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I.

Krisens Oprindelse og Forløb.
Den nuværende Landbrugskrise har sit Udspring i
Nordamerikas forenede Stater i sidste Halvdel af Halvfjerd
serne. Den øges ved Ostindiens, Australiens, Ruslands og
Argentiniens stigende Tilbud af Landbrugsprodukter i Verdens
markedet, og for Bedømmelsen af dens Karakter, som akut
eller kronisk, er det nødvendigt at danne sig en Opfattelse,
navnlig af de nævnte Landes Stilling som Producenter af
Landbrugsartikler.

i.

Nordamerika.

I Nordamerikas forenede Stater naaede Nybyggerhæren
omtrent 1850 Skovregionens vestlige Grændse.
Denne
strækker sig fra kPinipegsøen i en Bue over St. Poul
ved Missisippi til Michigansøens Sydspids og derfra i lige
Linie over St. Louis til den mexikanske Havbugt.
Fra denne Linie aftager Skoven, Landskabet antager et
parkagtigt Udseende med Grupper af mindre høje Træer,
der efterhaanden gaa over til Buskvæxt og ender i den
egentlige, let bølgeformige Prærie, hvis vestlige Grændse
kan drages ved en Linie mellem den 98de og 100de Grad
v. G. Prærien bedækker et Areal, der angives til over 3
Mill.
Kilometer. Det er Mangel paa Regn, der gjør
dette Gebet skovløst, men Fugtig heden er stor nok til at
bedække det med en yppig Væxt af Græs og Foderurter,
ligesom plantede Træer og Korn trives ypperligt. Klimaet
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sikkrer Sædens fortrinlige Bjergning, og Terrainet henviser
saa at sige selv saavel til Maskindrift som til Anlæg af
Jernbaner.
Vestlig for dette Terrain kommer et bredt Bælte, der
kun egner sig til Kultur under Anvendelse af store Bekost
ninger til kunstig Bevanding, og derefter naaes atter et
Bælte — de saakaldte Pacificstater — langs Kysten af det
store Ocean af stor naturlig Frugtbarhed.
Ved Aaret 1850, som sagt, naaede Kolonisternes For
trav Præriregionen. Samtidig begyndte Jernbane bygningen
over Prærierne, der af Fristaternes Regjering begunstigedes
paa en uhørt Maade. Efterhaanden som Jernbaneselskaberne
dannede sig, modtoge de af Staten Gaver, bestaaende af
80 til 100 eng. Mile brede Jordstrimler langs de projekterede
Baner. Disse Strimler gjennembrødes skakbrædtagtig af
Statsjord, der skulde faa forhøjet Værdi ved Jernbaneanlægene. Ialt bortgaves paa denne Maade 757,000
Kilometer Land, altsaa et Areal henimod ll/2 Gang saa
stort som Frankrig.
Meningen med denne Politik var at sikkre Præriens
hurtige Kolonisation, og Udvandrerstrømmen, der efter
Urolighederne i Europa i 1848 var særlig stærk, men der
efter sakkede noget af, stimuleredes i 1862 ved den bekjendte Homesteadlov, der tilsikkrede enhver Kolonist 160
Acres Land blot mod Forpligtelse til at bringe det under
Kultur. Denne Lov udvidedes senere yderligere og har
kaldet Hundredetusinder af Familier til Amerika, der have
grundet Hjem ved Optagelsen af Millioner Acres Statsland.
Indtil Borgerkrigen var Jernbanebygningen langt forud
for Kolonisationen. Man kunde ude paa den nøgne Prærie
træffe Stationer, hvor der milevidt ingen Farm var at øjne.
Under Borgerkrigen skred Anlægget af Jernbaner lang
sommere fremad, men efter Krigens Slutning tog Bygnin
gen atter Fart, og medens man kan betegne den første
Byggeperiode som Kolonisationsperiodcn, saa begyndte der
nu en vild Spekulations- eller Konkurrenceperiode mellem
Selskaberne, der først endte med det almindelige Krach

1873, med sin Bevægelse for Statens Overtagelse af Linierne
og sine store Jernbanestriker.
Under og efter Borgerkrigen strømme atter Hundrede
Tusinder af Nybyggere mod Vest for at nedsætte sig paa
det ledige Jernbaneland, hvortil i meget væsenlig Grad
Unionens Pengepolitik bidrog.
I 1862 var der udstedt uindløselige Papirpenge. Disse
sank i Værdi mod Guld, og Agioen naaede i 1864 sit
Højdepunkt med 85 pCt. Dette betød, at naar en Fariner
solgte et Kvantum Sæd til 100 Dollars, modtog han i
Papir 185 Dollars, hvorved han sattes i Stand til at ind
kassere sin Producentgevinst i de 100 og afdrage sin
Prioritetsgjæld med 85, som hans Kreditor maatte modtage
efter det fulde Paalydende ogsaa i de mindre kjøbedygtige
Papirpenge.
Paa Grund af Unionens solide Kredit gik
Agioen ned efter Krigen. I 1865 vare 100 Dollars i Guld
= 144 Dollars i Papir, 1870 = 120 Dollars i Papir. Ifølge
Lov af 1875 indfriedes Sedlerne fra 1879 af Staten, og 1877
stode 100 Dollars i Guld = 107 Dollars i Papir, og 1878
= 102 Dollars i Papir. Men i hvilken Grad Troen paa
Papirpengenes Tryllemagt havde sat sig fast i Farmernes Hjerner,
viser Dannelsen af det »inflationistiske« Parti i 1868, der hin
drede den da besluttede Indløsning af Sedlerne, og de til
den Dag i Dag følelige Efterdønninger, der bl. a. gjorde
sig gjældende under Coxey Bevægelsen — 1893 — og som
aabenbare en urokkelig Tro hos Vestens Farmere paa, at
Virkningerne af den senere indtraadte Krise vilde kunne
hæves gjennem Gjenoptagelsen af Papirpengesystemet.
Under Krachet i 1873 strømmede atter Masser af Kolo
nister, bestaaende af fallerede Kjøbmænd, Haandværkere og
Arbejdere uden Arbejde, mod Vest, og Jernbanebygningen
fortsattes.
Det har sin Interesse at dvæle et Øjeblik ved Betyd
ningen af dette ledige Lands Tilstedeværelse. Den gaar i
tre Retninger, i økonomisk, i socialpolitisk og endelig i
psychologist
Økonomisk dannede det ledige Land en stor national
Reservefond, om hvilken man under Hensyn til homestead
Lovene kan sige, at Folket ejede den kommunistisk. Der
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er i Anledning af Krigen med Sydstaterne talt mange Lov
ord om den nordamerikanske Befolknings ideelle Kjærlighed
til Friheden, der fik den til at gribe til Vaaben for at ud
fri en undertrykt Race af dens Lænker. I Virkeligheden
var dette Træk imidlertid ganske det samme, som vi gjenfinde atter og atter i de store europæiske Krige — Kors
togene, Religionskrigene o. m. a. —, og som vel gjentager
sig i hele Menneskehedens Historie, at den Mennesket
iboende Trang mod Idealet, faar det til at dække en øko
nomisk Bevæggrund med Ideens Fane. Den sande Grund,
der fik Farmersønnerne til at kæmpe ved Rumfords-Hill og
Gettysburg var Spørgsmaalet om, hvorvidt Nordamerikas For
fatning skulde være demokratisk eller aristokratisk, det vil
sige, hvorvidt Udviklingen paa Grundlag af Jordbesiddelsen
og Slaveriet skulde ledes i det Spor, der var udtraadt her i
Europa, eller i det, der betegnes ved »homestead« Lovene.
Resultatet af Krigen var, som man ved, Demokratiets
Sejr, og dermed Statslandet i Folkets kommunistiske Eje.
Vi sige, at dermed var dannet en stor national Reservefond,
hvilket er saaledes at forstaa, at Befolkningen, naar Konjunk
turen — som f. Ex. i 1873 — vanskeliggjorde Forretnings
livet, ilede til Jorden og ernærede sig ved denne, indtil
Tiderne atter gjorde andet Arbejde mere rentabelt.
Socialpolitisk virkede denne lette Adgang til Arbejds
kraftens Anvendelse saaledes, at den hindrede Dannelsen af
den Modvægt til det kapitalistiske Herredømme, som vi i
Europa kjende under Navn af Arbejderorganisationerne.
Lige til den nyeste Tid har det, bortset fra spredte, uhold
bare og svage Forsøg, der vare karakteristiske derved, at
det var indvandrede Revolutionaire, der uden Kjendskab til
de faktiske Forhold, rent theoretisk skabte dem, ikke været
muligt, at udvikle Arbejderorganisationer i Amerika i samme
Forstand som i Europa. Først nu, og da i Sammenhæng
med Statslandets successive Overgang i Privateje, er en
national amerikansk Arbejderbevægelse med stærke, sammen
hængende og udbredte Organisationer begyndt.
Psychologisk endelig virkede Statsjorden som et Slags
moralsk Regenerator.
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For overarbejdede og overlevede Gründerhjerner, for
Familier, der i faa Aar vare bievne rige og som havde
tumlet sig parvenumæssigt med deres let erhvervede Rig
dom, til de sluttelig hverken vidste ud eller ind, var en
Tur ud paa den friske Prærie mellem Køer og Heste, un
der strengt, men ikke overanstrengende Arbejde — som ved
Skovrydningen — en ypperlig Kur. Dobbelt styrkende for
Sjæl og Legeme, fordi Udsigterne ingenlunde vare daarlige,
blot man vilde lægge Kræfterne i, og fordi man langt uden
for Standsfællernes Synskreds, uden spidsborgerlig Frygt og
uden Fristelser, kunde komme i Ro og i frugtbar Virksom
hed. Der er ingen Tvivl om, at Tusinder af Familier af
denne Art, der efter Krachet i 1873 koloniserede Stats- og
Jernbanejord, erc reddede for dem selv og for Nationen
gjennem den.
Der optoges fra 1850 til 1880 242 Millioner Acres
nyt Land, det vil sige et Areal dobbelt saa stort som det i
hele det tyske Rige til Landbrug og Skovdrift anvendte,
og den større Halvdel af dette nye Land koloniseredes fra
1870 til 1880, i hvilket Tidsrum et Areal saa stort som
hele Tysklands Landbrugsareal — 13,3 Mill. Hekt. — brag
tes under Kultur.
At denne Kolonisation maatte hidføre en Overproduk
tion af Korn siger sig selv. I 1850 var Hvedeproduktionen
120 Kilo pr. Hoved af Unionens Indbyggertal, hvilket androg
Fristaternes egen Konsum. I 1870 var den steget til 177 Kilo
pr. Hoved og i 1880 var den 250 Kilo pr. Hoved, hvoraf
40 pCt. exporteredes.
Tilstanden var omkring Halvfjerdsernes Midte en saadan, at det i vide Distrikter ikke kunde betale sig at høste
Kornet, fordi det ikke kunde forsendes, saaledes at Farmerne
til Irods for, at Jernbanenettet 10 Aar i Forvejen havde
været forud for Kolonisationen, kun producerede til eget
Forbrug. I andre Distrikter omkring Byer producerede
man for disse, og kun i Østen og i de for Transporten be
kvemmest liggende Egne, for Export. Man havde paa
denne Tid en Prøvesamling af moderne Verdensøkonomi,
middelalderlig sluttet Byøkonomi og ældgammel sluttet Hus-
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'økonomi, hvor Producent og Forbruger falde sammen, i de
nordamerikanske Fristater.
Da tog i Halvfjerdsernes sidste Halvdel Jernbanebyg
ningen atter Fart og nu med Landbrugets hurtigst mulige
Frigjørelse for sin Overproduktion ved Export som bevidst
Maal.
Udviklingen af Unionens Jernbanenet har i det Hele
fundet Sted som paavist i
Tabel I.

Udviklingen af de nordamerikanske Fristaters
Jernbaner.
1830 .................................
40 eng. Mil.
1835 ................
797 »
»
1840 .................................
2,755 »
»
1845 .................................
4,610 »
»
1850 .................................
8,571 »
»
1855 ................................. 20,199 »
»
1860 ................................. 28,920 »
1865 ................................. 32.996 >
1870 ................................. 49,168 »
»
1875 ................................. 72,675 >
1880 ................................. 93,349 >
1885 ................................. 128,967 »
1887 ................................. 149,113 >
1889(7,)........................... 156,000 »

Gruppere vi efter de foran angivne Tidsrum, omsatte
i Kilometer og ført op til Nutiden, byggedes der følgende
Længder Jernbane i Unionen.

Tabel II.

Udviklingen af de nordamerikanske Fristaters
J e r n b a n e r.
1830—50 byggedes 13,799 Kilometer.
1851—70
>
65,361
»
1871—80
>
71,131
1881—88
>
100,868
1889—93
»
33,875

I 1893 ejede Unionen 285,039 Kilometer Jernbane.
Til Sammenligning tjener:
De nordamerikanske Fristaters Gebet er 9,450,000
Klmtr.
Europas
»
» 9,826,511
»
De nordamerikanske Fristater har 7 Indbygg. pr.
»
Europa » 37
»
»
»
Europas Jernbanelinier udgjøre tilsammen 238,210 Kilomtr.
De nordamerikansk Fristaters
»
285,039
»
Som Tabel II viser, andrager Udvidelsen af Unionens
Jernbanenet i de 8 Aar fra 1881—1888 gjennemsnitlig
over 12,000 Kilometer aarlig, og i de 5 Aar 1889 til
1893 gjennemsnitlig 6775 Kilometer aarlig.
Danmarks Jernbaner udgjorde i 1893 ialt 2,226 Kilo
meter, det vil altsaa sige, at Fristaterne i de anførte Tidsrum
byggede henholdsvis mellem 5 og 6 og 3 Gange saa megen Jern
bane aarlig, som vi eje. v. d. Leyen mener 1890, at man maa
vente en aarlig Øgelse af Unionens Jernbanenet af 6000 til
8000 Kilometer, altsaa c. 3 til 4 Gange Danmarks samtlige
Jernbaner. Hans Forventninger cre altsaa netop gaaede i
Opfyldelse indtil 1893. Gough anfører, at der i 1892 stod c. 36
Milliarder Kroner i de nordamerikanske Fristaters Baner,
men at denne svimlende Sum i Virkeligheden androg det
Dobbelte af deres sande Værdi. Dette vil altsaa sige, at de
forrente sig daarligt, og at der er tabt enorme Summer paa
dem, hvilket maa føre til Et af To, enten en ny For
cering af Kolonisationspolitiken, hvilket er højst usandsyn
ligt, eller til en Mindskelse i Bygningen.
Men allerede som Forholdene ere, har altsaa de nord
amerikanske Fristater med deres Befolkningstæthed, der er
mindre end en Femtedel af Europas, dog flere Kilometer
Bane end dette Kontinent, og Jernbanepolitiken dreves som
anført fra Halvfjerdsernes anden Halvdel bevidst med Ex
porten af Landbrugsprodukter som Formaal.
Det gjaldt navnlig for Jernbaneselskaberne og de store
Aktieselskaber at realisere Gevinsten paa de Landstrækninger,
de raadede over. Dette kunde kun ske, naar der kunde
sikres Kolonisterne Afsætning af Produktionen. Linierne
forsynedes derfor med alle moderne Indretninger til Fremme
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1875

3 0 9 ,1 0 2 ,7 0 0

7 2 ,9 1 2 ,8 1 7

9 3 ,eo

2 9 5 ,1 3 6 ,0 0 0

7 4 ,7 5 0 ,6 8 2

2 5 ,3 4

1877

2 8 9 ,3 5 6 ,5 0 0

5 7 ,0 4 3 ,9 3 6

1 9 .7 3

1878

3 6 4 ,1 9 6 ,1 4 6

9 2 ,0 7 1 ,7 2 6

2 5 ,2 9

1879

4 2 0 ,1 2 2 ,4 0 0

1 4 7 ,6 8 4 ,2 1 4

3 5 , l6

1880

4 4 8 ,7 5 6 ,6 3 0

1 8 0 ,3 0 4 ,1 8 0

4 0 , .8

1881

4 9 8 ,5 4 9 ,8 6 8

1 8 6 ,3 2 1 ,5 1 4

3 7 )3 8

1882

3 8 3 ,2 8 0 ,0 9 0

1 2 1 ,8 9 3 ,3 8 9

3 1 ,S2

1883

5 0 4 ,1 8 5 ,4 7 0

1 4 7 ,8 1 1 ,3 1 6

2 9 ,3 3

1884

4 2 1 ,0 8 6 ,1 6 0

1 1 1 ,5 3 4 ,1 8 2

2 6 ,4 9

5 1 2 ,7 6 5 ,0 0 0

1 3 2 ,5 7 0 ,3 6 6

3 5 7 ,1 1 2 ,0 0 0

‘» 4 * 5 6 5 ,8 8 8

^°> 8 6
2 6 ,48

1887

4 5 7 ,2 1 8 ,0 0 0

1 5 3 ,8 0 4 ,9 6 9

3 3 ,86

1888

4 5 6 ,3 2 9 ,0 0 0

1 1 9 ,6 2 4 ,3 4 4

2 6 ,23

1889

4 1 5 ,8 6 8 ,0 0 0

8 8 ,6 0 0 ,7 4 2

1890

4 9 0 ,5 6 0 ,0 0 0

1 0 9 ,4 3 0 ,4 6 7

2 1 ,3 .
2 2 ,31

1891

3 9 9 ,2 6 2 ,0 0 0

1 0 6 ,1 8 1 ,3 1 6

1892

6 1 1 ,7 8 0 ,(X X )

2 2 5 ,6 6 5 ,8 1 2

2 6 ,co
3 6 ,g 8

1

1886

5 1 5 ,9 4 9 ,0 0 0

1 9 1 ,9 1 2 ,6 3 5

3 7 ,20

1894

3 9 6 ,1 3 1 ,7 2 5

1 6 4 ,2 8 3 ,1 2 9

4 1 ,«

1895:

4 6 0 ,2 6 7 ,4 1 6

1 4 4 ,8 2 2 ,7 1 8

3 1 ,4 8

1893

;

E x

1894.

1876

1885

i

R a tio 

og

U d v ik lin g
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Tabe] IV.
De nordamerikanske Fristaters Produktion og Ex
port af Majs — »corn« — og Mel fra 1875 til 1894.

Aar. j

Produktion i
Bushels.

Export af egen Pro
duktion i Bushels.

1875
187G
1877
1878
1879
1880 1
1881
1882
1883
1884 i
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

850,148,500
1,321,069,000
1,283,827,500
1,342,558,000
1,388,218,750
1,547,901,790
1,717,434,543
1,194,916,000
1,617,025,100
1,551,066,895
1,795,528,000
1,936,176,000
1,665,441,000
1,456,161,000
1,987,790,000
2,112,892,000
1,489,970,000
2,060,154,000
1,628,464,000
1,619,496,131
1,212,770,052

30,025,036
50,910,532
72,652,611
87,192,110
87,884,892
99,572,329
93,648,147
44,340,683
41,655,653
46,258,606
52,876,456
64,829,617
41,368,584
25,360,869
70,841,673
103,418,709
32,041,529
76,602,285
47,121,894
66,489,529
28,585,405

pCt. af egen
Produktion
exporteret.
3)53
°>86
’-'xiG
6,49
6

^>46
3,u
2,68
2,98
2, <15
3,35
2,48
1,74
3,57
4,85
2,15
3,72
2,89
4,11
2,36

Tabel V.
De nordamerikanske Fristaters Export af alle Sor
ter Kjød — friskt, saltet o. s. v. — til Storbritanien
i Aarene 1888 til 1894.

Aar.

Kjød — friskt, saltet —
i eng. Centner.

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

3,940,000
5,580,000
6,720,000
6,420,000
6,880,0«)
5,260,000
5,840,000

Efter saaledes med nogle Tal at have antydet dennordamerikanske Landbrugskonkurrences Betydning i Nu
tiden, bliver Spørgsmaalet, hvad Europas Landbrug kan
vente sig fra denne Kant i Fremtiden.
Vi maa da foreløbig gaa ud fra den Forudsætning, at
Kampen staar alene mellem Europa og de nordamerikanske
Fristater. Naar nemlig mange Landbrugere, ja endogsaa
Økonomer, argumentere for opadgaaende Priser med Hen
visning til den siden Firsernes Midte udbrudte heftige
Agrarkrise i selve Unionen, saa vilde dette jo være rigtigst,
saafremt denne Krise var fremkaldt af Europa. Men dette
er jo som bekjendt ikke Tilfældet. Det er jo dels Uni
onens egen kolossale Export, der gjennem Trykket paa
Priserne i Verdensmarkedet har virket tilbage paa det
amerikanske Landbrug, dels er det andre oversøiske Landes,
og Ruslands Konkurrence, der har fremkaldt Krisen. Men
dette forværrer jo kun Udsigterne for Europa.
Vi se imidlertid foreløbig bort fra denne Kjendsgjerning,.
og søge at danne os en Forestilling om de forenede Staters
Betydning som Konkurrent.
Her kommer en Mængde Momenter i Betragtning, af
hvilke vi skulle belyse de væsenligste.
Hvad Jorden angaar, saa er der nok tilbage af den til
at muliggjøre en endogsaa overordentlig stor Udvidelse af
det nordamerikanske Landbrug. Kun 16 pCt. af Fristaternes
produktive Areal er optaget til egentlig Agerbrug. 71 pCt.
ere Eng og Græsgang, 10 pCt. Skov og kun 3 pCt.
uproduktiv. Nu siges der jo, at den egentlig gode Jord,
der her fortrinsvis kommer i Betragtning paa Grund af sine
forholdsvis lave Produktionsomkostninger, skulde være op
taget, og vi selv have peget paa et vidtstrakt Terrain, der
kun med betydelige Produktionsomkostninger lader sig kul
tivere. Men se vi ganske bort fra dette, og spørge vi kun
om Unionens allerbedste Jord, Hvedelandet, det Terrain, vi
her fortrinsvis omtale, saa skal efter Sering, som vi med
Forkjærlighed citere i dette Spørgsmaal, fordi hans Landbrugssympathier ere saa særligt udprægede, kun Halvdelen
af denne Jord være i Kultur. At der altsaa fra det for-
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nemste Produktionsinstruments Side ikke er noget til Hin
der endog for en betydelig Udvidelse af Produktionen, er
sikkert.
Hvad nu Arbejdskraften ti] denne Jord angaar, saa er
det vist, at en Massekolonisation som den i Slutningen af
Fyrrerne og fra 1873, vil man ikke opleve mere, men det
er heller ikke nødvendigt. Til den gode Jord vil der altid
være Kolonister nok. Det godtgjøres jo til Overflod af de
formelige Hærtog og Kampe under Okkupationen, der sæt
tes i Scene, hver Gang et forholdsvis lille Territorium, der
hidtil har været afspærret, aabnes for Kolonisation. Der
imod er der en Omstændighed ved denne Arbejdskraft som
er i høj Grad i Europas Favør, og det er dens forholdsvis.
høje Levefod. Arbejdslønnen er i Norden af Unionen og i.
Nordvest 200—240 Doli. om Aaret foruden Kost og Logi,
altsaa i Pengeløn Kr. 750,00 til Kr. 907,20. Og hvad der
maaske spiller en endnu større Rolle, er selve Ejerens
forholdsvis store Udgifter. Det er en Misforstaaelse at tro,
at Skatterne i Unionen ere • lavere end i Europa, fordi.
Militærudgifterne ere væsentlig lavere. Dc amerikanske
Militærpensioner ere bekjendte. Deres Beløb andrager ligesaa meget, som Tyskland udgiver til sin staaende Hær.
Men bortset fra dem, saa er den nye amerikanske Kultur
dyr. Til Skoler, Kirker og Veje udgives der i Vesten store
Summer, og Landbrugerne, der i økonomisk Henseende ere
Typer paa moderne Mennesker, ere i deres Forbrug ganske
indrettede paa moderne Omsætning. De producere ikke for
Huset, men for Markedet, og kjøbe atter i dette, hvad de
bruge, hvilket har stor Betydning. Netop derfor er Farme
ren yderst ømfindtlig for enhver Prissvingning og reagerer
mod et Prisfald meget hurtigt ved at mindske det Areal,,
han benytter.
Dette har netop vist sig under den nuværende Krise,
j 1884 var Unionens Hvedeareal 39x/2 Mill. Acres, men i
de følgende 6 Aar sank det under denne Udstrækning med
51/ til l’/2 Mill. Acres, alt efter Prissvingningerne. Da
hele Danmarks Landbrugsareal — 1888 — udtrykt i Acres
er omtrent 3l/4 Million — 3,276,665 —, vil man se, at.
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det er meget betydelige Ændringer i Størrelsen af det besaaede Areal, her er Tale om. Men endnu mere talende
end de ovenfor angivne Indskrænkninger i Hvedearealet, er
den i 1890 følgende Udvidelse. Da det i Efteraaret 1890
blev bekjendt i Nordamerika, at Rusland truedes af Misvæxt,
udvidedes næsten øjeblikkelig det besaaede Areal saaledes, at
der i Aaret 1891 høstedes paa næsten 4 Mill. Acres Land
mere end Aaret i Forvejen. Da Høsten dertil var udmær
ket, bedredes Farmernes Stilling betydeligt dette Aar.
Denne det nordamerikanske Landbrugs Elasticitet, i
Forbindelse med Befolkningens høje Levefod, Afgifter, der
ikke staa under Europas og Farmernes hele kapitalistiske
Økonomi, ere Forhold, der indtil videre hjælpe den euro
pæiske Landmand i Konkurrencen.
Dette gjælder derimod i mindre Grad om Farmernes
saa stærkt og ofte fremhævede Forgjældethed. Thi vel er
det rigtigt, at den Jord, der oprindelig toges for Intet eller
mod en ringe Godtgjørelse, forlængst har skiftet Hænder,
og at Rester af Kjøbesummerne stadig klæbe ved den.
Fremdeles er der under Krisen stiftet Nødlaan i Millionvis
og til høje Renter. Ikke alene Jorden, men Bygninger,
Besætning, ja Redskaber ere mangfoldige Steder pantsatte
paa haarde Vilkaar, og Vestens Afhængighed af Østens
Kapital føles i det Hele som et knugende Tryk. Men
netop paa Grund af Farmerøkonomiens kapitalistiske Karak
ter fører dette meget hurtigere end i Europa til en Kata
strofe, der ender med Farmerens Ruin, Salg af Gaarden med
nominelt Tab for Kapitalisten, og Overtagelse af Ejendom
men af en Anden til en Pris, afpasset efter Markedets Til
stand. Saaledes er det allerede gaaet i Hundredertusinder
af Tilfælde. Fil Krisens Forstærkning bidrog den saakaldte
»Sherman-Act« af 1890, ved hvilken Unionen forsøgte at
højne Sølvprisen uden nogen international Overenskomst.
Regjeringen var efter denne Lov forpligtet til at opkjøbe
54 Mill. (Inzer Sølv aarlig, det vil sige saa meget, som de
forenede Staters aarlige Sølvproduktion. Kjøbet ækvivaleredes
med et ligelydendc Beløb udstedt i Certificater med Tvangs
kurs og indløselige i Guld.
Dette bragte den saakaldte
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Greshamske Lov i Virksomhed, ifølge hvilken de daarligere
Penge fortrænge de bedre. De bedre var her Guldet, der
flød ud af Landet, medens Sølvet blev. Unionens enorme
Udførsel i 1891 af Korn og Bomuld bragte ikke Guld fra
Udlandet; man betalte med amerikanske Værdipapirer. Før
Mc. Kinleybillens Ikrafttræden forceredes derhos Indførselen
paa det Voldsomste, og i 1892—93 strømmede 87 Mill.
Dollars i Guld til Europa. Der opstod derefter ligefrem
Mangel paa Omløbsmidler. Fabrikanterne, der skulde be
tale deres Arbejdere, maatte kjøbe Mønt omkring i Butikerne.
Rentefoden steg enormt, i Vesten til 2 å 3 pCt. pr. Man
ned. Kornhandlerne kunde ikke længer holde de fra 1891
ophobede Forraad, men maatte sælge forceret og med Tab,
og denne næsten kunstige Øgelse af Krisen holdt sig indtil
Sherman Loven ophævedes den 1ste November 1893, og
bragte Ruin over en Masse Mennesker, ikke mindst over
Landbrugerne. Men dette gjør naturligvis ikke Landbrugs
konkurrencen mindre. Man kan gjerne sige, at det for
stærker den, thi de Ejere, der følge efter de ruinerede,
sidde paa Gaardene paa bedre Vilkaar og under bedre og
lykkeligere Forhold.
Af andre Momenter, der spille en meget væsenlig
Rolle ved Spørgsmaalet om det nordamerikanske Landbrugs
Konkurrencedygtighed i Fremtiden, maa nævnes, Muligheden
for en Nedsættelse af Produktionsomkostningerne ved An
vendelse af Maskinkraft til Landarbejdet, navnlig til Hø
sten. Her kommer to Forhold i Betragtning, nemlig det
rent naturlige, at netop de Egne, her fortrinsvis er Tale
om, Præriegebetet, ere som af Naturen skabte til Maskindrift. Dette ligger dels i Terrainets jævne Overflade, hele
den vidtstrakte Red-River Dal f. Ex. skal være som et
Stuegulv, dels i, at selve Jordskorpen skal være forholdsvis
haard, saa den let bærer Maskinens Vægt. Hertil kommer
endnu det meget Væsentlige, at Befolkningen, løsreven fra
al Tradition, som den er, energisk, praktisk og vant til at
finde sig tilrette under forskjellige Forhold, tager paa Land
brugsmaskinen med Lyst og Omsigt og haandterer den saa2

