som et karakteristisk Exempel i saa Henseende kan det 
formentlig anføres, at da jeg efter Tilskyndelse af «Foreningen 
af jyske Landboforeninger« og efter Samraad med denne For
enings Mælkeriudvalg 1886—87 indsamlede og bearbejdede 
det Materiale, der kunde fremskaffes om Andelsmælkerierne, 
saa blev min Bog modtaget med meget forskjellig Kritik af 
de interesserede Parter. Og da jeg derefter kom til at holde 
mange Foredrag om Sagen paa Steder, hvor man tænkte paa 
at oprette nye Andelsmælkerier, saa blev der baade mundtlig 
og skriftlig klaget over mig til Landhusholdningsselskabet, 
fordi jeg tilraadede Folk at opgive Smørproduktionen i Hjem
mene og saaledes foranledigede, at Kvinderne blev berøvede 
det Arbejde, hvortil man nu saa længe havde søgt at dygtig
gøre dem. Men ikke mindre karakteristisk var det for Do
cent Fjord, at da han i sin Egenskab af Landhusholdnings
selskabets Præsident gjorde mig bekjendt med, at der var 
klaget over mig, mindedes han, at der i sin Tid var bleven
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klaget til Provsten over hans Fader som Skolelærer paa 
Holmsland, fordi han ødelagde Græsvæksten paa Skolelodden 
ved at brakke Jorden, og nu morede det ham at fortælle migr 
hvilke Fortrædeligheder hans Fader havde haft i den Anled
ning.

Besynderligt var det dernæst, at det for mange Menne
sker saa ud til at være mere et politisk end et økonomisk 
Spørgsmaal. De politiske Bølger gik højt i de Aar. Gamle 
Landboforeninger blev sprængt, og Højremænd og Venstre- 
mænd kunde mange Steder daarlig være i Stue sammen. 
Der blev f. Ex. talt med forundring om, at den daværende 
Formand for de samvirkende sjællandske Landboforeninger, 
Baron Wedell paa Overdrevsgaarden, 1888 gik med til Op
rettelsen af Borup Andelsinælkeri. Mange Herregaardsfolk 
følte sig krænkede ved at høre Tale om, at Smørret fra 
Bøndernes Mælkeri skulde kunne blive lige saa fint som 
Herregaardssmørret, og i Mangel af bedre faglig Grund til 
at holde sig tilbage fra Andelsbevægelsen blev den Paastand 
almindelig fremsat, at man ikke kunne vænte at faa saa fint 
Smør af den uénsartede Mælk fra de mange smaa Landbrug 
som af Mælken fra en Herregaard, hvor alle Køerne jo blev 
fodrede éns.

For mange Gaarde var det en bekostelig Sag at indrette 
eget Centrifugemælkeri, og enkelte Steder blev der endog 

oprettet særlige Herregaards-Andelsmælkerier, fordi man mente 
ikke at kunne arbejde sammen med Bønderne, men i faglig 
Henseende er det maaske nok sandsynligt, at denne politiske 
Spænding bidrog til at fremkalde en sund Kappelyst hos 
Andelsmælkerierne, som mange Steder ikke sparede nogen 
Udgift eller Anstrængelse for at naa’ frem ved Siden af Herre- 
gaardene.

Det var særlig Docent Fjords Forsøg, Ansættelsen af 
de af Staten lønnede Konsulenter, Afholdelsen af talrige Smør
udstillinger, gode Mælkeriskoler og nu i de senere Aar Stats
understøttelsen til Mejerskers og Mejeristers Videreuddan
nelse, der efterhaanden bidrog til, at det i Løbet af nogle 
Aar lykkedes Andelsmælkerierne at udnytte de mindste Hus- 
mænds Mælk tiJ en lige saa god Pris, som de bedste Herre- 
gaarde kunde opnaa’; men det maa ogsaa anerkjendes, at der 

paa de fleste Andelsmælkerier blev arbejdet forbavsende godt.
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De unge Bestyrere søgte energisk at sætte sig ind i Faget, 
og den ofte noget store og tunge Bestyrelse var sig som 
Regel sit Ansvar bevidst og søgte, om end ikke altid med 
lige Held, at træffe den for Interessenterne bedste Løsning 
af de ofte nye og vanskelige Spørgsmaal, der undertiden ret 
uvæntet kom til at ligge for, og det har hørt til Sjælden
hederne, at man hos Bestyrelsesmedlemmer har hørt Ud
talelser om, at Mejeristen jo kun var deres Tjæner, og at 
han ikke skulde have noget at sige i Bestyrelsesmøderne. — 
Fejl er der bleven begaaet, men de paagjældende har som 
Regel paa den ene eller den anden Maade maattet bøde 
haardt for det, og efterhaanden har flere og flere af Andels
haverne faaet den rette Forstaaelse af, hvorledes Forholdet 
bør være mellem Interessentskabet og Mælkeri bestyreren, og 
de er kommen til Erkjendelse af, at den bedste Bestyrer ikke 
er den, der ved enhver Lejlighed taler vedkommende Inter
essent efter Munden, men derimod snarere den, der tidlig og 
sildig varetager Mælkenets Interesser, som om de var hans 

egne.
Den Sag, der i Aarenes Løb har været vanskeligst at 

faa i god Gænge paa Andelsmælkerierne, og som endnu 
lader en Del tilbage at ønske, er at faa Mælken leveret i 
ged Tilstand. — I Begyndelsen var der megen Tale om den 
daarlige Centrifugemælk, som ikke kunde holde at koge, og 
som blev beskyldt for at være af meget ringere Værdi end 
anden Skummetmælk; men Docent Fjord godtgjorde snart, 
at naar blot Mælken kom frisk til Mælkeriet og dér blev 
pasteuriseret, saa kunde den være meget anvendelig saa vel 
til Kalve som til Husholdningsbrug. Derfor blev det hurtig 
almindeligt, at Mælkekjørselen blev ordnet saaledes, at der 
ikke skulde holdes Heste paa Mælkeriet, men at Kjørselen 
blev liciteret bort til Folk ude i Distriktet, for at Vognene 
tidlig om Morgenen kunde begynde at samle Mælk hos de 
fjærnest boende Andelshavere og bringe al Mælken til Mælke
riet saa tidlig paa Dagen som muligt, hvorefter Skummet
mælk og Kjærnemælk straks tages med tilbage og fordeles 
til Andelshaverne, for den største Dels Vedkommende i Løbet 

af Formiddagen.
Denne Ordning var et betydeligt Fremskridt i Sammen

ligning med de gamle Fællesmælkeriers Mælkekjørsel, ved



hvilken Leverandørerne ofte kun kunde faa Skummetmælk 
fra den foregaaende Dag. — Den søde Mælk kom tidligere 
til Mælkeriet, og den Omstændighed, at Folk nu fik god 
Skummetmælk tilbage, bevirkede, at man ikke selv behøvede 
at skumme til Husholdningsbrug og ti] Kalvene, men at 
Mælken nu kunde sendes til Mælkeriet, og derved fik Vogn
ene mere Mælk at kjøre med, idet ogsaa mange flere 
Folk nu sluttede sig til Mælkeriet. — Vognene skulde ikke 
saa langt omkring for at faa et passende Læs, — Kjørselen 
blev baade billigere og hurtigere, — og Utilfredsheden med 
Centrifugemælken forstummede omtrent ganske.

VI.

Andelsmælkeriernes Antal, Anlægsaar og 
Anlægskapital.

