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111—Bi1 B

Efter at etatsråd Testorpf i »Landhusholdnings- 

selskabet« d. Ilte april 1883 har opstillet spørgsmålet: 

»Kan den nuværende ordning af roesukker

industrien her i landet anses for tilfreds

stillende«, er der fremkommet en hel række af 

indlæg såvel i tidsskrifter som i dagblade, der har 

behandlet spørgsmålene om roesukkerindustrien, dens 

forhold til landbruget og dens indflydelse på land

brugets udvikling efter dens forskellige ordninger i 

forhold til dette.

En del af disse indlæg fortjæner at undersøges 

lidt nærmere, da der i dem er fremkommet en del 

oplysninger, der har almindelig interesse og fortjæner 

derfor at gøres almen tilgængelige for dem, der ikke 

har havt lejlighed til at følge den omfangsrige diskus

sion i sine enkeltheder. Der er også fremkommet op

lysninger, der kan give anledning til en nærmere 

behandling, for at undersøge den bestående ordning af 

roesukkerindustrien her i landet og dens indflydelse på 

landbruget.

Etatsråd Testorpfs foredrag i »Landhusholdnings

selskabet« er et indlæg i sukkerroespørgsmålet, der
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fortjæner landmændenes fulde påskønnelse, dels for den 

grundighed, hvormed det opstillede spørgsmål er be

handlet, og dels for de følger det har havt, og som 

utvivlsomt vil blive til gavn for det danske landbrug. 

Der er i etatsrådens foredrag først givet en varm anerkend

else af de mænd, som har arbejdet på at overføre og be

fæste roesukkerindustrien her i landet, dernæst en 

fremstilling af industriens videre udvikling og en vel

begrundet indsigelse mod det uheldige i den ordning, 

den havde fået i forhold til landbruget og årsagerne 

dertil, samt en anvisning ad den vej, landmændene 

burde have slået ind på eller nu bør optage.

I den mundtlige diskussion, som fulgte efter etats

råd Testorpfs foredrag, og som indlededes af etatsråd 

Tietgen, fremkom nogle oplysninger om »De Danske 

Sukkerfabriker«, som fortjæner en udførlig behandling, 

da de vel betragtede afgiver det bedste bevis for, at 

den bestående ordning af roesukkerindustrien her i 

landet er højst uheldig for landbruget. Men før jeg 

går over til at behandle de af etatsråd Tietgen givne 

oplysninger, vil jeg fremdrage 1 dt af de forskellige ind

læg, der er fremkommet under den senere bladpolemik, 

hvor de modstående opfattelser har fået deres udtryk.

Hvor ønskeligt det end kunde være, at få de be

tydeligste af de fremkomne indlæg samlede under etr 

må jeg dog her nøjes med at fremdrage hovedanskuel

serne fra de forskellige sider i korte træk, ved at 

gennemgå de saglige indlæg i noget nær den samme 

orden, som de er fremkommet for offentligheden.

Fra etatsråd Testorpf’s foredrag den Ilte april 

1883 henlå spørgsmålene roligt, indtil der i oktober
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samme år fremkom et projekt til en andelssukkerfabrik 

ved Nykøbing på Falster. Man kunde på forhånd 

vide, at denne plan vilde møde modstand, og den ude

blev heller ikke.

Det første indlæg, som kritiserede planen til den 

påtænkte andelssukkerfabrik, og som tiltrak sig særlig 

■opmærksomhed, var en artikel i »Ugeskrift for Land

mænd« (II. b. 1883, s. 211), der i sin indledning 

hilste Nykøbingprojektet med glæde, men kom under 

sin videre udvikling til det resultat, at man vilde 

»ganske forgæves lede efter noget som helst punkt, 

hvori det skulde stille sukkerroedyrkningen heldigere 

eller fordelagtigere for landbruget, end den er stillet i 

de egne, hvor den hidtil er indført her i landet.« 

Men for at komme til dette resultat, har ugeskriftet 

imidlertid måttet omstøde en del af de forudsætninger, 

der var lagt til grund for beregningerne.

Ugeskriftet har for det første gjort gældende, at 

den anslåede kapital, 300 kr. pr. td. land 

roer til fabrikens opførelse, var alt for 

ringe; dernæst var udbytteberegningerne 

for gunstige og endelig var saftstationssy- 

stemet at foretrække, når roedyrkningen var så 

spredt, som den havde udsigt til at blive ved Nykøbing. 

Foruden disse hovedindvendinger, var der en hel del 

andre punkter fremført, som var vel skikket til at af

skræmme folk fra at slutte sig til foretagendet og 

indgyde mistillid til dem, der havde med sagen at 

gøre. Af disse punkter skal jeg kun omtale det, hvor 

ugeskriftet gør gældende, at det er den tyske beskat- 

ningsmåde med tolden på roerne, der har fremkaldt
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den ordning af industrien, som er almindelig i Tyskland., 

og som vi hos os kalder andelssystemet.

I »Loll. Falst. Stiftstidende« af 13de november 

1883 giver forstander A. la Cour fra Næsgård en ud

førlig imødegåelse af den omtalte artikel i »Ugeskrift 

for Landmænd.« Hr. la Cours artikel er optaget i det 

nævnte ugeskrift (II. b. 1883, s. 253), hvor han op

lyser, at der haves tilbud fra to af de største 

maskinfabriker i Tyskland, som sikrer dem» 

at de kan få den projekterede fabrik opført 

for den anslåede sum. Dernæst påviser han, 

hvor uberettiget ugeskriftets angreb på ud- 

bytteberegningerne er, ved at opstille et par 

andre udbytteberegninger på grundlag af nogle opgiv

elser af driftsbestyrer G. Faye fra Nakskov.

Umiddelbart efter at A. la Cours artikel er gen

givet i »Ugeskrift for Landmænd«, har Erhard Frederik

sen, s. 256, indrykket en artikel, der ved stærke udtryk 

mod A. la Cour og hans artikel søger at fastholde 

ugeskriftets tidligere udtalelser mod Nykøbingprojektet, 

uden at han fører nogle beviser for ugeskriftets eller 

sine egne udtalelsers rigtighed.

I en artikel af 7. november, som jeg sendte til 

»Ugeskrift for Landmænd«, men som først blev optaget 

den 6te desember i ugeskriftet (II. b. 1883, s. 286), 

havde jeg fremført, støttet på udtalelser fra flere tyske 

landmænd, at »den væsentligste grund til an

delsfabrikernes opkomst og udvikling i 

Tyskland er den kendsgærning, at hvor 

fabriksvirksomheden var skilt fra jordbesid-
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derne, er det endt med, at fabrikerne har 

opkøbt og forpagtet bøndernes jorder«.

Denne opfattelse, der støtter sig til mange kends- 

gærnmger. vilde ugeskriftet gå udenom ved at frem

hæve, at det var den tyske beskatningsmäde ved beskat

ning af roerne, der var årsag til det uheldige sammenkøb 

af jord: men vi har kendsgærninger både fra Sverig 

og Frankrig, der går i samme retning som dem fra 

Tyskland, skøndt beskatningsmåden disse steder har 

været den samme som hos os: altså beskatning af det 

fremstillede sukker eller, som det kaldes, produkt

beskatning.

Dernæst havde jeg foretaget en sammenligning 

mellem saftstationsfabriken ved Nakskov og den på

tænkte andelssukkerfabrik i Nykøbing, som jeg her 

skal gengive lidt mere udførligt. Jeg fremdrog her, 

at Nakskovfabriken havde kostet eller vilde koste 4 

millioner kr., og den kunde, når den blev fuldt for

synet, oparbeide 20,000 centner roer i døgnet. Derimod 

skulde Nykøbingfabriken koste 1| million kr., og op

arbejde 10,000 centner roer i døgnet.

Jeg gik da ud fra, at hvis Nakskovfabriken havde 

været anlagt uden saftstationer, men alligevel til at 

oparbejde 20.000 centner roer i døgnet, kunde den 

have været opført for 2 mill, kr., og der blev da 2 

millioner kr. tilbage, som ikke var nødvendige for at 

få roerne oparbejdede. Disse 2 mill. kr. skulde altså 

have deres betydning ved igennem saftstationerne at 

overflødiggøre en lang transport af roer og affald; det 

blev her ud fra let at udregne, hvormeget fabriken 

hvert år. til forrentning af dette saftstationssystem,
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måtte yde for at undgå en transport af roerne til 

centralfabriken. Går vi ud fra, at de 2 millioner kr. 

forrentes med 5 procent, giver det 100,000 kr. eller 5 

øre på hvert centner roer, som fabriken kan oparbejde 

i en fuldt forsynet kampagne på 100 arbejdsdage; går 

vi derimod ud fra, at de 2 millioner kr. bliver for

rentet med 10 procent, bliver det 200,000 kr. eller 10 

øre på hvert centner roer, fabriken kan oparbejde i en 

kampagne; ved en ufuldstændig forsyning af fabriken 

må der selvfølgelig mere ud af hvert centner roer til 

saftstationernes forrentning, end de her nævnte 5 eller 

10 øre pr. centner roer.

Når den længere transport af sukkerroerne til en 

fabrik, der vil blive nødvendig, når fabriken ikke er 

forsynet med saftstationer, kunne udføres for en ordinær 

rente af den anlægskapital, der medgår til saftstationer 

og rørledninger, synes det at være mere fornuftigt at 

anlægge sukkerfabriker uden saftstationer, end at ned

lægge disse store kapitaler i et bygnings- og rørkompleks, 

hvor de ikke alene fordrer en ordinær rente, men også 

en passende amortisation, og en del går der til byg

ningernes og rørledningernes vedligeholdelse. Dertil 

kommer, at driften af en saftstationsfabrik, med sin 

fordeling af arbejdet under flere bestyrere, nødvendigvis 

er kostbarere end driften af en sukkerfabrik uden saft

stationer, under forudsætning af at fabrikerne oparbejder 

den samme mængde roer.

Ved Nykøbingfabriken (den projekterede andels

sukkerfabrik) var der anslået en kapital af 50,000 kr., 

eller 5 øre pr. centner roer, til transport af roer og 

affald. De 50,000 kr. er kun en ordinær rente af den
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kapital, der vil medgå til opførelsen af saftstationer; 

det må derfor være fornuftigst at transportere roerne 

til en sådan enkelt fabrik uden saftstationer.

Ud fra denne sammenligning mente jeg da at 

kunne drage den slutning, at Nykøbingfabriken vilde 

være mere rentabel end Nakskovfabriken. Jeg kunde 

derfor ikke indse det berettigede i den i »Ugeskrift for 

Landmænd« stadig gentagne påstand, »at saftstations

systemet er den billigste vej, ad hvilken store roemasser 

kunne oparbejdes på et sted.«

Til denne sammenligning skal jeg endnu anstille 

nogle betragtninger.

Når landmændene står overfor et foretagende, der 

skylder sin oprindelse en omhyggelig prøvelse af de 

foreliggende kendsgerninger på roesukkerindustriens 

område, da synes en sådan agitation som den, der er 

bleven rejst for saftstationssystemet, kun at have sin 

rod i en gennemtrængende frygt for dets egentlige 

berettigelse.

I
 Når saftstationssystemet skal forsvares ud fra den

betragtning, at det overflødiggør en lang transport af 

roer og affald, og det samtidig synes, at denne længere 

transport kan udføres for en ordinær rente af den 

større anlægskapital, der er nødvendig for dets iscene

sættelse, da kan det ikke tilrådes landmændene at ned-

I
 lægge disse store kapitaler i saftstationer og rørledninger,

hvor de ikke alene kræver en ordinær rente, men 

også en passende amortisation etc., der altsammen 

kommer til at hvile som en byrde på landbruget. 