ledes, at Maskiner, der f. Ex. ere uanvendelige i Hænderne
paa tyske Bønder, g]øre fuld Fyldest hos amerikanske.
Ad denne Vej er Prisfaldet imødegaaet overordentlig
virksomt. Det er navnlig i Stater, der ligge langt imod
Vest, som Wyoming, Montana, Nord og Syd Dakota og
Pacifikstaterne, at man har optaget det saakaldte Bonanza
System i Stordriften. Indføreren af Systemet er en Mr.
Dalrymple, der bestyrer en uhyre Farm paa 27,000 Acres
omkring Casselton. Jorden er delt i Afdelinger å 6000
Acres med en Superintendant i Spidsen, hvis Areal er delt
i Stykker paa 2000 Acres under en Forvalters Ledelse.
Hvert Stykke Land å 2000 Acres har sine egne Bygninger
bestaaende af de nødvendige Boliger for Leder og Arbejdere,
Stalde, Kornmagasiner, Maskinerihalle og Smedeværksted,
Alt i Forbindelse med Superintendantens Kontor ved Tele
fon. Den merkantile Ledelse er centraliseret ligesom den
tekniske, baade med Hensyn til Indkjøb til Driften og til
Arbejderne, der forsynes til engros Priser gjennem store
Lagre. Paa det samlede Areal anvendes 400 Mand ved
Høsten og 500 til 600 til Tærskning. Der holdes 250 Par
Heste og Mulæsler, 200 Maskinplove — gang ploughs —, 115
Selvbindere og 20 Damptærskeværker. Denne ensartede Drift af
store Arealer med Anvendelse af Maskinkraft i den størst mu
lige Udstrækning har nedsat Produktionsomkostningerne med
50 pCt. Der leveres nu Hvede fra saadanne Farme og
med god Fortjeneste ab Jernbane til 35 ct. pr. Bushel, det
vil sige Kr. 4,94 pr. dansk Tønde. Nord- og Syå-Dakota
alene producerede 1889: 43 Mill. Bushels Hvede, eller
næsten 10 pCt. af hele Unionens Hvedehøst. Heraf kom
30 Millioner til Export, o: mere end
af den hele Ex
port af Hvede og Hvedemel. I Californien er der Bonanzafarme paa 50,000, 100,000 og flere Acres. Med de omtalte
Maskinplove pløjer 1 Mand med 6 i 8 Heste: 6 Acres,
altsaa 4,/2 Td. Land pr. Dag. Med Saamaskinerne besaas
daglig 20 Acres — 15 Tdr. Land. Der høstes og aftærskes
28 til 30 Acres — 21—22’/2 Td. Land — om Dagen, og
Sæden høstes, tærskes og sækkes for 1 Doil. pr- Acre. Disse
Angivelser ere fra Californien, hvor Productionen af 1 Bush.
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under dette System sættes til 22 ct., altsaa mere end 37 pCt.,
lavere end ovenfor, og Californien bringer den anden Femte
del af den amerikanske Hvede til Export. Men ogsaa paa
mindre Farme end her anvendes Maskindrift mere og mere
og i en ganske anden Udstrækning end i Europa.
Dette Moment har den største Betydning for de for
enede Staters Konkurrencedygtighed, og eliminerer meget
væsentlig, hvad vi ovenfor udtalte om Levefoden.

Hertil kommer videre, at Fragtsatserne Vest for Chi
cago ved tiltagende Befolkningsmængde og under Trykket
af de neadgaaende Kornpriser i de sidste Aar ere gaaede
nogle Cent ned pr. Bushel, og ifølge Mannheimer Handels
kammerberetning gik Søfragterne i 1892 og 93 ned med
3 Mrk. pr. 1000 Kilo, hvorved er at bemærke, at denne
Nedsættelse opnaaedes ad rationel Vej. ved at gjøre Skibene
større.
Men ogsaa de mindre Agerbrug benytte Maskiner i
stigende Maalestok, og mere og mere sprede Landbrugs
skoler, endogsaa vandrende, Oplysning i alle Unionens Dele.
Særlig søger man at løfte Mælkeproduktionen. Dette sesklart af det stedse tiltagende Antal Malkekøer.

Tabel VI.
Antallet af Malkekøer i Nordamerikas forenede

Stater.
1870

1880

8,935,332 Stk.
12,443,120

>

1890

16,019,591

>

1891

16,416,351

>

1892

16,424,087

>

1893

16,487,400

>

1894

16,504,529

»

1895

16,137,586

>

2*
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Tabel VIL
Antallet af Hornkvæg, Faar, Svin, Heste og Mul
æsler i Nordamerikas forenenede Stater.
Svin.

Mulæsler.

Hornkvæg.

Faar.

1870

23,820,608

28,477,951

25,134,569

7,145,370

1880

35,925,511

35,192,074

47,681,700

10,357,488

1890

52,895,239

43,431,136

50,625,106

14,976,017

1,125,415
1,812,808
2,246,936

1891

54,067,590
52,378,283

44,938,365

52,398,019

15,498,140

2,314,699

1892

47,273,553

46,094,807

16,206,802

2,331,128

1893

52,495,568

45,048,017

45,206,498

16,081,139

2,352,231

1894

50,868,845

42,294,064

44,165,716

15,893,318

2,333,108

1895

48,222,995

38,298,783

42,842,750

15,124,057

2,278,946

Aar.

Heste.

Begge Tabeller vise Fremgang, navnlig paa de væsen
lige Punkter.
Staten støtter med store Beløb paa mange Millioner
Kroner aarlig Bestræbelserne til Landbrugets Løftelse, og i
den i December 1895 begyndte Parlamentssamling ville
Kravene i denne Retning blive endnu videregaaende end
tidligere, og vistnok imødekomne.
Paa et Felt er det os en Tilfredsstillelse at notere en
Tilbagegang, nemlig i Smørproduktionen. Det synes som
om denne, trods de smukke Mønstre, vi vare liberale nok
til at vise vore Konkurrenter paa Chicagoudstillingen, og
som der nu atter synes at være Stemning for at bringe
frem paa en ny amerikansk Udstilling, gaar tilbage og
ikke fremad.
En Lykke for os, at Smørproduktionen
synes saa vanskelig.
Det lille Danmark solgte i 1893
24 Gange saa meget Smør som den store amerikanske
Union. Derimod synes Margarineexporten at florere. Den
var i 1894 900,000 eng. Centner, og der klages desuden
stærkt, navnlig fra Brasilien, over Bedragerier med ameri
kansk Margarine i Daaser, der sælges for Smør, et Forhold,
vi burde drage os til Nytte.
Se vi nu tilbage paa denne Udvikling, saa er det os
/
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ikke muligt at opdage noget Forhold, der skulde kunne
lede til den Slutning, at den amerikanske Udførsel i Frem
tiden vilde blive mindre end forhen. Det nuværende lave
Prisniveau har den imødegaaet gjennem mindskede Produk
tionsomkostninger, og Gough mener, at skulde Niveauet
sænkes yderligere, vil og kan Produktionsomkostningerne
følge det et Stykke endnu. — Men en yderligere Sænkning
af Prisniveauet vil kun fremkomme gjennem øget Export
fra de andre oversøiske Lande, der deltage i Verdenskonkurrencen og fra Rusland, og selv om en Fortsættelse af
den nedadgaaende Bevægelse skulde bringe Nordamerika til
at begrændse sin Export, vil det derved opstaaede Hul i
Verdensforsyningen altsaa ikke blive dækket af Europa, men
af hine Lande.
Skulde disse derimod blive tvungne tilbage af yder
ligere faldende Priser, vil Nordamerika, som vi have vist,
øjeblikkelig træde til og dække Differencen.
Ja yderligere maa vi være forberedte paa at møde
Nordamerikas Konkurrence paa de ædlere Produkters Omraade. Der er ingensomhelst Grund til at antage, at de
nordamerikanske Landbrugere i Længden skulde vige paa
dette Omraade, naar Nøden bringer dem ind paa det.

2.

Ostindien.

Den Krise, der tog sit Udspring i Nordamerika, er, som
tidligere anført, forstærket ved Tilførsler fra andre Lande,
endogsaa i den Grad, at ogsaa Nordamerikas Landbrug be
finder sig i en kritisk Situation.
Der er først Ostindien. Her ligesom i Argentinien spille
Valutaforholdene en afgjørende Rolle.
Men der er den
store Forskjel, at medens man med Hensyn til Ostindien
tør anse det for sandsynligt, at dets Indtræden i de Staters
Række, der have Guld som Møntbasis, er nær forestaaende,
saa er tiet umuligt at danne sig nogen Mening i saa Hen
seende med Hensyn til Argentinien.
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M edens det gam le F o rh o ld m ellem G u ld og S ølv i en
læ n g ere

A arræ k k e

h ar

h o ld t sig

som

1 : 1.5 1 /.»,

er S ø lv et

som bekjendt faldet stæ rk t sid en H alvfjerdserne-

Tabel VJII.
•G je n n em sn itsp risen i London fo r 1 U n se S ø lv v a r:
1841 — 5 0 ....................... 59, 62

d.

1851 — 6 0 ....................... 61, 25

>

1 8 6 1 -7 0 ....................... 60, 34

>

1871— 7 5 ....................... 59, 02

>

1 8 7 6 -8 0 ....................... 52, 45

»

1 8 8 1 ............................... 51,- 2
1 8 8 2 ............................... 51, 81

»
»

1 8 8 3 ...............................

51, 08

>

1 8 8 4 ...............................

50, G8

»

1 8 8 5 ............................... 4 8 %

>

1886 ............................... 4 5 7 3 »
1 8 8 7 ............................... 4 4 1 7 19 >
1 8 8 8 ...............................

42 7 / 8

1 8 8 9 ...............................

4 2 7 26 \

»

1 8 9 0 ............................... 47, 86

»

1 8 9 1 ............................... 44"7 4

>

1 8 9 2 ............................... 3 9 ’ .,

»

1 8 9 3 ............................... 35, 02

»

N aar nu et S ø lv lan d sæ lger en V are i V erd en sm ark ed et,
d er n o terer P risen i G uld, og lad er sig S algsbeløbet udbetale
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lan d et

er

stø rre,

forholdsvis
er.
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D ette
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jo
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en

af
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de
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m odtage

udefra.

V ed S lu tn in g en af 1893 v ar S ø lv p risen i London 31 d., og

sen ere er den gaaet y d erlig ere n ed ad , saaledes at den sam m e
ostindiske F o rdrin g

paa England,

d er for 20 A ar siden be 

taltes m ed 1000 R u p ier, n u in d b rin g er o m tren t 2000.

D ette
E x p o rt,

1 8 7 3 — 74

m ed fø rte

der i

H vede
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en
m ed

S tig n in g

1, 7

af Ostindiens

M ill.

C en tn er i

og i 1 8 8 6 — 87 naaede sit foreløbige H ø jd ep u n k t
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med 22,3 Mill. Centner. Derefter dalede Exporten til mel
lem 13 og 18 Mill. Centner, men steg igjen paa Grund af
en særlig rigelig Høst i 1890—91 til 30 Mill: Centner.

Hvedevrealet udvidedes fra 25,8 Mill. Acres i Slutnin
gen af Halvfjerserne til 28,6 Mill. Acres i 1886—87. Der
efter gik det tilbage, men angives for 1893—94 til
27,382,000 Acres.

Nu lader dette Areal sig ganske vist endnu betydeligt
udvide, men det maa dog bemærkes, at Territoriets ringe
Regnmængde kræver kunstig Bevanding, som ganske vist
bekostes af Regjeringen, men som dog vel til Syvende og
Sidst maa betales af Producenterne, Dertil kommer høje
Land- og Vandfragter i Indlandet og endelig det meget
væsenlige Moment, at Landet har henimod 300 Mill. Ind
byggere. Disse ernære sig ganske vist hovedsagelig af Ris,
men ethvert Hul i Rishøsten maa dækkes af Hveden,
ialt kommer kun 10 til 13 pCt. af denne til Export.
Det samlede Areal besaaet med Hvede otr
O Kis i Ostindien var i 1892—93 c. 87’/4 Mill. Acres til en Befolkning
af 287 Mill. Mennesker.
Sammenstiller man dette med de tilsvarende Fo/hold i
Danmark, hvor — 1888 — Brødfrugtarealet (Hvede og Rug)
var paa det nærmeste 800,000 Acres til en Befolkning af
c. 2 Mill., ses det, at det ostindiske Brødfrugtareal er for
holdsvis meget lille. Det skulde efter danske Forhold —
bortset fra vor Overskudsindførsel af Brødkorn
OstIndiens Overskudsudførsel — have været 121l/2 Mill. Acres
i Stedet for kun 8 7 71 Mill.
Da det endvidere vides, at den ostindiske Befolknings
Levefod er yderst ussel, maalt f. Ex. med vor Maalestok,
saa vil det ses, at en Løftelse af Befolkningens Levefod vil
stille store Krav til Landets Landbrug.

Man bør derfor med
derhen, at dets Bidrag til
stærkt, mere paa Grund
Grund af dets Størrelse,

Hensyn til Ostindien konkludere
Krisen, om det end har virket
af Tilbudets Billighed end paa
dog vil vise sig at være forbi-
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gaaende, ganske særlig dersom vor Formodning, at Landet
forbereder sin Overgang til Guldmøntfod, viser sig at være
rigtig.

3.

Australien.

Tør man maaske se bort fra Ostindien som fremtidig1
Landbrugskonkurrent til Europa, saa vil Australien vistnok
komme til at spille en saa meget større Rolle. Rigtignok
henligge store Dele af det egentlige Fastland uproduktivt,
men den Del af den produktive Jord, der er optaget, er
foreløbig meget ringe. Hele Verdensdelen er kun r/ö min
dre end Europa, men da dets Indbyggerantal ikke en Gang
er 5 Mill. — 4,773,707 —, er Forklaringen af, at kun
henimod
Mill. Acres — 5,389,656 — optages af Ager
brug, given. Da imidlertid godt 4 Mill. Acres — 4,1(55,524
— ere optagne af Hvede, har Landet dog et Overskud af
denne Kornsort, men endnu ikke stort nok til at spille
nogen Rolle i Verdensmarkedet. At dette dog ikke er ude
lukket i Fremtiden, ses af det Forhold, i hvilket Hvede
arealet er voxet i de sidste 10 Aar. Det var i 1883:
3,700,000 Acres, i 1887: 3,870,000 Acres, i 1893 som sagt
4,165,524 Acres.
Men Australiens Betydning for den europæiske Land
brugskrise ligger endnu først og fremmest i dets Kvægdrift.
Det havde i 1893:

Tabel IX.
Heste
Hornkvæg
Faar
Svin

1,870,058 Stk.
12,637,252 »
116,159,732 >
1,027,714 »

en i Forhold til Befolkningen meget betydelig Bestand.
Det er da ogsaa paa Kjød- og Smørproduktionen, man
maa frygte det, i samme Grad som dets Befolkning og
Kapital øges.
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Tabel X.
Australiens Udførsel af Kjød til Storbritanien og
Irland.
1889
1890
1891
1892
1893

777,495 eng. Centner.
1,130,410 »
1,330,658 >
>
1,259,958 >
1,587,615 s

I de ■ sidste 10 Aar er Landets Bestand af Hornkvæg
øget med 50 pCt.
Dets Udførsel af Smør har ligeledes været stærkt sti
gende, baade absolut og i Forhold til Danmarks. Neden
stående Tabel viser Forholdet for Indførselen til Stor
britanien.

Tabel XI.
Danmarks og Australiens Indførsel til Storbritanien
af Smør.
Danmarks.
Tons.

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

30,000
34,000
41,000
44,000
43,000
47,000
55,000

Australiens.'
Tons.

1,276
815
2,085
2,721
4,376
8,472
15,000

Af Ost indfører Australien ligeledes
en Del ogO endelig
o
O
er det aldeles dominerende i Uldmarkedet.

Tab. XII.
Australiens Indførsel til Storbritanien af Uld.
1889
1890
1891
1892
1893

4,313,034 eng. Centner.
4,187,716 »
4,777,275 >
5,134,058 »
4,723,672 >
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Paa dette Kontinent er der endnu Land i Mængde at
erholde paa overordentlig gunstige Vilkaar.
Fra Statens
Side gjøres der de største A iistræn gelser for gjennem Fremme
af Samfærdselsmidlerne, Undervisningen, direkte Under
støttelse, at fremme Kolonisation og Produktion, og med
Australien maa der regnes i stigende Grad, navnlig med for
ædlede Produkter, der bedre end primitive taale Fragten.
I sit interessante Foredrag i Oktober 1895 om Afsæt
ningen af vort Smør og Flæsk udtaler Landbrugskonsulent
i England Hr. H. Faber sig om Australiens Konkurrence i
Smørmarkedet. Hr. Faber gjør rigtig opmærksom paa det
meget vigtige Moment, at det australske Smør hidindtil har
været af daarligere Kvalitet end det danske, saaledes at det
fineste australske Smør ikke engang betales saa højt som
det simpleste danske. Han mener derfor, at Australiens
Smørexport nærmere konkurrerer med Margarinen end med
godt Smør som vort, og at det for saa vidt virker heldigt,
som det ved at fortrænge Margarinen, vænner en Del
Konsumenter af denne Artikel til at spise Smør, hvilket
kommer Smørkonsumen i det Hele tilgode.
I Henhold til de a£ Hr. Faber opgivne Tal, er dette
jo rigtigt, men det fjerner ikke den Fare for det europæiske
Landbrugs Fremtid, der ligger i den australske Udvikling
saaledes som den sandsynligvis vil foregaa.
Hr. Faber tager ogsaa dette Spørgsmaal op til Behand
ling, og opstiller paa Grundlag af Udtalelser i den australske
Presse 3 Fordringer, der maa stilles til Australiens Smør
produktion, førend den kan blive farlig, nemlig:
a) billigere Produktion,
b) meget bedre og ensartet Kvalitet, og
c) billigere Fragter.
Disse Fordringer diskuteres, og Foredragsholderen kom
mer til det Resultat, at de ikke vil kunne fyldestgjøres »i
meget kort Tid« eller »i de første Par Aar«.
Dette stemmer ganske med de Erfaringer, vi paa dette
Omraade have antydet under Omtalen af Landbruget i de
nordamerikanske Fristater. Heldigvis for os viser det sig,
at Smørproduktionen, saaledes som Exporten kræver den,
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ikke er at løbe til. Dette ligger i, at den ligesaa meget er en
Industri som en Landbrugsproduktion, og Industri kræver nu
engang længere Tid for at naa til Udvikling. Vi have derfor
med Hensyn til vor vigtigste Landbrugsartikel en vis Frist,
som det gjælder om at benytte baade til selve Produktionens
videre Udvikling og til Udviklingen af det Hjemmemarked,
der skal baseres paa Byerhvervene og som vort Landbrug
skal kunne falde tilbage paa, naar det trænges i Verdens
markedet. Thi al Erfaring taler dog for, at dette vil ske.
Englands Jernindustri har ogsaa en Gang været afgjort domi
nerende i Verden, men i de sidste 10—15 Aar trænges den
haardt af den tyske, og vi se ikke nogen Grund til, at den
naturlige Udvikling i Smørindustrien i Længden skulde
stille os heldigere. Vi se det saa meget mindre, som den
Races Konkurrence, hér er Tale om, er den angelsachsiske,
hvis Energi og Dygtighed, hvis tekniske Begavelse og øko
nomiske Kraft i Aarhundreder har gjort sig gjældende paa
de forskjelligste Omraader.
Idet vi altsaa bekræfte vor Overensstemmelse med Hr.
Faber, pointere vi kun, at ogsaa han ser en Fare for Frem
tiden i den australske Udvikling, og som vi have gjort det
saa ofte før, skulle vi ogsaa her fremhæve, at ingen Mis'forstaaelse kan være grundigere end den, at anse vor Frem
dragen af Landbrugets Stilling i Øjeblikket og i Fremtiden
for beroende paa manglende Sympathi for dette Erhverv.
Ingen er villigere end vi til' at indrømme den afgjørende
Betydning for vor hele økonomiske Udvikling, Landbruget
har havt. Ingen heller til at erkjende dets store blivende
Betydning. Men hvad vi mene at kunne godtgjøre ogsaa
gjennem nærværende Afhandling er, at dersom Landets
Økonomi i det Hele skal gaa fremad ogsaa i Fremtiden,
saa maa Byerhvervene komme til at spille en større Rolle,
end de hidindtil have gjort, og de maa det ikke mindst for
Landbrugets Skyld. Thi Byernes stigende Kjøbeevne, den
de nu skulle styrke direkte fra Udlandet ved at fortrænge
udenlandsk Industri fra vort Marked og sluttelig ved at
konkurrere i det udenlandske Industrimarked, og ikke som
før ved næsten udelukkende at leve af Landbruget, denne
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stigende Kjøbeevne hos Byerne skal give Landbruget Er
statning for de Tab i Pris eller Omsætning, det ved den
tiltagende Konkurrence i Verdensmarkedet har lidt og maa
lide i dette.
Vi tro, at man ved at klarlægge dette for Landbruget
viser sig som en bedre Ven af dette Erhverv end ved at
skjule det.

4.

Argentinien.

Argentinien er maaske det Land, der mest har bidraget
til Prisfaldet i Landbrugsprodukter.
Hemmeligheden ved
dets Stilling som Exportland ligger i Øjeblikket dels i dets
udmærkede Produktionsbetingelser, dels i dets Papirpenge.
Det tjener ligesom Ostindien ved dalende Kurs, men det er
for Fremtiden en langt farligere Konkurrent end dette, fordi
dets Befolkningstæthed er yderst ringe, 1,5(. pr.
Kilomtr.
mod 59,7 i Ostindien.
Landet er nærmere x/3 end J/4 saa stort som Europa
— 2,894,257
Kilometer —, men det har kun omtrent
dobbelt saa mange Indbyggere som Danmark, nemlig
4,531,000.
Produktionsomkostningerne ere overordentlig lave, fordi
Klimaet tillader Anvendelsen af meget lette Bygninger, kun
stig Varme behøves ikke, og der kan arbejdes i Marken
næsten hele Aaret. Transportomkostningerne i selve Lan
det ere smaa, fordi Exportgebeterne i Modsætning til de
nordamerikanske ligge nær ved Udskibningshavnene. Der
imod er Rentefoden høj, hvorfor Landet i vid Udstrækning
er i Hænderne paa engelske og tyske Kapitalister. Arbejds
lønnen er ligeledes høj, hvilket imidlertid væsenlig elimin
eres ved den fuldkomne Mangel paa sociale Forpligtelser
overfor Arbejderne. De anvendes kun i Saisonen og af
skediges, saasnart der ikke er Brug for dem.
Saavel i Argentien som i Nabolandene Uruguay og
Paraguay henligge endnu vældige Arealer af jomfruelig Jord.
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I førstnævnte Land er kun 4 pCt. af det til Kultur egnede
Land optaget.
Det er først i de sidste Aar, Argentinien har spillet en
Rolle som Exportland, men da ogsaa en saa meget mere
skjæbnesvanger.
Endnu i 1880 importerede Landet 3 Mill. Centner Hvede,
men i 1890 exporterede det 6,4 Mill. Centner, i 1892 9,.t
Mill. Centner og i 1893 18,7 Mill. Centner.

Tabel XIII
Argentiniens Export af Hvede til Storbritanien var:
1888
1889...............................
1890
1891
1892
1893
1894

88,000 Tons.
2,000 >
142,000 »
124,000 »
174,000 >
393,000
>
664,000
»

Hele Storbritaniens Import af Hvede i 1894 var
4,836,000 I ons, hvoraf altsaa Argentinien leverede henimod
en Syvendedel. Dets Plads er den tredie i Rækken af
Hvedeimportører til Storbritanien. Foran det kommer Nord
amerikas forenede Stater og Rusland.
Dets Kjødleverance til Storbritanien er forholdsvis min
dre, nemlig noget over en Attendedel af den hele Import,
men den vil sikkert stige, Argentinien er her den fjerde i
Rækken af Importørerne. Foran Republiken komme Nord
amerikas forenede Stater, Australien og Danmark. Til Sammen
ligning tjener

Tabel XIV.
Danmarks og Argentiniens Export af Kjød til
Storbritanien.
Danmark.
Tons.

1888 ..................... 32;000
1889 ..................... 33,000
1890 ..................... 26,000

Argentinien.
Tons.

18,000
21,000
23,000

30
Danmark.
Tons.

1891 ................... 32.000
1892
37,000
1893 ..;
43,000
1894
38,000

Argentinien.
Tons,

29,000
31,000
29,000
29,000

Nu maa der med Hensyn til Argentinien bemærkes, at
de sociale Forhold paa Grund af Uligheden i Kapital
fordelingen og Gevinstfordelingen ere overordentlig slette,
og at dette har en Bølgen ind og ud af Landet af Befolk
ningen til Følge, der naturligvis virker i høj Grad uheldigt
med Hensyn til en systematisk Kolonisation. Ved Hjælp
Ejendomsretten til Jorden og den svingende Pesokurs ud
plyndrer en Række kapitalistiske Selskaber ligefrem Ar
bejderne og i vid Udstrækning ogsaa Kolonisterne.
Den meste Jord er i Hænderne paa disse Selskaber.
De sælge den til Kolonisterne for en Pris, der svarer til
det øjeblikkelige Udbytte af den. Ejendommen belastes som
Regel med Gjæld fra Begyndelsen af, saaledes at Prioritets
haveren stikker Gevinsten i Lommen gjennem den høje
Rente, dersom Pesokursen tillader Export, hvorimod han
lader sig Ejendommen udlægge, dersom Kolonisten gaar
fallit, fordi han ikke kan exportere. I sidste Tilfælde over
drages Ejendommen saa til en ny Kolonist, hvem det gaar
paa samme Maade.
Kursen benyttes paa følgende Maade: Argentinien har
Papirpenge. Disse staa i en vis Kurs, udtrykt i Guld.
Prisen paa Exportwaren bestemmes i Indlandet ved Guld
kursen paa argentinsk Papir.
Er nu Guldkursen lav, f. Ex. 150 pCt., altsaa Prisen
paa de argentinske Papirpenge relativ høj, saa sælges f. Ex.
100 Kg. Hvede i Indlandet for 5 Pesos Papir. Men synker
derefter Papirpengenes Værdi i Guld, saa stiger det Beløb,
der af Udlandets Kjøber skal betales for Varen i Papir, eller
det Beløb i Papir, man kan erholde i Indlandet for det fra
Udlandet eventuelt i Guld modtagne Beløb. Ved en Guld
kurs af 350 pCt. opnaas der Priser paa 13'/2 Pesos pr.
100 Kilo. De høje Gevinster realiseres nu derved, at
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Arbejdslønnen og Priserne i Indlandet for de Varer, Ar
bejderne og Kolonisterne bruge, ikke følge Kurssvingningerne.
Disse benyttes da saaledes, at Kapitalisterne tage Fordelen,,
naar den kommer og Kolonisterne og Arbejderne Skaden,
naar det er dens Tur, og Følgen heraf er som ovenfor
skildret.
Dersom man imidlertid i dette Udbytningssystem vil
begrunde Argentiniens Ufarlighed som Konkurrent, maatte
man se bort baade fra de faktiske Tilstande og fra den
historiske Erfaring. Som de af os anførte Tal vise, har
Argentiniens Konkurrence i de sidste Aar været en Kjendsgjerning, og hvad Fremtiden angaar, saa kan det ikke
nytte at henvise til, at der vil komme et Øjeblik, hvor de
argentinske Indvandrere ikke lade sig plyndre, men vende
sig andet Steds hen og lade Argentiniens frugtbare Jord
ligge brak. Thi Forhold som de her skildrede ere kjendte
fra alle Lande ogsaa i Europa. Det er kun et vist Ud
viklingstrin, hvor Centralmagten endnu er for svag, der her
giver sig Udtryk. Hovedsagen er den, at Jorden og de
heldige Produktionsbetingelser ere tilstede, og det ere de i
luldeste Maal i Argentinien. Det er da kun et Tidsspørgs
mål» naar en ordnet Regjering gjør en ordnet Produktion
og Kapitalanbringelse mulig.