Det kan ikke bestemt oplyses, hvor mange Andelsmælke- 
rier der er her i Landet, eller hvor mange der har været 
nogen bestemt Dag, og dette skyldes for en Del, at det for 
nogle Mælkeriers Vedkommende kan være nærmest en Skjøns- 
sag, om de kan kaldes Andelsrnælkerier eller mao siges at 
være Fællesmælkerier, hvis Forhold kun i visse Henseender 
er bleven ændrede eller paavirkede af Sammenslutninger eller 
Andelstanker indenfor Leverandørernes- Kreds. Nogle Andels- 
mælkerier er opstaaede ligefrem ved Overtagelse af ældre 
Fællesmælkerier, og i den nyere Tid er endelig enkelte An- 
delsmælkerier overgaaede til at være en Art Fællesmælke
rier, idet Driften er ■» bortforpagtet», medens Interessentskabet 
lige fuldt bestaar, og samtlige Andelshavere har beholdt den 
karakteristiske Leveringspligt, saaledes, at Forpagteren er 
sikker paa at beholde al Mælken, saa længe han opfylder sine 
Forpligtelser.

I tredje Udgave af »Dansk Mejeristforening«s Mælkeri- 
1 optegnelse, der er sluttet 1. Juli 1898, angives Navn og 
Adresser paa 1013 Andelsrnælkerier og 260 Fællesmælkerier 
her i Landet, men til sidstnævnte Tal maa det bemærkes, at 
en Del af disse Fællesmælkerier er kun smaa Virksomheder, 
og en anden Del af dem kan med lige saa stor Ret kaldes 
Andelsrnælkerier, men de er i sin Tid bleven oprettede som 
Fællesmælkerier, og saa vedbliver de at kaldes saaledes. — 
Nu ved Aarhundredets Slutning vil Forholdet formentlig nærm-
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est være, at der kan siges at være her i Landet omtrent 
1100 Andelsmælkerier og hen i mod 200 Fællesmælkerier, af 
hvilke sidste dog en stor Del drives i forskjellige Henseender 
nærmest efter Andelstankens Principper.

Ved den den 25de Juni foranstaltede Industritælling, den 
eneste af den Art her i Landet, indhentedes Oplysninger om 
1233 Mælkerier, hvoraf 7 i Kjøbenhavn, 81 i Kjøbstæder og 
Handelspladser og 1145 i Landdistrikterne. Det samlede 
Personale var 6712, hvoriblandt 1493 Ejere, Bestyrere og over
ordnede Personer, 2489 mandlige og 1902 kvindelige Arbej-

Anlægsaar for Mælkenerne i Landdistrikterne.

Anlægsaar
Antal 

Mælkerier
pCt.

1897 (5 Maaneder).................... 12 1,1
1896 ............................................. 40 3,5

1895 ............................................. 27 2,4

1894............................................. 41 3,6

1893 ............................................. 69 6,1
1892 ............................................. 56 4,9

1891............................................. 28 2,5

1890 ............................................. 79 7,0

1889 ............................................. 103 9,1

1888 ............................................. 251 22,1

1887 ............................................. 168 14,8

1886............................................. 83 7,3

1885 ............................................. oo 4,9

1884 ............................................. 41 3,6

1883 ......................................... 24 2,1

1882 ............................................. 15 1,3

1881............................................. 8 } ‘’°
1880 ............................................. 3

Før 1880 ..................................... 30 2,7

1133 100,0
Uangivet..................................... 12

I alt . . . 1145

dere, samt 828 Bude og lign. — Af de 1233*) Mælkerier 
havde de 1183 mekanisk Bevægkraft, nemlig 1146 Damp
maskiner med tilsammen 61Hestekraft, medens 17 havde 
Gasmaskiner, 10 benyttede Petroleumsmaskiner og 14 havde 
Vandkraft.

*) Om 1156 Mælkerier oplyses det, at de havde i alt 1539 Laval’ske 
Centrifuger, 208 fra Burmeister & Wain og 90 fra Koefoed & Hauberg,
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For de 1145 Mælkerier paa Landet er der søgt Oplys
ninger om, i hvilket Aar de er bleven anlagt, og Resultatet 
fremgaar af hosstaaende tabellariske Oversigt, der viser, at 
kun 33 Mælkerier er 20 Aar gamle, medens de fleste, nemlig 
60,3 pCt. er bleven anlagt i Aarene 1886—1890, og at Be
vægelsen med Oprettelsen af Mælkerier culminerede i 1888.

Der er tidligere talt om, at de første Andelsmælkerier 
blev anlagt saa billige som muligt, og om, at man mente, 
at Andelskapitalen vilde være anbragt med megen Risiko. 
Det har imidlertid i Aarenes Løb vist sig, at Andelsmælke- 
rierne gjennemgaaende har været meget solide Foretagender, 
og som Regel har de da ogsaa haft let ved at faa saa mange 
Penge at laane, som der har været Brug for, i de stedlige 
Sparekasser.

Hvor stor en Kapital, der i alt er anbragt i de nu be- 
staaende Mælkerianlæg, kan ikke nøjagtig angives, men an
tagelig er det ca. 25 Millioner Kroner eller maaske lidt mere. 
— J. B. Krarup har 1894 søgt Oplysninger om 457 Mælke
rier i Jylland, den Landsdel, der først var omtrent fuldstæn
dig forsynet med Anlæg, og han kom til det Resultat, at det 
nævnte Antal jyske Mælkerier stod i omtrent 8 Millioner 
Kr. — Han angiver, at Sydvestjylland har anlagt sine Mælke
rier billigst, idet Beløbet i Ringkjøbing Amt endog kun er 
22,10 Kr. pr. Ko, i Viborg Amt 26,60 Kr. og i Ribe Amt 28,00 
Kr. pr. Ko, medens Anlægene i Nordjylland har kostet 
29,50 Kr. og i det sydvestlige Jylland 32,60 Kr. pr. Ko.

Paa Øerne er Mælkerierne uden Tvivl byggede gjennem
gaaende noget dyrere end i Jylland, og særlig er Mælkerier ।
med stor Osteproduktion som Regel noget kostbarere end 
Gjennemsnittet; men for Landet i sin Helhed kan det næppe 
være meget fejlt at antage, at Mælkerierne gjennemsnitlig har 
kostet lidt over 30 Kr. og i nogle Egne maaske nærmest 40 
Kr. pr. Ko. — Som Regel er naturligvis de større Anlæg 
forholdsvis billigere pr. Ko end de mindre og særlig end 
de helt smaa. Det er kun ganske enkelte Mælkerier, der er 
paa under 100 Køer, Flertallet er paa 5—800 Køer, og nogle, 
hist og her i Landet, modtager Mælken af endog 12—1500 
Køer eller endnu flere. — De fleste Mælkeners Koantal har 
været stærkt stigende. Mange er begyndt med 3—400 Køer 
og har nu omtrent 1000 Køer, hvorhos det aarlige Mælke-
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af en dbuÅtteKo i de fleste Tilfælde er vokset stærkt, baade 
fordi Fodringen er bleven bedre, og fordi Koerne er bievne 
mere udprægede Malkedyr.

VII.
Andelsmælkeriernes Drift.

I Begyndelsen havde det sin Vanskelighed at faa dygtigt 
Personale til Andelsmælkerierne. Mejerskerne fra Herre- 
gaardene kunde kun undtagelsesvis gjøre Fyldest i de nye 
Forhold med Maskiner, som de ikke var kjendt med, og med 
de mange Andelshavere, der for største Delen slet ikke for
stod sig paa de mdtrædende Vanskeligheder. Snart blev det 
derfor almindeligt at tage'Mænd til Arbejdet, og hurtigt tilbød 
der sig Mejerister i et forbavsende Antal; men mange af 
dem havde kun »lært« i faa Maaneder eller Uger og havde 
aldrig »slaaet en Drittel Smør«. De havde derfor Vanskelig
hed ved at klare sig ved Siden af Mejerskerne, og særlig 
voldte det Bryderi, at det var tvivlsomt, hvem der skulde 
raade, naar »Formanden«- ikke var tilstede. Bestyrelsen antog 
nemlig i Begyndelsen en Husholderske og gav Kosten til 
Mejersken, Mejeristen og de andre Folk, som Formanden 
antog enkeltvis, efter som der blev Brug for dem; men der 
kom snart bedre Gænge i Tingene, efterhaanden som det blev 
almindeligt, at Interessentskabet kun antog og lønnede én 
Mejerist, der selv alene sørger for at skaffe sig den nød
vendige Medhjælp, som han koster og lønner paa sin egen 
Regning.