Hvor landmændene derfor træder sammen for at opføre 

en andelssukkerfabrik, hvorigennem de vil have den
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størst mulige indtægt af deres roer og derigennem af 

landbruget, kan det ikke tilrådes at vælge saftstations

systemet.

Betragter vi derimod spørgsmålet fra kapitalens 

side, forandrer forholdet sig, og vi kan da let få øje 

på de fordele, som følger med dette system, men også 

indse de farer, som det kan drage med sig.

Kan der til enhver tid skaffes tilstrækkelig eller 

overflødig roer til de store saftstationsfabrikers forsyning, 

så at hele anlægskapitalen, såvel den i centralfabriken 

nødvendige som den i saftstationer og rørledninger efter 

min opfattelse ikkenødvendige, kan forrentes med 

høje renter (10 pct.). da ser vi. hvilken fordel kapitalen 

har. Når prisen på den største mængde af roerne kan 

ansættes vilkårlig således, at »De Danske Sukkerfabriker« 

kan vedblive at give det samme udbytte, som de har 

gjort i de sidste årstid, eller om muligt endnu et 

større udbytte, da ser vi, hvilken fordel det er at sætte 

store kapitaler ind i en sådan bedrift. Men det er 

ikke alene den øjeblikkelige fordel; det synes også, at 

saftstationssystemet, fra en side betragtet, yder den 

største sikkerhed for en vedvarende fordel for kapitalen. 

Ved dette system er det nemlig muligt at fremkalde 

sukkerroedyrkning på steder, hvor det er vanskeligt, 

for ikke at sige umuligt, at bygge tidssvarende sukker

fabriker, hvor altså en konkurrence bliver vanskelig 

mellem forskellige roesukkerfabriker.

De overordentlige store indskud i industrien, som 

saftstationssystemets iscenesættelse kræver, afskrækker 

også andre og især landmændene fra at optage en 

konkurrence mod »De Danske Sukkerfabriker« på roe-



11 

sukkerindustriens område, og sålænge denne ikke er 

opstået, kan det »monopoliserede« selskab vedblive at 

regere over jorbrugerne, ved at foreskrive dem regler 

for roedyrkningen, roepriserne o. s. v., og på den måde 

sikre sig den vedblivende fordel.

Men lad os se lidt nærmere på denne sag. Det 

kan være, at vi derved bedre kan få øje på de farer, 

som knytter sig til de store ikke med råmateriale fuldt 

forsynede saftstationsfabriker.

Enhver indser jo let det ufornuftige i at anskaffe 

en høstmaskine med negbindingsapparat — sådanne 

høstmaskiner er ukendte lios os. men anvendes i Amerika 

— når opbindingen efter en høstmaskine kan udføres 

af de ledige arbejdere, eller i hvert fald af arbejdere, 

der var lette at tilvejebringe, fur renterne af den kapital, 

som negbindingsapparatet vil koste. Bindeapparatet 

fordyrer ikke alene driften af høstmaskinen, men det 

er udsat for brud, der medfører flere omkostninger, og 

i den tid maskinen står ubrugt, ligger der en kapital 

hen i den, som ikke var påtrængende nødvendig, og 

som derfor må betragtes som en død kapital, der 

tæres op.

Det samme, som vi har set ved høstmaskineii med 

bindeapparat,er tilfældet med saftstationsfabriker sammen

lignet med sukkerfabriker uden saftstationer. Der er 

nedlagt store kapitaler i saftstationer og rørledninger, 

af hvis renter transporten af roer og affald kan udføres 

til og fra centralfabriken. Transport med jærnbaner og 

ad vandvejen bliver kun benyttet i ringe udstrækning. 

Kapitalen, der er nedlagt i saftstationer og rørledninger, 

ligger den største del af året hen til ingen nytte og
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tærer, medens den fortæres op, og bliver kun til byrde 

for samfundet.

Jeg skal her prøve at udføre en beregning til op

lysning af de sidste udtalelser. Det forekommer mig 

nemlig, at vi ud fra de allerede foreliggende kends- 

gærninger frit kan udtale, at saftstationssystemet, som 

vi kender det fra Nakskovfabriken, aldeles ikke er 

nationaløkonomisk — når vi må sammenligne det med 

den projekterede andelsfabrik i Nykøbing —; men at 

det kun egner sig for spekulanter. Jeg skal derfor 

tillade mig at udføre en beregning under en paralleli

sering af saftstationsfabriken ved Nakskov og den 

projekterede andelsfabrik i Nykøbing på Falster.

Nakskovfabriken er efter direktør G. A. Hagemanns 

udtalelser bygget så billig, som det lader sig gøre at bygge 

en sådan fabrik her i landet, og dog vil der, når den 

bliver fuldt forsynet med roer, eller, hvad der er det 

samme, får det tilstrækkelige areal, 7000 tdr. land, til 

sin forsyning, være en anlægskapital af 570 kr. pr. td. 

land roer. Ved Nykøbingprojektet er anlægskapitalen 

derimod kun 300 kr. pr. td. land roer, når fabriken 

får det fulde areal, 3500 tdr. land, til sin forsyning.

Der bliver da ved Nakskovfabriken med sine saft

stationer og rørledninger 270 kr. pr. td. land at 

forrente mere end ved Nykøbingfabriken. 

Skal disse 270 kr. forrentes med 5 procent, bliver det 

13 kr. 50 øre pr. td. land eller øre pr. centner 

roer, når der regnes 300 centner pr. td. land. Dertil 

må de 270 kr., som i denne beregning repræsenterer 

saftstationer og rørledninger, amortiseres, repareres etc., 

hvilket kan sættes til 7 procent, der giver 18 kr. 90
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øre pr. td. land eller omtrent 6 øre pr. centner roer, 

hvorved altså saicstationer og rørledninger vil fordre et 

udlæg af 104 øre pr. centner roer eller omtrent 30 

kr. pr. td. land roer, der oparbejdes på fabriken, når 

den er fuldt forsynet med råmateriale. Bliver der taget 

10 procent af anlægskapitalen og 7 procent til amor

tisation, vilde det blive 14 øre pr. centner roer eller 

42 kr. pr. td. land.

Hvor transporten af sukkerroer til en fabrik uden 

saftstationer kan udføres for mindre end 10 øre pr. 

centner roer i gennemsnit, kan det ikke anbefales at 

anlægge saftstationer, og hvor den kan udføres for 5 

øre pr. centner roer i gennemsnit, vil det være latter

ligt at anbefale saftstationssystemet; det må i hvert 

fald stille sig således for jordbrugere, der slutter sig 

sammen for at opføre en sukkerfabrik for derigennem 

at få så høj pris for roerne som muligt.

I Nykøbingsprojektet er der anslået 5 øre til 

transport pr. centner roer eller 15 kr. pr. td. land, og 

under dette overslag er indbefattet al kørsel med 

jærnbane, transport med skibe og kørsel ad landeveje 

ud over * mil.

Den udgift, som efter overslaget vil medgå til 

transport af roer til Nykøbingfabriken, vil altså ikke 

fordre mere end 15 kr. pr. td. land, medens renter og 

amortisation af saftstationer og rørledninger vil fordre 

30 eller 42 kr. pr. td. land, efter som de forrentes 

med henholdsvis 5 eller 10 procent, og dertil kommer, 

at roerne meget ofte transporteres over | mil til saft

stationerne, hvilke transportomkostninger falder på roe-
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dyrkernes egen konto, enten transporten sker pr. jærn- 

bane eller pr. vogn.

Ud fra disse kendsgerninger synes jeg da, at land

mændene med tillid kan slutte sig til andelsfabriken i 

Nykøbing, og jeg synes også, at de landmænd på Fal

ster og Østlolland, som havde indgået lOårige kontrakter 

med »De Danske Sukkerfabriker«, kan være glade ved 

den lejlighed, der nu bydes dem til at ophæve de lO

årige kontrakter; ti dette, at der til landbruget knyttes 

en industri, som på grund af sine ikkenødvendige 

anlægskapitaler umuliggør en merindtægt af 15—25 kr. 

pr. td. land, har i længden en overordentlig stor ind

flydelse på landbrugets udvikling.

Det er urigtigt at tilråde landmændene at nedlægge 

store kapitaler i saftstationer og rørledninger, det er 

efter min opfattelse det samme som at begrave de 

levende. I saftstationer og rørledninger har kapitalen 

kun betydning en ganske kort tid af året (50—100 

dage). Det synes dog at være mere fornuftigt at an

vende disse store kapitaler til foretagender, der har 

betydning en større del af året f. eks. til jærnbane og 

skibsfart, derved kommer de bedre samfundet tilgode, 

og denne slags foretagender har en langt større sikker

hed for et godt udfald i fremtiden end underjordiske 

rørledninger og store maskiner, der kun er anvendelige 

i et bestemt øjemed.

Men sålænge der ikke eksisterer et direkte sam- 

menligningspunkt med »De Danske Sukkerfabriker« på 

roesukkerindustriens område her i landet, hjælper det 

ikke at tale om, hvorledes roeprisen står i forhold til 

roernes værdi. Landmændene, og i særdeleshed dem,
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der ligger bekvemt for at afsætte roer til de bestående 

fabriker, må derfor se med glæde på, at der nu bliver 

bygget en andelssukkerfabrik i Nykøbing på Falster. 

Her vil blive en direkte sammenligning mulig mellem 

»De Danske Sukkerfabriker« og andelsfabriken, og om 

det. end vil tage 3—4 år, før sammenligningen kan 

gøres nøjagtig, så vil det dog snart vise sig, om den 

pris, »De Danske Sukkerfabriker« byder, står i et pas

sende forhold til roernes værdi.

Ved andelssystemets overførelse her til landet er 

farerne for de store saftstationsfabriker samtidig bleven 

indført; ti når det skulde vise sig, at man ved andels

fabriken var istand til at få betydelig mere for sukker

roerne, end »De Danske Sukkerfabriker« vil byde eller 

kan give, da er det rimeligt, at tiere landmænd tager 

den beslutning at opføre fabriker, der står i et passende 

forhold til de arealer, de kan samle, og de store endnu 

ikke fuldt forsynede saftstationsfabriker kan da* let af 

mangel på roer komme til at bukke under i konkur

rencen. De store og for en del ikke nødvendige 

anlægskapitaler i saftstationerne fordrer jo ikke alene 

en passende rente men også en tilsvarende amortisation 

etc., og når dette skal tilvejebringes ved en ufuldstændig 

forsyning af fabrikerne med roer, da vil konkurrencen 

nok blive vanskelig, og vi indser da let, hvor uheldig 

de underjordiske kapitaler er anbragt.

I »Berlingske Tidende« af 19. og 20. desember 

1883 har hr. W. A. Tutein givet et indlæg i roe

sukkersagen, der er af megen interesse, og som gav 

anledning til flere indlæg om den samme sag i det 

nævnte blad.
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Hr. Tutein anslår forbruget af sukker her i landet 

til 22 å 24 pund pr. individ eller ialt 45—48 mill, 

pund om året. I betragtning af roesukkerets kvalitative 

egenskaber mener hr. Tutein, at der ikke kan undlades 

»en tilsætning af det velsmagende og aromatiske kolonial

sukker«, således at det virkelige forbrug af roesukker, 

dels blandet og dels ublandet i form af demerarasukker, 

kun bliver 23—24 mill, pund om året.