5.

Rusland.

Medens den Kulturproces, der skal endelig bestemme
og stabilisere Argentiniens og andre sydamerikanske Landes
Stilling i Verdenskonkurrencen, foregaar konvulsivisk, under
voldsomme Krampetrækninger, saaledes som de ledsage
laissez-faire Principet, naar det er eneherskende, saa foregaar
Udviklingen i det russiske Kæmperige planmæssig og har
gjort det saa at sige siden Peter den Stores Dage. Medens,
hist »Kræfternes frie Spil« efterhaanden selv vil skabe den
Modstand, der skal bryde det raa økonomiske Magtvælde'.

saa er det her en stærk centraliseret Regjering, der med
Politiken, Landets enestaaende naturlige Hjælpekilder, den
øvrige Verdens tekniske og økonomiske Erobringer og en
begavet og i brede Lag reformlysten Befolkning som Løfte
stænger, skal virkeliggjøre sine økonomiske og politiske
Planer. I dette vidtrækkende Kulturarbejde møder Rusland
Modstand fra 3 Sider. Dets Udvikling hæmmes, fordi den
maa slæbe det politisk, socialt og økonomisk Overleverede
med sig. Den tager snart en forceret Fart og standser
snart helt, fordi den med Benyttelsen af moderne øko
nomiske Institutioner tillige maa kæmpe med disses Udvæxter, hvis Misbrug styrke det historisk Overleveredes, det
Reaktionæres Stilling.
Den russiske Udvikling hæmmes
endelig udefra, gjennem den Modstand, andre Stater, drevne
af Skinsyge eller Frygt, rejse den. Men trods alt dette,
trods Eruptionerne fra det Nye, der ikke kan vente, trods
Tyngden af det Gamles stive Aag, forberedes med rastløs
Energi fra Nord til Syd og fra Vest til Øst i Kæmperiget
den Dag, da Broen mellem Rusland og den civiliserede
Verden nedlades og en jævnbyrdig slavisk Kultur tager
Stilling i Verdensmarkedet overfor den anglo-germanske.
Dens Forspids se vi allerede, og Størrelsen af denne
giver en Anelse om, hvad der ligger bagved.

Tabel XV.
Ruslands Udførsel af Hvede og Hvedemel — redu
ceret til Hvede — til Storbritanien i 1000 eng. Ctnr.
1846—50
... .................. ... ........ .................................
2,436
1851—55
2,610
1856- 60
c/) ..................................... 3,708
1861—65
5,611
1866—70
OS .......... .......................... 10,543
1871—75 0 ..................................... 11,776
1876 ........
8,912
1877 ........................................................ 11,004
1878 ........................................................ 9,150
1879 ........................................................ 8,117
1880 ........................................................ 2,963
1881........................................................ 4,100
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1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889 .................................
1890
1891
1892 ........................................................
1893 ........................................................
1894 ........................................................

9,680
13,448
5,520
12,082
3,748
5,555
21,741
21,605
19,662
14,660 (Misvæxt.)
4,360
10,060
17,780

Medens Rusland var den største Importør af Hvede til
Storbritanien næst Nordamerikas Fristater og i 1894 forsynede
Markedet med henimod
af den hele Hvedeindførsel —
95,720,000 eng. Centner —, saa er den forholdsvise Be
tydning af dets Tilførsler til Storbritanien endnu større i
Byg og Havre.

Tabel XVI.
Ruslands Export af Byg og Havre til Storbritanien.
BygEng. Centner.

Eng. Centner.

1889.... .. . 7,855,500
1890.... ... 8,254,567
1891....
6,438,666
1892.... ... 5,182,076
1893.... ... 13,610,085

13,966,926
8,950,266
10,883,401
5,325,163
8,250,578

Havre.

Tabel XVII.
Storbritaniens samlede Import af Byg og Havre.
Byg.
Centner.

1889
1890
1891
1892
1893

17,400,910
16,677,988
17,465,698
14,277,342
22,844,562

Havre.
Centner.

15,990,567
12,727,186
16,600,394
15,661,394
13,954,986
3
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Ligeledes i Rug er det russiske Tilbud i Storbritaniens
Marked stærkt dominerende.

Tabel XVIII.
Storbritaniens Import af Rug
Rusland.

det Hele og fra

Fra Rusland.

Ialt.

Centner.

Centner.

278,215
237,225
257,210
67,820
320,893

595,001
579,124
466,284
574,891
726,173

1889
1890
1891
1892.......................
1893

I de ovenstaaende Tabeller se vi imidlertid kim en Del
af den russiske Export. Ruslands samlede Export af Korn
androg gjennemsnitlig 1860—64: 26 Mill. Hektoliter aarlig.
I de følgende Femaar steg den til gjennemsnitlig 32, 48,
67 og 72 Mill. Hektoliter aarlig. 1887 var den 93 Mill.
Hektoliter, 1888: 133 Mill. Hektoliter, 1889: 107 o<? 1890:
99 Mill. Hektoliter. Derefter kommer Hungeraaret 1891,
der dog har en Export af henimod 100 Mill. Hektoliter,
medens Misvæxten, saavidt man kan se af den engelske
Statistik, først gjør sig gjældende i Exporten i 1892.
Denne rapide Stigning i Ruslands Export hænger paa
det nøjeste sammen med Samfærdselsmidlernes Udvikling.
Den første russiske Jernbane anlagdes 1838.
1868 androg Jernbanenettet 5,100 Kilometer.
1880
»
»
21,286
Som Følge af den orientalske Krig i Slutningen af
Halvfjerserne, der stillede store Krav til de russiske Finanser,
skred Jernbanebygningen kun langsomt fremad i Firserne
men havde dog i 1891 bragt 29,194 Kilometer Jernbane i
Drift. Siden er Jernbanebygningen atter optaget med fuld
Kraft, og i 1893 havde man 33,100 Kilometer i Drift.
Hvor lidt dette imidlertid betyder i Forhold til Landets
Størrelse, ses bedst ved at anføre et Par Tal fra andre
Lande. Medens det europæiske Rusland, for hvilket de
ovenstaaende Angivelser gjælde, paa 100
Kilometer Land
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kun har 0„. Kilometer Jernbane, har vi 5,4, Frankrig 7,Or
Tyskland 8,0 og Storbritanien 10,0 Kilometer Jernbane for
liver 100
Kilometer Land.
Men en direkte Sammenstilling mellem den handels
politiske Betydning af de russiske Baner og det civiliserede
Europas, er ganske vildledende. Thi dels er ved de førstes
Anlæg det økonomiske Hensyn modificeret af det strategiske,,
og hvad der er langt væsenligere, de russiske Baners Op
land kan ingen Sammenligning taale med Banernes i Vest
europa paa Grund af det under alt europæisk Begreb staaende
russiske Vejvæsen. Paa Hundreder af
Kilometer Land
ere Vejene ikke andet end Spor, som man kan se dem
paa de jyske Heder, hvor Vejbredden kun bestemmes af det
Stykke, den næste Vogn vil indtage af Marken. Men dette
umuliggjør i alle Fald i den saakaldte sorte Jords Egne al
Kjørsel, naar det har regnet nogle Dage. Om Vinteren
derimod, naar Sneen har gjort Sporet jævnt og haardt, kan
det atter befares. Af egentlige Chausseer havde hele det
europæiske Rusland — Polen undtagen — i 1878 kun 6928
Kilometer, og i 1888 endnu mindre, nemlig kun 5528
Kilometer. Denne Tilbagegang skyldes Chauseernes For
fald, der ikke holdes tilbage, fordi man netop af Hensyn
til Landbruget vil erstatte dem med smalsporede Baner,
hvis Anlæg i mange Egne er billigere og som kunne trans
portere Produkterne hurtigere.
Men alt dette er endnu kun i sin Barndom, og
Mangelen paa Veje gjør, at de Gebeter, fra hvilke Kornet
nu kan bringes i Handelen, ere forholdsvis meget begrænfi
sede. Imidlertid arbejdes der rastløs paa at udvide Samlærdselsmidlerne. I samtlige Guvernementer undersøger Regjeringen, hvor de smalsporede Linier skulle lægges, hvilke det er
dens Hensigt at bygge i stor Maalestok. Medens det saakaldte
Mariekanalsystem, der forbinder Wolga med Newa, transporterer
Produkterne fra Wolgagebetet til Østersøen, saa var det indre
System: Don, Dniepr og Dniester, der forbinde det sorte
Hav med Østersøen, forsømt. Der er nu projekteret et
storartet Kanalsystem mellem- Østersøen og Sortehavet —
Riga—Cherson — benyttende Floderne Düna, Beresina og
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Dnieper. Man vil her faa en Vandvej af 1600 Kilometers
Længde, 65 Meters Bredde paa det smalleste Sted og over
alt 8,5 Meters Dybde, elektrisk belyst om Natten og i det
Hele forsynst med alt, hvad moderne Teknik kan skaffe
tilveje til Lettelse for Handel og Skibsfart.
Overalt i hele Riget, hvor der findes Knudepunkter
ior Kornhandelen eller Stabelpladser for Kornet, indrettes
Elevatorer og Siloer.
Men hvor hurtig denne Udvikling end finder Sted,
saa er det dog vitterligt, at Rusland har formaaet at præ
stere ‘/3 af hele Kornindførselen i samtlige indførende
Lande med Samfærdselsmidler, der kun var i deres Barndom.
Men dette Moment er ikke det eneste, der kommer i
Betragtning. Et andet er Driften af det russiske Landbrug.
Her staar man overfor aldeles forældede Forhold.
Medens i det europæiske Rusland 117 Mill. Hektar
ejes af Bønder, tilhøre 73 Mill. Hektar Adelige.
Paa disses Godser er Driften taalelig og mange Steder
vidt fremskreden, men paa Bondejorden er den som her
før Bondeløftelsen. Trevangsbruget er herskende, Kvæg
bestanden slæbes kun modvilligt med for at forsyne Hus
holdningen med Mælk, paa Stepperne bruges Gjødningen
som Brændsel, og hvad der er det værste ved det Hele,
den russiske »Mir«, ?: Sognets kommunistiske Fælleseje og
Fællesdrift af Jorden, hindrer al Fremgang. Som i de
gamle Germaners Tid fordeles Jorden aarlig med en Strim
mel i liver Ager til hver Familie, og fælles Overdrev —
Græsgang —. Ingen kan drive sin Jord anderledes end
Naboen og Ingen gider gjøre andet end det Nødtørftigste,
fordi man Aaret efter skal af med sin Strimmel.
Hertil kommer Bondens frygtelige Forgjældethed, dels
gjennem Skatterne, dels gjennem et Plyndringssystem, der
her som i Argentinien drives eller rettere er dreven paa
Grundlag af den svingende Kurs paa Papirrublen. Stepniak
beskriver Bondens I ilstand som Følge af disse Forhold
haarrejsende. Hans bekjendte og interessante Bog er tenden
tiøs, men naar man véd dette, lige lærerig, fordi den Ret
ning, han peger i, er rigtig. Man behøver kun at trække
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noget fra, som naar lian erklærer, at den, der laaner en
russisk Bonde paa 100 pCt., anses for en Menneskehedens
A elgjører, eller at Skatter og Afgifter ifølge en kejserlig
Undersøgelseskommission af 1871 androg for Statsbønder
•l,r) pGt. af Nettoudbyttet, men for Privatbønder 198 pCt.
af Nettoudbyttet gjennemsnitligt. Det sidste mærkelige Tal
torklarer han derved, at Parcellerne ere for smaa til at op
tage Familiens hele Arbejdskraft, og at Resten af, hvad den
skal aflevere udover Parcellens hele Nettoudbytte, skaffes
tilveje ved privat Arbejde. Dette maa dog vistnok være
overdrevent selv for 1871, thi var det sandt, tvivle vi om,
at selv en russisk Sejglivethed vilde kunne overleve saadanne Tilstande.
Men der er officielle Vidnesbyrd nok om, at Tilstanden
ci elendig. Den nuværende Domæneniinister Jermolow ud
taler sig i et Skrift af 1891 i stærke Udtryk om den, og
Spørgsmaalet er nu, hvad der fra Regjeringens Side gjøres
paa dette Punkt.
Det er paa ingen Maade lidt. Først og fremmest gjælder det at skille den russiske Bonde fra hans højt elskede
der i Bund og Grund ødelægger ham, om intet
andet gjør det. Men man forstaar, hvad det vil sige, at
ophæve Jordfæl] esskabet til 117 Millioner Hektarer Land.
I Sandhed en Kæmpeopgave. Imidlertid søger man over
alt at komme til Forstaaelse med Sogneforstanderskaberne.
Men det gjælder at anbringe de Overflødige. Man koloni
serer da i vid Udstrækning paa de frugtbare sibiriske Egne,
og i 1882 er den saakaldte »Bondebank« oprettet, der paa
gode \ ilkaar skaffer Bønder Penge til Overtagelsen af ud
stykket Jord fra Godser, der i ikke ringe Tal komme under
Hammeren eller overtages af Staten. Denne Bank skal
ha\e stiftet overordentlig megen Nytte baade for Bønder og
Godsejere.
Men et andet Skridt har den russiske Regjering gjort,
der vil faa de mest indgribende Virkninger ikke alene paa
den russiske Bonde, men paa Verdensmarkedet, og som
derhos tilstopper den Kikle til Elendigheden, der paa en
Gang gjorde enhver Modforanstaltning unyttig og hvis

smudsige Væld mere end noget Andet vakte Modbydelighed
hos Alle undtagen hos dem, der havde Interesse i at holde
det flydende.
I 1894 liar den russiske Regjering givet en Bank
i Berlin Ordre til at kjøbe Rubler, naar Kursen gaar
under et vist Punkt og til at sælge, naar den hæver sig
over det. Denne kostbare Foranstaltning betyder, at man
er i Begreb med at fixere Rubelkursen, og dette i Forbindelse
med Opsamlingen af en Guldfond, der nu skal andrage
henimod 2 Milliarder Mk. — 1,8 — lader ane, at Rusland
er ifærd med at forberede sin Overgang til Guldmøntfoden,
ligesom Ostindiens Standsning af Sølvudprægningen peger i
samme Retning.
Dersom dette er rigtigt, eller dersom det blot lykkes
Rusland som hidindtil siden hin Foranstaltning traadte i
Kraft, at fixere Rubelkursen, vil den russiske Regjering der
med have ydet ikke alene Rusland, men Verden en sand
Kulturtjeneste. Thi indadtil vil det standse den værste
og mest oprørende af alle de Plager, den russiske Bonde
lider under, og som af Adolf Wagner er karakteriseret saaledes, at »den russiske Exports Blomstring« under Ind
flydelse af visse Bankmanipulationer »omtrent kommer ud
paa det samme som om man kastede Varerne i Østersøen
eller i det sorte Hav«, det vil sige Spekulanterne tage Ge
vinsten og Bønderne maa yde Arbejdet. Men for Verden
i det Hele vil det være et Skridt fremad i Kultur, fordi
denne Vexelvirkning mellem Rubelkursens Svingninger og
en i disse og ikke i Vareprisen begrundet Gevinst ved Ex
porten gjør denne og dermed Markedet aldeles uberegneligt.
Og en Pris, om end nok saa daarlig, som man kan forudse
og rette sig ind paa, har ikke det for al legitim Produktion
og Handel ødelæggende ved sig, som en, der er i evig
Svingning uden al Lovmæssighed.
Samfærdselsmidlernes Udvikling og Billiggjørelse*), Ind
førelsen af alle moderne Hjælpemidler ved Produkternes
Transport og Omsætning.
*) Fra Saratow ved Wolga til Set. Petersborg sank Fragterne fra 196
Rbl. i 1883—86 til 161 Rbl. i 1889—92 for en Vognladning

39

E n e rg is k e

F o rsø g

til J o rd ,

k o lo n is e re

ham
i

G ang

og

Ruslands

fo r a t lø fte

der

m ed

i d e t e u r o p æ is k e

ja p a n s k e

Francisko

n e m lig

b ar Jo rd ,

kan

K ilo m e te r
m e te r.

paa

V e rd e n s

v æ re

s tø rste

sat

der

fo rb in d e r

St.

D enne

K ilo m e te r f ru g t

den

A d

F o rh o ld ,

n y e s te

M e d d e le lse

B anes

H e le

Ø s ta s ie n

F o r b in d e ls e

og

i

naas

m ed

30

v il s e lv

E ndepunkt

v il d a a d
og

et af

de

la n g 

m ed

m od

D age

16

K ilo 

S tik b a n e n

Europa,

m ed

Shanghai,

kunne

7415

om

ru s sis k e

M il n æ r.

i

er

M e d d e le lse

den

v il

M a rk e d e r,

S u e z k a n a le n

g je n n e m

h id in d til læ n g s te

d e r e lle rs

D e l,

sam m e

den

ru s sis k e T o g

som m e

er

den

Manchuriet, b e k r æ f t e r s i g ,
Chabarowka o g s p a r e 1 0 0 0

over

a s sia tisk e

den

Port Arthur e r r i g t i g ,
v æ r e Peking 1 2 5 d a n s k e
V ej

er

D et

læ g g e s g je n n e m

til

k o rte s te

D en

k lim a tisk e

S a afrem t

O m v e je n

d e rso m

Og

i V e rd e n .
K ilo m e te r .

a tte r T u s in d e r

u n d e r fo rtrin lig e

lig g e n d e

undgaa

den

som

la n g

Wladi

F o rb in d e lse

e r 5 ,3 5 7 K ilo m e te r la n g .

og

og

til V e rd e n s m a rk e d e t.
at B anen

om ,

1 0 ,0 7 2

D enne,

og

i

Ø s te rsø e n
B ane

læ n g s te

kun

ik k e d e t K æ m p e 

J e rn b a n e .

C e n tra l-P a c ifik b a n e n ,

New-York

m ed

og

Wladiwostok

til

B a n e a a b n e r T u sin d e r

v il

have vi

saa

m en

s ib irisk e

H av

o m tre n t d o b b e lt s a a

V e rd e n ,

gang

s æ tte r i B e v æ g e ls e

angaa,

Rusland,

den

m ed

b liv e r d e n

h in a n d e n ,

en B ane
i

det

s æ tte r

St. Petersborg

fra

S ta b ilis e r in g ,

R u b e lk u rse n s

Moskau, Tomsk, Irkutsch, Chabarowka

over

wostok

m aaske

L a n d b ru g .

fu ld e n d e s

der

h jæ lp e

at

ved

B onden

o g s æ tte J o rd u d s ty k n in g e n

ham

S a n if æ r d s e ls m id le r n e

hvad

o m ta lt d e m
v æ rk ,

a lt

frem fo r

lø fte

at

m ed

H o v e d lø fte s tæ n g e r, R e g je rin g e n

det er de

Og

paa

35

nu

a f N e w -Y o rk

B e n y tte ls e

P a c ifik b a n e n .

D e t p l a n m æ s s i g e , d e t h a r m o n i s k e 'i d i s s e F o r a n s t a l t n i n g e r ,

e n d e lig e

h v is

S id e r,

m aa

kunne

se,

v ik lin g s

å

e n h v e r,
og

der

naar m an

a lle rfø rste

1 0 ,0 0 0 K ilo ,

S ta te n s

søges

M aal

lig e s a a

s e r i F ø lg e .

1891

om

le v e re

Saratow

til

1/3

36

se

Libau

p C t. a f s a m tlig e

fra

255

m ed

P o litik ,

denne

a f s a m tlig e

a f B a n e rn e s k rid e r fre m a d

tilh ø rte

f o r s k j e llig e

ø k o n o m isk

at vi kun

b e tæ n k e r,

fra

m ange

saa

h a r B e g re b

B e g y n d e lse ,

O v e rta g e ls e

fra

naaet

U d

im p o r-

til 1 7 2

R b l.

F ra g tn e d s æ tte l

B a n e r S ta te n .

rerende Landes Kornforbrng i Verdensmarkedet, saa forstaa
vi ikke, at man vil kunne tænke paa en Løftelse af Prisen
paa primitive Landbrugsprodukter.

Efter saaledes at have gjort Rede for Landbrugskrisens
Oprindelse og Forløb, samt forsøgt at danne os en Mening
om Sandsynligheden for en varig Prisstigning i den nær
meste Fremtid, vil det være af Interesse at anskueliggjøre
Krisens \ irkninger i Storbritanien. Dette Land er jo nemlig
det første, mod hvilket Konkurrencebølgen brydes, og det
er af særlig Interesse at iagttage dens Virkninger her, fordi
Landet, efter sine særlige Forhold, fandt det hensigtsmæssigt
at lade sig overskylle, uden, som f. Ex. Tyskland, at skærme
sig ved Diger i Form af Fold paa Landbrugsprodukter.

II.

Landbrugskrisens Virkninger i Storbritanien.
6.

Tidsrummet før Krisen.

I det engelske Landbrugs Udvikling i dette Aarhundrede
maa der skjelnes mellem tre Tidsafsnit. Det første er Fast
landsspærringens og de derpaa følgende Korntoldes, med
Aarene 1806, 1815, 1832 og 1846 som Mærkepæle. Det
andet er Tiden fra 1846 til sidste Halvdel af Halvfjerdserne,
da den oversøiske Konkurrence begynder at antage de
Dimensioner, der have ført til den nuværende Krise. Det
tredie endelig, strækker sig fra sidste Halvdel af Halvfjerd
serne til Nutiden og er det, vi særlig skulle beskjæftige
os med.
Det første Afsnit karakteriseres derved, at fremmede
Landbrugsprodukter udelukkes fra Storbritanien, først ved
Fastlandsspærringen — 180(5 — og dernæst ved Kornloven
af 1815 — modificeret 1832 —, der først ophæves 1846.
Følgen af den første Foranstaltning var Nødvendigheden
for de forenede Kongeriger af at brødføde sig selv. Landet
var ikke forberedt herpaa og Vanskeligheden ved strax at
producere det nødvendige Korn bragte Prisen paa dette til
at stige. 1811 kostede en Quarter Hvede 122 sh., o: Kr. 39,
for en Hektoliter. Dette bragte Grundrenten til at stige fra
2 til 5 Gange dens normale Højde, hvilket atter foranledi
gede Kapitalen til i store Masser at søge til Landbruget.
Grundstykker, der aldrig før havde været, drevne, toges
under Behandling. Sumpe, Heder, alt, hvad der blot kunde
bære den tarveligste Afgrøde, bragtes under Ploven, og

Landbruget udvidedes i den Grad, at der blev Overflod af
Brødkorn istedetfor Mangel.
Med Napoleons Fald ophævedes nu Korntolden, og ved
vigende Priser, maatte de under Fastlandsspærringen i Land
bruget anbragte Kapitaler gaa tabt. Da de store Grundejere
havde Flertal i Parlamentet, fortsatte de derfor den Land
brugspolitik, Napoleon havde paatvunget Landet, gjennem
Udstedelsen af Kornloven af 1815, der forbød Indførsel af
Korn, saalænge Markedsprisen ikke havde naaet 80 sh. for
en Quarter Hvede. Loven virkede faktisk som et Indførsels
forbud. Ved Parlamentsreformen af 1832 modificeredes den
noget ved Indførelsen af en glidende Skala, der bragte
f. Ex. vor Kornexport nogen Fordel, men i det Hele os*
Store virkede den fremdeles som Indførselsforbud.
Virkningen af denne Politik var som af al anden unød
vendig høj Beskyttelsespolitik: teknisk Tilbagegang. Jorden
dreves, men dreves daarligt. Letheden, med hvilken den
ved den altfor høje Beskyttelse sikkrede Indtægt, gik i Land
lordernes Lommer, gjorde disse saavel som Forpagterne
utilbøjelige til <it indføre Fremskridt i Driften. Denne, der
engang havde staaet højt i England, blev nu tilbage. ' Ud
trykkelig maa dog undtages nogle enkelte Ejere, der havde
Landbrugsinteresser i højere Forstand, og hvis fremskredne
Brug senere kom til at staa som Mønstre, da Omstændig
hederne tvang Landmændene til teknisk Udvikling.
Efter disse Antydninger vil det let forstaas, at Op
hævelsen af Korntolden i 1846 fremkaldte en stærk Land
brugskrise i Storbritamen. Denne kom det øvrige Europa,
der nu fik fri Indførsel til Storbritanien af sine Landbrugs
produkter, tilgode, men den ramte de engelske Landmænd
saa haardt, at det et Øjeblik saa ud som om de skulde
synke sammen under Slaget. Snart virkede imidlertid den
Energi, der udmærker den angelsachsiske Race, og støttet
af Regjeringen, førte den det brittiske Landbrug ud over det
kritiske Punkt.
Regjeringen ydede Hjælp, idet den gik ud fra, at det
ikke er de nedadgaaende Erhverv, men de opadgaaende, der
navnlig skal bære Statsbyrderne. I 1811 allerede levede i
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England kun 34,7 pCt. af Befolkningen af Landbruget og
Udviklingen var siden da med rivende Fart gaaet i indu
striel Retning. Man havde derfor lige fra Aarhundredets
Begyndelse søgt at afløse den paa Landbruget hvilende
Grundskat, og fortsatte nu i stigende Tempo.
Dernæst
ydede Staten direkte og indirekte Laan til Driftsforbedringer.
Omtrent 270 Mill. Kroner anvendtes i dette Øjemed.
Men hvor værdifuld denne Hjælp ogsaa var, havde den
kun rakt kort, dersom den alene havde skullet gjøre det.
Hvad der i Virkeligheden hjalp Landmændene ud over
Krisen, var den Energi, med hvilken de kastede sig over'
den længe forsømte Teknik. Og her er det karakteristisk
for det hele Forhold mellem en unødvendig høj Beskyttelse
og et Erhvervs tekniske Fremskridt, at det ingenlunde var
nye Opfindelser eller nye Arbejdsmethoder, der bragte Hjælpen,
men kun de af de ovenfor omtalte faa fremskredne Landmænd
anvendte, der nu optoges af det store Flertal. Det er en
af de ypperste Kjendere af engelsk Landbrug: James Caird,
der gjør denne Bemærkning.
For Flertallet af britiske Landbrugere blev altsaa Korntoldens Afskaffelse Signalet til en ny Tid, hvis Løsen blev
et Brud med hele den gamle Driftsmaade, og Indførelsen af
en ny, der for det egentlige Landbrug kan betegnes som
intensiv. Det gjaldt Indførelsen af Maskiner og bedre Ar
bejdsmethoder for at faa billigere Arbejdskraft og bedre
Jordbehandling. Det gjaldt at holde Priserne fast ved at
forædle Produkterne.
Store Masser af Kapital kastedes paa denne Tid i Land
bruget. Fra 1846—56 anvendte England alene 60 Mill. Kr.
til Drænage med en Tredobling af Høstudbyttet som Resultat.
Hertil kom Dybkultur, kunstig Gødning o. s. v. fremfor Alt
en udstrakt Anvendelse af den billigere Maskinkraft istedetfor
den dyrere Haandkraft.
Baade med Hensyn til Produktion af Planter og af Dyr
sattes Alt ind paa at frembringe fortrinlige Kvaliteter. Denne
Periode er de forædlede Byg- og Hvedearters og Korthornsog Southdownsracernes.
Ifølge navnlig det østlige Englands ejendommelige Græs-
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ganges Natur gjorde den intensive Drift sig mindre gjældende i Kvægdriften som Staldfodring. Man ansaa Fodernrternes Anvendelse i Naturtilstand for nødvendig til den
fine Kjøddannelse, der karakteriserer de nævnte Racer.
Allerede dengang begyndte derfor Udvidelsen af Græsgangene
p<.ia Agei landets Bekostning, men uden at det, som hele
Driften laa, havde nogen Indflydelse paa Jordværdien.
Denne steg — konferer Tabel XXIV — i Storbritanien og
Irland fra 1857-80 med 24pCt. Mest er den stegen 1
Skotland, hvilket James Caird forklarer derved, at den skotske
Landmand er opdragen i og til sit Erhverv fra Ungdommen
af, medens den engelske Godsejer altfor ofte overtager sin
Ejendom, efter at have tilbragt sin Ungdom i Armeen eller
Civiltjenesten og altsaa uden nogen Forskole i Landbrug.