I de senere Aar er det gaaet mærkværdig godt med at 
faa Arbejdet udført paa Mælkenerne, og der har hidtil ikke 
været Mangel paa Mejerister, samtidig med at den faglige 
Dygtighed stadig er gaaet betydelig fremad. Mere end nogen 
anden skyldes dette gode Resultat Forstander Pedersen, 
Ladelund Mælkeriskole, der i de første Aar var meget virk
som med at bistaa ved Anlægene af et stort Antal Andels- 
mælkerier, hvorhos han hele Tiden har haft en Mængde 
Lærlinger under Uddannelse: dels i det praktiske Arbejde i 
Mælkeriet og dels paa Mælkeriskolen; men fremhæves maa 
det dernæst, at de mange forskjellige Højskoler og Landbrugs
skoler hele Landet rundt har bidraget meget til at dygtig- 
gjøre unge, fremadstræbende Bønderkarle, saaledes, at de
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ofte i Løbet af faa Aar er kommen til at gjøre særdeles god 
Fyldest: dels som Mejerister og dels som Bestyrelsesmed
lemmer eller Formænd for Mælkerierne.

Som allerede nævnt, havde de første Fællesmælkerier 
haft forholdsvis store Driftsudgifter, og særlig var Mælke
transporten dyr. For saa vidt Regnskaber forelaa, angaves 
Driftsudgifterne til Produktionen af et Pund Smør at be
løbe sig til 20—25 Øre, og nogle angav endog gjennemsnitlig 
1 Øre pr. Pd. Mælk, medens Mælkekjørselen alene regnedes 
til 1 Øre pr. Kande eller 2J Kr. pr. 1000 Pd. Mælk. Ved Andels- 
mælkerierne viste det sig straks, at Driftsudgifterne kunde
blive væsentlig mindre, og ved de af mig i 1886—87 indsam
lede Regnskaber kunde det saaledes constateres, at de fleste 
Steder var Driftsudgifterne pr. Pd. Smør kun 14—15 Øre og 
i nogle Tilfælde endog kun 11-—12 Øre, medens Kjørsels- 
udgifterne varierede fra 0,65 til 3,23 Kr. pr. 1000 Pd. Mælk 
og hyppigst var 1,00—1,50 Kr.

Senere har det vist sig, at der ogsaa har været Andels- 
mælkerier med forholdsvis store Driftsudgifter. — Samtidig 
med, at enkelte Mælkerier kunde komme ned til 9 Øre i 
samlet Driftsudgift pr. Pd. Smør (Kjørsel og Renter iberegnet), 
er enkelle andre kommen over 20 Øre, og i det hele taget har 
det vist sig i beklagelig Grad, at Regnskabsførelsen paa 
Andelsmælkerierne har ladet meget tilbage at ønske, og det 
har varet mærkværdig længe, inden de Herrer Formænd og Be
styrelsesmedlemmer er kommen til Forstaaelse og Erkjendelse 
af, at der i denne Henseende er noget at tage Vare paa, som 
hidtil har været i høj Grad forsømt.

Der har unægtelig som Regel hos Bestyrelserne altid 
været en alvorlig Bestræbelse for at faa den størst mulige 
Værdi ud af Mælken, men dette har fortrinsvis været søgt 
opnaaet alene ved høje Salgspriser og en ofte utidig Spar
sommelighed og Frygt for Udgifter, medens man ikke altid 
har haft Øje for, at det er af lige saa stor Betydning at opnaa’ 
det fulde tekniske Udbytte, for hvilket Rénskumning, vel
lykket Syrning og Kjærning, Undgaaelse af Tab og Spild, 
Ødelæggelse af Maskiner og daarlig Vedligeholdelse af alle 
Ejendele altsammen er af væsentlig Betydning. — Man har 
paa mange Mælkerier været mere optaget af at opnaa’ | 
Øre mere i Salgspris pr. Pd. Smør end af at faa maaske et
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faa hvert Pund Smør fremstillet med en maaske 2 Øre 
mindre Driftsudgift. Og der er ofte bleven kneben et Par 
Hundrede Kroner fra Lønnen til en dygtig Mejerist, medens 
man andre Steder ikke har haft Øje for, at Kulforbruget 
maaske var 500 Kr. for stort om Aaret, og samtidig med, 
at de store » Uheld« med Brud paa Maskiner og Forfald af 
Bygninger foranledigede store Udgifter formedelst Mangel 
paa Ombu og god Økonomi fra Mejeristens eller Formandens 
og Bestyrelsens Side.

Alt for mange Steder indskrænker man sig endnu til ot 
føre Regnskab over hver Andelshavers Mælkemængde og 
et rent summarisk Kasseregnskab for Mælkeriet. Vil man 
have Rede paa, dels: om der opnaaes et godt Udbytte af 
Mælken, og dels: hvor vidt der er Mulighed for at formindske 
Driftsudgifterne, er det nødvendigt: baade at føre et grundigt 
teknisk Regnskab over hele Mælkemængdens Behandling og 
Produktionen af Smør og Ost og at føre Pengeregnskabet 
saa detailleret, at der foreligger fuld Klarhed over saa vel 
Indtægterne ved de forskjellige Salg m. m. som Udgifterne 
paa de forskjellige Poster, Kjørsel, Arbejdsløn, Brændsel, 
Olje, Smørtræer m. m., Vedligeholdelse af Bygninger, Ved
ligeholdelse af Inventar, Renter og Afdrag, Nyanskaffelser 
o. s. v. — Først naar man kan faa et Overblik over hvert enk
elt Forhold for et Aar eller helst for flere Aar efter hinanden, 
kan man faa nogen solid begrundet Mening om, hvor vidt 
de forhaandenværende Forhold bør findes tilfredsstillende 
efter de stedlige Betingelser og i Sammenligning med For
holdene paa andre Mælkerier, eller i hvilke Henseender der 
maaske er Fejl i Retning af: for lille Indtægt eller for store 
Udgifter, der maa søges rettede.

Det er for at raade Bod paa de her paapegede Mangler 
ved et stort Antal Andelsmælkerier, at der nu i de senere 
Aar arbejdes af et særligt Udvalg for Mejeri-Drifts-Statistik 
paa: ved Hjælp af en Statsbevilling at indsamle Regnskaber, 
der bearbejdes af Konsulent Nissen-Dall for at tjæne til Op
lysning og Vejledning for de Mælkerier og Andelshavere, 
der ønsker at tage imod Belæring i denne Henseende. — 
Det har allerede paa forskjellig Maade tydelig vist sig, at der 
her er et stort Omraade for Fremskridt i økonomisk
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Henseende, og dog vil Foranstaltningen uden Tvivl kunne 
blive til størst Nytte netop for adskillige af dem, der hidtil 
har holdt sig tilbage i sorgløs Uvidenhed.