De bestående roesukkerfabriker her i landet kan 

ved fuldstændig forsyning med roer levere over 50 

mill, pund sukker om året; altså efter hr. Tuteins 

opfattelse over dobbelt så meget, som landet kan for

bruge for øjeblikket.

Hr. Tutein mener derfor, at »De Danske Sukker

fabriker« har forladt deres oprindelige program ved at 

opføre de store saftstationsfabriker, til hvis forsyning 

de ikke har de fornødne arealer sikret og udtaler da: 

». . . Hvis det svar, som deputationen fra Sakskøbing 

fik, der var mødt med mere end det til dannelsen af 

en roesukkerfabrik stipulerede (fastsatte) areal, »»at sel

skabet ikke vilde anlægge større kapitaler i denne 

industri, forinden det havde vist sig, hvorledes forholdene 

med hensyn til udførslen vilde stille sig såvel i vort 

eget land (?) som i nabolandene og da navnlig Tysk

land«« — hvis dette svar skulde være alvorlig ment, 

så synes det mig, at det ikke kan se så helt lysteligt 

ud for aktionærerne.

Da jeg nu ikke deler denne pessimistiske opfattelse, 

så mener jeg, at landet bør være sukkerselskabet i 

højeste grad taknemligt, fordi det ved sin modige og 

følgelig vel overlagte fremgangsmåde — at anlægge så
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mange og så store, kostbare fabriker — har stemplet 

roesukkertilvirkningen i landet som universel, d. e: 

at Danmark i en af de vigtigste og mest 

courante artikler er istand til med fordel og 

til stort gavn for dets landbrug at kunne 

optage konkurrencen på verdensmarkedet.«

Men hr. Tutein er dog af den mening, at sel

skabet ved at bygge de kolossale fabriker til ligeså 

kolossale priser, har ført forretningen ind på et terræn, 

»hvor det muligvis kan gå heldigt, men hvis ikke, vil 

kunne have meget uheldige følger.« Han er af den 

mening, at de gode udsigter for saftstationsfabrikerne 

»har lidt et afbræk, ved den andelsfabrik, der nu skal 

anlægges ved Nykøbing på Falster, og som måske vil 

blive efterfulgt af andre lignende, fordi de rimeligvis 

med held kunne konkurrere med de ny centralfabriker.«

Hr. Tutein påviser nu, at transporten af roer til 

en sukkerfabrik uden saftstationer, der kan oparbejde 

10,000 centner roer i døgnet, ikke behøver at være 

længere, når 1- af arealet omkring den dyrkes med 

sukkerroer, end den allerede er for manges vedkom

mende (-J mil), der leverer roer til saftstationerne ved 

Nakskovfabriken. Han omtaler derefter nogle af de 

uheldige egenskaber ved saftstationssystemet, og med 

hensyn til disse store fabrikers forsyning med roer 

siger han:

»Men vil det da ikke gå her som i Frankrig, hvor 

sukkerindustrien i de sidste 14—15 år har været i 

permanent krise, og hvor fabriker af samme størrelse 

som Nakskov kunne købes for spotpris? Den stærke 

efterspørgsel af roer, som disse store fabriker er nød-

2
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sagede til at gøre, vil fordyre dette produkt og gøre 

jordbrugerne til herrer over situationen ligeoverfor 

centralfabrikerne. . . .«

Opfinderen og grundlæggeren af saftstationsfabriker 

med underjordiske rørledninger, hvis første virkelig

gørelse strækker sig tilbage til 1867, var en fransk 

ingeniør Louis Jules Lenard; da han døde i begyndelsen 

af 1882, fremkom der i et udbredt fransk sukkertids

skrift en nekrolog om ham og hans virksomhed i 

sukkerindustrien. Hr. Tutein gengiver deraf slutningen 

således:

. Hvad nu centralfabrikerne angår, disse 

kolossale etablissementer, ved hvilke han (Lenard) med 

sine tilhængere, der nu synes at fornægte ham, vilde 

opsluge hele den sukkerindustri, der var bleven funderet 

i løbet af den sidste snes år, betænke vi os ikke på frit 

at udtale, at de efter vor mening har gjort industrien 

mere skade end gavn.

For det første ved lige fra begyndelsen af at ind

rette denne efter en målestok, hvor tilvirkningen langt 

oversteg konsumen, dernæst ved at fordyre råstoffet på 

grund af de anmodninger, der blev stillede fra alle 

kanter af udsendinge fra de store projekterede fabriker, 

eller ved en alt for eftergivende optræden med hensyn 

til modtagelsen af roer, hvorved disses sukkerindhold 

sank; endelig ved udelukkende at fremtvinge fabriks

virksomhed der, hvor man på samme tid burde lægge 

vægt på agerbrug.

I øvrigt er anlægene af disse fabriker standsede 

for flere år siden; deres grundlæggere, finantsmændene, 

er hurtigt bleven ked deraf; og hvad angår dem, der
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eksisterer, da er deres fremgang ikke således fastslået, 

at man kunne påkalde denne mod os. I så henseende 

er de endnu beviset skyldige.

Nu da deres store og hæderlige grundlægger er 

død, er det sandsynligt, at de, ligesom de store stater, 

der blev grundede af en Aleksander, en Napoleon eller 

det gamle Rom, endnu ville holde sig oprejst nogen 

tid, men at de — ligesom disse — ville forsvinde i 

mængden af de små spredte stater, hvorfra de var udgåede, 

ikke på grund af sagernes stilling, men ved en erobrers 

våben.

H. Tardieu.«

Derefter foretager hr. Tutein en beregning, støttet 

på de for offentligheden forelagte tal, hvor han viser 

betydningen af, at en fabrik arbejder med fuld kraft. 

Han har her valgt Nakskovfabriken i dens anden kam

pagne, hvor den havde 2,800 td. land roer at oparbejde; 

havde han valgt første kampagne, hvor fabriken kun 

havde 1800 td. land roer, vilde forholdet, som frem

kommer ved beregningen, endnu have set værre ud. 

Den store anlægskapital, som var nedlagt i fabriken, 

for at den kunde oparbejde et større kvantum roer, må 

nu forrentes af det mindre kvantum den oparbejder, og 

det beløber sig til en merudgift af 1,56 øre pr. pund 

sukker eller for den samlede sukkerproduktion ved 

Nakskovfabrikens kampagne i 1883—84 til ca. 111,000 

kr. Dette er jo et slående tal til at oplyse betydningen 

af en fabriks fuldstændige eller dog tilnærmelsesvis 

fuldstændige forsyning med råmateriale.

Som svar på hr. Tuteins artikler i »Berlingske 

Tidende« fremkom direktøren for »De Danske Sukker-

2a



fabriker« hr. G. A. Hagemann med et indlæg i samme 

blad af 29. desember, hvor han udtaler:

»• • . • Vel lægger toldlovgivningen væsentlige 

hindringer i vejen for, at farintilvirkningen bliver til

strækkelig lønnende, men disse hindringer vil en ny 

toldlov nok fjærne . . . derimod er man efter de iår 

gjorte omfattende store forsøg fuldt herre over tilvirk

ningen. Jeg ser derfor ikke rettere, end at »De Danske 

Sukkerfabriker« med fuld føje kunne gøre regning på, 

at deres kommende roesukkerproduktion vil komme til 

at svare til hjemmekonsumen, og jeg ser en borgen for 

denne opfattelses rigtighed i den fremgang, selskabet 

har gjort i år. . . .

Falder nu imidlertid den påstand, at en produktion 

af 45—50 millioner pund sukker (roesukker) ikke kan 

konsumeres herhjemme, da er dermed også den tak

nemlighed, som hr. T. mener, at landet skylder sel

skabet, fordi det har gjort roesukkerindustrien »»univer

sel««, malplaceret, ti netop dette er det, at selskabet 

har vist ikke er muligt, således som vor toldordning 

er i forhold til de andre sukkerproducerende landes.«

Dog synes det mig, at den senere bestemmelse — 

som vel nu foreløbig er sat i bero eller ialfald ønskes 

udsat af »De Danske Sukkerfabriker« — om at opføre 

en fabrik i Nykøbing på Falster af samme størrelse 

som Nak skovfabrik en, kunde tyde på, at selskabet, om 

det ikke havde gjort, vilde gøre roesukkerindustrien 

»universel«, da den projekterede fabrik jo vilde ene 

levere 14—16 millioner pund sukker om året, når den 

kom i fuld gang, og de andre fabriker, der tilhører 

selskabet, var istand til at forsyne landet med sukker,
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så at der altså måtte udføres sukker af det, som »De 

Danske Sukkerfabriker« kunde producere. Det er jo 

også en kendt sag, at der har været udført roesukker 

herfra, så det må da ikke være en umulighed at udføre 

roesukker uden en toldlovsændring. Såvel ved den sidst 

projekterede fabrik som ved alle de andre, har selskabet 

afsluttet kontrakter uden mindste garanti for, at der 

vilde komme en toldlov, der fastsatte en eksportgodt

gørelse for roesukker.

Efterat have omtalt »De Danske Sukkerfabrikers« 

stilling i forhold til landbruget, mener hr. Hagemann, 

at der ifølge deres hele organisation aldeles ikke behøves 

andelsfabriker her i landet, og at de »arbejder på en 

mindre heldig måde«, og lian drister sig »endog til at 

påstå, at roesukkerindustrien ikke kan få fodfæste her 

i Danmark . . . uden gennem saftstationssystemet . 

han siger derefter:

»Hr. Tuteins fremstilling af saftstationssystemet er 

i henhold til det anførte både ensidig og urigtig. Den 

er ensidig; ti han fører kun den forøgede renteudgift 

med i regning, ... — uden at tage saftstationssyste

mets fordele med, — og den er urigtig, fordi den nuvær

ende misere (nød) i den franske sukkerindustri kun skyldes 

den uforstand, hvormed fabrikerne har behandlet land

brugerne og derimod på ingen måde centralfabrikerne 

som sådanne.«

»Nej, grunden til, at der ikke bygges ny fabriker 

i Frankrig, og altså heller ikke ny centralfabriker, er 

kun den, at industrien ikke har gjort sig solidarisk med 

landbruget, således som vi gør det hos os.«
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»Der er endnu et forhold til landbruget, som må 

forklares, før man kan dømme centralfabrikerne her

hjemme med hensyn til anlægskapitalens forhold til det 

udførte kampagnearbejde — det nemlig, at sukker

fabrikerne lægge mere vægt på at sikre såvel kultur og 

industri en fremtid end en hurtig, men kortvarig for- 

tjæneste.«

Herefter omtaler hr. Hagemann, hvorledes sukker

roedyrkningen kan vedblive at udvide sig omkring 

saftstationsfabrikerne i løbet af 4—6 år, og derved på 

en læmpelig måde blive indført i bedriften, uden at 

det bevirker store vanskeligheder at overføre den ny 

kultur.