Med disse Antydninger forlade vi de to ældre Perioder
i Udviklingen , af Storbritauiens Landbrug i dette Aarhundrede,
og indlede Behandlingen af den tredie, Nutidens med en
Orientering over

7-

Ejendomsfordelingen i Storbritanien.

For at forstaa den særlige Maade, paa hvilken den over
søiske Konkurrence har virket i Storbritanien; for at forstaa
det forholdsvis ringe Hensyn, de forenede Kongerigers
Handelspolitik har taget til Landbruget, maa man være klar
ovei den fra Fastlandet saa vidt forskjellige Ejendomsfordeliug
i det britiske Rige. Denne forklarer os nemlig, hvem der
lider Tabene ved den oversøiske Konkurrence, og dermed
atter hvorfor man fra de engelske Landbrugere i Modsætning
til Kontinentets hører saa forholdsvis faa Klager og For
dringer, og hvorfor Regjeringen tager saa lidt Hensyn til
dem, saa udelukkende stiller sig paa Konsumentstandpuuktet
i sin Landbrugspolitik.
Forholdene i Irland ere saa forskjellige fra Storbritan
niens, at vi i det Følgende lade dem ude af Betragtning
o
Ö>
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hvor vi ikke udtrykkelig gjøre en eller anden Bemærkning,
der har Hensyn til dem. Forskjellen bestaar navnlig i, at
en gjennem en lang Aarrække fortsat Udsugning af de irske
Forpagtere har bragt disse paa et økonomisk og intellektuelt
Standpunkt, der har gjort Statens direkte Hjælp til deres
Løftelse nødvendig. Det Forhold: Forpagtningen, der som
vi skulle se, i England og Skotland har gjort det muligt i
meget væsenlig Grad at kaste Tabene ved det i den her
omhandlede Periode nedadgaaende Landbrug over paa dem,
der bedst kunde bære dem, dette Forhold er umuligt i Ir
land, naar den demoraliserede og ødelagte Landbruger og
hans Drift skal hæves.
Der er den store Forskjel mellem Ejendomsfordelingen
i Storbritanien og paa Fastlandet, at den Mellemstand af
Landbrugere, Bønder, der danner et saa væsenligt Led af
tastlandets Landbrugere, næsten ganske mangler i Storbritanien. Allerede i det 16. Aarhundrede forsvandt, af Grunde
som ikke høre herhen, største Delen af den engelske Bonde
stand og Opsugningsprocessen er stadig fortsat siden da,
lige op ti] Nutiden, hvor dels Forholdene og dels Lovgiv
ningen gjennem de saakaldte »Small House-holdings acts«
har søgt atter at skabe en britisk Bondestand. I Skotland
findes saa at sige ingen Bønder, i England og Wales for
holdsvis meget faa, og de, der findes, sidde meget daarligt
i det, naar undtages nogle ganske Enkelte, der i Omegnen
af store Byer, drive Havebrug og Mejeri.
Bortset fra den store Omvæltning i det 16. Aarhundrede
er der mange Grunde, hvorfor Opsugningen af de smaa
Ejendomme ved de store, saa længe har været fortsat i Eng
land. Man kjøber ikke mere Jord der til Landbrug for at
forrente sin Kapital godt. Man kjøber den, fordi man vil
arrondere sit Omraade, eller fordi man vil søge op i et
højere Samfundslag efter at være bleven rig i et lavere.
Man kjøber kort sagt til Luxusbrug, og man gjør derfor
Bud, som de faa daarligt stillede Bønder, der ere tilbage,
ikke kunne staa for. Den Kapital, der bydes dem, kan give
dem et langt større Udbytte end Jorden, og saa sælge de.
Der er desuden en Mængde andre Forhold, der virke i
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samme Retning: til at samle Jorden paa faa kapitaJstærke
Hænder. En driftig Mand forpagter hellere et stort Areal,
med hvilket engelsk Foretagsomhed kan stille noget op,
naar Grundejeren vil nøjes med en Rente af 2 til 3
pCt., end han sidder og forarmer med en lille Selvejendom.
Fideikommis- og Arveforholdene, der tillade at udvælge,
hvem man vil af Børnene til Efterfølger, virke i samme
Retning. Ligeledes Belastningen af Ejendommen ved Arvefald. I dette Tilfælde udbetales der ikke Kapital som her,
men kun en Rente, der i Reglen falder bort ved Arvingens
Død. De store Vanskeligheder, der tidligere vare forbundne
med Ejendomsoverdragelser, og den endnu utrolige Vanske
lighed ved at sikre sig absolut Ejendomsret til engelsk Jord,,
have ogsaa bidraget stærkt til at holde sammen paa den.
Vi have altsaa i Storbritannien 'en Ejendomsfordeling, der
er vidt forskjellig fra Fastlandets, idet Jorden i det Hele og
Store tilhører et forholdsvis lille Antal meget rige Familier.
Spørgsmaalet bliver nu, hvem der driver denne Jord.
I det langt overvejende Tilfælde drives Jorden ikke af
Grundejeren.
Han har gjerne en Luxusejendom, der er
udsondret af Godset, eller, hvis han er særlig interesseret
i Landbrug, driver han en mindre Mønstergaard, paa hvilken
han udvikler Racedyr og forædlede Planter, men Hoved
massen af den engelske Jord er bortforpagtet, og Selvejer
driften afuger stadig. Nedenstaaende Tal anskueliggjøreForholdet.

Tabel XIX.
Antallet af dem, der drive forpagtet Jord
i Storbritanien.
1888
1889
1890

475,962
481,748
484 433

Tabel XX.
Antallet af dem, der kun drive egen Jord
i Storbritanien.
1888
1889
1890

73,433
72,439
72,179
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Tabel XXL
Antallet af dem, der drive baade egen og forpagtet
Jord i Storbritanien.
20,811
20,653
21,229

1888
1889
1890

Spørge vi om Størrelsen af de Arealer, der drives hen
holdsvis i Forpagtning og i Selvejerdrift, ændres Forholdet
ikke til Fordel for sidstnævnte.

Tabel XXII.
I Forpagtning var i Storbritanien.
1888
1889
1890
1893
!894

27,774,000 Acres
27,881,000 —
27,924,000 —
27,971,632 —
27,986,707 —

Tabel XXIII.
Dreven af Selvejere var:
1888
1889
1890
1893
1894

..............

4,910,000 Acres
4,852,000 —
4,843,000 —
4,672,077 —
4,043,148 —

Vi se altsaa, at næsten 6 Gange saa megen Jord som
drives af Ejeren, er i Forpagtning i Storbritanien. Ejerens
horhold til Driften af denne Jord er, at han udreder Kapi
talen til alle varige Anlæg og egentlige Grundforbedringer,
Meliorationer, Bygninger, Veje og Kanaler o. s. v., medens
Forpagteren driver det egentlige Gaardbrug og udreder Drifts
kapitalen hertil. Og mærkeligt er det, at uagtet man i de
senere Aar har gjort Alt, hvad der fra Statens Side kunde
gjøres for at lette Forpagtningens Overgang til Selvejendom
saa gaar Bevægelsen som Tallene vise alligevel i den mod
satte Retning.

Disse store og mellemstore Forpagtere svare altsaa til
Fastlandets selvforvaltende Godsejere og større og mindre
Selvejere i det Hele, der selv drive Jorden, og det er dette
System, der gjør, at Agrarkrisen i Storbritanien er løbet roli
gere af end paa Fastlandet, at man der har mærket forholds
vis lidt ti] økonomisk Ruin, og til den øredøvende poli
tiske Agitation, der er fulgt i Krisens Fodspor i det øvrige
Europa, særlig i Tyskland. Lyder dette mærkeligt for os
paa Fastlandet, der i Selvejersystemet ere vante til at se et
ubestridt Gode, saa lyder det endnu mærkeligere, naar det
■erindres, at Forpagtningsforholdet i England i et meget
stort Antal Tilfælde sluttes paa et Aar, eller i alle Tilfælde
paa meget kort Sigt, og at ganske særlig denne Sædvane
har vist sig hensigtsmæssig under de givne Forhold.
Naar Krisen naaede det øvrige Europas Landbrugere,
stødte den i Reglen strax paa Ejeren. Havde denne ikke
Kapital i Baghaanden, eller kunde han ikke faa Kapital paa
rimelige Vilkaar, saa han kunde foretage de nødvendige
Ændringer i Driften, saa maatte han gaa fra Gaarden eller
skyldsætte den uforholdsmæssigt. Mellem Ejer og Bruger
af Kapital er der intet personligt Forhold. Prioriteterne i
en Gaard maa forrentes, sker det ikke, sættes den til Tvangs
auktion, eller Pantet overtages, og den gamle Ejer maa gaa
fra Gaarden.
I Storbritanien gik det anderledes. I en stor Mængde
3 ilfælde eftergaves Dele af Forpagtningsafgiften, og den paa
et Aar eller paa meget kort Tid sluttede Forpagtning ned
sattes i Forhold til den vigende Konjunktur. Det er karak
teristisk, at en Mængde engelske Forpagterfamilier, trods det
tilsyneladende løse Forhold, gjennem Generationer sidde paa
den samme Gaard.
Her kommer et personligt Forhold
istand, der virker ganske anderledes, end Forholdet mellem
Prioritetshaver og Ejendomsbesidder eller Bruger, om
man vil.
Bag borpagterne i Storbritanien stod dc store Godsejere
■og det var dem, der i meget vid Udstrækning bar Tabene
under den faldende Konjunktur.
Vi kunne talmæssig godtgjøre dette.
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Tabel XXIV.
Forpagtningsafgiften angivet i 1000 Lstlr. var i
England

Skotland

Irland

1843

41,558

5,211

-

1855

41,236

5,725

1860

1862
1865

42,940

44,639
46,403

—

6,281

1,862

6,675

8,991

6,830

8,893

1870

47,803

7,195

9,135

1875

50,125

7,493

9,293

7,690

9,937

7,666

9,936

1877

1878

1879
1880

51,811
51,722

51,658
51,799

7,668

9,940

7,769

9,980

1881

51,599

7,712

9,981

1882

51,182

7,649

9,980

9,981

1883

48,403

7,573

1884

47,955

7,505

9,982

1885

47,594

7,462

9,983

1886
1887

1888
1889

1890

45,994

45,376
44,472
42,274
41,796

7,320

9,955

7,099

9,957

6,824

9,957

6,539

9,941

6,416

9,942

De engelske og skotske Godsejeres Indtægter ere altsaa
siden 1877 formindskede med det uhyre Beløb af mere end
200 Mill. — 203,202,000 Kr. — aarlig.
Det er altsaa de engelske og skotske Godsejere, der
have baaret det Tab, der var Følgen af den oversøiske Kon
kurrence, og at de i en vis Forstand have baaret det frivil
ligt, ses ved Sammenligningen med Irland, hvor Forpagtnings
afgiftens Nedgang er forholdsvis lidet sigende, men hvor
bølgen al Godsejernes Optræden jo rigtignok ogsaa har
været de økonomiske, sociale og tildels politiske Kalamiteter,
vi Alle kjende.
Overfor dette store Tab, baaret af faa Rige staar nu
Nationens Gevinst, der viser sig i den Besparelse i Udgift
til Fødemidler, der har været Følgen af den oversøiske
Landbrugskonkurrence.
4
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Tabel XXV.
V æ rd ie n

a f

M e l

til

D et
d en

in d fø rt

v il

s ig e ,

—
d e tte

K r.

B e lø b

la n g t

s tø rre

la n g t

s la a r

en d

K v a n tite t

i

—

n a tu rlig v is ,

v ar

sp a red e

F rem k o m st

9 2 ,1 7 8 ,0 0 0

d et

i

o g

e fte r

til,

h e n im o d
F o r

a a r lig e

d e res

p aa

fra

>

K o n s u m e n te r

e n g e ls k e

d e

at

K o n k u rre n c es

K o rn

£ .

9 6 ,2 3 0 ,0 0 0

s id s te T id s ru m

d et

K jø d ,

G je n n e m s n it.

1 0 1 ,3 5 1 ,0 0 0

a lts a a

D o g ,

b ru g .

d ø d t

a a r lig t

i

1 8 7 6 — 8 0

K r.

M ill.

v a r

1 8 8 6 — 8 9

o v e rsø is k e

1 0 0

o g

le v e n d e

E n g la n d

In d fø rs e le n

th i

tro d s

d en s

f ø r s te

T id s ru m .

i

V æ r d i,

rin g e re

Tabel XXVI.
B rø d k o rn

A f

o g

M e l

fø rte s

—

v ild e

M en

fo r

B rø d k o rn

i

D en

p a g tn in g

fo rh o ld s v is

s p a re ls e

—

h e rm e d

d en

m id le r

fo r

o g

e je re

d e

V i

se

A n ta l

i

h e le

d er
d e

h e r

h av e

o g

n a tu rlig v is

—

F o r

d en

o v e r

fo r

A re a le t

o g saa

e t,

s to rt

p aa

m o d

la b

fo r

—

B e

d en

U d g ift

d e

a n d re

v ed

T o ld ,

d e

m ed

o m

til

H e r

L e v n e ts -

k a p ita ls tæ rk e J o rd 

fo r

S m a a e je n d o m s b e s id d e re ,

vi

d e

M o d s æ tn in g .

ø g et

e lle r R u in

b e a r b e jd e

at

en

a f

S a m m e n lig n e

V ir k n in g

s ig

k o s te t

G e v in st

s to r

o g

k o s te d e .

et

a lts a a

en

P u n k te r

G e v in s t

P rio rite te r

fra ,

er

b e s k y tte t

v æ re t

N a tio n e n ,

F o rp a g te re

h av e

a le n e

N a tio n e n .

v æ s e n tlig s te

k u n d e

b o rt

h e le

M el

D rifts m a a d e n

o g

K o n k u rre n c es

n e m lig

s tig e n d e

ik k e

R ig e * ),

p aa

sam m e

p aa

o g

S tø rre ls e

in d fø rt

V irk e lig h e d e n

Storbrilanien,

i

s id s te

d en

fo r

V a re r

d is s e

d e

»

b e g ru n d e d e V irk n in g

—

A n ta l

lille

V irk n in g e n

h a r

v id t

k o rt S ig t

fo rd e lt,

v i

fin d e

en d

m e re ,

Europa,

i

L an d e
saa

v ild e

1 8 7 6 — 8 0 ,

E je n d o m s f o r d e lin g e n

p aa

af

V æ rd ie n

G je n n e m s n its p ris e n

K o n k u rre n c e

s ø is k e
et

a f

K r.

1 4 2 ,6 8 6 ,0 0 0

b e re g n e

m a n

G ru n d la g

p aa

C tn r.

7 7 ,6 1 3 ,0 0 0

1 8 8 6 — 9 0

in d 

—

a a rlig :

6 3 ,3 1 0 ,0 0 0

1 8 7 6 -8 0

K o rn

til

re d u c e re t

g je n n e m s n itlig

a n d re ,

fo rsa a-

F a m ilie n

e n d
h av e

a le n e .

fo rh o ld s v is lille
lid t

la b .
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Men det maa vel erindres,- at medens man paa Fastlandet
stod med et Agerbrug, der forsørgede meget store Dele af
Befolkningen, saa er \England kun 11,91 pCt. af Forsørgerne
beskjæftigede i dette Erhverv. Naar en stor Mængde af
disse saa oven i Kjøbct er Landets rigeste Mænd, bliver det
forholdsvis let ikke at tage Hensyn til dem.
Imidlertid er Opgjørelsen af Tab og Gevinst for Storbritaniens Vedkommende ikke slet saa enkelt som ovenfor
antydet; thi paa Tabssiden maa endnu anføres den Tilbage
gang i det engelske Landbrug, der har været en Følge af
Krisen og som vi senere skulle gjøre nærmere Rede for.
Her kun saa meget, at man ikke som i Tidsrummet 1846
til Slutningen af Halvfjerserne har imødegaaet Vanskelig
hederne ved at øge det egentlige Agerbrugs Intencitet.
Denne Gang har man taget Tabet og tvertimod gjort Ager
bruget mere extensivt. Man har mindsket Agerlandet og
Kapitalanvendelsen i Agerbruget.

8. Det britiske Markeds Forsyning med fremmede
Landbrugsprodukter.
Kornvarer.
Den egentlige Brødfrugt i Storbritanien er Hvede. Byg
bruges sammen med Majs til Foder og til industriel An
vendelse — Ølbrygning og Brændevinsbrænding. Medens
Indførselen af fremmede Kornvarer, som vist, har været
udelukket eller stærkt hæmmet fra Aarhundredets Begyndelse
indtil 1846, er den tiltaget stærkt siden det nævnte Aar.
Men atter her gjenfinde vi naturligvis de Facer i Udviklin
gen, der adskilles ved Samfærdselsmidlernes stærke Øgelse
og Rationalisering fra Halvfjersernes sidste Halvdel.
Endnu 1878 forsynedes Landene efter en Opgjørelse af
James Caird hovedsagelig af den indenlandske Produktion,
dog er Hvedetilførselen fra Udlandet paa dette Tidspunkt
allerede lige saa stor som Forbruget af egne Varer.
4*
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Tabel XXVII.
Forbruget angives 1878 af:
Egen Høst.
55,000,000Ctnr.
44,000,000 »
64,000,000 »
14,000,000 >
—
>

Tilførsel.
55,000,000 Ctnr.
11,000,000 >
12,000,000 »
5,000,000
»
20,000,000 >

lait... 177,000,000 Ctnr.

103,000,000 Ctnr.

Hvede
Byg
Havre
Bælgfrugter
Majs...

I Treaaret 1887—1889 tilfredsstilledes Forbruget der
imod gjennemsnitligt i følgende Forhold af den egne Høst
og af Tilførsel udefra:

Tabel XXVIII.
Hvede
Byg
Havre
Bælgfrugter
Majs
Ialt...

Egen Høst.
40,464,000Ctnr.
32,619,000 >
55,208,000 >
6,953,000
»
—
>

Tilførsel.
77,921,000 Ctnr.
17,648,000 >
16,408,000 >
5,400,000 »
30,910,000 »

135,240,000Ctnr.

148,287,000 >

Medens altsaa Indlandet endnu i 1878 dækkede 63,3
pCt. af Forbruget og Udlandet 36,7 pCt., var Indførselen at
fremmed Korn 10 Aar senere stegen til at dække 52,3 pCt.
af det hele Forbrug. Og betragter man Forholdet for det
egentlige Brødkorn: Hveden alene, er den foregaaede Æn
dring endnu betydeligere. Her staar paa det sidste Tids
punkt en næsten dobbelt saa stor Indførsel overfor den egne
Produktion, — 78 Mill. Ctnr. mod c. 40 Mill. Ctnr. —,
medens man paa det første forbruger lige meget af egen
Produktion og af fremmed.
Denne Tilførsel af fremmed Hvede til det engelske
Marked kommer fra de forskjelligste Lande, selv de længst
borte liggende. Nedenstaaende Tabel XXIX viser de en
kelte Landes Andel i Tilførslerne af Hvede og Hvedemel
— det sidste reduceret til uformalet Hvede — til det bri
tiske Marked.

E n g lan d s Im p o rt

Tabel XXIX.

H v ed em el — re d u c e re t til u fo rm alet H v e d e . — fra de
v ig tig ste P ro d u k tio n sla n d e i 1000 eng. C en tn er.

af H vede og
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Det ses let, at Tabellen er sammenarbejdet af forskjelligt Materiale. I il 1890 have vi nemlig benyttet Paasches
Afhandling, som vi derpaa have suppleret med Angivelserne
i de forenede Kongerigers officielle Statistik for 1894.
Denne grupperer nu noget anderledes end Paasche, saaledes
at »Andre Lande« efter 1890 indeholde de mindre vigtige
Lande som Tyskland og Frankrig o. s. v., der hos Paasche
ere opførte særskilt. Men Totalsummen have vi konfereret
tilbage, og da her er Overensstemmelse mellem Paasche og
den officielle Statistik, er Tabellen altsaa i sin Helhed
rigtig.
Som man ser, er det da navnlig Nordamerika, Rusland,
og i den nyeste Tid Argentinien, der beherske Tilførslerne
af Hvede til England. Ruslands Andel er endnu noget
større end angivet i Tabellen, fordi en Del russisk Hvede
gaar over andre Lande. Tilførselen fra Rusland synker i
Hungeraaret — 1891 — og det følgende, men er nu atter
i stærk Stigen. Og hvad der falder ud af Tilførselen fra
Rusland, toges øjeblikkelig af Amerika og Argentinien.
Det er karakteristisk for den amerikanske Foretagsom
hed, at da Hvedeprisen paa Grund af de store Tilførsler til
England i Begyndelsen af Firserne begyndte at dale, exporterede man øjeblikkelig Hveden i forædlet Form som Mel.
I Mineapohs ved Missisipis store Anthonyvandfald har Verdens
første Mølleindustri sit Sæde, og her forarbejdes den for
trinlige haarde amerikanske Hvede til Mel, som i stigende
Progression indføres til England.
Ostindien og Australien nøjes indtil videre med at exportere Hveden i uformalet Tilstand.
Endelig er der Argentinien, hvis Export kun er faa Aar
gammel, og som dog i 1894 dækker omtrent l/7 af hele den
engelske Import. Dette Land har mere end noget andet
bidraget til de sidste Aars Prisfald, og har for Nordamerikas
Landbrug spillet samme Rolle, som dette for Europas.
Hveden er, som sagt, det egentlige Brødkorn i England,
og i denne Kornsort har den oversøiske Konkurrence været
føleligst. I de andre Kornsorter har der naturligvis ogsaa
været stigende Import siden de oversøiske Lande og Rus-
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land begyndte at sende deres Overskud til England, men
Indførelsen af disse Varer har været forholdsvis mindre end
af Hvede.
I Perioden 1846—50 var den aarlige Gjennemsnitsimport af Byg til England 3,296,000 eng. Ctnr., i 1890 var
den 16,677,000 Ctnr., altsaa omtrent 5 Gange saa stor.
Det er Rusland, der her gaar i Spidsen med 87,000 Ctnr.
gjennemsnitlig i Tidsrummet 184(5—50 og 8,254,000 Ctnr.
i 1890.
Havre begynder i det førstnævnte Tidsrum med 3,236,000
Ctnr. og andrager i 1890 12,727,000 Ctnr. Rusland er her
saa at sige Enehersker i Markedet (1890 8,950,000 Ctnr.),
medens Nordamerika kun optræder sporadisk og ligesom
ved Byg med forholdsvis smaa Kvantiteter.
Selvfølgelig virker denne Syndflod af Agerbrugsprodukter
paa Priserne, og her har vi den europæiske Landbrugskrises
sande Rod, i Forhold til hvilken Sølvets Demonetisering og
de andre Fænomener af lavere Rang, spille en langt mindre
Rolle, end der tillægges dem.

Tabel XXX.
Gjennemsnitsprisen for Hvede var pr. Quarter
(— c. 220 Kilo).
1801—10
1811—20.............. ..........
1821—30.............. ............
1831—40.............. ............
1841—50.............. ............
1851—60.............. ............
1861—70.............. ............
1871—75............ ............
1876—80.............. ............
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

83 sh.
87
59 >
56
53 »
54
51
54 »
47 2>
45 »
45 >
41 >
35 >
32 »
31 »
32 >

11 d.
6 »
5 >
10 >
4 >
7 i
1 »
8 >
6 >
4>
1*
7»
8>
10 >
—>
6>

56
1B88
31 sh. 10 d.
1889................................... 29 » 9 »
1890
31 > 11 »
1894
22 > 10 >

En interessant Fabel, udarbejdet af Sering, viser Virk
ningen paa Kornprisen af Beskyttelse og Frihandel. Vi
erindre, at England har sin høje Told paa Korn indtil 1846,
at det da indfører Frihandel og at Tyskland 1879 indfører
sin Korntold, der stiger tii 5 Mk. pr. 100 Kilo.

Tabel XXXI.

. RhinProvinsen.

Den preus
siske Stat.

England.

182
109
134
160
‘200
195
225
200
193
154
175
217
188
142
129

Provins
Sachsen.

Provins Øst1816—20................
1821—30.................
1831—40................
1841—50................
1851—60................
1861—70.............. z
1871—75.
1876—79.................
1880-84.................
1885—87. ...............
1888—90.................
1891.........................
1892.........................
1893.........................
1894.........................

„VestpreussenJ
Og

Gjennemsnitsprisen paa Hvede i Mk. pr. 1000 Kilo.

203
115
128
158
203
198
233
208
197
157
17!)
216
183
152
131 i

247
138
163
195
233
223
940
230
218
177
197
231
198
161
143

206
121
138
168
211
204

363
267
256
239
246
230

210
217
201
190
161
143
183
140
222
166
189
136
150 1 118
135
103

De første af disse Tal interessere mindre, fordi Stati
stiken her bevæger sig i tiaarige og femaarige Perioder,
indenfor hvilke der har været betydelige Svingninger over
og under Middeltallet. Disse Svingninger ere i Perioden
lør Slutningen af Halvfjerserne, navnlig fremkaldte ved det
yexlende Høstudbytte i Europa. Men siden Slutningen af
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Halvfjerserne blive Priserne i det aabne Marked ikke alene
stadig lavere, men ogsaa langt mere stabile, fordi en daarlig
Høst paa et Kontinent som Regel udlignes af en god Høst
paa et andet. En Undtagelse danner Aaret 1891, hvilket
skyldes den russiske Misvæxt, der unddrog Markedet de be
tydelige Sendinger, som det havde modtaget fra Rusland
de tre foregaaende Aar. Se Tabel XXIX. Vende vi os
fra de engelske Priser til dc tyske, se vi for det første, 'at
disse siden 1879 stadig ere højere end hine. Men dernæst
se vi her, navnlig i de Aar, hvor Prisen er opført for et
eller to Aar, disse stærke Svingninger, der netop ere karak
teristiske for Kornpriser, der bestemmes i Henhold til den
lokale Høst, og som i en saa følelig Grad forstærke Virk
ningen af høje Kornpriser paa Smaafolks Budgetter, fordi
de spotte enhver Forudberegning.
Med Hensyn til Byg- og Havrepriser skulle vi kun be
mærke, at ogsaa disse selvfølgelig ere faldne paa Grund af
Konkurrencen, men dog ikke saa stærkt som Hvedepriserne.
Forholdet fremgaar af nedenståaende
Tabel XXXII.

Gjennemsnitsprisen for 1 impr. Quarter var:
1856—GO..,
1861—65...
1866—70...
1871—75...
1876—80...
1881—85...
1886............
1887............
1888............
1889............
1890............
1894............

.. 37
.. 32
.. 38
.. 39
.. 36
.. 31
..26
.. 25
.. 27
.. 25
.. 28
.. 24

Byg.
sh. 7 d.
> 11
» 10
»
5
»
2
>
2
>
7
»
4
» 10 S
> 10
>
8
>
6

b.