Lige saa lidt som man kan angive, hvor stor Kapital 
det i alle Tilfælde vil være fordelagtigst at sætte i et Mælkeri 
i Forhold til Koantal eller Mælkemængde, lige saa lidt kan 
man naturligvis angive, hvilket Beløb det vil være mest øko
nomisk rigtigt at anvende til Lønninger, Reparationer o. 1. 
eller, til hvilket Minimum Udgiften til Brændsel bør ned
bringes; men er man først klar over, at der paa éns eget 
Mælkeri anvendes f. Ex. 90 Øre til Kul pr. 1000 Pd. Mælk, 
medens mange andre Mælkerier nøjes med 30—40 Øre paa 
denne Conto, ligger det nær at undersøge, om man kjøber 
Kullene for dyrt, om Kullene er gode, hvor mange Pund 
man bruger daglig, om Fyrbøderen ikke forstaar at fyre, eller 
om Kjedelen er for lille, eller om den maaske er galt ind
muret. Og det er værd at lægge Mærke til, at alt Maskine
riet f. Ex. er fortrinsvis bedst passet paa de Mælkerier, hvor 
der er et lille Forbrug af Olje, medens det næppe er sand
synligt, at Smørudbyttet af Mælken er fortrinsvis størst paa 
de Mælkerier, hvor Mælkeribestyrerens Løn er mindst.

Her er vel ikke Plads til at gaa meget i Enkeltheder, 
men der er dog ét Forhold, hvorom der maa fremsættes et 
Par Bemærkninger, og det er angaaende: hvor vidt større 
eller mindre Mælkerier kan væntes at give det bedste øko
nomiske Resultat. — Der er vel ingen, der vil nægte, at det 
f. Ex. er billigere at bygge et Mælkeri til 6 Mill. Pd. Mælk 
aarlig end tre forholdsvis lige saa vel udstyrede Mælkerier, 
hvert til 2 Mill. Pund aarlig; der nægtes heller ikke, at den 
større Smørproduktion kan opnaa’ en højere Salgspris end 
de tre mindre Smørproduktioner, eller at det ene større Mælkeri 
har billigere ved at lønne en dygtig Bestyrer, end de tre 
mindre Mælkerier har ved at lønne tre forholdsvis lige saa 
erfarne Bestyrere; men desuagtet vedbliver der mangesteder 
at være en underlig Forkjærlighed for smaa Mælkerier, ikke 
alene saaledes, at man opretholder dem, hvor de nu en Gang 
findes, men endogsaa saaledes, at man deler store Mælke
rier, eller at man skiller sig ud fra et større Interessentskab, 
fordi der er et eller andet, man er utilfreds med. — Naar 
det er politiske eller religiøse Grunde, der er de afgjørende,
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kan man jo sige, at det bliver de vedkommendes egen Sag 
at afgjøre, om de vil sé bort fra de økonomiske Hensyn; 
men naar det anføres, at de smaa Mælkener foretrækkes, 
fordi man ved saadanne kan nøjes med smaa Driftsudgifter 
og særlig faa en billigere Mælketransport, saa maa der prote
steres; ti dette er ingenlunde givet, og det strider endog mod 
de fleste foreliggende Erfaringer.

Hvad først Udgiften til Mælkekjørsel angaar, saa har 
det i Aarenes Løb stadig mere og mere vist sig, at denne 
betinges langt mindre af Afstanden, Mælken skal transpor
teres, end af Vejenes Beskaffenhed, og hvorvidt der let kan 
faaes et passende Læs at kjøre med, samt af: om derer 
flere Mænd paa Egnen, der har Lyst til at paatage sig 
Kjørselen. — Der er store Mælkerier, saa vel i gode som i 
magre Egne, med meget smaa Transportudgifter pr. 1000 
Pd. Mælk, og der kan nævnes Exempler paa smaa Mælke
rier, endog i gode Egne, hvor Mælkekjørselen er dyr, fordi 
der ikke kan blive passende Router til at faa ordentlige Læs 
at kjøre med, saaledes, at ingen af den Grund har Lyst til 
at have med det Arbejde at gjøre, med mindre der ydes en 
høj Betaling pr. 100 Pd. Mælk.

Og sés der bort fra Kjørselen for at undersøge, hvor
ledes de øvrige Driftsudgifter stiller sig, vil man snart finde, 
at f. Ex. baade Lønninger og Brændsel hyppigst vil være 
større Udgiftsposter pr. 1000 Pd. Mælk i de smaa end i de 
store Mælkerier. Som et oplysende Vidnesbyrd i saa Hen
seende kan det anføres, at i Mejeri-Drifts-Statistikens anden 
Aarsberetning har Konsulent Nissen-Dall delt de 194 Mælke
rier, Beretningen omhandler, i tre Afdelinger: store Mælke
rier med over 4 Millioner Pd. Mælk aarlig, middelstore 
Mælkerier med 2—4 Mill. Pd. og smaa Mælkerier med under 
2 Millioner Pund Mælk aarlig, hvorefter han kommer til de 
Tal, der er sammenstillede i nedenstaaende Tabel, til hvilken 
det maa bemærkes, at Tallene for Udgifterne er beregnede 
uden Kjørsler og Renter. — Tabellen viser, at de større 
Mælkerier gjennemgaaende arbejder billigere end de mindre.
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Driftsudgifter pr. 1000 Pd. Sødmælk.

Store Mælkerier. Middelstore Mælkerier. Smaa Mælkerier.

Antal 

Mælkerier

Udgifter i 

Øre

Antal

Mælkerier

Udgifter i 

Øre

Antal

Mælkerier

Udgifter i 

Øre

«6 249,0 108 282,4 21 325,5

VIII.

Andelsmælkeriernes Betydning for Smørexporten og 
Smørprisen.

Som allerede berørt under Omtalen af Smørpakkerierne, 
var Smørret fra de mange smaa Hjemmemælkerier i de c. 
70,000 Bøndergaarde og c. 130,000 Huse kun daarlig pas
sende for at exporteres i den Tilstand og Emballage, hvori 
det forlod Producenternes Hænder. Den største Del af det 
blev da ogsaa forbrugt her i Landet. —En betydelig Mængde 
blev spist hjemme hos Producenterne, en Del blev af disse 
leveret til Familier og Hoteller i Byerne, meget blev solgt 
paa Torvene og hos Høkere og Kjøbmænd, en Del blev be
nyttet i Husholdningerne paa de større Gaarde, og Resten, 
som der ikke var Brug for her i Landet, blev exporteret. 
Men Andelsmælkerierne bragte hurtig Forandring i disse 
Forhold, efterhaanden som de fremkom i Landets forskjellige 
Egne. Andelsmælkeriernes Smør blev straks paa Produk
tionsstedet slaaet i Dritler og hver Uge sendt til Exportøren, 
der kjøbte hele Produktionen, udover hvad der blev 
brugt hjemme blandt Andelshaverne. Mængden af Bønd
ersmør aftog snart i betydelig Grad. Torvehandel med 
Smør hørte næsten ganske op, og Høkere og særlige 
Smørbutikker forsynede sig i væsentlig Grad med bil
ligere Smør fra Sverige, Finland og nu i de sidste Aar 
fra Rusland, hvorhos Forbruget af Margarine blev almindeligt 
saa vel i Byerne som paa Landet, om end ikke alle Steder 
i lige stor Udstrækning.

Af omstaaendeTabel sés, i hvilken Grad saa vel Indførselen 
som Udførselen af Smør er stegen. Det var først efter 1865, 
da et skotsk Rhederi paa Foranledning af »Det kgl. danske 
Landhusholdningsselskab« satte en regelmæssig ugentlig
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Danmarks Ind- og Udførsel af Smør i Millioner Pund.