Jeg kan fuldstændig indrømme de sidst citerede 

udtalelser af hr. Hagemann; men jeg kan ikke indse, 

at »De Danske 8ukkerfabrikers« ordning med deres 10- 

årige kontrakter passer til det formål. Det vil dog 

være indlysende, at industrien ved den stadige tiltagen 

af roearealet og den dermed følgende større produktion 

af sukker vil være istand til at betale roerne med en 

højere pris, når fabrikeine når det tidspunkt, da de 

bliver fuldt forsynet med råmateriale. Den bedre kul

tur, som udvikler sig under roedyrkningen, vil også 

skaffe bedre roer efter nogle års forløb end i dens 

første begyndelse; derfor er det også ufornuftigt at 

indgå bindende kontrakter for et så langt tidsrum uden 

noget løfte om en højere betaling for roerne ved 

fabrikernes stigende rentabilitet. Vel er der lovet de 

kontraherede roedyrkere en andel af 10 procent af 

udbyttet; men når dette kan udbetales allerede i en 

fabriks første eller anden kampagne, så er det virkelig
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altfor lidt af den stigende fortjæneste, der tilfalder 

landbruget.

I »Berlingske Tidende« af 15. januar 1884 har hr. 

Tutein givet et gensvar til den omtalte artikel af hr. 

Hagemann, hvor han, efter at han har fremsat den 

mening, at aktionærerne i »De Danske Sukkerfabriker« 

vilde være bedst tjænt med, at sukkerindførselstolden 

forblev urørt, siger:

»Hvad nu den attråede eller rettere den med 

aplomb forudsagte udførselsgodtgørelse angår, hvormed 

der jo her menes en præmie, da behøves denne slet 

ikke; ti hele den af mig opstillede tilvirkning af roe

sukker — ca. 50 mill, pund, en tilvirkning, der jo 

først vil nås om 4—6 år — tages jo til indtægt som 

let afsættelig her i landet; og roedyrkere må der 

jo være mere end nok af, da man ikke har betænkt 

sig på at anlægge de store centralfabriker, og det roe

dyrkere, der med glæde er gået ind på selskabets til

bud uden hensyn til en eventuel præmie fra statens 

side. Meningen med denne attråede præmie kan vel 

derfor kun være, at bestyrelsen i sukkerselskabet tænker 

på og ønsker at anlægge endnu flere fabriker; mon 

centralfabriker med saftstationer?

Når imidlertid flere sukkerfabriker skulde anlægges, 

hvor altså præmien for en del skulde danne basis for 

deres heldige fremgang, da forekommer det mig at 

være i alles interesse, at sådanne fabriker anlægges af 

enhver anden, snarere end netop af sukkerselskabet. En 

præmie, der skal have betydning, er ikke nogen små

ting, og da fiscus naturligvis ikke vil skænke land

brugeren den uden at få vederlag på andre områder,



måtte det altså blive en skat, der pålagdes hele landet; 

den bør derfor blive så retfærdig som mulig og ikke 

højere end strængt nødvendigt. Hvis altså statens 

myndigheder virkelig skulde gå ind på at tage et 

præmie-system for udførsel af dansk roesukker under 

overvejelse, da har de jo kun det monopoliserede selskab 

at holde sig til med dets kostbare anlæg; enhver sam

menligning mangler her som i alle retninger.

Jeg tror derfor, at det vilde være til stor gavn, 

ikke alene med hensyn til fastsættelsen af en eventuel 

udførsels-præmie, men også for aktionærerne i sukker

selskabet, om den i Nykøbing projekterede fabrik og 

flere til kom istand til en gavnlig sammenligning og 

kontrol; det er egentlig kun ved andelsfabriker, at en 

udførselspræmie fuldt ud kommer landbrugeren tilgode, 

og hvor skatten hører op at være odiøs, hvilket den 

ubetinget må blive lige overfor et monopoliseret selskab. 

Vel siger dette, at det kun attrår en præmie for at 

give den til landbrugeren i form af højere roepriser, 

— er det fordi, det ikke kan få roeareal nok i forhold 

til de store centralanlæg? — men der er jo intet til 

hinder for, når præmieloven først er slået fast, at for

holdene kunde gøre selskabet selv til den største land

bruger. «

Til hr. Hagemanns udtalelser om, at andelsfabriker 

arbejde på en mindre heldig måde end »De Danske 

Sukkerfabriker«, og at do ikke vilde få nogen betydning 

herhjemme, siger hr. Tutein: »laltfald bør man ikke 

gøre alt for at forhindre opførelsen af en sådan fabrik; 

ti derved røber man kun frygt for et sådant anlæg.«

Da projektet til andelsfabriken i Nykøbing kom
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frem, tilbød »De Danske Sukkerfabriker« nemlig at 

modtage roer, der skulde oparbejdes på de bestående 

fabriker, i Nykøbing og Sakskøbing til samme pris, som 

roerne betales med ved Nakskovfabriken; det er dette 

hr. Tutein sigter til. Senere bestemte »De Danske 

Sukkerfabriker« at anlægge en fabrik i Nykøbing og 

på disse måder gjorde de alt for at forhindre tilslut

ningen til andelsfabriken.

Hr. Tutein imødegår nogle flere udtalelser af hr. 

Hageman n, som jeg ikke her skal komme nærmere ind 

på; derimod skal jeg gengive et par brudstykker af et 

brev fra generalagenten for de franske sukkerfabrikanters 

centralkomité, hr. H. Tardieu, som hr. Tutein har 

offentliggjort i »Berlingske Tidende« af 1ste februar 

1884.

Efter at hr. Tardieu har stemplet Lenard som 

sukkerindustriens »onde ånd«, omtaler han hans prin- 

siper og fremgangsmåde, de store saftstationsfabrikers 

uheldige egenskaber, både med hensyn til tilvejebring

elsen af roer og afsætning af sukker og affaldsprodukter; 

han udtaler derefter:

»Derfor er også disse etablissementers dage talt; 

de ville ikke helt forsvinde, men de ville blive sønder

lemmede, og man vil for 100,000 francs kunne købe 

det, som har kostet en million eller mere; en forandring 

i lovgivningen, 1 der vilde lade den righoldige roe

1 Den 29. juli 1884 er der i Frankrig vedtaget en lov, hvor

efter beskatningen er lagt på roerne, istedetfor, som det 

tidligere var, på det fremstillede sukker; derved er den rig

holdige sukkerroe stillet gunstigere end den dårlige.
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tilflyde en eller anden fordel, vil have deres øjeblikke

lige død tilfølge, medens de fabrikanter, der tillige er 

landmænd, altid vilde kunne stå imod, hvorledes beting

elserne for dyrkningen end er i øjeblikket; ti de har 

hjælpemidler i deres hånd og magt. Det er en affære 

af nogle års ihærdige anstrængelser, de fabrikanter, 

der ikke er roedyrkere, må blive det; de må selv pro

ducere en del af deres råstof for ikke at prisgives 

landbrugets nåde.

Når eksemplet engang er givet, følger bevægelsen 

med af sig selv, især af de små agerbrugere, og hos 

os er det navnlig de mindre agerbrug, der dominerer. 

Således er der fabriker, der til leverance af 15 millioner 

kilo roer (300,000 centner) har 400 roedyrkere eller 

flere.

I en ny egn er det landmanden, som skal skabe 

og med sine egne midler rejs 3 sukkerfabriker; det er 

ham, der skal sætte sig i spidsen for bevægelsen. 

Således gik det også til hos os fra begyndelsen af. 

Jeg har i de nordlige provinser kendt sønner i land- 

mandsfamilier, der henimod 1850 begyndte på at an

lægge sukkerfabriker i deres landsbyer; formuesom- 

stændighederne var dengang såre beskedne; men i 

løbet af ca. 20 år var fremgangen en sådan, at disse 

sønner den dag i dag befinder sig i en storartet vel

stand, og hvordan det end går, ville de altid kunne 

stå imod; de ville altid tjæne pænge ved deres ager

brug, til hvilket sukkerfabriken eller undertiden brænde

riet er så nøje knyttet. Hvis initiativet ikke udgår 

fra landbruget, må man aldrig gøre regning på sukker

industriens heldige fremgang.«
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Herefter nævner hr. Tardieu flere eksempler på 

saftstationsfabriker i Frankrig, der har måttet bukke 

under på grund af ufuldstændig forsyning med roer, 

skønt de havde forøget oplandet med ny saftstationer 

og roemodtagelsesstationer; derefter siger han:

»Næsten alle disse fabriker er som sagt fallerede 

og gåede over i andre hænder; de er bleven købt for 

en pris, der står i forhold til deres produktion, og 

størstedelen er købt af egnens landmænd. De fabriker, 

der har overlevet denne ulykkelige skæbne, skylde dette 

held, at de selv havde forpagtet avlsgårde til dyrkning 

af roer.

Sagen er, at denne kultur ikke kan fremstilles på 

stående fod: der udfordres mange år, og landbruget 

må i almindelighed være tilstrækkelig fremskredet for 

i løbet af nogle år at få den tilbørlige kraft (blive 

intensivt); de fabriker man skal have, bør i 

henseende til deres størrelse stå i forhold 

til dette fremskridt.

Denne vej kan industrien ikke slå ind på, da den 

for at leve trænger til at producere meget; jeg taler 

om den industri, der grundlægges med alverdens kapi

taler. som appellerer til krediten, som er nødsaget til 

at slå stort på i spræng og flæng, for — undertiden 

uden at ville det — at stikke sine aktionærer blår i 

øjnene, således som det jo nu tildags er moden.

Sukkerindustrien grundlægges ikke således på en 

solid måde; uden nævnte betingelser løber den sin 

sikre undergang imøde, hvilket er en national ulykke; 

ti den berøver landet for lange tider og undertiden for
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bestandig, en umådelig kilde til rigdom for dets 

agerbrug.«

Jeg skal for det efterfølgendes skyld endnu anføre, 

at hr. Tutein i samme nr. af »Berlingske Tidende«, 

hvor han havde offentliggjort hr. Tardieu’s brev, har 

udtal , » der er ingen, der tvivler om, at central

fabrikerne fra et mekanisk standpunkt kunde arbejde 

meget godt og levere meget godt roesukker.«

I »Berlingske Tidende« af 7de februar 1884 har 

hr. Hagemann nemlig givet »et indlæg i roesukker

sagen«, hvor han tror, »at striden med hr. Tutein kan 

ende i den skønneste enighed af verden.«

Da hr. Tutein nemlig har udtalt, »at centralfabrik

erne fra et mekanisk standpunkt kunde arbejde meget 

godt og levere meget godt sukker«, er hr. Hagemann 

enig med ham om dette punkt, som han troede, var 

det, der stredes om; men »enigheden strækker sig langt 

videre«, siger hr. Hagemann, idet han »er næsten enig 

med hr. Tardieu på hvert eneste punkt!« — af det 

brev, hr. Tutein har offentliggjort.

Hr. Hagemann omtaler derefter Lenards opfindelse 

og anvendelse af underjordiske rørledninger til transport 

af saften; han oplyser tillige, at han i 1874 havde 

fået det samme indtryk af den franske sukkerindustri, 

som hr. Tardieu har beskrevet, og hvilken indflydelse 

dette har havt på hans senere arbejde for sukkerindu

striens ordning til landbruget. Derefter giver han en 

fremstilling af den måde, hvorpå »De Danske Sukker

fabriker« etablere sig, som jeg her skal gengive.

» Sukkerfabrikerne tager for det første ikke 

initiativet, men overlade det til landmændene at
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bedømme, om en egn er villig og moden til sukker

roedyrkningen. Landmændene henvender sig gennem 

en komité til fabrikerne og spørger om, på hvilke be

tingelser de kunne få en fabrik. Der svares da i al

mindelighed: når der sikres mindst 2000 tdr. godt land 

(der ville give ca. 600,000 centner roer), dyrket med 

roer i 10 år, samt nogle andre betingelser, og først 

når disse er opfyldt på en for selskabet betryggende 

måde, skrides til anlæg.