Kjød,

24
21
25
26
24
21
19
16
16
17
18
17

Havre.
sh. o
> 10
>
6
»
1
>
1
»
2
> —
>
3
»
9
»
9
7
>
1
»

d.
>
>
»
»
>
»
»
>
»
>
>

I Kjødniarkedet gjorde den oversøiske Konkurrence sig
langt senere gjældende end i Kornmarkedet. Grunden var
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dels, at England selv har særlig gode Naturbetingelser for
Kjødproduktion og som nævnt ovenfor har udviklet sine
Kvægracer til et meget højt Standpunkt, men desuden, at
Samfærdselsmidlernes Udvikling og Rationalisering først i
den seneste Tid har muliggjort de oversøiske Landes Kon
kurrence i det engelske Kjødmarked. Ikke alene var den
forhen omtalte Udvikling af Jernbanenettene og Bygningen
af Hurtigdampere nødvendig for at dette kunde ske, men de
sidstes Forsyning med Kølerum og Refrigatorer maatte ud
tænkes og virkeliggjøres. For 20 Aar siden kunde /England
kun forsynes med Kjød af egen og af europæisk Produktion.
Men siden Halvfjersernes Midte har ogsaa de oversøiske
Kontinenter kunnet deltage i Forsyningen i stigende Maalestok.
Hvad levende Dyr angaar, var Indførselen af saadanne
i det Hele forbudt indtil 1842. Men siden da er Indførselen
stadig steget.

Tabel XXXIIL
Den samlede Indførsel af levende Kvæg androg

1842.........................
1850.........................
1860.........................
1861—70 s........
1871—75 g .
1876—80 § .
1881—85 IS..
1886...............
1887..........
1888...................
1889....
1890.........................
1891.........................
1892.........................
1893.........................

Hornkvæg.

Faar.

Svin.

9,246
66,462
104,569
184^562
216,390
232,745
387,281
319,622
295,961
377,088
555 222
642,596
507,407
502,237
340,045

644
143,498
320,219
550,510
864,516
938,703
974,311
1,038,965
971,404
956,210
677 958
358,458
344,504
79,048
62,682

410
7,287
24,452
61,738
74,040
44,612
24,355
21,351
21,965
24,509
25 324
4,036
542
3,826
138

Det fremgaar af denne Tabel, at Indførselen af levende
Svin ikke er lønnende, at Faareindførselcn i de sidste Aar
har været aftagende, medens derimod Indførselen af Horn
kvæg er stigende til 1890 og siden da højere eller lige saa
høj som i Slutningen af Firserne.
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Men for at danne sig et korrekt Billede af Tilførslerne
i Kjødmarkedet, maa man naturligvis sammenstille Tilførse
len af levende Dyr med Tilførselen af Kjød, og gjør man
det, saa udlignes Nedgangen i den første Art af Import
nogenlunde. I 1892 naaes et Højdepunkt, medens 1893
viser en lille Nedgang, der dog i 1894 atter følges af en
Opgang.
For Oversigtens Skyld nøjes vi med at angive Importen
af Kjød under Et. Den var’

Tabel XXXV.
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

................. 5,819,351 eng. Ctnr.
»
................ 6,712,359 »
................ 6,707,082
............... 6,573,866
................. 6,734,493
»
.............. 8,468,653 »
................. 9,924,549
............... 9,790,210
................. 10,504,042
.............. 9,304,664
.............. 10,640,000

Med Hensyn til Produktionsstedet henholdsvis for Kvæg
o. s. v. og for Kjød, maa de mod forskjellige Lande, først og
fremmest mod os, rettede sanitaire Forholdsregler erindres.
I 1892 udstedtes der Indførselsforbud mod dansk Kvæg til
England, hvilket havde til Følge, at vor Kjødhandel med
dette Land forandrede Basis fra levende til dødt Kjød.
Naturligvis findes disse Forholdsregler udtrykte i Nedgangen
af Tilførselen af levende Kvæg fra 1893. Men iøvrigt viser
Tabel XXXIV jo de stigende Masser af stort levende Kvæg,
der indføres fra oversøiske Produktionssteder. Ved Sammen
ligning med Tabel XXXIII ses det let, at den samlede Ned
gang i Tilførselen af Hornkvæg netop ækvivaleres af det
Antal, der er trukket tilbage fra Markedet fra de europæiske
Lande, mod hvilke Indførselsforbudet er rettet.
Gaa vi nu over til at betragte Produktionsstederne for
det døde Kjød, der er indført til Storbritanien, saa behandle
vi dette i Analogi med Tabel XXXV under Et for alle Dyr.
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Tabel XXXVL
Indførsel til Storbritanien og Irland af dødt Kjød
— friskt, saltet etc. — fra Udlandet og de britiske
Besiddelser fra 1889 til 1893.
Det exporterende Land.

Australien..........
Argentinien........
Belgien.............
Canada .............
Chili.................
Danmark............
Falklands Øerne.
Frankrig............
Tyskland...........
Gibraltar............
Holland..............
Brit. Ostindien. .
Italien...............
Norge...............
Rusland.............
S verrig...............
Nordam. foren.
Stater.............
Uruguay ............
Andre Lande ...
Ialt...

1889.

1890.

1891.

1892.

1893.

Engl.
Centner.

Engl.
Centner.

Engl.
Centner.

Engl.
Centner.

Engl.
Centner.

777,495 1,130,410 1,330,658
572,963
455,501
414,796
111,579
117,349
98,175
267,924
462,821
376,476
1,091
2
637,177
517,473
661,133
s>
10,776
5,445
13,142
13,430
15,324
45,904
132,551
159,056
2
16,050
3
202,006
253,313
249,989
3
640
97
44
263
3,114
2,806
2,289
6,901
26,644
17,687
72,949
79,353
55,974

1,259,958 1,587,615
613,525 584,260
85,527
83,797
373,027 268,598
752
817
749,433 864,233
9,400
10,183
42,017
28,039
33,284
32,391

5,575,591 6,721,448 61,427,051
56,836
39,624
42,354
714
703
513

6,871,549 5,252,951
38,270
26,774
911
8(50

369,604
709
G8
3,277
11,097
52,494

457,589
245
2,632
3,877
18,216
66,727

8,468,653 9,924,549 9,790,210 10,500,042 9,304,664

I det sidste Aar — 1894 —, for hvilket de detaillerede
labeller endnu ikke ere offentliggjorte, var den samlede
Indførsel højere end i noget andet Aar, nemlig 10,640,000
eng. Gtnr. Heraf leverede Nordamerikanske. Fristater 5,840,000,
Australien 1,440,000, Danmark 760,000 og Argentinien 580,000
Centner.
Vi se her vort eget Landbrug som Nr. 3 i Rækken,
og kunne tillige bemærke, hvorledes Tilbagevisningen af
vort levende Kvæg har stimuleret Exporten af Kjød, men
iøvrigt dække de oversøiske Lande med de nordamerikanske
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Fristater i Spidsen, den aldeles overvejende Del af Importen.
I 1893 er saaledes Importen af dødt Kjød fra Europa
1,573,209 eng. Ctnr. mod 7,731,455 fra oversøiske Produk
tionssteder, hvilket vil sige, at de oversøiske Lande i det
nævnte Aar levere godt 83 pCt. af den britiske Import af
dødt Kjød, mod knapt 17 pCt., der kommer fra Europa.
At dette maa indvirke paa Priserne og dermed paa hele det
europæiske Landbrug, er saa selvfølgeligt, at man kun maa
undre sig over, at Prisfaldet ikke har været endnu stærkere
end det, der fremgaar af omstaaende Angivelser i Tabel
XXXVII.
Det har naturligvis sin Interesse at se Forholdet mel
lem den britiske og den udenlandske Produktions Andel i
den samlede Konsum. I 1890 androg Konsumen af frem
med Oxekjød 36 pCt., af fremmed Lammekjød 25 pCt. af
den hele Konsum, medens Udlandet leverede mere end
Halvdelen af Produkter, stammende fra Svineopdræt og
konsumerede i de forenede Kongeriger. Det antages lige
ledes, at mere end Halvdelen af Mælkeriprodukter leveres
fra Udlandet.

I den Tid, den oversøiske Export har spillet den Rolle
for Verdensmarkedet, som fremgaar af ovenstaaende Data,
har det stadig været sagt, at dette umuligt kunde blive ved.
Der er imidlertid intetsomhelst, der tyder paa, at det ikke
skulde blive ved. Et Aar er Tilførslerne noget større, et
andet noget mindre, men de ere stadig enorme. Det er
rigtigt, at der for Tiden er Landbrugskrise i de nordameri
kanske Fristater, men ulykkeligvis er det, som tidligere vist,
ikke det europæiske Landbrug, der har fremkaldet denne,
men det argentinske og australske. Desuden viser et Blik
paa Tabellerne os, at denne Krise intetsomhelst nævneværdigt
Udtryk har faaet gjennem en Indskrænkning af Udførslerne.
Hvorledes den oversøiske Export har paavirket Kjødpriserne, ses af nedenstaaende Tabel.

Importeret Oxekjød, Lammekjød og Bacon solgtes til
følgende Gjennemsnitspriser pr. engelsk Centner.

Tabel XXXV1L
Periode.

1866—70................
1871—75.

Ferskt
Oxekjød.

Ferskt
Lammekjød.

Bacon.

9 d.

57 sh. 3 d.

58 sh.

50 » 0 »

45

>

10 >

1876—80................
1881-—85................

53 > 4 >

42

>

10 >

54

»

2 >

58 sh.

5 d. 48 >

4 »

1886—90................
Aar 1893................

44

>

7 >

41

»

2 >

40

»

7 >

42 » 4 >

39

»

8 >

40 » 1 >

87

»> 10 >

S3 >
43 »

0 >
6 »

>

1894................

i se altsaa her ligesom i Kornmarkedet den naturlige
bølge af den stærke Tilførsel i synkende Priser. Kun Ba
con viser en Opgang i Perioden 1881—85 og i 1893, men
uheldigvis er Svineholdet den Del af Besætningen, der er
lettest at udvide forholdsvis hurtigt, naar man har gode
Stammer, og vi se derfor ogsaa en meget rapid Nedgang
i Prisen, umiddelbart efter Opgangen.

Under Hensyn til de Bestræbelser, der i de senere Aar
ere gjorte her i Landet for at udvikle Fjerkræavlen, og som
i den seneste JTid ere gjorte med Hensyn til Kaninavl, hid
sætte vi Indførselen til Storbritannien af disse Produkter.
Destoværre ere Fjerkræ og Vildt opførte under Et i den
engelske Indførselsstatistik, men det tamme Fjerkræ har na
turligvis langt Overvægten.
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Tabel XXXVIIL
Værdien af det til Storbritanien indførte Fjerkræ
og Vildt i Aarene 1886 —1893.
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

351,888
410,094
403,537
483,193
497,857
456,974
583,430
578,959

£.
>
>
>
»
>
»
>

Tabel XXXIX.

Kaniner indførte til Storbritanien i Aarene
1886 — 1893.
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

104,322, eng. Ctnr.
117,168 »
99,890 »
123,874 »
143,645 >
>
103,685 >
107,630 >
103,823 >

Tabel XXXX.
Værdien af de indførte Kaniner var:
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

287,816
312,141
279,612
341,733
395,110
286,981
303,262
287,737

£,
»
>
»
>
>
>
>

Man ser, at det ikke er Smaasummer, det drejer sig
om. Af Kaniner indførtes alene i 1893 for over 5 Mill.
Kr., en Sum, danske Smaafolk vist ikke vilde have noget
imod at være med til at indkassere.
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Virkningen af Landbrugskonkurrencen.

Det siger sig selv, at en Indvandring af Landbrugs
produkter som den, vi have skildrer, maatte faa en ind
gribende Virkning paa selve det britiske Landbrug. For at
blive klar over denne, maa man undersøge Arealets Be
nyttelse. Man maa først iagttage Konkurrencens Indflydelse
paa Korndyrkningen, derefter se om Kvægholdet ændrer sig
i Forhold til denne, og endelig søge at komme til Klarhed
over, hvorvidt de Ændringer i Driftsmaaden, man eventuelt
naaer at fastslaa, følges af Ændringer i Ejendomsforholdene.
Hvad Korndyrkningen angaar maatte der ske Et af To.
Enten maatte man drive Arealerne endnu mere intensivt
end tidligere, eller man maatte indskrænke Benyttelsen af
Jord til Korndyrkning. Den intensivere Drift vilde give
sig Udslag i en endnu stærkere Anvendelse af Maskinkraft
end hidindtil, en stærk Udparcellering og havemæssig Drift
af Jorderne, øget Anvendelse af kunstig Gjødning o. s. v.
En Evolution i denne Retning vilde betyde en Øgning af
den nationale Produktion. Denne Vej er man imidlertid
ikke gaaet, eller i alle Tilfælde kun med en forholdsvis ringe
Del af Jorden. Der ses, som vi skulle godtgjøre. ganske
vist en Bevægelse i denne Retning, og jevnt fremadskridende
som den er, og under Hensyn til det vældige Forbrug at
Havesager, Frugt o. s. v. i et Land som Storbritanien, tør
man endnu ikke profetere med Hensyn til det Omfang,
denne Bevægelse vil naa. Men foreløbig overfløjes den af
sin Modsætning, Indskrænkning af Kornarealet, Udvidelse af
den permanente Græsgang, mindsket Anvendelse af Gjød
ning og Maskinkraft.
Et Blik paa de foranstaaende Indførselstabeller vil sige
En, at det først og fremmest er Storbritaniens egentlige
Brødfrugt: Hveden, der maatte rammes af den fremmede
Konkurrence. Allerede de naturlige Produktionsbetingelser
gjorde dette sandsynligt. Thi det fugtige engelske Klima
gjorde altid Hvedehøsten i store Dele af Landet usikker,
sammenlignet med Præriernes paalidelige Høstvejr. Ogsaa
de udstrakte, jævne Arealer i Nordamerika, der, som vist

66

ovenfor, i særlig Grad henviste til Anvendelsen af Maskiner,
virkede i samme Retning, ligeledes de lave Jordpriser o. s. v.
Tilbagegangen i Arealets Anvendelse til Hvededyrkning i
Storbritannien og Irland ses af nedenstaaende Tabel.
Tabel XXXXJ.

Besaaet med Hvede var (i 1000 Acres):

i

Aar.

1847.....................
1856—57.............
1867.....................
1870.....................
1874.....................
1880.....................
1881.....................
1882.....................
1883.....................
1884...................
1885.....................
1886.....................
1887.....................
1888.....................
1889.....................
1890.....................
1893..
1894.....................

England.

Wales.

Skotland.

Irland.

3140
3248
3391
2746
2641
2829
2467
2531
2349
2161
2198
2419
2321
2255
1799
1827

»
116
127
118
90
90
95
78
78
74
69
69
77
68
68
55
56

243
111
126
121
74
75
79
G8
69
55
56
50
69
59
62
44
45

743
544
261
261
189
149
154
153
95
69
71
68
66
99
91
93
55
49

De foren.
Konge
riger.

»
3640
3774
3831
3066
2967
3164
2713
2751
2553
2358
2388
2668
2545
2483
1955
1980

Som Tabellen viser, naaes Hvedearealets største Ud
strækning samtidig med de høje Kornpriser i Halvfjersernes
Begyndelse, for derefter at aftage jevnt og med ganske
smaa Svingninger. Aaret 1888 danner en Undtagelse, og
Grunden er ganske karakteristisk. Det er nemlig ikke Begjæret efter selve Hveden, der foranlediger Udvidelsen i
dette Aar, men derimod Efterspørgselen efter Hvedestraa, der
navnlig i Omegnen af de store Byer kan faa stor Betyd
ning. I samtlige Landsdele har Nedgangen i Hvedearealet
været forholdsvis betydelig. Tage vi Forskjellen mellem
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1874 og 1894, saa driver nu England 1,564,000 Acres:
mindre Hvedejord end i 1874, Wales 62,000 Acres, Skotland
76,000 Acres, Irland- 140,000 Acres mindre, og Tilbagegangen
for alle tre Riger har altsaa i det nævnte Tidsrum været
1,851,000 Acres. I Aaret 1894 androg derhos det Areal,
der overhovedet var under Kultur — o: besaaet, liggende
brak, som Græsgange o. s. v. — i England 24,880,717, i
Wales 2,856,955, i Skotland 4,892,183, i Irland 15,161,925
og i de forenede Kongeriger ialt 47,919,830 Acres. Altsaa
baade absolut og relativt er Indskrænkningen i Hvedearealet
betydelig. For Skotland, Wales og Irland har Hvededyrk
ningen saa at sige ingen Betydning mere, for England endnu
en Del, navnlig i de østlige Distrikter, men stadig aftagende.
Standsningen i Tilbagegangen vil maaske ikke bevirkes saa
meget af Kornets som af Straaets Værdi.
og Havre har lidt mindre ved Invationen. Byg
arealet er trængt noget tilbade. Havrearealet er derimod
gaaet noget frem, hvilket stemmer med Kreaturholdets
Fremgang, som vi snart skulle belyse.
For ikke at trætte Læserne ved at gaa for meget i De
taillen, skulle vi endnu kun give en Oversigtstabel, der
viser Arealets Benyttelse til alle Arter af Afgrøder i Aarene
1874—1884 og 1894 i Forhold til 1000 Acres af det under
Kultur værende Areal i hvert af de nævnte Aar.

5!
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Tabel XXXX1I.
Det gjennemsnitlige Forhold mellem det med alle
Arter af Afgrøde besaaede Land, samt Brak og
Græsgang i Aarene 1874, 1884 og 1894 pr. 1000
Acres Kulturland1) i Storbritanien.
Afgrøder.

1874.

1884.

1894.

1000 1000 1000
Acres. Acres. Acres.

Kulturland.

Permanent Græsgang1). Ialt...
Land under Ploven. Ialt..........

421
579

471
529

505
495

Hvede.................................
Byg...............................
Havre.................7..,
c
Rug.......................................
é
Bønner..............................................
o
. Ærter..................................................

116
73
83
2
18
10

82
67
90
li
7

59
64
100
g
8
7

Ialt...

302

261

241

Kartofler...........................................
Turnips og Kaalrabi.......................
Runkelroer.......................................
Kaal og Roer...................................
Vikker og Fladbælg.........................
Andre grønne Afgrøder.................

17
68
10
6
10
4

17
63
10
5
8
5

15
60
11
5
6
4

Ialt...

115

108

101

Kløver og Græs under Rotation..........
Hør.....................
Humle..........................................................
Bærfrugt......................................................
Brak eller ubesaaet Pløjeland.................

139

135
» 3)
2
» 4)
23

138

p

O

2
O
c
6
0

2
« ■')
21

*

Q

J

2
11

*) »Kulturland* — cultivated Land — omfatter alle Arter af Afgrøde
samt Brak og Græsgang, forsaavidt denne er i Rotation. Derimod
omfatter Begrebet ikke havemæssig dreven Jord, Skove, Plantager,
Bjerg og Hedeland.
Græsgang, der ikke piøjes op og i det Hele ikke er i Rotation,
s) Mindre end (2 Acre pr. 1000 Acres Kulturland.
4) Ikke særlig angivet.
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Allerede labellens første Tal vise, at Driften gaar i
extensiv Retning, idet den permanente Græsgang tiltager og
Pløjelandet aftager, Resten af Tabellen er kun en Bekræf
telse i Detaiilen af denne Kjendsgjerning.
Samtidig maa imidlertid en Bevægelse i modsat Ret
ning noteres, idet Havebruget er under afgjort Udvidelse i
de senere Aar, men denne Bevægelse i Retning af Intensitet
overfløjes ganske af hin.
Ville vi endelig fremdrage et vægtigt Moment til Be
dømmelse af Bevægelsen i det engelske Agerbrug, kunne vi
hidsætte Landets Indførelse af kunstig Gjødning.
Denne har med mindre Svingninger holdt sig nogen
lunde paa samme Standpunkt i Tiaaret 1884 til 1893, naar
man beregner den efter Vægt, hvorimod den har været i
Nedgang, beregnet efter Pris. Nedenstaaende Tabeller vise
Forholdet.

Tabel XXXXI1I.
Der in diørt c s i de forenede Kongeriger i Aarene
1884 til 1893 Gjødning i Tons og £.
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

512,748Tons
514,728 >
492,178 >
518,004 >
554,105 >
602,296 »
632,728 »
565,507 »
593,905 >
542,561 >

=
=
=
—
—
—
=
—
=
—

2,644,458 £.
2,470,268 »
2,221,677 »
1,999,958 >
2,192,313 >
2,439,439 »
2,413,754 »
2,371,797 >
2,270,347 >
1,823,687 »

Naar man tager i Betragtning, at Nedgangen i Vær
dien at den indførte Gjødning i væsenlig Grad hidrører fra,
at der er indført mindre Vægte af den værdifuldere Gjødning,
saa er der i al Fald ingen Stigning at konstatere i Ind
førselen. Men dette maatte der have været, dersom man
gjennem intensiv Drift havde søgt at øge Foldudbyttet.
Vi komme endelig til Spørgsmaalet om Kreaturholdet,
hvis Betydning paa Forhaand maa formodes at være i Stigen,
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svarende til den tidligere paaviste Udvidelse af den perma
nente Græsgang. Dette forholder sig ogsaa som Tabel
XXXXIV viser saaledes.

Tabel XXXXIV.
Landbrugets Heste og Kreaturhold i Storbritanien
i Aarene 1874, 1884 og 1894.
Dyr.

Heste.....................
Hornkvæg..............
Faar.......................
Svin.......................

1874.

1884.

1894.

1,311,739

1,414,377

1,529,461

6,125,491

6,269,141

G,347,113

30,313,941

26,068,354

25,861,500

2,422,832

2.584,391

2,390,026

At Antallet af Heste er tiltaget i de sidste 10 Aar
stemmer egentlig ikke med den extensivere Drift, vi have
karakteriseret, men maa særlig forklares. Grunden er den,
at man har begyndt at lægge sig efter Hesteavl, der i den
senere Tid har vist sig rentabel. Dette viser sig ogsaa, naar
man opløser de i Tabel XXXXIV angivne Hovedtal, idet da
baade Antallet af Plage og af Følhopper er steget. Fra
drager man Hovedsummen af disse, viser det sig, at An
tallet af Heste anvendte i Landbruget i 1894 kun er c. 10,000
mere end i 1884, saaledes at en Stigning af c. 100,000 Stkr.
falder paa Plage og Følhopper.
Faareavlen er som Tabellen viser aftaget i begge Fiaar,
hvilket naturligt hænger sammen med den betydelige Ind
førsel af Faarekjød og Faar fra oversøiske Pladser. Dog er
Faareholdet i Overensstemmelse med Driftens extensive
Præg stadig forholdsvis betydeligt. Ogsaa Svineholdet er
gaaet nedad, men vil ved opadgaaende Konjunktur i Svinekjød hurtig øges, fordi dette Dyr, hvor der haves gode
Stammer, hurtigt kan følge Konjunkturen.
Endelig er der Hornkvæget, hvis Antal er stigende i
begge Tiaar.
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Hovedresultatet af de anførte Data er altsaa dette: at
den oversøiske og den russiske Konkurrence kar indskrænket del
egentlige Agerbrug i Storbritanien, navnlig Hvededyrkningen.
Selve Driften gaar i dobbelt Retning: til den ene Side mod
Havebrug og Frugtdyrkning paa Parceller i Nærheden af
de store Byer, til den anden mod extensiv Drift med sta
dig øgede Arealer, udlagte som Græsgange med Kjødproduktion
som Formaal. Dette hænger naturligt sammen med, at Kjødpriserne længer end Kornpriserne have modstaaet Konkur
rencens .Tryk. Navnlig gjælder det det fortrinlige engelske
Oxekjød, hvis Kvalitet næppe endnu naaes af noget andet
Land.
Det maa yderligere bemærkes, at 1 abel XXXXIV ikke
giver noget fuldkommen paalideligt Billede af Øgeisen i
Kreaturholdet, der med Sikkerhed tør siges at være større
end angivet i Tabellen. Dette ligger i, at Kreaturtællingen
finder Sted den 5. Juni, men da det ved rationelt Opdræt
er lykkedes at gjøre Dyrene hurtigere slagtefærdige end hid
indtil, saa er et tilsvarende større Antal allerede omsatte
inden Tællingen, og optræde altsaa ikke i denne. Heller
ikke kan man af den se, at Dyrene i det Hele ere kjødrigere og værdifuldere nu end tidligere. Begge torhold
gjælde baade Hornkvæg og Faar.
Spørges der om 'denne ændrede Drifts Indflydelse paa
Kapitalanvendelsen i Landbruget, maa der svares, at den i
Modsætning til, hvad man ved første Øjekast skulde tro, stil
ler store Krav til denne, men i en anden Retning end før.
Ganske vist er Driften fra et landbrugsteknisk Standpunkt,
som ofte anført, bleven extensivere og skulde saaledes koste
mindre. Dette er naturligvis ogsaa Tilfældet, hvor man
simpelthen har ladet Jord udgaa af Rotation og henligge
som permanent Græsgang. Men hvor man anvender ratio
nel dreven Græsgang, kræves der betydelige Pengeoffre og
megen Tid, inden man har naaet at danne et første Klas
ses Græsdække. Det skal ifølge den engelske Landbrugs
kommissions Indberetning tage 7 til 10 Aar at fremstille et
saadant, og Græsgangenes Udrensning, Gjødning, Afvan
ding o. s. v. skal kræve fra 3 til 4 å 5 £ pr. Acre. Naar
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Men atter lier er Grundlaget for Sammenligningen
uheldigt, fordi Befolkningstætheden er højst forskjellig,

(SOnl 122 )■
Sammenligningen bør formentlig gjøres mellem al
Landbrugsjord og Kreaturbestanden paa begge Sider. Fore
tager man Beregningen paa dette Grundlag, idet vi reducere
Faar og Svin til Hornkvæg og kalde Resultatet »den redu
cerede Kreaturstyrke«, stiller Forholdet sig betydeligt bedre.
Det nævnte Areal udtrykt i Acre (1 Acre regnet til
3/i Td. Land) bliver nemlig:
I Danmark (1888) .... c. 6,923,887 Ac.
I Storbritanien (1894). . . 32,629,855 »
eller med runde Tal henholdsvis 7 Mill, og 321/2 Mill.
Acres.
Hvad vi have kaldet den reducerede Kreaturstyrke var:
I Storbritanien (1894) . . . 11,254,870 Stk.
I Danmark (1893)
2,111,232 »
Medens her altsaa den reducerede Kreaturstyrke i Stor
britanien er godt 5 Gange saa stor som i Danmark, er Stor
britaniens Landbrugsareal kun c. 4:3/4 Gang saa stort, og der
skulde altsaa være Overvægt i Intencitet paa Storbritaniens
Side,
Dette viser sig dog ved nærmere Undersøgelse ikke at
være Tilfældet. Thi den høje Kreaturstyrke i Storbritanien
naas ved det forholdsvis meget store Faarehold — c. 26
Mill. Stk. — i dette Land. Men vil man benytte Besæt
ningen som Maalestok for Driftens Intencitet, maa man na
turligvis se bort fra Faaréholdet, naar dette er forholdsvis
meget stort, fordi Faaret netop egner sig godt for extensiv
Drift. Hvor Spørgsmaalet er om Besætning og intensiv
Drift, er det naturligvis Hornkvæget, der er afgjørende, og
tage vi dette og Svinene, der ogsaa have Betydning i For
holdet, saa faa vi i
Storbritanien . . . 6,944,720 Stk.
Danmark
1,903,473 »

Da nu som anført Storbritaniens Landbrugsareal er c.
4;!/( Gang saa stort som Danmarks, skulde dets saaledes

74

reducerede Kreaturstyrke være c. 9 Millioner Stk., dersom
Forholdet skulde være lige. Imidlertid er den som anført
kun henad. 7 Mill. Stk., hvilket stemmer med den mere ud
strakte Benyttelse af permanent Græsgang, altsaa med den
extensivere Drift.
Det forholdsvis mindre Antal Kreaturer, der holdes i
Storbritanien, hænger altsaa dels sammen med den udstrakte
Benyttelse af naturlig Græsgang i Stedet for som hos os
af Staldfodring, men dels ogsaa med den forholdsvis mindre
Mælkeridrift. Dog begynder der paa dette Omraade at vise
sig nogen Bedring idetmindste med Hensyn til Mælkesalget
og Ostefabrikationen. Rundt om de store Byer begynder
der i stigende Tal at rejse sig Fæliesmælkerier og de fine
Stilton og Chester Oste udgaa fra disse. Derimod synes
Smørproduktionen heldigvis for os stadig at staa tilbage.
Der indføres, som Tabel XXXXV viser, stadig Smør
i stigende Kvanta.