Aar Indførsel Udførsel

Over

skuds- 

Udførsel

1865—69 gjennemsnitlig .... 1,06 9,85 8,79
1870—74 — 3,66 20,71 17,05
1875—79 — 4,94 26,32 21,38
1880-84 — 6,91 29,14 22,23
1885—89 — 10,79 50,65 39,86
1890—94 — 25,27 97,48 72,21

1895 .... 30,58 117,90 87,32
1896 .... 32,35 121,06 88,71
1897 .... 35,87 132,09 96,22
1898 .... 33,72 145,28 111,56
1899 .... 34,09 143,65 109,56

Dampskibsfart i Gang mellem Kjøbenhavn og Leith, at Ex
porten til England fik nogen Art. Derefter dannede der sig 
flere private Dampskibsselskaber, og senere togDe^ forenede 
Dampskibsselskab fat paa: fra flere forskjellige Havne ugentlig 
at overføre til England saa vel Kreaturer og Svin som Smør, 
Æg, Gjær, Fisk og andre Varer. — Exporten af levende Svin 
og Kvæg er nu for længst ophørt formedelst engelske Indførs

elsforbud, men Smør og Flæsk tiltog i saadan Mængde, at 
der dog blev Last nok at sejle med. — En Tid lang nøjedes 
man med de gamle Kreaturbaade; men da først det skotske 
Rhederi, James Currie ty Co., der i mange Aar har haft Skibe 
i Farten: Kjøbenhavn—Leith og Kjøbenhavn—Hull, 14. Maj 
1896 havde faaet ■»Rona« og senere nogle flere Skibe for
synet med Kulsyre-Expansionsmaskine og isolerede Last
rum, saa blev efterhaanden ogsaa de danske Baade enten 
ombyttede med nye Dampere eller forsynede med Køle
maskiner, saaledes, at nu næsten hele Smørexporten kan 
foregaa i maskinafkølede Lastrum.

Tabellen viser, at der i Vand- og Ismælkeriernes Tid 
vel var en god Stigning i Overskudsudførselen af Smør, der 
væsentlig bestod af Herregaardssmør ved Siden af noget om
pakket Bøndersmør, men der var kun ringe Stigning, nærm
est Stilstand, i Centrifugernes første Aar (1880—84). Der
efter blev der oprettet Andelsmælkerier i stor Mængde, og 
saa steg Overskudsudførselen i Løbet af 10 Aar til mere end 
det tredobbelte. Indførselen tiltog stærkt, da Mængden af 
Bøndersmør aftog 1885—89 og 1890—94, men Udførselen
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steg meget mere. — Smør fra det sydlige Sverige er stadig 
bleven exporteret til England over Kjøbenhavn, men senere 
er der ogsaa kommen finsk og russisk Smør, hvoraf en be
tydelig Mængde gaar til Butikker og Bagerier, medens en 
Del straks sendes videre til England.

Det er øjensynligt, at Andelsmælkerierne har bidraget 
i meget høj Grad til Smørexportens voldsomme Stigning, 
særlig derved, at Smørret af Mælken fra de mange smaa 
Kohold blev en énsartet og god Exportware, men det vil dog 
være urigtigt at antage, at Andelsmælkerierne har fremkaldt 
en saa stor Stigning i Landets Smørproduktion, som Stig
ningen i Overskudsudførselen angiver. Der kan nemlig næppe 
være Tvivl om, at Forbruget af Smør her i Danmark er af
taget i de sidste 15 Aar, om end Befolkningen og den al
mindelige Velstand i Arbejderklassen er tiltaget. Og Aar- 
sagen til Nedgangen i Smørforbruget har Margarinen været. 
Efterfølgende Tabel viser, hvorledes P'orbruget af Margarine 
er tiltaget, og særlig er der Grund til at bemærke den an
selige Stigning i Margarineforbruget i de sidste 4 Aar, nem
lig ikke mindre end 14 Millioner Pund. Utvivlsomt er der 
herved, saa vel som ved det billige indførte Smør, bleven 
frigjort fra det indenlandske Forbrug en ret anselig Mængde

Forbruget af Margarine i Millioner Pund.

Finantsaaret Dansk Indført I alt

1888—89 ... 2,12 1,62 3,74
1889—90 ................ 6,26 3,68 9,94

1890—91 ................ 10,27 2,08 12,35
1891—92................ 12,90 2,01 14,91
1892—93 ................ 16,31 1,91 18,22
1893—94 ................. 16,80 2,26 19,06
1894—95 ..... 15,50 2,31 17,81
1895—96 ................ 16,17 2,22 18,39
1896—97 . . . 19,09 2,78 21,87
1897—98 .... 23,77 4,01 27,78
1898—99 ................ 27,98 4,26 32,24

dansk Smør, — men hvor meget: kan ikke angives med nøj
agtige Tal. - En Kjendsgjerning er det imidlertid, at Andels
mælkerierne er den væsentligste Aar sag til Smørexportens 
ansélige Stigning og en indirecte Anledning til en ret betydelig 
Handel med indført Smør og et stort Forbrug af Margarine.
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V i l m a n  d e r n æ s t s ø g e  a t f a a  R e d e  p a a , h v i lk e n  I n d f l y d 

e l s e A n d c l s m æ l k e r i e r n e h a r h a f t p a a Smørprisen, m a a  

d e t s t r a k s b e m æ r k e s , a t d e t e r  u m u l i g t a t h a v e  n o g e n  b e 

g r u n d e t M e n i n g  o m , h v o r l e d e s  P r i s e n  v i l d e  h a v e  v æ r e t p a a  

f . E x . d e t b e d s t e  d a n s k e  E x p o r t s m ø r , h v i s  A n d e l s m æ l k e r i e r n e  

i k k e h a v d e v æ r e t . M e n  d e t k a n  v æ r e  a f  I n t e r e s s e  a t s é ,  

h v o r l e d e s P r i s f o r h o l d e t h a r f o r a n d r e t s i g m e l l e m  H e r r e -  

g a a r d s s m ø r o g  S m ø r r e t a f  M æ l k e n  f r a  d e  m a n g e  s m a a  K o 

h o l d . —  D e t m a a  e r i n d r e s , a t Idealet v e d  O p r e t t e l s e n  a f  d e t  

f ø r s t e  A n d e l s m æ lk e r i v a r at komme paa Højde med Herre- 

gaardene.

S o m  p a a l i d e l i g t M a te r i a l e  t i l  B e d ø m m e l s e  a f  P r i s e n  p a a  

H e r r e g a a r d s s m ø r  k a n  d e t a n f ø r e s , a t  K a p te j n  S c h r o l l v e d  d e t  

f y n s k e  D e le g e r e tm ø d e  1 4 .  N v b r .  1 8 9 6  m e d d e l t e  O p l y s n i n g e r  f r a  e t  

A n ta l f y n s k e H e r r e g a a r d e  o m , h v a d  P r i s e r n e  h a v d e v æ r e t  

p a a d e  f o r s k je l l i g e  P r o d u k te r i A a r e n e  1 8 8 1 —  9 6 , o g  d e r v e d  

v i s t e  d e t s i g , a t d e r  f o r  1 0 0  P d . S m ø r  v a r  o p n a a e t :

1 8 8 1 — 8 5 1 8 8 6 - 9 0 1 8 9 1 — 9 5 1 8 9 4 — 9 5 1 8 9 5 - 9 6

K r . K r . K r . K r . K r .