Sammenligner man nu denne fremgangsmåde med 

den af hr. Tardieu beskrevne, da vil man vist ind

rømme, at selskabet går varsomt tilværks. Og man 

forlanger ikke alene 2000 td. land, men dette fordelt 

på så mange hænder, at man hurtig kan vente udvik

ling til det 2- å 3-dobbelte areal; og man betinger 

sig endelig gennem kontrakterne en sådan indseen i 

roekulturen, at et overgreb fra landmændenes side ikke 

kan ske. Til gengæld tilbydes der landmændene aktier, 

såvel de almindelige til almindelig kurs som særlige 

landmandsaktier til pari; af nettoprovenuet udover 5 

procent af aktiekapitalen tilfalder der roedyrkerne 10 

procent, og for roer med over 12 procent sukker betales 

der på Hojbygård og Nakskov en ekstrapris. Kort 

og godt, »De Danske Sukkerfabriker« søger at knytte 

landmændene så nær til sig som muligt ved at gøre 

dem interesserede i deres egen fremgang. De 

etablerer, synes det mig, den smukkeste og bedste form 

for en andelsfabrik, og de går i al fald lige den mod

satte vej af den, hr. Lenard og hans finantsmænd har 

valgt. Og er endelig fabrikerne færdig, da sættes en 

på selskabets egne agerbrug uddannet forvalter til at
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styre og våge over hele det agerbrug, der er hans 

station underlagt, ikke blot til at vejlede ved selve 

dyrkningen af sukkerroer, men særlig yde medvirkning 

til indførelsen af sukkerroekulturen på en for land

mændene hensigtsmæssig og fordelagtig måde med hen

syn til de forskellige agerbrugskulturtider, sædskifte og 

øvrige omstændigheder; og han skaffer sig respekt derved, 

at det kun er gennem hans anbefaling, at roedyrkerne 

kunne få forskud hos selskabet — forskud, som igen 

tjæner til agerbrugets forbedring. — Over alle forvaltere 

på en enkelt egn står folk som Rasmus Fenger og 

Erhard Frederiksen, og over disse igen H. P. Larsen.«

I hr. Tuteins artikler har hovedspørgsmålet navnlig 

været, om aktionærerne kunde være tjænt med eller se 

med tillid på den ordning af »De Danske Sukker

fabriker«, som udviklede sig ved opførelsen af de store, 

kostbare saftstationsfabriker, og om de kunde sikre sig 

et ordentlig udbytte af deres aktier.

Hr. Hagemann liar fremhævet, at »De Danske 

Sukkerfabriker« gik varsomt frem, idet de kun anlagde 

fabriker på sådanne steder, hvor der blev dem sikret 

2000 td. land årlig dyrket med roer i 10 år, og hvor 

der hurtigt kunde ventes en udvikling af arealet til det 

2- ä 3-dobbelte, og jeg kan føje til, at de hidtil ikke 

har ansat højere pris for roerne, end at fabrikerne var 

istand til at kunne forrente sig ved den ufuldstændige 

forsyning, de hidtil har været til del. Dernæst har hr. 

Hagemann fremhævet saftstationssystemets mekaniske
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lettelser ved transport af roer og affald fra og til land- 

brugeren, og endelig har han omtalt selskabets organi

sation med overdriftsbestyrer, driftsbestyrere og forvaltere, 

som skal lede den landøkonomiske side af forretningen 

og sikre selskabet gode roer og uddele forskud (il de 

roedyrkere, som forvalterne vil anbefale til selskabet.

Aktionærerne har jo ikke i de sidste år havt grund 

til at klage over udbyttet, da de stadig har erholdt 10 

procent af deres aktier.

Men når hr. Hagemann har søgt at tilbagevise de 

anker, der kunde rejses mod »De Danske Sukkerfabriker« 

fra aktionærernes side som uberettigede, så kunde det 

være på sin plads her at foretage nogle betragtninger 

over deres forhold til landbruget, da det forekommer 

mig, at fabrikerne ikke hidtil har kunnet gøre krav på 

landmændenes udelte tillid, når vi tager hensyn til de 

udtalelser, der er fremkommet fra selskabets ledende 

mænd.

Dog, jeg skal ikke her give mig til at undersøge 

hverken det berettigede eller det uberettigede i disse 

udtalelser og de opfattelser, hvorpå de støtter sig. Jeg 

skal heller ikke give mig af med at udtale nogen dom 

over de forskellige opfattelser, jeg har ladet komme til 

orde i det foregående; det vil jeg overlade til enhver 

selv at gøre.

Hvad jeg i det efterfølgende vil fremstille, bygger 

jeg på de for offentligheden foreliggende kendsgærninger; 

om de resultater, som kan vindes derved, .kan mening

orne ikke være så delte.

Hvad nu først den ekstrapris angår, som hr. Hage- 

mann omtaler, der betales på Lolland for roer med
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over 12 procent sukkerindhold, da er det jo kun en 

lille del af de roer, som fabrikerne kan oparbejde nu, 

for hvilke denne ekstrapris betales, skønt det er ingen 

tvivl underkastet, at der på Møen og ligeledes ved 

Assens vil avles bedre eller ligeså gode roer som på 

Lolland. Det er altså kun Lollænderne, der kan glæde 

sig ved denne ekstrapris, og dog må glæden svækkes, 

når de fåi at vide, at den lovede ekstrapris kun kan 

vindes under et offer.

Den almindelige sukkerroepris er 85 øre pr. cent.; 

ekstraprisen er 5 øre pr. centner for hvert procent 

sukker roerne indeholder over 12 procent. Der betales 

altså omtrent 7 øre for hvert af de første 12 procent 

sukker roerne indeholder, inen kun 5 øre for hvert 

procent udover de 12, skønt disse overprocenter er 

langt mere værd pr. procent end de første 12 procent. 

Denne ekstrapris svarer altså ikke til roernes forøgede 

værdi.

Men når det forøgede sukkerindhold kom af sig 

selv, var den forøgede betaling, der bydes, også værd 

at tage med: men det er ikke tilfældet; det forøgede 

sukkerindhold opnås kun. under et kvantitativt min

dre udbytte af sukkerroer; det kan derfor ikke betale 

sig for landmændene under den nuværende ordning af 

roeprisen at anvende nogen særlig flid på at udvikle 

roer med et højt sukkerindhold; disse bestræbelser 

lønnes kun som om man fik et æble, hvor man var 

lovet en pære.

Der er endnu flere bestemmelser og indretninger 

ved »De Danske Sukkerfabriker«, der i deres ydre ser 

meget godt ud, og som angives at være til for at
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gavne landbrugeren; men ved en nærmere betragtning 

synes der at være stor fare for, at de skulde slå stor 

mønt til egen og fabrikernes fordel på landbrugets be

kostning. Jeg tænker her nærmest på de mange drifts

bestyrere og forvaltere; jeg vil aldeles ikke benægte, 

at de kan være til gavn for landbrugeren; men frist

elsen til at søge egen fordel og lade 5 være lige over 

for landbruget ligger meget nær.

Alle sådanne småting, som hver for sig eller alle 

tilsammen kan få indflydelse på landbrugets udvikling, 

er dog af en underordnet betydning i sammenligning 

med det forhold, der viser sig ved at undersøge fabrik

ernes regnskaber. Vi vil her få lejlighed til at se, 

hvor lidt roe pr is en har været i overens

stemmelse med roernes værdi, og derfra kan vi 

slutte os til selskabets bestræbelser.

Jeg skal derfor gå over til at behandle de oplys

ninger, som etatsråd Tietgen har givet i »Landhus- 

holdningsselskabet« den Ilte april 1883, for at se, om 

vi derud af kan komme til noget resultat om, hvorvidt 

sukkerroerne her i landet kan udbringes til en højere 

pris, end den landmændene nu får, eller »De Danske 

Sukkerfabriker« er istand til at kunne give. .Jeg skal 

ikke her gå ind på en imødegåelse af etatsrådens fore

drag, men kun holde mig til de oplysninger, der er 

givet over sukkerfabrikernes drift og deres anlægskapital 

tilligemed nogle talopgivelser andet steds fra.

»De Danske Sukkerfabriker«, som i 1882—83 var 

i virksomhed, har efter etatsråd Tietgens opgivelser 

(»Tidsskrift for Landøkonomi« femte række, andet b., 

s. 474—75 — »Ugeskrift for Landmænd« 1. b. 1883,
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s. 192) kostet tilsammen 6,200,000 kr., der er fordelt 

på de forskellige fabriker således:

Fabriken i Odense 1,200,000 kr.

— v. Højbygård 1,000,000 — og saftstations

fabriken v. Nakskov 4,000,000 —

Ved generalforsamlingen i juni 1883 var der 

endnu kan anvendt 3,069,039 kr. til Nakskovfabriken.

Disse tre fabriker havde i kampagnen 1882—83 

tilsammen oparbejdet 1,444,576 centner sukkerroer, der 

var fordelt til de forskellige fabriker således:

Odense 510,663 centner

Højbygård 394,938 —

Nakskov 538,975 —

Når vi efter disse tal ser, at fabriken ved Nakskov 

ikke har oparbejdet stort mere end fabriken i Odense, 

må det jo straks være indlysende, at der i Nakskov

fabriken er nedlagt en stor kapital, som ikke varnø el

ve udi g for at få det kvantum roer oparbejdet, som den 

havde til sin rådighed i den første kampagne.

Tager vi fabriken i Odense som udgangspunkt og 

betragter denne som fuldt forsynet med roer i kam

pagnen 1882—83, hvad der tilnærmelsesvis, ja næsten 

nøjagtigt, stemmer med etatsråd Tietgens opgivelser, 

(der skulde omtrent 1800 td. land til dens forsyning, 

hvad der også var dyrket til den med roer i 1882, 

oparbejdes 5000 centner roer i døgnet og ved 100 ar

bejdsdage vil det angivne kvantum roer slå godt til; 

i lo83—84 har fabriken i Odense oparbejdet roer af 

ca. 2100 td. land), får vi en kapital af 1,874,447 kr.
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der var anvendt til fabrikerne ved Nakskov og Højby- 

gård mere, end det efter de erfaringer, der haves fra 

fabriken i Odense, var nødvendigt for at oparbejde de i 

1882 her i landet avlede sukkerroer.

Da vi véd, at »De Danske Sukkerfabriker« i de 

sidste år har været forrentet med 10 procent, bliver 

disse 1,874,447 kr. også at forrente med 10 procent, 

der giver 187,444 kr. Skal denne kapital fordeles på 

den samlede sukkerroeproduktion i 1882, bliver det godt 

13 øre pr. centner, eller, når vi regner 300 centner 

pr. td. land, omtrent 40 kr. pr. td. land, der altså, 

kunde have været givet mere for roerne, hvis fabrikerne 

havde været anlagt og forsynet med roer ligesom fa

briken i Odense.