Tabel XXXXV.
Indførsel af Smør til Storbritanien fra 1888—1894.
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

84,000 Tons.
96,000 »
101,000 >
107,000
109,000
116,000
>
129,000

Af denne Masse tager Danmark stedse mere end noget
andet Land, nemlig henholdsvis 30,000, 34,000, 41,000,
44,000, 43,000, 47,000 og 55,000 Tons. Derefter kommer
Frankrig, Sverrig, Australien o. s. v.
Om man nu vil vinde frem paa dette Omraade med
Tiden, og om dette vil virke tilbage paa Driften og gjøre
den mere intensiv, er det umuligt at have nogen Mening
om. Danmark bør naturligvis gjøre sit til, at det ikke
sker, ved at hævde sin dominerende Stilling i Smør
markedet.

io

Faktisk er det altsaa, at den oversøiske Konkurrence har
haft den Virkning paa det engelske Landbrug, at det egentlige
Agerbrug mere og mere opgives for Kvægdrift, og at denne
extensiv med omfattende Benyttelse af permanent Græs
gang, forholdsvis ringe Bestand af Hornkvæg og stor af Paar;
mere Kjødproduktion end Mælkeriproduktion. — Imod denne
Bevægelse, der er den herskende, gaar nu en anden, men nlige
svagere i modsat Retning, der øger Havebruget og Mælkenerne.

Det sidste Spørgsmaal, der nu bliver at afgjøre, er de
ovenfor belyste Forholds Indvirkning paa Jordfordelingen,
et Spørgsmaal af den største sociale Betydning.
Hvor Driften i et Landbrug bevæger sig i extensiv
Retning, plejer de meget store Ejendomme at tiltage i An
tal og at øge deres Arealer. Dette er ganske naturligt, fordi
der til vidtstrakte permanente Græsgange kræves megen
Jord. Denne Bevægelse findes ogsaa udtrykt i den engelske
Statistik, idet i Storbritanien fra 1880 til 1885 Antallet paa
Ejendomme paa over 1000 Acres øgedes fra henholdsvis
585 til 663, og det af dem indtagne Areal fra henholdsvis
758,785 Acres til 882,615 Acres.
Videre maa vi i Statistiken søge et Udtryk for den
svagere Bevægelse i modsat Retning, vi have belyst i det
Foregaaende, hvilken jo gik ud paa en Øgelse af Have
lodder og mindre Mejeribedrifter. Denne skulde erkjendes
gjennem en Øgelse af Parcellerne, og de smaa Jordbrug,
der jo desuden er støttet stærkt af Lovgivningen gjennem
de saakaldte »Small house-holdings acts«.
Ogsaa denne Bevægelse træder tydeligt frem i Stati
stiken. De selvstændigt drevne Parceller under 1/4 Acres
— Allotments — øgedes i Antal fra 1873 til 1890 saaledes:
1873
1886
1890

243,398
. 357,795
455,005

altsaa næsten en Fordobling i Depressionsperioden.
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Antallet af Smaalodder fra x/4 til 50 Acres øgedes saaledes:
1875

388,941

1880

391,429

1885
1890

392,203
409,422

Som Tabellerne XXXXVI og XXXXVII vise, strækker
Øgeisen sig nu videre op igjennem de næste to Drifts
klasser (50—100 Acres og 100—300 Acres), hvilket altsaa
vil sige, at den egentlige Mellemstand — Gaarde fra henimod 40 Tdr. Land til 225 Tdr. Land — endnu ikke op
suges af Stordriften, hvorimod denne gjør sig gjældende
paa Ejendomme fra 300—500 Acres og paa Ejendomme fra.
500—1000 Acres. De første gaa tilbage baade i Antal og
i Areal, de sidste gaa en Ubetydelighed tilbage i Antal, men
stige i Areal. Disse er den Gruppe, der kommer lige efter
de store Ejendomme — Latifundierne — og det, at de
mindskedes i Antal, men øgedes i Areal viser altsaa, at de
stræbe efter at følge Latifundierne. Der staar i denne
Gruppe en Kamp om, hvem der skal løfte sig op over
Gruppens Niveau og blive Latifundie, og hvem der skal
synke ned i Gruppen, eventuelt ud af den og ned i den
næste, der i særlig Grad socialt maa betale Omkostningerne
ved Landbrugsteknikens Omlægning.

Tabe] XXXXVI.
Antallet af Bedrifter i Storbritanien.

>

1880.
50— 100 Acres... .. 64,095
100— 300
> ... .. 78,721
300— 500
» ... .. 14,078

>

500—1000

»

... ..

over 1000

»

...

Fra
»

4,831

1885.
64,715

79,573

13,875
4,826

664

Tabel XXXXVII.
De enkelte Bedriftgruppers Areal udgjorde.
1880.
Fra 50- 100 Acres............ 4,662,640 a.
» 100— 300
> ............. 13,482,925 a.
» ............ 5,266,082 a.
> 300— 500
> ............ 3,120,588 a)
» 500-1000
» ............
758,785 a.
over 1000

1885.
4,746,520
13,658,495
5,241,168
3,147,328
881,615

a.
a.
a.
a.
a.

Dersom man nu ud af disse Tal vil slutte, at Overgangen til extensivt Landbrug i Storbritamen ikke har den
sociale Virkning som andensteds, at Mellemstanden maa af
give sine Arealer ned efter og opefter, dels til Parceller og
dels til Latifundier, saa vilde man efter vor Mening slutte
aldeles galt, og det af følgende Grunde.
For det første ligger Besiddelsesniveauet for Mellem
standen i Storbritanien højere oppe end paa Fastlandet, paa
Grund af den større Velstand og de større Forhold i det
Hele.
Men dernæst er det Tidsrum, Statistiken i Tabel
XXXXVI og XXXXVII omfatter, altfor kort til, at man
kan udtale nogen begrundet Mening om Bevægelsens For
løb. Man erindre, at den udenlandske Konkurrence begyn
der i sidste Halvdel af Halvfjerserne. Denne skal nu først
virke økonomisk — Prisfald —, derefter teknisk — exten
siv Drift — og endelig socialt gjennem Ændring i Jord
fordelingen. Hertil er ti Aar for lidt. Tabellerne XXXXVI
og XXXXVII gaa kun til 1885, og naar man erindrer,
hvor lang Tid det tager, inden en Landmand er naaet saa
vidt, at han gaar fra Gaarden eller opgiver større Arealer
af dgn, maa man endda undre sig over, at Bevægelsen faar
et saa bestemt Udtryk som i de nævnte Tabeller allerede i
1885. Men fra dette Aar af tager netop den udenlandske
Konkurrence Fart, hvilket viser sig klart i Driften, dels ved
Indskrænkningen af Hvedearealet — se Tabel XXXXII —,
men endnu mere ved ØgeLsen af den permanente Græs
gangs Areal. Denne Øgelse var fra 1884 til 1894 ikke
mindre end 1,175,249 Acres, der sikkert ikke ville undlade
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at sætte Spor i Ejendomsfordelingen i dette Tiaar. Men
desto værre staa vi uden Midler til at forfølge dette Spor,
da vi ikke have kunnet opdrive den paagjældende Statistik
her i Landet, og det forskrevne Exemplar næppe vil naa.
os inden denne Afhandling sættes.
Hvad man da paa det givne Grundlag kan sige om
den ofte omtalte Konkurrences Virkning paa Jordfordelingen
i Storbritanien til 1885 er dette: at vi i den indtil da optagne
Statistik se Begyndelsen af en Bevægelse, der gaar i sædvanlig
Retning, under lignende Forhold, nemlig dels i Retning af
0gelse og Udvidelse af Latifundiebesiddelsen, dels i Retning af
Smaadrift, endelig støttet af Lovgivningen stærkere igjen i Ret
ning af Parceldrift.
Latifundiedannelsen begynder sin Opsugningsproces i
de den nærmest staaende to Grupper, hvis Besiddere maa
antages at være de forholdsvis økonomisk svageste
).
*
Dc
mellem disse Grupper og Smaadriften staaende Bedrifter ud
vide sig endnu — om end kun svagt —, maaske ved, hvad
der tilfalder dem under Destruktionen foroven, men idet vi
erindre, at den extensive Bevægelse fortsættes fra 1885 maa
det ventes, at den tilsvarende Opsugningsproces og Udparcel
leringsproces efterhaanden vil naa de hidindtil urørte Grup
per af de mellemstore Besiddelser eller Forpagtninger, indtil
disse optræde med et Arealomraade, der i det Væsenlige
kan drives af Ejeren eller Forpagteren med Familie.
Om denne Forventning slaar til, vil Statistiken over
Jordfordelingen i 1895 vise.

*) Et tilsvarende Forhold finde vi i Tyskland, hvor de smaa Gods
ejere have den forholdsvis mindste økonomiske og sociale Mod
standsevne mod Krisen, og i Danmark, se Afsnit IV.
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Tabel XXXXIX.
Den i Tyskland forpagtede Jord i pCt. af Antallet
af Bedrifter i de enkelte Driftskategorier og i pCt.
af hver Driftskategoris samlede Areal.
pCt. af pCt. af DriftsBedrifternes kategoriens
Antal.
samlede Areal.
Parceller under 1 Hektar
29,8
33,Smaalodder — 1—10 Hektar.........................
5n
13,,
Mellemstore Bedrifter — 10—100 Hektar ...
2,4
6,7
Større og store Bedrifter over 100 Hektar...
20,7
22,4

Den første Tabel — XXXXVIII — lader strax ane, at
Jordfordelingen er uheldig. Thi ifølge den findes der af
godt ol/4 Mill. Bedrifter over 2,300,000 — 2,323,174 —,
der henhøre under de saakaldte Dvergbrug.
Disse Dvergbrug omfatte kun 2,4 pCt. af hele Tysklands
Landbrugsareal, ialt altsaa 764,855 Hektar. Paa hver Bedrift
kommer altsaa gjennemsnitlig c. 0,;. Hektar eller c. x/2 Td. Ld.
— Henimod Halvdelen af samtlige tyske Landbrug ere altsaa
paa gjennemsnitlig c.
Td. Ld.
Se vi nu paa den sidste Driftsklasse med de »større
og store Bedrifter«, saa finde vi ogsaa her et Misforhold.
Denne Klasse, hvis Minimumsgrændse er Ejendomme paa
c. 181 Td. Ld., omfatter kun 24,804 Bedrifter af godt
5y4 Million o: knap x/2 — 0,47 — pCt. Men Klassen om
fatter 24,4 pCt. af hele Landbrugsarealet, ialt 7,776,029 Hektar.
Gjennemsnittet af hver Ejendom er altsaa c. 31.3 Hektar eller
c. 567 Td. Ld.
I den ene Ende har vi altsaa over 2,300.000 Bedrifter
med gjennemsnitlig c. l/2 Td. Ld. hver, i den anden 24,804
Bedrifter med gjennemsnitlig c. 567 Td. Ld. hver. I Midten
findes en ganske overvejende Kategori med fra l,s til
18,i Td. Ld., og endelig en ringe Part — 12,40 pCt. af
samtlige Bedrifter, som vi vilde kalde Mellemstand, med fra
c. 18 til 181 Td. Ld. Det ses ved første Blik, at en saadan
Jordfordeling er uheldig, og det er selvindlysende, at Sagen
ikke bliver bedre derved, at det forholdsvis langt overvejende
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Antal af Forpagtninger netop findes i disse to Driftsklasser
— se Tabel XXXXIX —.
Men trænge vi dybere ned i Forholdene, saa stiller
Sagen sig langt værre, end det kan ses af de foran opførte
Tabeller. Vi se nemlig da, at Stordriften i Tyskland saa at
sige er samlet i et Hjørne af Landet nemlig i Preussens
saakaldte 7 østlige Provindser — Pommern, Posen, Øst- og
Vestpreussen, Brandenburg*), Schlesien, Provinsen Sachsen —
og i begge Meeklenburgerne, hvor den ejer fra 27 pCt. —
Provinsen Sachsen — til 61 pCt. — Mecklenburg Strelitz
— af Landet.
I de nævnte 7 østlige Provindser ejes mere end y3 af
alt Land af forholdsvis faa Godsejere, og disse Provindser
udgjøre nærmere Halvdelen end Trediedelen af hele Tysk
land — 226,962
Kilometer af 540,423 H Kilometer,
Berlin fraregnet —. Det forholdsvis ringe Antal af 1882
Ejere — juridiske Personer medregnede —, hvis Godser ere
over 1000 Hektar, eje med Skov og Landbrug 30,22 pCt
af disse Provindsers hele Kulturflade, og 158 Ejere med
Godser paa mere end 5000 Hektar, eje tilsammen 7,79 pCt.
af Provindsernes Skov- og Landbrugsareal.
Kommer nu hertil en fortvivlet historisk Overlevering
i social som i økonomisk Henseende, en i det Store og
Hele daarlig sandet Jord, der ifølge sin daarlige Beskaffenhed
paatvinger Ejeren Korndrift som Basis, i vid Udstrækning
Mangel paa Kapital, ganske elendige Arbejderforhold og
endelig en Stand af Ejendomsbesiddere, der indtage en gan
ske særlig social og politisk Stilling, af Grunde, der væsenlig
ligge udenfor deres Stilling som Landmænd, saa vil man
forstaa, at vi her staa overfor en Kombination af uheldige
Omstændigheder, der mange Gange forstærker Virkningen
af Landbrugskrisens almindelige Aarsager, som gjør, at en
Sammenligning med vore Forhold slet ikke kan drages, og
som i Jet østlige Tyskland drager Landbrugsspørgsmaalet
sammen til en gordisk Knude, der ikke kan løses, men maa
hugges over.
*) Her og i de følgende Bemærkninger holdes 'Berlin udenfor.
6
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ii.

Oversigt over Landbrugets historiske Udvik
ling i det tyske Østen.

Det Territorium, vi her omtale, er det gamle tyske
Kolonisationsterritorium, der fra det 11. til det 14. Aarhundrede koloniseredes, ganske særlig med hjemvendende Kors
farere, hollandske og flamske Bønder. Disse Bønders Stilling
var saa underlig det lyder, naar man tager Hensyn til den i
de sidste 2—300 Aar, en ganske anden og lykkeligere end
Bøndernes i det øvrigere Tyskland. Medens de sidste vare
Hørige eller Livegne, vare hine frie Folk. De var udtryk
kelig koloniserede efter saakaldet flamsk Ret, det vil sige
kun med offentligretlige ikke med privatretlige Pligter.
Mellem dem sad Riddere, NB paa Lehn, uden privatretligt
Forhold til Bønderne, og kirkelige Stiftelser, ligeledes uden
privatretligt Forhold til dem. Men disse Lehn blev arvelige.
Lehnsridderne forvandlede sig til Riddergodsbesiddere. Lands
herrens — Markgrevens, senere Kurfyrstens — Afhængighed
af »Stænderne« nødte ham til at afstaa flere og flere af sine
Kettighedcr — Landshøj lieden — til Ridderne og Gejstlig
heden, og lidt efter lidt fuldbyrdedes Udviklingen saaledes, at
Byrderne kom til at hvile paa Jorden, og Bonden sank
ned i Hørighed. Det kan Skridt for Skridt paavises, hvor
ledes der fra alle Sider er arbejdet paa at ændre Pligternes
offentligretlige Karakter til en privatretlig, og hvorledes sam
tidig med, at Ridderen — den lønnede Soldat — under
Indflydelse af Stæderncs og Industriens Opkomst forvandles
til Landmand, hans Areal udvides paa Bekostning af
Bøndernes, og hvorledes disse synke ned til at blive hans
Livegne. — At denne Udvikling ikke finder Sted uden
Modstand fra Bøndernes Side er selvindlysende. Idet Lands
fyrsten overdrager sine Rettigheder til Ridderne, kunne disse
efter tysk Ret sætte sig i Besiddelse af den Forpligtedes
Ejendom, dersom Pligten ikke efterkommes. Dette sker i
talrige Tilfælde. Vi høre fra V\Cark-Brandenburg i Be
gyndelsen af det 15. Aarhundrede ikke om Andet end
Kampe mellem Riddere og Bønder. Overalt manifestere
de sig i ødelagte Landsbyer og ledigstaaende Bondegaarde>
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hvis Ejere ere flygtede eller ihjelslaaede, og hvis Ejen
domme okkuperes af Ridderne. Mellem disse og Bønderne,
hvis sociale Stillinger oprindelig ikke vare meget forskjellige,
opstod der efterhaanden socialt som i enhver anden Hen
seende et gabende Svælg.
Saaledes var Tilstanden 1411, da den første Hohenzoller, Kurfyrst Friederich I. forlehnedes med Brandenburg.
Denne Fyrste standsede et Øjeblik Udviklingen, men hans
Efterfølger, Legemliggjørelsen af Datidens Agrarideal ^Albrecht
Jlcliilles paaskyndede den saa meget mere. Og nu kommer
den Tid, da den særlige Bevægelse i de her omtalte Egne
falder sammen med den almindelige Stræben fra hele det
tyske Ridderskabs Side efter at øge Bøndernes Byrder og
trykke Bonden ned. Det vides, hvorledes denne Bevægelse
mødes med den frygtelige Bondeopstand, der gaar under
Navn af »den store tyske Bondekrig« — 1525 —. Denne
Bevægelse er ikke alene interessant som umiddelbar natur
retlig Reaktion, men endnu mere ved den statsretlige Tanke,
der besjæler den, og som gaar ud paa Spørgsmaalets Løs
ning gjennem en Forening af Kejsermagten med Borger og
Bonde paa Basis af Tysklands Enhed. — Bondeparlamentet
i Heilbronn. — Men til Forstaaclse af saadanne virkelig
politiske Tanker hører der enten primitive Bondehjerner
eller virkelige Intelligenser, som Carl V.s Kantsler, der netop
foreslog Kejseren at benytte Bevægelsen paa denne Maade.
— Det skete ikke. Hvorledes Bevægelsen forløb og hævnedes er bekjendt. Mere end 100,000 Bønder sloges ned
og Joachim af Brandenburgs praktiske Motivering af Myrde
riernes Ophør: »hvem skal pløje Markerne for os, naar vi
slaa alle Bønderne ihjel«, er betegnende.
Denne Bevægelse, der til Tysklands Ulykke strander
paa en svag Centralmagt, der ikke formaaede at gribe det
gunstige Øjeblik til at løsgjøre sig fra Afhængigheden af
den altfor stærke Overklasse, virkede ud til Tysklands yder
ste Grændser, ja over dem.
I Sammenhæng med de brandenburgske Fyrsters stadige
Pengeforlegenhed virker den til i det 16. Aarhundrede lige
frem at legalisere en Tingenes Tilstand, der indføres fuldß*
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kommen egenmægtig og i stik Strid med de oprindelige
Forhold.
Baade over Jorden og over Bondens Personer
udøver Ridderen mere og mere Herskabshøjheden. Den
Bonde, der begyndte med som fri Mand i en Arvefæsters
Stilling med Ret til at sælge og antsætte, at sidde paa sin
Jord, som Ingen kunde forjage ham fra, maa 1540 og 1572
finde sig i, at Godsejeren ligefrem berettiges til at inddrage
hans Jord mod »Erstatning« — der NB. i Reglen kun om
fatter Bygningernes Værdi —, naar han — Godsejeren —
ønsker at udvide sit eget Areal og vil paatage sig de af
Bonden hidtil ydede Afgifter og Tjenester. Efterhaanden
som Trykket stiger, opgive Bønderne i Mængde deres Ejen
dom og tage for den, hvad Godsejeren vil give. De gaa i
Krigstjeneste som hvervede Landsknægte. Forestillingen om
Jorden som oprindelig tilhørende Godsejeren og ikke Lands
herren begynder at fæstne sig. Bondens Arveret til sin
Ejendom taber sig i samme Forhold. Der paalægges Afgifter
til Godsejeren ved Arvegangen og derefter tiltager Ridderen
sig Ret til at stadfæste Efterfølgeren, senere til at udnævne
ham. Dertil kommer Indførelsen af Romerretten og de
Misbrug i Riddernes Favør, der knytter sig til denne. Følgen
er Udvidelse af Godsejerarealet, Indskrænkning af Bondejorden.
Men saasnart Forholdet mellem disse to Ejendomsklasser
er forrykket til en vis Grad, begynder Godsejeren at mangle
Arbejdskraft.
Atter benyttes Kurfyrstens i økonomiske
Vanskeligheder begrundede Afhængighed. For at faa Penge
bevilligede, maa han imødekomme Ridderskabets Fordringer
paa Udvidelse af dets Herskabsrettigheder.
Gjennem en
Række Forordninger udstedte i Tidsrummet fra 1527—1572
— Joachim I. og Joachim II., altsaa umiddelbart efter den
store Bondekrig — indføres Tyendetvang, ?: Bonden for
pligtes til at lade sine Børn tjene som Tyende paa Godserne.
Desuden skulle Bønderne selv møde to Dage om Ugen for
at forrette Arbejde paa Godset og i Høsttiden saa ofte, det
forlangtes. Dermed er Hørigheden indført, men Udviklingen
fortsættes i samme Retning.
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For at sikre Godsejeren Arbejdskraftens Tilstedeværelse
indføres Stavnsbaandet.
Og nu følger Trediveaarskrigen, under hvilken netop
Mark Brandenburg synker ned i den dybeste Elendighed.
For at forstaa Forholdene i disse Landsdele fuldt ud, ja for
at forstaa den mærkelige Modsætning ogsaa i Nutiden mel
lem preussisk Magtstilling, Arbejdet i Videnskaben og Er
hvervslivet paa den ene Side, og den preussisk Over- og
Underklasses saa paafaldende pauvre Kulturliv paa den anden,
maa Tilstanden netop paa dette Tidspunkt, Trediveaarskrigens
Slutning, staa ganske klar for En. Man maa have læst
nogle af de i al deres Naivitet plastiske Fremstillinger, som
Øjenvidner have givet. Først da begriber man den navn
løse økonomiske Elendighed og den utrolige Raahed, i hvil
ken særlig disse Egne vare nedsunkne. Først da forstaar
man, at Treusten, trods det glimrende Arbejde, der er udført
og daglig udføres paa næsten alle Omraadej, er intet Kultur
land i samme Forstand som ddanmark eller Sydtyskland.
Modsigelsen løses kun, naar man erindrer, at vi her staa
overfor en kun godt to Aarhundreder gammel Kultur, der,
under kraftige Piskeslag af en stærk Herskerslægt, er saa at
sige stampet op af Jdrden, og det af en karrig og fordrings
fuld Jord. Derfor er paa næsten alle Livets Omraader disse
Preusseres »Skole«. saa beundringsværdig, derfor kunne vi
andre lære saa uendelig meget af dem, derfor har de over
hovedet — i en vis Forstand — ydet andre Nationer mere
af deres Arbejde, end de selv har haft ud af det. Skolen
er deres faste Fundament, paa den ved de, at de staar sik
kert. Men ud over den, op over den kan de vanskeligt
komme, og den Dag, de ikke kunne exercere paa en Val
plads, men maa nøjes med at slaas, er det højst sandsynligt,
at dc fåa Prygl. Derfor denne beundringsværdige aandelige
Produktion hos Mennesker, der, naar vi skal være ærlige,
slet ikke er Kulturmennesker, og ikke kan være det, fordi
man ikke kan lave Kultur paa to Hundrede Aar, overhovedet
ikke kan exercere en Kultur op, men nok Folk, der kunne
arbejde fortræffeligt selv paa aandelige Omraader.
Men dette Værk maatte da til en Begyndelse »Markens«
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karrige Jord bære. Stolt er dens Ridderskab over den
Rolle, det har spillet i Preussens Krige og i dets Admini
stration. Dermed mener det at have betalt Landet, hvad
det berøvede det ved at bringe Bønderne under sig. Den
Dag idag er det i dette Arbejde, de ser Berettigelsen til at
stille de vidtgaaende Krav om Hjælp af Staten, som de
stille. Det er fra socialt Standpunkt først og fremmest, at
disse Krav stilles og forsvares politisk.
Under Tredi veaarskrigen sank Bønderne ned til at blive
Livegne, men samtidig begynder en modgaaende Bevægelse
i Sammenhæng med Landsfyrstens Stræben efter at frigjøre sig
fra Afhængigheden af Stænderne. — 1640 tiltræder den store
Kurfyrste Regjeringen. Ludvig XIF.s og Colberts samtidige
kunde selvfølgelig ikke som de tidligere Kurfyrster identi
ficere sin Politik med Adelens. Tvertimod maatte han i
Forening med Borger og Bonde bryde Adelsvældet, lade
Overskuddet af disse Samfundsklassers Arbejde tilflyde Stats
kassen, istedetfor en Overklasse, der i sin for store Magt
fylde var en Trussel baade opefter og nedefter, og altsaa
en Fare for Helheden. Den feudale Standsindividualisme
kom her som andensteds i Modsætning til den natio
nale Absolutisme. Under Merkantilismens Ledelse begyndte
det sluttede By- og Provindsmarked at udvide sig til et
Nationalmarked. Kundeproduktionen til en Vareproduktion.
Adel og Gejstlighed i Nedgang, Borger og derefter Bonde
i Opgang som social Følge.
Men det gik langsomt. Adelen maatte ikke forskrækkes
før Centralmagten var stærk nok til at sætte haardt mod
haardt. Endnu 1653 maatte Kurfyrsten befale Byerne og
Domænerne at udlevere Bønder, der vare flygtede fra God
serne. Men samtidig begyndte maa, ligesom senere her,
Bondeløftelsen paa Krongodserne, hvor man gik ret radikalt
tilværks. Her var Arbejdet imidlertid forholdsvis let, fordi
Landsherren tillige var Godsejer. Men udenfor Krongodserne
var Modstanden stærk og langvarig. Naar Friederich Wilhelm I.
— 1713—1740 — besøgte Pommern og Ostpreussen og saa
de usle Marker, der næsten Intet bar, sendte han i de kraf
tigste Udtryk Død og Forbandelse over Livegenskabet, der
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bar Skylden; men vilde han hæve det, mødte han forbitiet
Modstand ikke alene hos Godsejerne, men ogsaa hos Byer
nes Bureaukrati. Der maatte gaaes frem Skridt for Skridt.
Først gjaldt det atter at indføre Arvelighed pn.a Bondejoiden.
Derefter maatte Bøndernes Byrder lettes, hvilket skete 1<33,
og under Frederik den Store 1749 ved Optagelsen af »Ur
baner«, i hvilke Bønders og Godsejeres Pligter og Rettig
heder bestemtes. Man gik altsaa fra vilkaarlige Ydelsei til
lovbestemte, hvilket vel kan betegnes som en Løftelse fra
Livegenskabet til Hørighed. Man gik videre. Ridderne
maatte udlevere Bondegaarde, som de tidligere havde ind
draget, hvorved det maa erindres, at enhver Øgelse af det
adelige Gods var en Mindreindtægt for Staten, fordi den
priviligerede Adel var skattefri, medens enhver Udvidelse af
det skattepligtige Bondegods var en Merindtægt for Staten.
Ligeledes havde Bøndernes Løftelse Betydning for Landets
Forsvarskraft, og endelig maatte landbrugstekniske Hensyn
mere og mere kræve Bondens fuldstændige Frigørelse.
Men medens dette Afsnit af Preussens Historie yder interes
sante Bidrag til Forstaaelse af Fællesskabet i Interesser mel
lem Centralmagten og Underklassen, saa viser den paa den
anden Side selv en stærk absolutistisk Regjerings Afmagt
overfor det Overleverede. Det lykkedes Fr. Wilh. II —
17Sß__1797 — i Aaret 1789 at indføre nye Urbaricr, der
satte en Stopper for Bondelandets Inddragelse, men baade
hans og Fr. Wilh. I’s gjentagne Befalinger om Livegen
skabets Ophævelse strandede faktisk paa Adelens og Bureau
kratiets Modstand. Endnu den preussiske Landret af 1794
legaliserer en Tilstand, der faktisk er idetmindste Hørighed,
medens kun Udtrykket er ombyttet med »Godsundei-

danighed«.
Først efter Slaget ved Jena bryder den ny Tid igjennem.
1807 fremkommer det Hardenbergske Reskript, der i alle
økonomiske Spørgsmaal bæres af physiokratiske og Adam
Smithske Ideer. Derefter skulde jo Alt ordnes af sig selv.
Men det store Spring kan under de fbrhaandenværende For
hold ikke gjøres saa pludseligt. Derfor udtaler Reskriptet
udtrykkelig, at engang endnu skal den absolute Centralmagt