1 0 8 , 3 8 9 4 , 6 6 9 4 , 0 5 8 4 , 3 5 8 5 , 3 8

E f t e r d i s s e  T a l a t d ø m m e  f i n d e r  m a n  v e d  S a m m e n l ig 

n i n g  a f 1 8 8 1 — 8 5 m e d 1 8 9 5 — 9 6  e n  N e d g a n g  i S m ø r p r i s e n  

a f 2 1 , 2  p C t . , m e d e n s d e t t i l s v a r e n d e  T a l f o r  H v e d e  v a r  3 9 ,  

f o r  R u g  3 7 , f o r  B y g  2 6  o g  f o r  H a v r e 2 5 ; m e n  b e m æ r k e s  

m a a d e t s t r a k s , a t 1 8 8 1 — 8 5 o p n a a e d e H e r r e g a a r d e n e d e  

h ø j e s t e  b e t a l t e  P r i s e r , h v o r i m o d  d e i n g e n l u n d e  n a a e d e  d e  

h ø j e s t e  P r i s e r i 1 8 9 5 — 9 6 , t i da fik mange Andelsmælkerier 

90—91 Øre, altsaa 5—6 Øre mere end Her reg aar denes Gjen- 
nemsnitspris.

S é r m a n d e r n æ s t  h e n  t i l , h v a d  d e  s m a a  M æ lk e p r o d u 

c e n te r H k f o r d e r e s  S m ø r i 1 8 8 1 — 8 5 , f i n d e r m a n  i F ø l g e  

» U g e s k r i f t f o r  L a n d m æ n d « s a a r l i g e  O v e r s ig t e r , s o m  v i s t i  

h o s s t a a e n d e  T a b e l , a t m e d e n s  G j e n n e m s n i t t e t  a f  U g e s k r i f t e t s  

u g e n t l i g e N o t e r i n g e r i d e t t e T i d s r u m  f o r  E x p o r t s m ø r v a r  

1 1 2 , v a r d e n  f o r  o r d i n æ r t S m ø r  k u n  8 1 | , m e d e n s  P r i s e r n e  

p a a s j æ l l a n d s k  P r a n g e r s m ø r v a r e n d n u  1 0 — 2 0 K r . l a v e r e .  

—  H v a d  U g e s k r i f t e t k a l d e r  E x p o r t s m ø r v a r n æ r m e s t » H e r r e -
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gaardssmør«, og hvad der kaldes ordinært Smør var alminde

ligt Bøndersmør, som var den Vare, der brugtes i de fleste 

Kjøbstad husholdninger.

Ugeskriftets Gjennemsnitspriser for Smør: Kr. pr. 100 Pd.

1881 1882 1883 1884 1885 1881—85

Export-Smør . .
Ordinært Smør .

120
88

II8V2 
88XA

112
80

109
80

100 Vs
72

112
813/s

At Ugeskriftets Gjennemsnitspris bliver 112, medens 

Gjennemsnittet for de fynske Herregaarde er 108,38, kan 

hidrøre fra, at i Ugeskriftet gjælder Aarets 52 Uger lige 

meget, medens Herregaardene havde mindre Smør, naar det 

var dyrest, og mere i Foraars- og Sommermaanederne. — 

De anførte Tal er formentlig nok til at godtgjøre, at medens 

Herr eg aardssmør, som af Kaptejn Schroll paavist, er dalet 

21,2 pCt. i Salgsprisen, saa er det lykkedes for Hoved

mængden af det danske Smørs Vedkommende at indføre en 

saadan Kvalitetsforbedring, at der endog kan blive Tale om 

en Prisstigning af en halv Snes pCt. i det omhandlede Tids

rum, 1881—96.

Og hvad endelig Aarene efter 1896 angaar, saa er An- 

delsmælkeriernes Smør kommen til at staa endnu gunstigere 

i Sammenligning med Herregaardene. De bedste af disse 

kan vel altid hævde deres Plads, men flere liar ondt ved atopnaa’ 

en god Smørpris, dels fordi det er forholdsvis smaa Produktioner, 

og dels fordi Kvaliteten ikke tilfredsstiller Nutidens Fordringer i 

Retning af Finhed og Ensartethed, hvorimod det store 

Flertal af Andelsmælkerier nu efterhaanden er naaet frem 

til at levere et énsartet og fint Produkt, der Anret rundt 

opnaaer højeste Pris. — Man har derfor, særlig i de senere 

Aar, sét mange Herregaardsmælkerier blive nedlagt, og de, 

der vedblivende holdes i Drift, kan formentlig som Regel 

opnaa’ bedre Priser for deres Smør ved at sælge det til 

Forbrug her hjemme end ved at sælge det til Export.

Andelsmælkerierne har ikke olene foranlediget en over

raskende Stigning i Smørexporten, saaledes, at denne er bleven 

femdoblet i mindre end 20 Aar, men det er ogsaa opnaaet 

ved dem, at den største Part af det danske Smør er bleven
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af en saa énsartet og fin Kvalitet, at det nu regelmæssig be
tales med de højeste Priser paa det engelske Marked. — An- 
strængelserne for at opnaa’ et godt Resultat har ikke været 
forgjæves, — og det er at haabe, at der heri maa ligge en 
mægtig Spore til at søge fremdeles at benytte ethvert Middel 
til at hævde det danske Smørs Kvalitet og Anseelse, hvad 
enten Concurrencen møder os værst fra Evropa, Amerika 
eller Avstralien.

IX.

Andelsmælkeriernes Betydning for Landbrugets 
Udvikling.

Hvorledes vilde det have set ud her i Danmark, hvis 
Andelsmælkerierne ikke var kommen? Hvor mange Steder 
vilde der have været Armod og Elendighed, og hvor mange 
Hjem vilde være bleven opløst, hvor der nu er, om 
ikke Rigdom og Glæde, saa dog Frodighed og Velvære? Ja! 
disse Spørgsmaal kan ikke besvares: hverken med mathema- 
tisk Nøjagtighed eller til fuldkommen Tilfredshed for alle 
interesserede Parter, ti der er ikke mange paalidelige Tal at 
holde sig til, og det er endnu med meget forskjellige Øjne, 
at der sés paa Andelsbevægelsen, hvad den har bragt, og 
hvad den endnu staar i Begreb med at bringe i Retning af 
Udvikling og Fremskridt. — Det er jo saaledes, at der altid 
er nogle Mennesker, der har Interesse af at bevare de be
sinnende Forhold uforandrede, — og det gamle Ord: »Den 
enes Død, den andens Brød« kan synes haardt og hensyns
løst, men er dog bestandig betegnende for de virkelige For
hold.

Det er ofte bleven sagt i de forløbne Aar, at Andels
mælkerierne har haft ikke alene en økonomisk, men ogsaa 
en opdragende og social Betydning for et stort Antal, særlig 
af de mindre Landbrugere, der tidligst kom med i Bevæg
elsen. Og dette er utvivlsomt rigtigt. — Mangen Bonde har 
g.jennem Andelsmælkerierne faaet sit Syn udvidet og har 
faaet et Indblik i Forhold, lige over for hvilke han før stod 
mistænkelig og tilbageholdende. Men Betydningen heraf, f. 
Ex. for den kommunale Forvaltning, kan det maaske nok
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være vanskelig at paavise, om end der er megen Grund til 
at antage, at den allerede kan gjøre sig gjældende paa mange 
Steder. Her skal kun paapeges, hvilken afgjørende Betyd
ning Andelsmælkerierne allerede liar haft for Husmands
sagen og de fleste af de 130,000 Husmandsbrug i alle Landets 
Egne.