De roeleverandører, som har forpligtet sig til at 

dyrke et vist areal med sukkerroer til Nakskovfabriken 

i 10 år, skal efter at den er forrentet med 5 procent 

dele de næste 10 procent. Efter regnskabets opgørelse 

i 1883 fik de en andel af 2,4 øre pr. centner roer, 

der svarer til omtrent 4 procent af Nakskovfabrikens 

daværende anlægskapital, 3,069,039 kr. Nakskovfabriken 

skulde altså have været forrentet med ca. 9 procent i 

1882—83. Men da den store anlægskapital ikke var 

nødvendig for at oparbejde de roer, fabriken havde til 

sin rådighed, vil vi altså kunne udregne, hvormeget 

der kunde have været givet mere for roerne, nar de 

var blevet oparbejdet på en fabrik, der stod i et pas

sende forhold til roemængden.

Når vi da ansætter en anlægskapital, for at opar

bejde de til Nakskovfabriken i 1882 leverede roer, af 

samme størrelse ’ som anlægskapitalen til fabriken i 

3’
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Odense (hver af disse fabriker oparbejdede roer af ca. 

1800 td. land), får vi en kapital af 1,869,039 kr., som 

ikke var nødvendig for at oparbejde de roer, der stod 

til Nakskovfabrikens rådighed. Når denne, efter den 

foreliggende roemængde, overflødige anlægskapital skal 

forrentes med 5 procent, giver det 93,451 kr., som ved 

at fordeles på de oparbejdede roer, 538,975 centner, 

giver ca. 17 øre mere pr. centner; med andre ord, hvis de 

roer, soin blev oparbejdede på Nakskovfabriken i 1.882, 

havde været oparbejdede på en fabrik ligesom den i 

Odense, kunde der have været givet omtrent 17 øre 

mere pr. centner, end der blev betalt, eller når Nak

skovfabriken havde været fuldt forsynet med roer, ca. 

2,000,000 centner, kunde der have været givet mindst 

17 øre mere for hvert centner, der efter 300 centner 

giver 51 kr, mere pr. td. land.

Vil vi nu behandle spørgsmålet på lidt anden 

måde, kan vi dog komme til det samme resultat: at 

der kunde bringes betydelig mere ud af suk

kerroerne. end landmændene har fået eller skal 

have efter de 10-årige kontrakter med »De Danske 

Sukkerfabriker«.

Vi har set på den. samlede sukkerroeproduktions 

mængde, og hvorledes den var fordelt på de forskellige 

fabriker i kampagnen 1882—83; vi vil nu se lidt 

nærmere på de arealers størrelse, der var anvendt til 

sukkerroedyrkningen i 1882, og hvorledes de store 

kapitaler i »De Danske Sukkerfabriker« måtte hvile på 

landbruget.

Erhard Frederiksen opgiver det samlede areal, der 

var dyrket med sukkerroer i 1882, til omtrent 5000
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tdr. land (Landbrugsordbog 5. b., s. 457); men efter 

andre opgivelser, der er fremkommen forskellige steder, 

var det nok nærmere 4800 td. land, fordelt ved de 

forskellige fabriker således:

Til fabriken i Odense ca. 1800 td. land

— ved Nakskov ca. 1800 —

» Højbygård ca. 1200 —

Går vi også ved denne betragtning ud fra fabriken 

i Odense, har vi der en anlægskapital af ca. 600 kr. 

pr. td. land oparbejdet roer (fabriken oparbejdede roer 

af over 2000 tdr. land i 1883), og sætter vi den samme 

anlægskapital pr. td. land for de andre to fabrikers ved

kommende, får vi en samlet nødvendig anlægskapital 

af 3,000,000 kr., for at oparbejde de på 5000 tdr 1. 

avlede sukkerroer, medens der var anvendt 5,269,039 

kr., der altså giver en overflødig kapital af 2,2^9,039 

kr., som ved at fordeles på 5000 td. land giver omtr. 

455 kr. pr. td. land; 10 procent af 455 kr. giver 

45 kr., der kunde have været givet mere for 

roerne pr. td. land i 1882, når fabrikerne havde 

været afpassede til det dyrkede areal, eller hvis de 

havde været fuldt forsynede med roer, ligesom fabriken 

i Odense var det i 1883.

Men når vi har set, at der faktisk kunde bringes 

betydelig mere ud af sukkerroerne, end landmændene 

har faet, lad os da først betragte de 10-årige kontrakter, 

og betragte dem under de forhold, som var tilstede, da 

de blev indgået, og da den senere diskussion blev ført.

Til Nakskovfabriken var der i 1882 dyrket circa 

1800 tdr. land med sukkerroer, og efter kontrakterne
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skulde, når fabrikens anlægskapital var forrentet med. 

5 procent, de næste 10 procent deles mellem de 10- 

årige kontraherede roedyrkere, i forhold til det kvantum 

roer, enhver af dem havde leveret. Der blev uddelt 

2,4 øre pr, centner roer i dividende til de 10-årige 

kontrahender, og hvis alle roerne, som fabriken opar

bejdede. var leveret af disse, vil den udbetalte dividende 

svare til omtrent 4 procent af Nakskovfabrikens davær

ende anlægskapital. Hvis hele den store anlægskapital 

i Nakskovfabriken har været forrentet med 5 procent, 

og givet den omtalte dividende af ca. 4 procent, af de 

på den i 1882 oparbejdede sukkerroer, vil vi herud fra 

kunne se, hvilken byrde der var lagt på landbruget.

Sætter vi nu den nødvendige anlægskapital, for at 

oparbejde roerne af de 1800 td. land, som var dyrket 

til Nakskovfabriken i 1882, til 1,200,000 kr., det samme 

som fabriken i Odense har kostet, og som oparbejdede 

roer af et lignende areal samme år, da får vi en ikke 

nødvendig kapital af 1,869,039 kr., som ved 

at fordeles på 1800 tdr. land giver 1038 kr. 

pr. td. land, der kunde betegnes som en 

byrde de 10-årige kontrahenter havde på

taget sig at bære for »De Danske Sukkerfabriker«. 

5 procent af 1038 kr. giver 51 kr. 90 øre, som. 

landmændene altså i 1882 har ydet pr. td. 1. 

til forrentning af den store for det dyrkede 

areal ikke nødvendige anlægskapital i Nak

skov fabriken.

Vi vil nu se lidt nærmere på, hvorledes sukkerroe- 

dyrkningen har udviklet sig under »De Danske Sukker-
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fabriker«. I 1883 var der til de tre omtalte fabriker 

dyrket ca. 6400 td. land, fordelt omtrent således:

Til fabriken ved Nakskov ca. 2800 tdr. land

— i Odense ca. 2100 —

— ved Højbygård ca. 1500 —

Der er altså en stigning i arealet af 1400—1600 

tdr. land fra 1882 til 1883. Men trods denne store 

udvidelse af sukkerroedyrkningen, var Nakskovfabriken 

dog langt fra fuldt forsynet med roer, så vi kan også 

af dette års regnskab komme til det resultat, at der 

kunde have været givet betydelig mere for roerne, når 

fabrikernes anlægskapital havde været afpasset efter det 

dyrkede areal, eller når fabrikerne, og da navnlig 

Nakskovfabriken. havde været fuldt forsynet med roer.

Sætter vi den nødvendige anlægskapital til 600 kr. 

pr. td. land sukkerroer, får vi en samlet nødvendig 

anlægskapital af 3,840,000 kr. for at oparbejde roerne 

af de i 1883 dyrkede arealer, medens de tre omtalte 

fabriker, som var i virksomhed, havde kostet 6,200,000 

kr., idet Nakskovfabriken da måtte være færdig (?) og 

have kostet den sum. der manglede i 4 millioner kr. 

Der bliver altså en rest af 2.360,000 kr., som ikke 

var nødvendig for at oparbejde roerne af de den gang 

dyrkede arealer. Når denne kapital, 2,360,000 kr., 

forrentes med 10 procent, giver det 236,000 kr., som 

ved at fordeles på 6400 td. land giver omtrent 37 kr. 

pr. td. land, der altså kunde have været givet mere i 

gennemsnit af hver td. land i 1883, når roerne havde 

været oparbejdede på fabriker, der hAvde stået i pas

sende forhold til de dyrkede arealer.
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Foruden den udbredelse sukkerroedyrkningen har 

fået under de tre omtalte fabriker, er der i 1883—84 

bygget to ny fabriker, hvor landmændene kan afsætte 

deres roer. Ved Assens er opført en saftstationsfabrik 

af samme størrelse som den ved Nakskov, og på Møen 

er ligeledes opført en saftstationsfabrik noget mindre 

end. de to andre. I Nykøbing på Falster var anlæget 

af en fabrik med saftstationer på Falster og Østlolland 

bestemt; men på grund af de øjeblikkelige lave sukker

priser har »De Danske Sukkerfabriker« fremsat ønske 

om at udsætte anlæget foreløbig, der ellers skulde have 

været færdigt til modtagelsen af roer i efteråret 1885.

Til fabrikerne ved Assens og på Møen har »De 

Danske Sukkerfabriker« for en del sikret sig roer ved 

10-årige kontrakter med landmændene omkring saft

stationerne. De 10-årige kontrakter til de to ny fabriker 

adskiller sig dog fra kontrakterne til Nakskovfabriken 

derved, at der ikke betales nogen ekstrapris, fordi 

roerne indeholder over 12 procent sukker.

Der bliver da et areal af omtrent 6000 tdr. land, 

af hvilket landmændene kontraktmæssig har forpligtet 

sig til at levere roer til »De Danske Sukkerfabriker« i 

10 år til en forud bestemt pris. Hvorvidt de enkelte 

landmænd, der har indgået de 10-årige kontrakter med 

»De Danske Sukkerfabriker«, er kommet til at foretage 

et skridt, der vil skaffe dem en større fordel ved 

sukkerroedyrkningen, end det nu og i fremtiden vil 

være muligt at opnå på anden måde, er vanskeligt at 

udtale sig om for øjeblikket, da der eksisterer en gen

nemtrængende krise i sukkerindustrien; men såmeget 

er bevisligt, at da de 10-årige kontrakter blev indgået,
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var de i den skikkelse, som de er, under de daværende 

forhold at betragte som uheldige for landbruget, og de 

kan ikke blive betragtede som et gode for landbrugets 

udvikling under sukkerroekulturen i det hele taget.

Til at belyse det ukloge ved disse kontrakter i 

almindelighed, skal jeg vælge omtrent samme udgangs

punkt som ved betragtning af de 10-årige kontrakter 

til Nakskovfabriken.

For at påtage sig opførelsen af en sukkerfabrik 

stillede »De Danske Sukkerfabriker« den betingelse, at 

der sikredes ca. 2000 tdr. land dyrket med roer i 10 

år efter deres kontrakter. Når dette areal blev sikret, 

anlagde selskabet en fabrik, der vilde koste ca. 4 mill, 

kr. Ved Nakskovfabriken synes en sådan anlægskapital 

at kunne blive forrentet med 5 procent ved oparbejd

ning af roerne fra de betingede arealer under de for

hold, som var tilstede i 1882—83.

Når de 4 mill, kr., som en sådan saftstationsfabrik 

koster at opføre, fordeles på 2000 tdr. land, giver det 

2000 kr. pr. td. land; men for at oparbejde roerne af 

de kontraherede arealer, vilde 1,200,000 kr. eller 600 

kr. pr. td. land være tilstrækkelige, og der bliver da 

2,800,000 kr. tilbage, som ved at fordeles på 2000 tdr. 

land, giver 1400 kr. pr. td. land, der kan betegnes 

som ikke nødvendige: 5 procent af 1400 kr. giver 70 

kr., der altså kunde gives mere af hver td. land roer, 

når fabriken var anlagt efter en til arealet passende 

størrelse.