88

gribe ind og ordne Grundlaget for den videre Udvikling,
men derefter skal denne gaa sine egne Veje. Efter denne
sidste Indgriben, hedder det ordret, skal: »die möglichste
Herstellung des freien Gebrauchs der Staatskraft aller Clas
sen, die künftige Grundlage des preussischen Staates sein«.
De Agrarreformer, der begynde fra dette Udgangspunkt,
omfatte nu:
a. Ophævelse af Uligheden med Hensyn til Ketten til
Jordejendom. — Borgerlige maatte tidligere ikke eje Ridder
godser —.
b. Godsunderdanighedens — ?: Hørighedens — Op
hævelse.
c.
Lettelse i Jordskatterne.
d. Fjernelse af Resterne af den tidligere Agrarforfatning
— Græsningsretten, Almindingerne, fremfor Alt Fælles
driften —.
Fjernelsen af Uligheden i Udgang til at eje Jorden vir
kede forsaavidt heldigt i de af os omtalte Landsdele, som
den gav en Del Godser det nødvendige Rygstød i borgerlig
Kapital.
Idet Godsunderdanigheden ophæves, ophæves tillige
Tyendetvangen og Stavnsbaandet. Men ved Afløsningen af
de paa Bondens Person hvilende Pligter, formaaede man
ikke i tilstrækkelig Grad at begrændse Erstatningskravene
fra Godsejernes Side. Dette har, som vi strax skulle vise,
hævnet sig netop i Nutiden. Bonden blev personlig fri, og
hans personlige Ydelser væltedes over paa Jorden. Hoveriet
ophørte altsaa ikke, det hvilede kun ikke mere paa Personen,
men paa Ejendommen • som en Realbyrde. Men i den nu
følgende Udvikling maa disse Rcalbyrder lettes — afløses —
og hermed beskjæftiger sig den saakaldte Reguleringslov af
14de September 1811. Ifølge denne frigjør Bonden Ejen
dommen for alle den paahvilende Tjenester og Ydelser til
Godsejeren ved at afstaa til denne fra x/3 til Halvdelen af
Jorden. Resten beholder han som fri Ejendom. Men uag
tet denne Lov i høj Grad varetog Godsejernes Interesser,
rejste den dog en Storm af Uvillie mod den ledende Mi
nister, Friherre v. Stein, der tvang ham til Afgang. 1816

fremkom saa en saakaldet »Deklaration« til Loven af 1811,
der saa at sige uddeklarerede hele Indholdet af denne Lovy
navnlig ved at begrændse Afløsningsmuligheden til en lille
Del af de større Gaarde. Endelig i 1850 gik man tilbage
til Loven af 1811, men afløste nu ved Paalæg af en Rente,
der skulde betales af Bondejorden og som indkasseredes,,
udbetaltes og amortiseredes gjennem »Afløsningsbanker«.
Rent parenthetisk skulle vi endnu bemærke, at den til
svarende Bevægelse paa Krongodserne ligesom lier foregik
tidligere og paa betydelig lettere Betingelser, hvorhos man i
Tidsrummet efter Trediveaarskrigen forstærkede den udtyndede Befolkning med nye Elementer, særlig ved Kolonisa
tion af Befolkninger, der havde lidt under Rcligionsforfølgelser. Disse Kolonister anbragte man overalt, hvor Jorden
var unddraget Godsernes Herskabsret, og da selvfølgelig paa
gode Vilkaar.
Spørgsmaalet er nu om Virkningerne af de nævnte
Afløsningsvilkaar paa Riddergodserne og den ufri Bondejord.
De vare Godsernes Øgelse efter en saadan Maalestok, at
den Kapital, der stod til Raadighed, blev aldeles utilstrække
lig, navnlig nu, da den hovpligtige Arbejdskraft faldt bort,
og man altsaa maatte arbejde med lønnede Daglejere. Og
hvad Bønderne angaar, saa beholdt de, der kjøbte Friheden
med Tabet af J/3 til Halvdelen af deres Jorder, for lidt til
bage til at kunne bestaa som selvstændige Landmænd. De
kom derved atter hurtigt i faktisk Afhængighedsforhold til
Godsejerne eller Aagerkarle, med alle de Følger, der selv i Nu
tiden ere knyttede til denne Situation. Og de Andre, der
afløste Byrderne ved at paatage sig en Renteudbetaling, kom
i ganske samme Stilling, fordi Renten oversteg, hvad de
kunde arbejde ud af den daarlige Jord*)Saaledes Jaa Forholdene, da Udviklingen af de moderne
Samfærdselsmidler naaede hine Egne. Da Jernbanerne be
gyndte at gjennemfure Preussens Østen, begyndte en sand
Landflugt, der tydeliggjøres gjennem omstaaende Tabel.
*) Man sammenligne hermed de tilsvarende Forholds lempelige Ord
ning og dennes Virkninger her i Landet.
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Landsdele.

Ostpreussen............

Overskud
1 Befolk- Tab ved Udvandring.
af Fødsler
ningsoverDødstilvæxt fra
fald fra 1. Decbr.
pCt. af
1. Decbr.
Antal
Fødsels
1885 til
1885 til
over
1. Decbr. 2. Decbr. Individer.
1890.
1890.
skudet.

130,910

131,722

100,G2
89,17

Begge Mecklenburg,

32,566

4- 812
3,583

Pommern................

106,615

15,314

91,301

Westpreussen..........

123,894

25,452

98,442

79)5!

Posen.......................

155,229

36,024

119,205

^580

64,885

Regjeringsdistriktet
Frankfurt a. O. ..

28,983

Gevinst ved Ind 
vandring.

Tabel L
Befolkningsøgelse og Tab ved Udvandring i nedenstaaende tyske Landsdele fra 1885 til 1895.

>
>

>

237,671

20,866
112,239

44,019
125,432

67>sa

Schlesien............ .

Hele Gruppen........

851,770

212,666

639,104

^'^>04

»

»

Disse Tal tale for sig selv. For denne Aareladning
af 75 pCt. af Fødselsoverskudet gjennem Udvandring kan
man ikke give Forlystelsessygen Skyld, thi det store Flertal
af disse Folk ere udvandrede for under haardt Arbejde at
grunde nye Hjem i fjerne Verdensdele. Og hvem er det,
der er udvandret? Det er netop dem, der endnu ikke var
gaaet fuldstændig økonomisk og intellektuelt tilgrunde.
Dem, der ved at realisere deres Ejendele endnu kunde
bjerge et lille Pengeoverskud, og som endnu kunde opdrive
Energi til det tunge Skridt, som det er at rykke sin Til
værelse op af den Jordbund, den er fostret i.
Anstille vi en Sammenligning med de tilsvarende For
hold i andre Dele af det tyske Rige, kunne vi i en Gruppe
II sammenfatte: Slesvig-Holsten, Hannover, Oldenburg, Brauns
chweig, Prov. Sachsen, Hessen Nassau og de meilemtyske
Smaastater. Her andrager Udvandringen i samme Tidsrum
80,449 Individer eller 13,15 pCt. af Fødselsoverskudet.

91

Heller ikke her kan der stilles nogen Indvandring overfor
Udvandringen. I Gruppe III finde vi atter en paafaldende
stærk Udvandring, nemlig 153,267 Individer, eller 30,(;1 pCt.
af Fødselsoverskudet, ligeledes uden Indvandring. Udvan
dringen er ikke saa betydelig som i Gruppe I, men dog
foruroligende. Dens Aarsag skulle vi senere oplyse. Grup
pen omfatter følgende Landsdele: Storhertugdømmet Hessen,
det højrerhinske Bayern, Baden, his ass-Lothringen, Bayersh Phalz,
Wiirtemberg og Hohenzollern.
Endelig kan opstilles en
Gruppe IV, bestaaende af Berlin, Regjeringsdistriktet Potzdam, Hansestæderne, Kongeriget Sachsen, Rhinprovinsen og
Westphalen, hvor der ingen Udvandring har fundet Sted,
men en Indvandring af 542,503 Individer eller 57,8(; pCt.
af Fødselsoverskudet.
Se vi tilbage paa den Række af Kjendsgjerninger, vi
have anført, vil man forstaa, at det tyske Østen, uanset den
oversøiske Konkurrence, vilde have sit Agrarspørgsmaal,
der, som udtalt i Indledningen, beror paa en uheldig Ejendomsfordeling, daarlig Jord, Kapitalmangel og ikke mindst
et gjennem den historiske Udvikling fremkaldt Landbrugs
proletariat, der kun holdtes tilbage i disse Landsdele ved
Tvang, eller før Samfærdselsmidlernes Udvikling ved den
faktiske Umulighed af at forlade dem.

12.

De tyske Dværgbrug.

Men dette er kun den ene Gruppe af de særlige For
hold, der i Tyskland gjør Agrarkrisen til noget ganske
Andet end hos os. Der er endnu en anden Gruppe For
hold, til hvilke vi heldigvis heller ikke have noget tilsvarende,
men som maa omtales. De angaa de ganske smaa Par
celler, altsaa netop den Stordriften modstaaende Gruppe,
der omfatter henimod Halvdelen — 44,03 pCt. — af samt
lige tyske Landbrug, hvis man i det Hele kan kalde dem
saaledes.
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Kommer man med Jernbanen Nord fra ned til f. Ex.
Frankfurt a. M., kan man ikke undgaa at lægge Mærke til
den forholdsvis store Masse af ganske smaa havemæssig
dyrkede Jordlodder, der Andes i Byens Omegn. Det samme
kan iagttages i Regjeringskredsen Kassel, i Westphalen, Rhinegnene, Brunswig, Nassau, Elsass-Lothringen , Wiirtemberg,
Storhertugdømmet Hessen, Rhinphalz, Baden o. s. v. — det
er de smaa Lodder paa indtil l/2 Td. Land — fVo —, der
udgjøre henimod Halvdelen af samtlige tyske Jordbrug.
Hvor disse Lodder findes i frugtbar Jord, omkring større
Byer eller i Landsdele, hvor den egentlige Bondedrift er
fremherskende, og hvor Lodden er arvet eller i alle Fald
ikke kjøbt for dyrt eller skyldsat for højt, der danne de et
Rygstød for Ejerens Økonomi og Selvstændighed af den
største Betydning. Dette viser sig blandt Andet derved, at
de betales med ganske uforholdsmæssige Priser. Ejeren
sikrer sig nemlig, hvor de ligge under gunstige Forhold,
Anvendelse for sin eller Familiens Arbejdskraft ved dem,
naar Konjunkturen er daarlig. Han kan, dersom han bor
ved en Fabrikby, tage Arbejde i denne og dog passe sin
Jordlod. Han er socialt mere anset end sine Jevnlige, fordi
han er økonomisk bedre stillet end de. Han liar i daarlige
'Lider noget at falde tilbage paa, og staar som Regel ogsaa
moralsk over dem, fordi hans Tanker og Arbejde udenfor
Fabriken drejer sig om en egen .selvstændig lille Virksom
hed, der holder ham borte fra Værtshuse o. 1. Ligesaa naar
han er bosat mellem Bønder. Disse anvende hans ledige
Arbejdskraft, og socialt som økonomisk føler han sig stillet
over den jordløse Daglejer. I Omegnen af en stor By kan
dernæst den direkte Indtægt af en saadan havemæssig dre
ven Lod være forholdsvis betydelig.
Men der er en anden og ret omfattende Del af disse
Lodder, hvis Ejere leve under de sørgeligste Forhold som
overhovedet nogen tysk Undersaat. Det er særlig, hvor
Lodden ligger i Bjergegne med daarlig og vanskelig til
gængelig Jord, og hvor den, som det meget hyppigt er Til
fældet, er forbunden med husindustriel Virksomhed. Dette
er Tilfældet f. Ex. i stor Udstrækning i Wiirtemberg, Hohen-
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zollern, blandt Straa-, Ur- og Børstenbinderarbejderne i
Schwarzwild, Legetøjsarbejderne i Meininger Oberland, de
voigtlandske Broderiarbejdere, Kniplerne i Erzgebirge og de
berygtede Vævere i Zittau. Vil man have en naturtro
Fremstilling af disse Folks Livsvilkaar, saa læse man kun
Gerhard Hauptmann: »Die Weber«, eller ønsker man en
mere tør, men paa ingen Maade mindre talende Fremstilling,
saa læse man Anitshauptmann v. Schliebens officielle Ind
beretning over Indtægter og Levefod hos Haandvæverne i
Amtshauptmannschaftet Zittau, der danner Grundlaget for
en ved Rechenberg af det kgl. sachsiske Videnskabernes Sel
skab udgivet Brochure. Her har man i tørre Tal og An
givelser Fremstillingen af en ved ussel Ernæring, 14 til 16
Timers dagligt Arbejde med forældet Teknik, fuldstændig
degeneret Slægt, som den lille Jordlod netop lige bevarer
for at dø af Sult i saa kort en Tid, at det vækker Opsigt.
Det er saadanne Arbejdere, der forsyne os med det vanvittig
billige og slette Legetøj, der kan kjøbes overalt i Europa
og Amerika, det er dem, hvis Udvandring fra et Par Egne
giver den tredie af de under foranstaaende Udvandrings
statistik nævnte Grupper sit Præg, det er endelig deres
Forhold, der danner den anden Gruppe af de for Tysklands
.Agrarspørgsmaal særlige.

13.

Landbrugskonkurrencens Virkninger
i Tyskland.

Saalænge nu Grundlaget for det europæiske Landbrug
kunde være Korndyrkning, det vil altsaa sige, inden den
oversøiske og russiske Konkurrence i væsenlig Grad havde
gjort sig gjældende, og saalænge Samfærdselsmidlernes Ud
vikling i Jet tyske Østen endnu stod tilbage, saa længe
kunde man, ganske vist med stigende Gjæld, klare sig. Men
fra Midten af Halvfjerserne ændredes begge disse Forhold,
■uden at de tyske Agrarer dog strax vare sig bevidst, hvilke
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Farer, der truede dem, eller hvilke Grundforhold det var,
der maatte ændres, dersom de skulde afværges.
Det vil erindres, at Tyskland paa dette Tidspunkt be
fandt sig i en stærk udviklet Frihandelsperiode. Omkring
Aaret 1877 gik efter Oeclielhäuser 95 pCt. af den hele Ind
førsel frit ind. Det er da karakteristisk for de tyske Agra
rers Forstaaelse af Situationen, at det var dem, der havde
drevet Frihandelen ud i denne Spids, fordi de troede, at en
Lettelse af Toldbyrden vilde have væsenlig Indflydelse paa
deres Forhold. Naar vi her tale om de tyske Agrarer, saa
mene vi i første Linie de Godsejere i de østlige Provinser,
hvis Udvikling og Stilling vi foran have skitseret. Det var
dem, det saakaldte Junkerparti, hvis Stemmeafgivning stadig
gjorde Udslaget i Rigsdagen. Det var dem, Bismarck støt
tede sig til i sin Handelspolitik, baade da den var frihandlerisk og da den blev beskyttelsesvenlig, baade da han i sin
almindelige Politik i Kulturkampperioden havde de National
liberale med sig
senere, da han kom i Modsætning til
dem, og alene støttede sig til de Konservative.
Det er denne Agrargruppe, der i Modsætning f. Ex. til
vore Landmænd, under alle Forhold hensynsløst har ud
nyttet deres politiske Stilling paa andre Klassers og Erhvervs
Bekostning. Saalænge de endnu ikke vare klare over, hvor
fra de egentlig truedes, mente dc som anført, at en Ned
sættelse af Tolden paa alle deres Brugsgienstande kunde
klare Sagen. Hensynsløst ødelagde de mindst ’/B af den
tyske Jernindustri, der gav Tusinder af Arbejdere Brødet.
Men efterhaanden som Betydningen af de oversøiske Til
førsler gik op for dem, saa de ogsaa, at denne forholdsvis
ringe Nedgang i Produktionsomkostningerne ingen Vegne
førte. I Erkjendelsen af, at deres Jord i det væsenlige hen
viser dem til Korndrift, gjorde de intet Forsøg i intensiv
Retning. Hertil manglede de ogsaa Kapital. Gjælden steg
fra Aar til Aar. Ved Hjælp af den preussiske Indkomstskat
kan man nogenlunde se, hvor mange pCt. af Ejendommens
Nettoindtægt der maa afgives til Forrentning af Gjæld.
Dog viser dette sig ikke netop for de mest Forgjældede,
thi disse have ikke en Indtægt af 3000 Mark, naar Renten
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Men en Udvikling af den tyske Export i Industrivarer
•stødte saa at sige overalt, undtagen i England, paa Hindrin
ger i de andre Landes høje Toldsatser. Man skred da til
Afslutning af de bekjendte Traktater med Østrig-Ungarn,
Schweiz, Belgien og Italien af 1892 og med Rusland i 1894.
For at opnaa disse Traktater, der hidførte Mulighed for
Import af tyske Industrivarer, maatte man tilstaa de kontra
herende Lande bedre Betingelser for deres Export til Tysk
land, særlig i Landbrugsprodukter, og Korntolden nedsattes
da til Mk. 3,50 pr. 100 Kilo. Den subsidiære Grund til
Nedsættelsen var derhos Billiggjøreisen af Livsfornødenhederne.
Mod disse Traktater opløftedes der et Ramaskrig fra
Agrarernes Side, der under Ledelse af den ofte omtalte
Gruppe satte en rasende Agitation i Scene hele Tyskland
over. Man gik sammen med Antisemiter og hvem Andre,
der vilde være med, og fører i dette Øjeblik en heftig
Kamp for Tilbageerobringen af de høje Toldsatser. Men
det er karakteristisk for det tyske Landbrugs Stilling, at en
Løftelse ved egne Kræfter slet ikke kommer i Betragtning.
Hvad man fordrer, og her tale vi ikke om uansvarlige Agita
torer, men om uinteresserede Videnskabsmænd, er Forhøjelse
af Korntolden, indgribende Ændringer i Arveretten til Jord,
Bimetalisme, Nedskrivning af Prioriteterne og helst visse
Baand paa Landarbejdernes Frihed til at udvandre. Det er
endvidere karakteristisk, at disse Forlangender opstilles saa
at sige udelukkende paa social Basis. Paa den ene Side
foreholder man Staten, hvad netop de her særlig fremdragne
Godsejere have ydet Tyskland som Officerer og civile Embedsmænd, men man omtaler naturligvis ikke, hvad Staten
muligvis kunde have haft ud af dc frie Bondeslægter, paa
hvis Bekostning Godsejerne have udviklet sig. Paa den
anden Side urgerer man, at en sund Befolkning af Land
brugere er et uundværligt Erstatningsfond for en Industri
stat, der stadig maa regenere sin udartede Bybefolkning
herfra.
Regjeringen modsætter sig disse Fordringer, men den
gjør, hvad den kan for at hjælpe Landbruget, uden at vende
sin handelspolitiske Kurs. I første l^ække kommer her
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dens vidtgaaende og kostbare Kolonisationsforanstaltninger i
de oftnævnte østlige Provinser r Betragtning.
Bestræbelserne i denne Retning have et dobbelt Formaal, dels et nationalt, hvor Kolonisationen er rettet mod
den polske Indvandring, dels et socialøkonomisk, hvor det
gjælder om at kolonisere ny Arbejdskraft under bedre Vilkaar end de, der bragte den gamle til at udvandre, at skabe
en Række socialøkonomiske Overgange mellem Landarbejderen
og Godsejeren, at ophjælpe Jordbruget gjennem hensigts
mæssig Udstykning og endelig at skaffe Ejerne af Godser,
som de mangle Kapital til at drive rationelt, uden at de
<log endnu ere ganske ødelagte, af med Ejendommene eller
Dele af dem paa rimelige Vilkaar.
I væsenlig national Retning virker den saakaldte »An
siedlungskommission für Posen-Westpreussen — Lov af 26.
April 1886 —. Indtil Slutningen af 1894 har denne Kom
mission i begge Provinser opkjøbt 81,638 ha. Land —
130 Godser — for 47,3 Mill. Mark. Heraf ere 23,108 ha.
udstykkede til 1606 Kolonister. Kommissionens Fonds an
drage 100 Mill. Mark, hvoraf til Slutningen af Marts 1894
var forbrugt 64,- Mill. Mark. Af de oprettede Kolonier ere
206 paa mindre end 5 ha. hver, 972 omfatte 5 til 20 ha.
hver og 388 ere paa 20 til 120 ha. hver. Som man ser,
en langt heldigere Jordfordeling end tidligere. 40 Ejen
domme ere endnu ikke afhændede.
Rent økonomiske Formaal har den saakaldte »General
kommission«, der oprettedes ved Lov af 7de Juli 1891.
Indtil Slutningen af 1894 havde den i de østlige Provinser
grundlagt 6962 saakaldte Rentengüter med ialt 74,311 ha.
Medens den førstnævnte Kommission arbejder lang
somt, men saa rationelt, at der allerede skal være grundlagt
ligefremme Mønsterbrug, gaar Generalkommissionen hur
tigere frem. Men skal den nu videre, maa der gjøres store
Ofre, fordi den staar overfor Kjøbet af forgjældede Godser,
der kun kunne udstykkes med Tab, dersom Kolonisterne
ikke skulle udrede Renter, der ere højere end Ejendommen
kan bære, og altsaa den gamle Tingenes Tilstand hidføres
for nye Slægter.
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Saafremt den foranstaaende Udvikling har været til
strækkelig oplysende, vil man tiltræde vor tidligere udtalte
Opfattelse, at Spørgsmaal af lokal og historisk Natur særlig
i det tyske Østen ere slyngede sammen til en Knude, der
ikke lader sig løse, men maa hugges over. Vi forstaa
netop derved, at en indre Udvikling af det tyske Landbrug
ikke formaar at fjerne disse særlige Aarsager til Krisen.
Der maa bringes Ofre udefra. Under Henvisning til Tabel
XXXI kan man gjerne sige, at det tyske Landbrug før
1892 i en vis Forstand stod uberørt af den almindelige Kriseaarsag, derved at det var beskyttet mod den ved Tolden. Dette
er det nødvendigt at klare sig, særlig overfor den alminde
lige Tilbøjelighed til en Jevnføring af ganske uensartede
Forhold. Vi skulle være de sidste til ikke at paaskjønne
vore dygtige Landsmænds Maadehold og deres udmærkede
Arbejde med i væsenlig Grad egne Kræfter, men det bør
ogsaa erindres, at her aldeles ikke har været det at kæmpe
imod som i Tyskland. Den paa andre Aarsager beroende
Landbrugskrise, Tyskland gjennemlever, kan ikke overvindes
uden en indgribende Omfordeling af Jorden i Landsdele,
der tilsammen ere næsten 5 Gange saa store som Danmark.
Thi hvor uenige vi ogsaa ere med tyske Agrarøkonomer
om de fleste af de Forslag, de bringe frem, i Et ere vi
enige med dem: at skal der hjælpes, saa maa der hjælpes,
radikalt, det vil sige, saa maa det øvrige Samfund bringe
meget betydelige Ofre. Dette er allerede sket, dels gjen
nem Korntolden, dels gjennem de store Bidrag til Kolonisa
tionen og ad andre Veje. Og naar Tyskland har kunnet
bringe disse Ofre og fremdeles vil kunne bringe dem, kan
det takke sin industrielle Udvikling derfor.
Uden den
havde det været umuligt. Men paa den anden Side er det
sørgeligt gjennem Studiet af Tysklands indre politiske Hi
storie fra 1872 til 77 at se, hvor vanskeligt det var for
Agrarerne at faa Klarhed over dette Forhold. De gik frem
ikke alene med den største Hensynsløshed og Sneverhjertethed, men, hvad der var værre, med en Mangel paa øko
nomisk og social Forstaaelse, der i alle Laid ikke var til at
undskylde efter 1875. Og skulde det under de nuværende
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Forhold, med de malpropre Alliancer, de indgaa, ved at
bruge Kampen mod Socialdemokratiet og den flydende
Kapital — Jøderne — som Løftestænger, virkelig lyk
kes dem at ændre Grundlaget for den tyske Handelspolitik,
det vil sige at dreje Halsen om paa Hønen, der skal lægge
Guldæggene, saa kan man med en bekjendt Økonom tilraabe Tyskerne: »Geht es Euch jetzt schlecht, so wisst Ihr
wenigstens, dasz Ihr selbst Schuld daran seid«.

7*

IV.
Danmark.
14.

Eiendomsfordelingen.

Har man rejst en Dagstid over den gule, brandenburgske Jord, frisker det betydeligt op at naa Falster. Det
er just ikke den flade Øs Naturskønheder, der bringer En
i Stemning, men ovenpaa denne evige gule, magre Grund
tone stemmer det op at betragte Falsters fede, sorte Jord,
som den gaber En imøde fra Plovfurerne langs Banen.
Der paatrænger sig En Følelsen af, at Grundlaget her er
solidere og givtigere og Mulighederne mangfoldigere. Og
saaledes er det jo ogsaa. Vor Jord i den største og afgjørende Del af Landet kan heldigvis ikke sammenlignes
med hine tyske Landsdeles, som vi nylig have omtalt og
som gjør det tyske Agrarspørgsmaal saa særlig vanskeligt.
Og foruden at selve Jorden er anderledes og bedre,
saa er det yderst vigtige Moment: Jordfordelingen, det jo i
samme Grad.
En direkte Sammenligning mellem vor Statistik og den
tyske i Henseende til Jordens Fordeling lader sig ikke fore
tage, fordi vi stadig slæbe paa den nu forældede Hartkornsinddeling, der er et Maal, kombineret af Flademaalet —
Tdr. Land — med Jordens Bonitet, og altsaa incommensurabelt med det rene Flademaal: Hektaren, der bruges i
Tyskland og andre Lande. Selv om man regner om til ha.
og vil nøjes med et Gjennemsnit — smign. Tab. LII, —
bliver Sammenligningen med den tyske Jordfordeling dog
kun et Skjøn, fordi Bedriftklasserne ere forskjellige. Men
dette Skjøn er alligevel tilstrækkeligt til at vise, at vi ere
langt heldigere stillede med Hensyn til Jordfordelingen, fordi
Forskjellen er saa stærkt iøjnefaldende. Søge vi f. Ex. to
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passer nogenlund e og

G rupper ud, hvor S am m enstillingen

i al F ald er i vor D isfaveur, ses det let.
Tysklands m ellem store B edrifter paa
kunne

sam m enstilles m ed

vore

10 — 100 ha.

fra

paa fra 10 — 80 ha. — se

T ab. L II, G rupperne 3, 4 og 5 — .

D isse E jendom m e, der

anses for saa sæ rlig vigtige for L andbruget, fordi de danne
dets brede M ellem stand, udgjøre i Tyskland kun 12, ,1 0 pC t.
D e indtage i Tysk
land 47, (; pC t. af A realet, hos os 63, 08 pC t. af H artkornet.

af sam tlige B edrifter, hos os 29, 2t; pC t.

O gsaa opefter og nedefter er Jordfordelingen bedre hos os.

D et

sam m e

gjæ lder

i

det

S tore

H ele

og

baade Jordens

B onitet og L andbrugernes D ygtighed.

Tabel LII.
D en p ro c e n tv ise F o rd e lin g e fte r B e d riftern e s S tø rre lse

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

G aarde paa 12 T dr. H artkorn og der 
56,924
2,032
over (o: c. 120 ha. og d ero v er)* ) .
G aarde paa fra 8 — 12 T dr. H artkorn
34,432
3,663
(c. 80 — 120 h a.) ..................................
G aarde paa fra 4 — 8 T dr. H artkorn
23,638 134,763
(c. 4 0 -8 0 h a .) ....................................
G aarde paa fra 2 — 4 T dr. H artkorn
67,645
23,373
(c. 20 — 40 h a .) ....................................
G aarde paa fra 1 — 2 T d r H artkorn
30,462
21,184
(c. 1 0 -2 0 h a .) ....................................
H use paa fra x /4 ~ 1
H artkorn (c.
34,102
66,491
2, r — 10 h a.) .................................................
H use paa fru 0 — x / 4 T d H artkorn (c.
0 -2 , 5 h a.) ....................................................
F orskjellige andre Jo rd lo d d er ................