Hvor det i Kornsalgets Tid var vanskeligt at skaffe 
de rede Penge til Skatter og de mest nødvendige Udgifter i 
de smaa Hjem, og hvor det kun ved stor Sparsommelighed 
var Konen muligt at sælge maaske for et halvt Hundrede 
Kroner Smør af Mælken af et Par kummerlig ernærede Køer, 
dér modtages nu 6 — 800 Kroner om Aaret fra Mælkeriet for
uden en betydelig Mængde Skummetmælk og Kjærnemælk. 
Nu holdes der det dobbelte Antal Køer, og disse ernæres 
godt hele Aaret rundt. Nu sælges der 6—8 eller maaske 
10 — 12 Slagterisvin aarlig. Lodden er kommen i god Gjød- 
ningskraft, saaledes at den kan give smukke Afgrøder af 
Rodfrugter og Foder. Det betaler sig nu at opfodre ikke 
alene den hjemmeavlede Sæd, men ogsaa en Del Oljekager 
og andre Handelsfoderstoffer. Hønsenes Antal er blevet 
stærk forøget. Der kan blive Gjødning til Raadighed til 
Dyrkning af Frugt og Havesager, og der kan nu være en 
aarlig Omsætning paa den lille Ejendom til et mange Gange 
saa stort Beløb som for 20 Aar siden, saaledes at der er 
bleven Mulighed for ved Flid og Paapasselighed at faa et 
ganske anderledes tilfredsstillende Nettoudbytte ud af Ejen
dommen end tidligere, samtidig med, at denne nu gaar frem 
i Gjødningskraft og sikker Ydeævne.

Danmarks Overskuds-Udførsel af:

Landbrugsaaret.
Levende 

Svin.

Flæsk og 

Skinker.

Stkr. Pund

1880—85 gjennemsnitlig . . . 257,600 15,376,400
1885 - 90 — ... 117,729 46,340,000
1890-95 — ... 141,132 77,754,091

1895-96 . . . 3,262 139,756,480
1896—97 . . . 4- 2,616 125,026,705
1897—98 . . . 43 111,330,647
1898—99 . . . 4- 70 135,608,032



Hosstaaende Tabel over Danmarks Overskuds-Udførsel 
af levende Svin og Flæsk viser, hvorledes Slagterivirksom
heden er tiltaget i Betydning her i Landet i de sidste 20 
Aar. England lukkede helt for vore Svin, og Tyskland lagde 
ofte Indførselen Hindringer i Vejen eller forbød den helt, 
og saa var Landmændene alene henvist til private Slagtere 
og Slagterier, der selvfølgelig benyttede sig af Producenter
nes Forlegenhed for at komme af med Svinene. Da opret
tedes i Løbet af faa Aar Andelssvineslagterier i Landets for- 
skjellige Egne, idet samtidig den tiltagende Mængde Mælk, 
der kom tilbage fra Mælkenerne, og billig russisk Rug og 
Byg og senere Majs gjorde det fordelagtigt for de mindre 
Landbrugere at udvide Svineholdet og Flæskeproduktionen.

Det første Andelsslagteri blev bygget 1887 i Horsens, 
og allerede to Aar senere var lignende Virksomheder i Gang 
i Esbjærg, Kolding, Skjern, Odder, Odense, Faaborg, Slagelse 
og Holbæk, hvorhos et af de store Slagterier i Hamburg 
havde begyndt en Virksomhed i Aalborg. — Og senere er 
der oprettet mange flere Slagterier, — ja flere, end det var 
ønskeligt.

Husdyrholdets Størrelse i det egentlige Danmark.

Aar. Heste og 

Føl.

Hornkvæg 

og Kalve.

Faar og 

Lam.

Svin og 

Grise.
Geder. Høns.

Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. Stkr.
1837*)  .... 325,019 854,726 1,644,607 235,291
1861 .... 324,560 1,118,774 1,751,950 300,928
1866 ................ 352,603 1,193,863 1,875,052 381,512 1

1871................ 316,570 1,238,898 1,842,481 442,421
1876 ................ 352,282 1,348,321 1,719,249 503,667
1881................ 347,561 1,470,078 1,548,613 527,417 9,331
1888 ................ 375,533 1,459,527 1,225,196 770,785 13,405 4,592,224-
1893 ................ 410,639 1,696,190 1,246,552 829,131 25,266 5,855,999
1898 ................. 449,264 1,743,440 1,074,413 1,178,514 31,803 8,748'428

*) Tællingen foretoges i Begyndelsen af Aaret 1838; men de her anførte 
Tal angiver, hvad Bestanden mentes at have været i Sommeren 1837, saaledes 
at Tallene kan sammenlignes med de følgende Tællinger, der alle er foretage] 
om Sommeren.

Hvorledes Svineholdet er tiltaget stærkt, sés i hosstaa
ende Tabel over alle de hidtil her i Landet foretagne Kreatur-
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tællinger. — Det sés, at Faareholdet er aftaget jævnt i hele 
den sidste Menneskealder, medens Angivelserne for Svin og 
Grise særligviser storeTal ved de tre sidsteTællinger, derer fore
taget i Andelsmælkeriernes Tid. — Det kan imidlertid siges, 
at Overskudsudførselens Stigning ikke er et paalideligt Maal 
for Produktionens Stigning, idet Forbruget utvivlsomt ogsaa 
er tiltaget, uden at man kan angive hvor meget, — og med
ens Antallet af Svin og Grise ved Kreaturtællingen er en 
Angivelse af Bestandens Størrelse, er dette Tal heller ikke et 
nøjagtigt Maal for Produktionens Størrelse nu i Sammen
ligning med en Del Aar tilbage; ti da lod man Svinene blive 
ældre, inden de slagtedes; de voksede mere langsomt og 
blev fodrede mindre godt og regelmæssigt. Derfor har det 
sin Interesse ogsaa at sammenligne Antallet af de i forskjel- 
lige Aar fødte Grise, og Angivelse herom foreligger for de 
forud for hver Kreaturtælling gaaende Aar. Og det kan saaledes 
oplyses, at medens der 1875 fødtes 609,208 Grise her i Landet 
og 1880 727,600 Grise, saa angives der allerede i 1887 atvære

Bestanden af Hornkvæg.

Aar.

Tyre:

2 Aar og 

derover.

Stude:

2 Aar og 

derover.

Køer.

Ungkvæg: 

under 2 

A ar.

I alt: 

Hornkvæg

Antal Tyre 
og Stude i 
Forholdtil 

Køer.

Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. pCt.

1838 ................ 578,479 854,726 12,3
1861................ 21,080 76,758 756,834 264,102 1,118,774 12,8
1866 ................. 19,556 96,067 811,831 266,407 1,193,861 14,2
1871................ 14,509 71,513 807,513 345,363 1,238,898 10,6
1876 ................. 14,972 99,485 898,012 335,852 1.348,321 12,8
1881................ 17,956 94,589 898,790 458,743 1,470,078 12,5
1888 .... 14,980 54,309 954,250 435,988 1,459,527 7,3
1893 .................. 1 17,949 63,194 1,011,098 603,949 1,696,190 8,0
1898 ................ 15,331 34,183 1,067,139 626,787 1,743,440 4,7

født 1,255,429 Grise, altsaa en meget stærk Stigning samtidig 
med Andelsmælkeriernes Fremkomst.

Koholdets Størrelse ved de forskjellige Kvægtællinger 
sés af hosstaaende Tabel over Bestanden af Hornkvæg. — 
Ved Tællingen 1838 blev alle Kvier, Stude og Tyre, yngre 
end 3 Aar, regnet for Ungkvæg, idet Dyrene jo den Gang er
næredes daarligt og udviklede sig langsomt, hvorhos Tyre 
og Stude paa 3 Aar og derover blev talt sammen. Deres An-
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tal var 70,967, medens der var 578,479 Køer og 205,280 Stkr. 
Ungkvæg under 3 Aar. — I Forhold til AntalletafKøerne udgjorde 
saaledes Antallet af Stude og Tyre den Gang i det egentlige 
Danmark 12,3 pCt. eller ca. men i Jylland imellem | og 

og i Aalborg Amt endog 39 pCt., i Tisted Amt 35 pCt., i 
Viborg Amt 36 pCt., i Ringkjøbing Amt 24 pCt., men i 
A ejle, Skanderborg, Randers og Hjørring Amter kun 14—15 
pCt. og i Aarhus Amt endog kun 5 pCt.