Efter at vi, ved at gennemgå »De Danske Sukker

fabrikers« regnskaber, har set, at der kunde bringes 

fra 37—70 kr. mere ud af hver td. land roer, end der
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er kommet landbruget tilgode, skal vi se lidt på roe

sukkerindustriens indflydelse på landbruget. Tager vi 

nu 50 kr., som et lavt middeltal for, hvad der kunde 

bringes mere ud af hver td. land roer, vil det for de 

kontraherede arealer ca. 6000 tdr. land være 300,000 

kr., som landbruget skulde yde årlig eller i 10 år 3 

mill. kr. til forrentning af den store til de kontraherede 

arealer ikke nødvendige anlægskapitaler i »De Danske 

Sukkerfabriker«, og selv ved de store fabrikers fuld

stændige forsyning med roer, vilde byrden blive den 

samme, idet prisen ikke forhøjes på roerne, men er 

endos lavere for de ikke kontraherede roedyrkere, 

skønt det ved stor tilgang af disse vilde være muligt 

at stige med. roeprisen i det hele taget; men det er 

der i de 10-årige kontrakter aldeles ikke taget hensyn 

til. Når fabrikerne blev fuldstændig forsynet med 

roer, eller havde det fornødne areal ca. 20,000 tdr. 1. 

ti! deres forsyning, vilde de kunne give landbruget 

mindst 50 kr. mere for roerne pr. td. land eller for 

hele arealet mindst I mill. kr. mere om året, når for

holdene stillede sig som i 1882—83.

Det er under disse kendsgerninger, at direktør G. 

A. Hagemann påberåber sig ligesom flere af selskabets 

andre forsvarere: »at »De Danske Sukkerfabriker« har 

benyttet sin stilling på en fuldstændig loyal måde lige 

over for landmændene, og at det ikke er muligt 

her i landet at tilvejebringe en ordning, der 

kan bringe landmændene større fordel end 

den nuværende«. 1 

-------- ------------------------------------------------- -----------------

1 Udhævet af mig, L. K. Se »U. f. L.« H. b. 1883, s. 21.
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Det vil ud fra den fremførte betragtning være let 

at se, hvor falske hr. Hagemanns udtalelser er, og at 

landmændene -ved at bygge fabriker, der står i et pas

sende forhold til de med sukkerroer dyrkede arealer, 

kan sikre sig en højere pris for roerne, end »De Danske 

Sukkerfabriker« er istand til at kunne give ved en som 

hidtil ufuldstændig forsyning af fabrikerne. Vi kan 

også her finde grunden til de ringe virkninger, sukker

roedyrkningen har havt her i landet på de tre forhold, 

der, hvor denne kultur har fået fodfæste, altid har 

fulgt med den: 1. højere jordværdi, 2. almindelig vel

stand og 3. en højere kultur. Vi kender kun meget 

lidt til de 3 nævnte forholds udvikling, hvor sukkerroe

kulturen har fundet udbredelse hos os, og det er efter 

det foregående meget forståeligt, når vi har set, at en 

så væsentlig del af udbyttet ved sukkerroedyrkningen 

er gået til industrien istedetfor, at det burde komme 

landbruget tilgode, hvor den største og egentlige fordel 

ved sukkerroekulturen skal øve sin indflydelse, når den 

skal betragtes som et nationalt gode.

Enhver der har kendskab til sukkerroekulturen i 

Tyskland vil vide, hvorledes denne kultur har været 

istand til at hæve jordværdien, velstanden og fremkalde 

en højere kultur; men der er industrien og landbruget 

også knyttet til hinanden på en langt inderligere måde 

end her hos os, idet de roedyrkende landmænd selv 

ejer og driver fabrikerne, hvorved de får det fulde 

udbytte, hvortil deres roer kan udbringes.

Her er da den vej påpeget, ad hvilken vi burde 

have slået ind straks ved sukkerroekulturens overførelse 

her til lands, medens forholdet nu er dette: Der står
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her i landet tre store, med roer ufuldstændigt forsynede, 

saftstationsfabriker og to fuldstændigt forsynede alminde

lige roesukkerfabriker, som alle fem ejes af kapitalen, 

og som for en ringe del forsynes med roer fra 10-årige 

kontrahenter til en for roerne i kontrakterne fastsat 

pris, og de øvrige roer, der købes af ikke 10-årige 

kontrahenter, betales uden hensyn til deres kvalitative 

egenskaber med en lavere pris.

Ved den anvendte betragtningsmåde er det blevet 

muligt at se, hvilken indflydelse anlægskapitalen i en 

sukkerfabrik kommer til at spille overfor landbruget 

uden hensyn til, hvorfra den tilvejebringes, og vi vil 

have set, af hvor stor betydning det er, at den bringes 

i en passende overensstemmelse med roearealet.

Men spørgsmålet bliver nu: hvorledes skal land

mændene stille sig overfor disse store ufuldstændigt for

synede roesukkerfabriker ?

Der er i betragtning af de eksisterende 10-årige 

kontrakter en forskel mellem de landmænd, som er 

gået ind på disse og de andre, som er stillet frit over

for fabrikerne. De første er jo engang gået ind 

på at levere roer til fabrikerne i den bestemte tid, og 

de er jo på den anden side sikret en bestemt pris for 

roerne, hvorledes end sukkerpriserne varierer, om de 

bliver højere eller lavere har aldeles ingen indflydelse 

på den fastsatte roepris, skønt det har en overordentlig 

indflydelse på roernes værdi, hvad der ikke trænger til 

nogen forklaring.

Men så er der de andre — de 14—16000 tdr. 1. 

roer, som fabrikerne årlig kan oparbejde mere, end der 

er dem sikret ved 10-årige kontrakter —, som er stillet
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frit overfor fabrikerne, og hvis roer betales efter en 

vilkårlig ansat pris, uden hensyn til deres kvalitative 

egenskaber, hvorledes skal de stille sig overfor de ufuld

stændig forsynede fabriker?

Det er ingen tvivl underkastet, at når disse arealer 

(14—16000 tdr. land) kunde samles under 6—8 sukker- 

fabriker af samme størrelse som fabriken i Odense, og 

landmændene selv opførte sådanne, at de da kunde er

holde en betydelig højere pris for deres roer, end der 

betales af »De Danske Sukkerfabriker«, eller som det 

er muligt at bringe ud af roerne på disse store fabriker, 

sålænge de kun bliver ufuldstændigt forsynet med roer 

som hidtil.

Den pris der for øjeblikket bydes for roerne af 

ikke 10-årige kontrahenter ved Assens er også så lav, 

at det uden tvivl betaler sig bedre at dyrke foderroer, 

ja det betaler sig muligvis at anvende de avlede sukker

roer til opfodring, hvis der haves en god kvægbesæt

ning for hånden, som i det hele taget kan betale sit 

foder.

Hvis de ikke kontraherede roedyrkere vil gøre en 

egenkærlig betragtningsmåde gældende, kan de sige som 

så: Vi dyrker ikke sukkerroer til de bestående fabriker 

mere, vi bygger os selv tidssvarende fabriker, der står 

i et passende forhold til de arealer, vi kan samle, derved 

kan vi få det fulde udbytte af vore roer. Eller også 

kan de sige: Vi dyrker ingen sukkerroer til den pris, 

disse store fabriker byder eller kan give for øjeblikket; 

vi dyrker foderroer og forbedrer derigennem vort sæd

skifte, vor besætning og søger at nå så langt ad denne 

vej, som det er muligt, den er solid, vil i den
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kommende tid vise sine frugter, om de end ikke kum

mer så hurtigt som ved dyrkning og salg af sukkerroer.

Men i begge tilfælde, hvad vil der da vederfares 

de store sukkerfabriker? Det er let at indse. Hvis 

fabrikerne ikke kan forpagte eller købe arealer, hvorpå, 

de kan dyrke store mængder af sukkerroer, og det vil 

vi fra landbrugets side meget nødig se, da vil de kun 

vegitere en kort tid og siden stanse deres virksomhed, 

og den store fortjæneste, som aktionærerne havde be

regnet sig, vil ombyttes med et endnu større tab.

Men en sådan tilintetgørelse af store kapitaler, som 

vil fremkomme, hvis »De Danske Sukkerfabriker« skulde 

stanse deres virksomhed af mangel på roer, kan ingen 

patriot arbejde for, da det vil være et altfor stort 

nationaløkonomisk tab. et tab, som vort lille samfund 

ikke kan tåle. Vi har under vor vanskelige stilling i 

den store konkurrence, der trænger ind på os fra alle 

sider, ikke råd til at spilde selv den mindste kapital, 

der stilles til vor afbenyttelse for at nå et nyt skridt 

fremad, så vi kan optage kampen med den for vore 

jordbrugere faretruende konkurrence, der hæver sig på 

den gamle verdens manddomskraftige jordbund, og som 

utvivlsomt har sin største rival i den ny verdens 

ungdomskraftige og for enhver kultur let modtagelige 

jordbund.

Men når vi da fra landbrugets side ikke ønsker at 

se en svag vegiteren af de store sukkerfabriker og deres 

mulige snare undergang, men ønsker, at de må blive 

til gavn for hele samfundet og medføre en sä stor 

landøkonomisk fordel som mulig, hvad skal vi da gøre ?

Der er kun dette ene: at dyrke så mange
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sukkerroer, som fabrikerne er istand til at 

kunne oparbejde for derved at fordele de 

store anlægskapitalers forrentning på arealer, 

der står i et passende forhold til de kapitaler, der er 

nedlagt i de forskellige fabriker.

Enhver vil jo efter den behandling, som jeg har 

underkastet »De Danske Sukkerfabrikers« regnskaber, 

let indse betydningen af fabrikernes fuldstændige for

syning med roer. Hvorledes forholdene end vil 

stille sig for roesukkerindustrien, er det ind

lysende, at fabrikerne vilde kunne give fra 

30—50 kr. mere for roerne pr. td. land, når 

de hliver fuldstændig forsynede med roer, 

end de er istand til ved en som hidtil util

strækkelig forsyning. Medens fabrikerne til de 

påbegyndte kampagner kun har 10—11000 tdr. land 

roer, er de istand til at oparbejde roer af 20—25000 

tdr. land, og det er først ved at nå op til de sidst

nævnte arealer, at de store .saftstationsfabriker bliver 

nogenlunde rentable.

Det kunde være en smuk fælles opgave for land

mænd og fabrikanter at gore de store kapitaler 

i saftstationsfabrikerne frugtbringende — 

istedetfor, at de nu ligger som en byrde, der tærer, ug 

vi må vel sige: tærer på landbruget — ved i enighed 

at arbejde på at skaffe de store arealer tilveje, der 

endnu mangler til fabrikernes fuldstændige forsyning. 

Men denne opgave kan der ikke arbejdes på fra 

landbrugets side, sålænge der ikke tilveje

bringes en anden ordning til roeprisens be-
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stemmelse end den nuværende vilkårlige ansættelse, 

som selskabet selv udfærdiger.