Interessant er det nu at sé, at det samme Forhold imel

lem Antallet af Stude og Tyre og Antallet af Køer vedblev 
at bestaa omtrent uforandret, alt imedens Bestanden af Horn

kvæg voksede, og først 1888, efter Andelsmcelkeriernes Frem

komst, er der en stærk Nedgang i Studenes Antal. — Om det 
forholdsvis lille Antal af voksne Dyr og særlig af Stude i 
1871 maa det bemærkes, at det uden Tvivl skyldes den tørre 
Sommer i 1868, som gav en saa lille Afgrøde, at man om 
Efteraaret maatte formindske Besætningerne og derfor slagt
ede fortrinsvis en Del Studekalve og unge Dvr, som ingen 
vilde kjøbe, og som vilde været bleven voksne til Tællingen 
1871, hvis man havde kunnet overvintre dem til 1869. — End 
videre kan det bemærkes, at den forbigaaende Stigning i 
1893 i Antallet af Tyre og Stude formentlig skyldes en kort- 
varig og livlig Efterspørgsel fra England efter unge Dyr til 
Fedning, der foranledigede, at nogle Opdrættere antog, at 
Studenes Tid vilde komme igjen, og derfor lagde en Del 
Stude til; men 4. Febr. J892 kom det engelske Forbud mod 
fri Indførsel af klovbærende Dyr fra Danmark. De unge 
Stude kunde derfor ikke exporteres og fik saaledes Lov til 
at blive voksne og senere fedede her i Landet.

Det er kun faa Herregaarde, der i de sidste 20 Aar er 
gaaet over fra Studehold til Køer, og det er i det hele kun 
faa Heuegaarde, der har forøget deres Kobestond i dø sidste 
20 Aai, idet de flssto ollGredé tidligere vor kommen til at 
have lige saa mange Køer som nu. Den største Del af Til
væksten i Koernes Antal fra 1881 til 1898 skyldes de mindre 
og de mindste Landbrugere, der efter Andelsmælkeriernes 
Fiemkomst har lagt sig efter at forøge Mælkeproduktionen. 
Og betegnende for den Stilstand, der var i Udviklingen inden 
Andelsmælkeriernes Tid, er det, at Koantallet i Landet var 

meget nær det samme 1876 og 1881, medens dog Besæt-
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ningernes Størrelse tiltog i disse fem Aar. Det var den Gang 
unge Fededyr, man søgte at producere, hvorimod man tid
ligere havde ladet Dyrene vokse langsommere og blive fedede 

i en noget ældre Alder.

Danmarks Overskuds-Indførsel af:

Landbrugsaaret.

Korn varer, 

uformalede og 

formalede.

Oljekager. Klid.

Tdr. Pd. Pd.

1870—75 gjennemsnitlig . . 4- 2,479,619

1875—80 — • • -i- 1,313,419

1880—85 — • • 508 50,520,800 102,647,400

1885 — 90 — 1,380,254 104,512,045 187,957,011

1890—95 — • • 2,598,940 150,008,903 183,156,287

1895—96 . . 4,292,839 209,186,365 158,545,524

1896—97 . . 2,424,773 231,263,306 146,650.7*2

1897—98 . . 5.961,031 280,883,225 125,932,577

1898—99 . . 1208,179,643 Pd. 289,179,770 127,146,653

Her skal ikke blive gjort noget Forsøg paa at opstille 
et Regnestykke angaaende, hvilken Fordel Landbruget har 
haft af at forøge sit Svinehold og sin Kobestand for at over- 
gaa til Produktion af Fedevarer i Steden for Salg af Korn, 
Fedekvæg, Ungkvæg, Faar og Lam. Her skal kun ved Hen
visning til hosstaaende Tabel over Overskudsindførselen af 
Kornvarer, Oljekager og Klid paapeges, at Danmark havde 
Overskudsudførsel af Korn indtil 1880—85, men senere har 
haft en stigende Overskudsindførsel af Korn, samtidig med, 
at der har været et stort Forbrug af Oljekager og Klid. — 
Skal der nævnes noget bestemt Aar, i hvilket Omslaget fra 
Kornudførsel fandt Sted, mcsa det være 1883 84, altsaa et 
Par Aar efter de første Andelsmælkeriers Oprettelse. — Den 
i de senere Aar meget betydelige Indførsel af Korn udgjøres 
for en stor Del af Majs-, sidste Aar endog 866,3 Millioner 

Pund.
Angaaende Brugen af Klid og Oljekager maa det be

mærkes, at endnu 1878—79 var Overskudsindførselen kun 
12,5 Mill Pd. Oljekager og 11,3 Mill. Pd. Klid. — Det varede 
kun faa Aar, inden at Kliden blev anvendt i ret stor Ud
strækning som et udmærket Foder for Malkekvæg, men i de 
senere Aar har Brugen, som Tabellen viser, atter været af-
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tagende. Oljekager fandt derimod ikke saa hurtig udstrakt 
Anvendelse, — det var i Begyndelsen fortrinsvis Hørfrøkager 
til Fedning og Rapskager i begrænset Mængde til Malke
køer, — men efter som Aarene gik, lærte man at værdsætte 
mange andre Sorter Oljekager, og navnlig Bomuldsfrøkoger, 
som meget fordelagtige at anvende ved Siden af Rodfrugter, 
og Tabellen viser, at Mængden af Oljekager er stegen stærkt 
i de senere Aar og endnu er stadig stigende.

Det er umuligt at opgjøre blot med tilnærmelsesvis 
Nøjagtighed for hele Landet, i hvilken Grad Besætningernes 
Fodring er bleven forbedret i de sidste 20 Aar, men det er 
en Kjendsgjerning, hvad Tabellen over Indførselen af Korn, 
Oljekager og Klid ogsaa viser, at en betydelig Forandring 
har fundet Sted. Nu er det en stor Sjældenhed at sé et 
sultfodret Kreatur, og noget af det bedste ved hele Udvik
lingen er just det, at Produktionen er stegen meget stærkere, 
end hvad Antallet af Køer angiver, idet alle de smaa Land
brugere hurtigt har fundet deres Fordel ved at give hver 
enkelt Ko en meget bedre og mere ligelig Ernæring hele Aar et 
rundt, end hvad der før var Tilfældet. Paa mange Steder 
er i Løbet af faa Aar det gjennemsnitlige Mælkeudbytte af 
hver Ko mere end fordoblet, og Interessen for Kvægets For
bedring ved Udvalg og god Opdrætning er bleven vakt sam
tidig med, at man har faaet Tillid til Sammenslutningernes Be
tydning paa mange forskjellige Omraader, hvor den enkelte 
Mand ikke alene kan løse den Opgave, der ligger for.

Kvægavlsforeninger og Kontrolforeninger indeholder i 
sig, ligesom de tilsvarende Foreninger for Hesteavl og et 
forbedret Svinehold og Fjerkræhold m. m., store Muligheder 
for Fremskridt, som der nu kan være Haab om at faa ud
nyttet til betydelig økonomisk Fordel, baade i Retning af 
forøget Indtægt og færre Tab og Skuffelser, — og ligesom 
Sultfodringen er ophørt i Staldene, saaledes kan nu Rov
driften forlades i Marken. Den forøgede Gjødningsproduk- 
tion er en sikker Vej til at bringe Jorden i bedre Kultur, 
°g jo bedre Fremgangen i Besætningens Ydeævne udvikler 
sig, desto mere fordelagtigt vil det blive for Landmanden at 
anvende Flid og Omhu paa at holde Jorden rén og fremelske 
store Afgrøder af Rodfrugter, Græs og andre Foderplanter.