Betingelsen for landmændenes deltagelse for fabrik

erne er denne: Roeprisen må bestemmes efter 

fabrikationsudbyttet’ Derved vil den egentlige 

fordel ved sukkerroedyrkningen komme den del af 

samfundet tilgode, der trænger til en hjælpekilde eller 

understøttelse i de trange tider, som hersker mellem 

vore jordbrugere og landarbejdere. Det tør vel også 

antages, at »De Danske Sukkerfabriker« ikke vil undslå 

sig for en ordning af roeprisen på den antydede måde, 

især dersom landmændene vil påtage sig forpligtelser 

til dyrkning af roer i flere år. Landmændene har i 

den nærmeste fremtid fabrikerne i deres magt, da de 

for øjeblikket eksisterende ugunstige forhold for roe

sukkerindustrien vil gøre det vanskeligt for fabrikerne 

at bestå ved en svag forsyning med roer, som de har 

kunnet det hidtil. Derfor kan det også væntes, at 

fabrikerne vil vise sig imødekomne mod landmændene 

i den nærmeste fremtid. Men der er aldeles ingen 

grund til, at landmændene skulde belønne denne imøde

kommenhed fra fabrikernes side ved at dyrke roer til 

en lavere pris end hidtil, hvis prisen ikke bliver 

ansat mere i overensstemmelse med roernes 

værdi, end den har været i de sidst forløbne år.

Den nedsættelse af roeprisen, 10 øre pr. centner, 

som fabrikerne iår har foretaget for roer, der leveres 

af ikke-kontralierede roedyrkere, synes mig også at være 

meget vilkårlig, og hvornår skal den forandres? skal 

det først være, når vi fåer en ny toldlov?

Jeg skal endnu kort omtale den opfordring, der er

JN



sendt til regering og rigsdag fra en del landmænd. 

Opfordringen går ud på at bevæge regering og rigsdag 

til at foretage sådanne ændringer i toldloven, at sukker- 

roedyrkningen kunde blive beskyttet her i landet mud 

den udenlandske konkurrence. Hvorfra initiativet til 

denne bevægelse, der har fået tilslutning på Lolland 

og Fyn ved Odense, hvor dør er endel ikke-10-årige 

kontraherede roedyekere, er udgået, skal jeg ikke nær

mere undersøge. Jeg skal kun gøre opmærksom på, 

at en sådan beskyttelse kan der kun arbejdes for, når 

det gælder en ligelig beskyttelse af sukkerroedyrkningen 

lier i landet og ikke en beskyttelse, der særlig begunst

iger »De Danske Sukkerfabriker« frem for andre roe

sukkerfabriker, og at det sikres, at fordelen ved beskyt

telsen hovedsagelig må komme landbruget til gode. 

Det forekommer mig nemlig, at man ved at optage det 

forslag til beskatning af sukker, som etatsråd Tietgen 

har fremsat i et foredrag på Møen den 18. oktober iår, 

let kan komme til at beskytte sukkerfabriker, der er 

forbundet med et raffinaderi, frem for dem, der ikke 

er forbundet med et sådant, ligesom det forøvrigt er 

tilfældet under den nuværende beskatiiingsmåde. Men 

om dette punkt vil en diskussion vel blive mulig andet

steds, så jeg skal ikke her komme ind på dette 

spørgsmål.

Vi har gennem det foregående set, at »De Danske 

Sukkerfabriker« ved en fuldstændig forsyning med roer 

vil blive istand til at betale dem med en betydelig 

højere pris -— 30—50 kr. mere pr. td. land roer 

end de kan ved en delvis forsyning, som de hidtil har 

været til del. Det er de store saftstationsfabriker, som
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har bragt os klarhed over dette forhold. Men forud 

for dette har vi set, at andelsfabriken i Nykøbing på 

Falster, efter anlægskapitalens størrelse i forhold til 

roerne den skal oparbejde, kan bringe mindst 15 kr. 

mere ud af hver td. land roer, end »De Danske Sukker

fabrikers« mest økonomiske anlæg kan, når alt andet 

er lige.

Derfor må landmændene også se med glæde på, 

at andelssystemet er blevet overført her til landet, og 

vi skylder etatsråd Testorpf vor varmeste anerkendelse og 

tak, foreli han liar sat såmeget ind på at overføre dette 

system trods de voldsomme personlige angreb og de 

mange forsøg på at tilintetgøre den lagte plan eller 

ialfald stille dens gennemførelse meget ugunstigt.



Efterskrift.

Da foranstående i oktober måned dette år var 

nedskrevet, udkom: »Er faldet i sukkeraktiernes pris 

begrundet udelukkende i sukkerkrisen i udlandet?« En 

betragtning af W. A. Tutein, hvor der er givet et 

værdifuldt bidrag til diskussionen om roesukkerindustrien 

her i landet.

Hr. Tutein giver heri en skarp — og jeg synes 

meget berettiget — kritik af bestyrelsen for »De Dan

ske Sukkerfabriker« både for deres færd overfor aktio

nærerne og for dens optræden mod andelsfabriken i Ny

købing på Falster; lian har tillige foretaget en behandling 

af det for offentligheden foreliggende regnskab fra »De 

Danske Sukkerfabriker«, og deri påvist det store tab, 

der lides på grund af, at de kolossale fabriker af 

mangel på roer ikke kan komme til at arbejde med tuld 

kraft; han har også omtalt det tab, der lidesved saft

stationssystemet i forhold til fabriker uden saftstationer.

Hr. Tuteins behandling af »De Danske Sukker

fabrikers« regnskaber er udført som en tekniker vil 

gjøre det, og det er også ganske slående tal, der frem-

4*
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kommer til at oplyse betydningen af, at fabrikerne 

kommer til at arbejde med fuld Kraft; men det giver 

ikke nogen umiddelbar oplysning om, hvilken indflyd

else det kan have på landbruget, når fabrikerne blev 

fuldt forsynet med roer og roeprisen ansat efter fabrika

tionsudbyttet; dette har jo også mindre betydning for 

aktionærerne, til hvilko hr. Tuteins betragtninger vel 

nærmest er henvendt; men derimod har det en meget 

stor betydning for landmændene.

Jeg besluttede derfor, efter at være tilskyndet der

til af flere landmænd, at lade mit indlæg i sukkerroe

spørgsmålet udgive i håb om, at det måtte vinde 

læsere hlandt do praktiske landmænd og yde disse et 

lille bidrag til forståelse af den for vort landbrug så 

betydningsfulde industri; det er jo også landmændene 

det kommer til at bero på, om roesukkerindustrien 

skal få en heldig fremtid her i landet eller ikke.

Men når landmændene skal være med til at føre 

industrien skadesløst over de vanskelige forhold, der 

eksisterer for øjeblikket, da må de også have kendskab 

til den industris økonomiske forhold, som de skal ar

bejde sammen med, og vide under hvilke betingelser 

dette arbejde bliver at optage, og hvad der kan opnås 

ved at arbejde sammen med fabrikerne under forenede 

kræfter.

Når hr. Tutem henstiller det til overvejelse, om 

»De Danske Sukkerfabriker« ikke stod sig bedre ved 

at udleje fabrikerne til landmændene, da vil det egent

lig sige det samme som, at fabrikerne skulde indrømme, 

at de havde — hvis vi vil betragte de ledende mænds
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udtalelser for oprigtige og alvorlig ment — forfejlet 

deres mål og måtte opgive ævred.

Derimod synes jog, at vi fra landbrugets side, 

uden nogen vold mod fabrikerne eller tilsidesættelse af 

deres grundordning, kunde gøre det tilbud, at fabrik

ernes anlægskapitaler blev forrentet med 4 å 5 procent 

foreløbig og afdragne med en dertil svarende amortisa

tionssum, hvorimod det øvrige udbytte måtte tilfalde 

roedyrkerne, og under en sådan ordning vil fabrikerne 

kunne stole på landmændenes fulde tillid.

Men dermed følger også, synes det mig, at en 

del af don storartede administration bliver overflødig. 

En del af landmændene ser også med en vis mistillid 

på de mange driftsbestyrere og forvaltere, som de be

tragter mere som værende (il for fabrikernes end for 

landmændenes skyld. Jeg har nemlig hørt flere roe- 

dyrkere udtale, at der manglede niænd ved fabrikerne, 

som varetog landmændenes interesser. Denne opfattelse 

er vist også vel begrundet og meget berettiget at frem

sætte af landmændene.

Men hvis »Un Danske Sukkerfabriker« vil gå ind 

på en sådan ordning af industriens stilling til landbruget, 

hl iver an delsfabrikerne da ikke overflødige? 

Det kunde vel synes så for en overfladisk betragtning, 

men en sådan opfattelse er urigtig. Det er min 

mening, at landmændene selv må være grundere af 

roesukkerindustrien, men en udvikling af de grunde, 

som jeg støtter denne mening på, vil her føre os for 

vidt. Hvor man i fremtiden ønsker ny sukkerfabriker 

anlagt, må det være landmændene selv, der opfører 

dem
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Til slutning har hr. Tutein i sin piece fremsat et 

forslag til en ny beskatningsmåde af vor indenlandske 

roesukker industri, en beskatningsmåde i lighed med den 

tyske, altså med afgiften på roerne. I det hele vil jeg 

anbefale landmændene at stifte bekendskab med det 

omtalte indlæg af hr. Tutein.

Hastrup pr. Fåborg i november 18R4-.

L. Kristoffersen, Hastrup.



MILO’SKE BOGHANDELS FORLAG.

I alle Boglader faas:

Lovbog for Landmanden
eller

den danske Bondes

Pligter og Rettigheder.
En fuldstændig Samling af de vigtigste ældre, nyere og 

nyeste Lovbud, der vedkomme Landet, indeholdende

Alt, hvad der for Landbostandeii tinder Anvendelse i Livet;

navnlig om

Familieforhold, Skolegang, Umyndige, Tyendeforhold, Værnepligt, 

Fæstebønder, Forpagtere og Lejere, samt Husmænd og Inderster, 

Selvejere, Jorders Udstykning, Jagt og Fiskeri, Hegn og Markfred, 
skadeligt Vands Afledning og Vands Afbenyttelse, Foranstaltninger 

til Husdyravlens Fremme, Næringsbrug, Bygnings- og Brandvæsen, 

Skatterne og deres Opkrævning, Tiende og andre Grundbyrder, 

Landkommunal væsenet, Fattigvæsenet, Vejvæsenet, Frikjørseler og 

andet Pligtarbejde, Sundhedsforanstaltninger, Ligsynsmænd, 

Arv og Skifte m. m.

Syvende aldeles omarbejdede Oplag.

Med de allernyeste udkomne Landbolove.

Ved

M. Rasmussen.

Pris indb. i stærkt Bind 2 Kr. 50 Øre.



MILOSKE BOGHANDELS FORLAG.

I alle Boglader faas:

Allernyeste og fuldstændigste

eller

et Hundrede og firti paalidelige og letfattelige Anvisninger til 

selv at kjende og behandle alle forekommende Sygdomme hos 

Hesten, Oxen, Faaret og Svinet
med Anvisning til Tilberedelsen af adskillige i Bogen til- 

raadte Midler til udvortes Brug.

En nyttig Haandbog for Landmanden
af

Jesper Dahl, 
examineret Dyrlæge.

8de forøgede og forbedrede Oplag.

Pris indb. 1 Kr. 40 Øre.

og praktisk 

Dyrlægebog, 
som lærer, hvorledes Landmanden kan kjende (»g med lidet 

bekostelige Midler let og sikkert helbrede de hos

Heste, Hornkvæg, Faar og Svin 

almindeligst forekommende Sygdomme. 

Tillige indeholdende Anvisning til de i Bogen foreskrevne 

Lægemidlers Sammensætning og Tilberedelse.

Som Tillæg:

Lov om smitsomme Sygdomme hos Husdyrene al' 29de December 185?.

Pris 2 Kr. 25 Øre.
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