92,656

233,037

6,349
4,484

369,16 1

p C t. a f
sa m tlig e
B edrifter.
- ______
pC t.
a f alt
H artk o rn .

T d r.
H a rtk o rn .

A n tal
B ed rifter.
1.

i

I

(7 i 1895.)
|

af D a n m ark s L an d b ru g .

0>S7

15, 4 .,

1,57

9,83
36 ,51

10,03

18, 32

^50!)

8»

2 8 ,«

9.

39, 7(!
1,21

99

100,00

D et sam lede R esultat af disse og andre M om enter har
da ogsaa gjort sig gjæ ldende hos os derved, at vi i læ ngere
T id
*

end

vore sydlige N aboer have k u n n et m odstaa V irk-

A f H ensyn til en S am m enligning m ed den tyske S tatistik (T ab. X X X X V lll')
er lier opgivet B edrifternes S tørrelse i ha., hvorved er at bem æ rke, at

denne er beregnet i H enhold til Gjennemsnittet for hele L andet og
altsåa ikke vil passe paa nogen enkelt D el af det.
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ningerne af Krisen, og at disse, om dc end i Øjeblikket
ramme visse Klasser af Landbrugere haardt, dog forhaabtentlig ere til at komme over gjennem en kraftig Byudvikling
og gjennem en Fortsættelse af den indre Udvikling i Land
bruget, der hidindtil har holdt dem Stangen. Det er med
berettiget Stolthed, vore Landbrugere kunne pege paa de
sidste statistike Offentliggjøreiser over vor Ind- og Udførsel.
De vise i 1895 paa de to Hovedkonti: »levende Dyr« og
»Madvarer af Dyr« et Overskud af mere end 22 Millioner
Kr. — 22,211,919 — ud over Gjennemsnittet af Over
skuddet for Femaaret 1890—94. Med dette store Beløb
har vort Landbrug altsaa, trods de daarlige Tider, yderligere
støttet Landet ud over, hvad det tidligere bidrog til dets
Underhold. Det lader sig ikke benægte, at Landbruget gjen
nem saadanne Kraftanstrengelser kommer ti] at staa som
Mønster for de andre Erhverv lier i Landet, at det sikkrer
sig Sympathi, og at man forstaar dets vidtgaaende Fordrin
ger, selv om man ikke billiger dem. Paa den anden Side
maa Landbruget forstaa, at naar f. Ex. vi for Fremtidens
Skyld lægge saa stor en Vægt paa Byudviklingen, naar vi
mene, at Erhvervslivets Tyngdepunkt er kommen i Be
vægelse fra Landbruget henimod Byerhvervene, saa rette vi
ikke dermed nogensomhelst Beskyldning mod Landbrugerne.
Ingen kan anerkjende dette Erhvervs udmærkede Arbejde
mere end vi. Vi erkjende fuldt ud, at de Airsager, der
bevirke den omhandlede Forskydning, ligge ganske udenfor
Landbrugernes Paavirkning, Det er en Kulturbevægelse, den
nemlig, vi have gjort Rede for i dette Arbejdes første
Hovedafsnit, der virker her og som ingen menneskelig Magt
kan ændre.
At denne Bevægelse, trods al den Energi, med hvilken
vort Landbrug har imødegaaet den, ogsaa indvirker paa
dets økonomiske og sociale Forhold, det høres ikke alene af
Erhvervets berettigede Klager, men ses mere objektivt endnu
af dets Statistik. For foreløbig at blive ved Jordfordelingen,
saa lad os se, hvorledes Bevægelsen i denne har været i
de omtrent 22 Aar, der omfatte de 3 Oversigter over Jord
fordeling i vort Landbrug, der ere optagne af statistisk Bureau
i 1873, 1885 og 1895. De findes i omstaaende Tabel LUI.
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Hvad kunne vi lære ud af denne Tabel? Det ses af
den, at de to Grupper af Ejendomme, der tilsammen udgjøre Ejendommene paa fra 4—12 Tdr. Hartkorn med ialt
henimod Halvdelen — 45,M pCt. — af den danske Land
brugsjord, i det omhandlede Tidsrum have maattet afgive
11,648 Tdr. Hartkorn eller 6,44 pCt. af deres samlede
Hartkorn til de andre Bedrifter opefter og nedefter, der ere
tiltagne med dette Hartkorn.
Hvilke ere nu disse Ejendomme og hvormange drejer
det sig om i Forhold til Antallet af Bedrifter i det Hele?
Ejendomme paa 4—12 Tdr. Hartkorn ere saadarme, der paa
Øerne gjennemsnitlig have 43,6 til 130,8 Tdr. Land og i
Jylland gjennemsnitlig 106,4 til 319,, Tdr. Land. Det vil
altsaa sige, det er de mellemstore Gaarde, navnlig Proprietærgaardene, det gaar ud over, og paa hvis Bekostning baade
Godserne og de smaa Ejendomme stige, saavel i Antal som
i Areal og Hartkorn. Det Fænomen, vi her støde paa, er
altsaa svarende til det, vi paaviste i Storbritanien, og det be
tyder simpelt hen, at der er en Klasse af Ejendomsbesiddere,
hvis særlige Forhold svække deres Modstandsevne overfor
Landbrugskrisen. Nogle af dem kunne overhovedet ikke
bestaa ved det nuværende Prisniveau og masa opgive Kam
pen. Og at selve det Tilliggende, der her hører til den
enkelte Bedrift, er uhensigtsmæssigt for de Driftsformer,
den skærpede Konkurrence kræver, giver sig med stor
Klarhed tilkjende deri, at Priserne for denne særlige Art af
Ejendomme — smign. Stat. Medd. Ill R. 16. Bd. 1 H. —
betales med ikke mindre end 1812 Kr. mindre, pr. Td.
Hartkorn, end de smaa Bedrifter paa 1—2 Tdr. Hartkorn;
med 589 Kr. pr. Td. Hartkorn mindre, end Ejendommene
paa 2—4 Tdr. Hartkorn og med 562 Kr. pr. Td. Hartkorn
mindre end Godserne paa over 12 Tdr. Hartkorn. De opnaa den mindste Pris af alle Besiddelsesgrupper, hvilket vil
sige, at det er gaaet op for den praktiske Landmand, at de
under de forhaandenværende Forhold betale sig daarligst.
De kunne ikke som før bære en Familie, der ikke tager
Del i Arbejdet uden gjennem Familiefaderens Tilsyn, og de
ere ikke store nok til, at Familiens Underhold forsvinder i
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Forhold til de almindelige Driftsomkostninger. — Heri be
høve Ejerne af disse Bedrifter ikke at have nogensomhelst
Skyld, og selv hvor dette er Tilfældet, selv hvor der er
levet noget over Evne, elimineres dette Moment saa at
sige gjennem de almindelige Aarsager, der have hidført
Krisen. Dersom Priserne fra Halvfjerserne havde holdt sig,
vilde man kunne have rettet Misforholdet mellem den per
sonlige Indtægt og Udgift, nu lod det sig ikke gjøre.
Medens det altsaa kan paavises, at en bestemt Klasse
af vore Landbrugere virkelig ere ramte af Krisen saa stærkt,
at en Del har maattet give tabt, bliver det næste Spørgsmaal, om dette er sket i en saadan Udstrækning, at det
faar væsentlig Indflydelse paa vort Landbrugs sociale
Fysiognomi. Dette maa besvares benægtende. Hele den
omhandlede Gruppe, — Gaardene paa fra 4—12 Tdr. Hart
korn —. omfatter kun 11,71 pCt. af alle Bedrifter. Udfaldet
af Bedrifter i Gruppen udgjør i det ofte nævnte Tidsrum
1987, eller c. 6,n pCt. af Gruppens samlede Antal, næppe
1 pCt. — c. 0,91 — af Landets samlede Bedrifter i 1873.
Denne Afgang fremkalder ingen væsenlig Ændring i vort
Landbrugs sociale Fysiognomi, men den forklarer let vor
Agrarbevægelses Oprindelse og Præg.
Det maa antages, at denne Bevægelse vil fortsættes,
men heller ikke heri ligger der nogen egentlig Fare, naar
blot de andre Ejendomsklasser forsaavidt blive uberørte af
den, at navnlig de, der omfatte de mindre Bedrifter, ikke
aftage i Antal eller Areal. Øges de med en Del af det
Hartkorn, der falder ud af Ejendommene paa fra 4—12
Tdr. Hartkorn, vil vort Landbrug vedblive at bevare sit
Præg af et overvejende Mellemstandsbrug. Proprietærtypen
vil aftage noget, den mindre Bondetype brede sig noget,
men heri ligger der ingensomhelst social Fare. Og at For
holdet vil blive dette, er højst rimeligt, thi de nedadgaaende
Priser ville tvinge Landbrugstekniker! frem i dobbelt Ret
ning. Paa de store Godser, hvor der haves tilstrækkelig
Kapital, vil Maskinkraften mere og mere afløse Haandkraften, og Driften vil antage et Præg, man kan betegne
som maskinintensivt. Paa de smaa Ejendomme vil man
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ligeledes imødegaa de faldende Priser gjennem intensivere
Drift, der her vil gaa to Veje. Dels vi] den blive maskinintensiv, nemlig paa saadanne Punkter, hvor Flere kunne
benytte den samme Maskine, f. Ex. ved Aftærskningen,
Smørproduktionen etc. Dels vil man opnaa sørre Intensitet
ved en stærkere Benyttelse af Familiens Arbejdskraft, f. Ex.
til havemæssig Dyrkning etc. Dette kan man kalde Arbejdsintensitet. Hvor man derimod raader over store Arealer,
men ikke over tilstrækkelig Kapital, vil Driften under de
nuværende Forhold blive extensiv.
Man ser altsaa, at dc nedadgaaende Priser virke ganske
anderledes i Landbruget end i Industrien. Hist bringe de
Tekniken til alt efter Forholdene at antage et intensivt eller
et extensivt Præg. Her derimod maa en tilbagegaaende
Konjunktur udelukkende føre til større teknisk Intensitet.
Desuden kommer der i Landbruget et Punkt, hvor Driften
idetmindste paa de større Ejendomme overhovedet maa
blive extensiv, eller Jorden lades ubenyttet. Dette ligger i,
at den fremadskridende Intensitet kræver en stadig større
Kapitalanvendelse. Baade Brutto- og Nettoudbyttet kunne
nok stadig øges, men mindre og mindre i Forhold til den
anvendte Kapital, og Nettoudbyttet atter mindre i Forhold
til Bruttoudbyttet. Det er denne Ejendommelighed, den
praktiske Landmand udtrykker ved at sige, at de sidste
Fold eller de sidste Pund paa Grisen ere de dyreste. Der
maa derfor komme et Punkt, hvor den anvendte Kapital
ikke længer kan forrentes passende, og saa gaar man over
til extensiv Drift eller hører alt efter Forholdene op. I
Industrien er det anderledes, der stiger baade Brutto- og
Nettoudbyttet proportionalt med Kapitalanvendelsen, eller
rettere mere end proportionalt. Men for Landbrugets Ved
kommende ere vi heldigvis endnu saa langt fra det antydede
Punkt, at vi knn omtale det for Fuldstændighedens Skyld.
Bevægelsen i vort Landbrugs Ejendomsfordeling viser
os altsaa en Tilbagegang i, hvad man kan kalde den højere
Mellemstand.
Hvor beklagelig denne kan være for de
Enkelte, saa har den endnu ikke naaet en Udstrækning,
der væsenlig ændrer vort Landbrugs sociale Fysiognomi, og

107
selv om den fortsættes, vil det dog kun betyde, at Mellem
standens Niveau sænkes noget. Dens Uafhængighed lades
derimod uberørt, og dens forholdsmæssige Betydning i det
hele og for Landbruget ligeledes, saalænge Bevægelsen ikke
gaar dybere ned end til de ofte berørte Grupper. Men
nedenfor dem ligge de Ejendomme, der producere med de
mindst mulige Omkostninger, hvorfor Bevægelsen ikke vil
naa dem, førend der overhovedet ikke kan drives Landbrug
her i Laudet, og dette Punkt naas heldigvis næppe.
Men de ovenstaaende Bemærkninger gjælde Landbruget
og Ejendommene, og disses Forhold kunne godt være forskjellige fra Ejernes. Fordi et Brug skifter Ejer, behøver
det ikke at ændres i Areal eller paa nogen Maade at komme
i et nyt Forhold til Landbruget i Almindelighed. Mange
Ejere sidde sikkert daarligt i det paa Grund af personlige
Forhold, der ingen Indflydelse faa paa Brugets Rentabilitet
under en ny Ejer. Denne Adskillelse mellem Ejeren og
Ejendommen er det aldeles nødvendigt at gjøre, navnlig
under de nuværende Forhold, hvor mange have kjøbt Gaardene dyrt, naar man vil udtale sig om Landbruget som
saadant. Og herom skulle vi endnu tillade os et Par Ord
i det følgende Afsnit.

15.

Prioriteter, Salgspriser og Landbrugsenquéte.

Landbrugets Prioritetsgjæld har som bekjendt været i
Stigen i det sidste halvthundrede Aar. Hvor stor den i det
Hele er, kan ikke siges, men ved at drage de i Pantebøgerne udslettede Prioriteter fra de ny, der tegnes, kan
man se Tilvæxten.
Fra 1866 til 1885 øgedes Landbrugets Prioritetsgjæld
med gjennemsnitlig 38 Millioner Kr. aarlig. I de sidste
5 Aar af dette Tidsrum var den gjennemsnitlige aarlige
Øgelse 45 Millioner. Derefter gaar Behæftelsen noget nedad
indtil 1888, hvorefter den igjen er begyndt at hæve sig.

1893.............................................
............................................. 58,
54,86
1894
1892
50,7
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1891............................................. 52,7

>»
>

»

Tilvæxten var i 1885 48,92, 1886 45,80, 1887 3642, 1888
1890
53,2 Kr.
*
12,70, 1889 29,
90 og 1890 30,14 Millioner
Ville vi se Forholdet mellem Salgsprisen paa Ejen
domme inklusive Besætningen og Behæftelsen i Tiaaret
1885—94, finde
1889 vi det i stat. Medd. Ill
53.3 R.> Iß. Bd. 1. H.

Tabel LIV.
Behæftelsens Andel af Salgssummen ink]. Be
1888............................................. 59,8 >
sætningen i Tiaaret 1885—94.
1885
50,2 pCt.
1886............................................. 50j 7 »
1887............................................. 5o,4 >

Det er nu næppe rigtigt, som nogle Økonomer mene,
at Prioritctsgjældens Stigning ingen Fare indeholder, naar
blot Laanene anvendes til Forbedring af Driften. Dersom
de Betragtninger, vi i forrige Afsnit have anstillet om For
holdet mellem Kapitalanvendelsen i Landbruget og dettes
Brutto- og Nettoudbytte, cre rigtige, saa har nemlig en saadan stigende Behæftelse af Landejendommene stigende Pri
ser til Forudsætning. Ere Priserne dalende, bør der holdes
igjen, i alle Fald saa længe indtil Prisbevægcdsen har naaet
sit Lavpunkt. Er dette naaet, bliver det at overveje, om
det større Bruttoudbytte — f. Ex. ved stærkere Gjødskning.
eller Bearbejdelse —, eventuelt de mindre Driftsomkostnin
ger — f. Ex. ved Maskindrift —, der ere Udtrykket for
den større Kapitalanvendelse, kunne forrente denne ved det
givne Prisniveau. Er dette ikke Tilfældet, vil Anvendelsen
af Kapitalerne selvfølgelig forringe den almindelige Status
uanset det større Bruttoudbytte.
Dette Forhold har næppe staaet vore Landmænd klart,
hvilket ikke er underligt. Driftens stigende Intensitet er et
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af de Forhold, der har stillet vort Landbrug i Spidsen for
alle Nationers. Tidlig og silde er det forceret frem i denne
Retning, og, saa længe Konjunkturen var stigende, med god
Ret. Saa længe dette var Tilfældet, har Landmændene
ogsaa set Theorien bekræftet i det praktiske Liv. Men ved
dalende Priser ,kan der dog være Grund til at spørge, om
ikke denne Teori har sin Grændse. Naturligvis har den det,
og der er ingen Tvivl om, at den i mange Tilfælde er
overskreden. Ejendomspriserne tale højt herom.
Gjennemsnitsprisen for hele Landet af en Tønde Hart
korn — Selvejerjord — var i Tidsrummet 1860—69:
4578 Kr. I 1869 var den 5328 Kr. Gjennemsnitsprisen
for hele Landet for 1 Td. Hartk — Selvejerjord — var i
1875: 7686 Kr. I de 6 Aar fra 1869 til 1875 er Landejendomsprisen i Gjennemsnit for hele Landet altsaa steget
med 44 pCt.
I 1885 var derefter den samme Gjennemsnitspris, her
dog tillige omfattende Fæstejord med Ret til at sælge og
pantsætte, hvilket ingen væsentlig Indflydelse har paa For
holdet: 6628 Kr., hvilket viser en Nedgang siden 1875 af
1058 Kr. eller næsten 14 pCt. — 13,77 —. Senere er
Nedgangen fortsat, som følgende Talrække viser.

Gjennemsnitspris for hele Landet af 1 Td. Hartk.
1885
1886.........................................
1887.........................................
1888.........................................
1889.........................................
1890.........................................
1891.........................................
1892.........................................
1893.........................................
1894.........................................

6628
5985
5834
5542
5727
5769
5605
5564
5505
5406

Kr.
»
»
>
»
»
>
>
>
»

Nedgangen i Prisen fra 1875 til 1894 er altsaa 2280
Kr. eller paa det Nærmeste 30 pCt. — 29,,.G —. Men vi
gende Priser paa Produkter og Ejendomme og stigende
Prioriteter, det passer ikke.

Skal vort Landbrug da anse de i Jorden nedlagte Kapi
taler for tabte og gaa over til extensiv Drift? Ja dersom
Talen var om Kornproduktion, maatte man under de i det
Foregaaende udviklede Forhold ubetinget svare Ja. Dersom
Talen var om Kjødproduktion i almindelig Forstand lige
ledes. Men naar Spørgsmaalet drejer sig om højt forædlede
Produkter: fineste Kjød, Havesager og fremfor alt Smør,
bliver Sagen en anden, og det er netop under Hensyn her
til, vi i forrige Afsnit have anstillet de der fremførte Be
tragtninger over extensiv og intensiv Drift og over For
holdene i denne Henseende i Landbrug og i Industri.
De to Momenter, der her komme i Betragtning, ere
Priserne, der ere af afgjørende Betydning ved det egentlige
Landbrug, men derhos om Driftens Karakter er en ren
Landbrugsdrifts, eller om denne forenes med Industri i et
saadant Forhold, at Varens Produktionsomkostninger i væsen
lig Grad berøres deraf. Thi vi have jo udviklet, at i Indu
strien stiger Nettoudbyttet mere end proportionalt med
Driftens Intensitet, hvad der ikke er Tilfældet i Landbruget.
Hvad nu Priserne angaa, saa er jo netop under vi
gende Konjunkturer det højt forædlede Produkt Løftestangen
for dem. Der er særlig i Verdensmarkedet altid en Klasse,
der kan og vil betale en høj Overpris, naar den kan faa
sine Fordringer til Kvaliteten tilfredsstillede. Og her er
Højdepunktet endnu ikke naaer af Landbruget som Helhed.
Dels er Varen ikke fin nok, dels er den ikke ensartet nok,
hvilket sidste ved al Export spiller en Hovedrolle. Endelig
lader Forretningens merkantile Side saavidt den angaar Pak
ning, Transport o. 1. aabenbart en Del tilbage at ønske.
Det af den engelske Landbrugskonsulent Faber paa Delegeretmødet i Aarhus i Oktb. f. A. holdte interessante Foredrag
var i den Henseende meget oplysende. Det maa forbause En
at erfare, at Afkølingen af Smørret under Forsendelsen fra
Esbjerg til England foregaar ved Hjælp af Jerndunke fyldte
med Is, der lægges ovenpaa Smørtræerne, og som uvilkaarlig fremkalder Mindet for En om vore Bedstemodres Varme
dunke. Fremdeles, at Smørret er 2 å 3 Uger gammelt,
inden det sælges \ England, at »hver femte Fustage fremkommer
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Storbritanien af Smør og Margarine fra 4,5 Ibs pr. Individ
til 10,(i5 Ibs pr. Individ, altsaa til over det dobbelte. Men
dog er der paa dette Omraade endnu noget at indhente,
der yderligere kan støttes gjennem en Udvikling af Kød
produktionen og af Produktion af Havesager, der uden
Tvivl kan indbringe meget. Vort Klima egner sig i for
trinlig Grad til Frugtdyrkning. Frugten her, maaske navn
lig Træfrugten, har en Aroma, som næppe noget andet
Sted, og der er ingen Tvivl om, at den kunde ind
bringe os Millioner. Et Æble som Gravenstenen kan overalt opnaa en let Afsætning til høj Pris, men lier som ved
al Export stilles der uafviselige Krav til Varens Kvalitet,
Ensartethed og Mængde. En Kjøbmand i St. Petersborg ind
sendte i sin Tid store Ordres paa denne Frugt, men —
for store. Det var ikke muligt at opnaa mere end en Brøk
del af det forlangte Kvantum i Landet, og det var for lidt.
Imidlertid, Udviklingen af en Frugtexport i stor Stil
tager lang Tid. Smørret ligger os nærmere, og om dette
skulle vi endnu udtale os med Hensyn til det andet Punkt,
der kommer i Betragtning ved Bedømmelsen af vort Land
brugs Stilling i Krisen.
Smørret er dels et Landbrugsprodukt, men i væsenlig
' Grad tillige et ludustriprodukt. Selv som Landbrugsprodukt
adskiller det sig i væsenlig Grad fra et Produkt som Korn.
Medens dette ganske er undergivet den Regel, vi have op
stillet i forrige Afsnit, at dets Fremstilling ad intensiv Vej
kun kan betale sig ved opadgaaende Priser, saa gjælder ikke
det samme om Smørret, end ikke fuldt ud til det Punkt i
Produktionen, hvor det endnu er Mælk. Dette ligger i, at
Mælken nok produceres af Koen, der igjen ernærer sig af
Markens Produktion, men dels er ikke al dens Foder af
indenlandsk Oprindelse, og det, der indføres, kan tit erhol
des til en billigere Pris end det selvavlede, men mere
væsenligt end dette er, at Koen selv kan betragtes som en
Maskine, der kan producere extensivt eller intensivt med de
samme Produktionsomkostninger.
Der er som bckjendt
Køer, der ved samme Foder give en forskjellig Mængde
Mælk, og hvad der er endnu langt vigtigere, give Mælk al
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højst forskjellig Fedtmængde, det, der er afgjørende ved!
Spørgsmaalet om, hvor meget Smør man faar af en vis
Mængde Mælk. Paa dette Punkt altsaa maa der fra Land
brugets Side lægges den største Vægt, fordi det hjælper med
til at eliminere den Faktor, der stiller et intensivt Landbrug
saa særlig uheldigt under en tilbagegaaende Konjunktur.
Men yderligere kan denne Faktors Betydning nedsættes
netop ved Smørproduktionen, fordi Smørret, naar Mælken
betragtes som Raastof, er et rent Industriprodiikt. Fra det
Øjeblik, Koen er malket og til Smørret kjøbes af den en
gelske eller danske Forbruger, har man udelukkende med'
rene industrielle og merkantile Processer at gjøre. Her kan
man da uden Betænkning hengive sig til den intensivest
mulige Teknik, det vil sige producere saa centralt som
muligt, altsaa med den størst mulige Mængde Raastof sam
let paa et Sted, med det største og bedste Maskineri, vidtgaaende Arbejdsdeling og Arbejdsforening og alle de Hjælpe
midler, som Kapitalen stiller til Industriens og Handelens
Raadighed. Her i Modsætning til Planteproduktionen ved
man, at enhver fornuftig Anvendelse af større Kapital vil
sige Mindskelse af Produktionsomkostningerne og Øgelse af
Nettoudbyttet. Og jo mere Priserne vige, desto nødven
digere bliver denne Evolution, desto mere forlægges Tyngdepunktet for hele Landbrugsvirksomheden i dette Moment..
For at tage Extremer helt ud, saa kunde det tænkes, at vi
forbleve dominerende i Verdensmarkedet som Smørprodu
center samtidig med, at vi opgav hele vor Landbrugs
virksomhed. Kornpriserne kunde tænkes saa lave, at Korn
dyrkningen slet ikke betalte sig, uden at vor Smørproduktion
derfor gik tilbage, dersom vi stadig beholdt vort tekniske
Forspring for andre Lande paa dette Omraade. Men saa
vidt vil det næppe komme, vi bemærke det kun for at
tydeliggjøre Forskjellen mellem de to Arter af Produktjon,
der beror paa, at Smørproduktionen ganske væsenlig er
industriel, og derfor eliminerer det ofte omtalte for det
egentlige Landbrug uheldige Forhold mellem Kapital
anvendelse og Nettoudbytte.
8
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Der kan nu endelig spørges, om hele denne Udvikling
ikke modsiges af den Kjendsgjerning, vi selv liave frem
hævet, at Landbruget i 1895 paa to Konti: levende Dyr
og Madvarer af Dyr, har haft en mere end 22 Millioner
Kr. større Overskudsudførsel end i Gjennemsnittet af Femaaret 18'90—94. Men her finder ingen Modsigelse Sted.
For det Første maa det jo nemlig erindres, at netop Smørexporten indbringer den langt væsenligere Del af dette
Overskud. Men Overskuddets økonomiske Betydning for
Landbruget kan overhovedet ikke slaas fast. Det staar fore
løbig som et virkelig smukt Udtryk for Landbrugets Energi
og Dygtighed, men hvor meget det betyder for dets Øko
nomi, kan man ikke sige.
Dette ligger i, at man ikke kan sige noget om den
Nettoavance, der ligger paa Landbrugets Produktion, fordi
man ikke kjender dets Produktionsomkostninger. Skal man
tro Agrarerne, kunde det ikke forbause En, om Landbruget
arbejdede ganske uden Gevinst, men dette er dog heldigvis
næppe Tilfældet. Men unægtelig vilde det have den aller
største Betydning for Bedømmelsen af Landbrugskrisen paa
vore Forhold, om man fik dette Moment oplyst. Uden
det maa man istedetfor at slutte direkte, som vi have været
nødte til det i det foregaaende, stadig slutte indirekte, og
ud over en større eller mindre Almindelighed kan man da
ikke komme. Men det vilde være af den allerstørste Be
tydning, om det kunde lykkes at slaa fast, at paa Bedrifter
af bestemt Omfang og af bestemt Karakter producerede
man de forskjellige Varer til den eller hin Pris. Saa snart
man ved det, kan man trænge ganske anderledes ned i
Spørgsmaalet. Saa kan man med en Nøjagtighed, der vil
være tilstrækkelig for Praxis, sige, hvad en Gaard i en be
stemt Egn, med et vist Tilliggende kan taale at belastes
med, og hvilken Drift den kan bære eller rettere, der kan
bære den. Os; dersom der fra Agrarernes Side virkelig
ønskes fuldt Lys over Situationen, saa er Optagelsen af en
Enquete Landet over, med det Formaal at tilvejebringe Klar
hed over de forskjellige Landbrugsvarers Produktionsomkost 
ninger, Vejen. Vi skulle indrømme, at det ikke er noget
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let Foretagende at sætte i Værk, men det vilde være over
ordentlig fortjenstfuldt. Baade Schrolls Beregninger i »Uge
skrift for Landmænd« og Krarups i det udkomne Bind af
Landbrugets Udvikling i Danmark give Vink om, hvorledes
man skulde gribe Sagen an. Men om et saadant fuldt Lys
vilde virke politisk heldigt for Agrarpartiet, er naturligvis
et andet Spørgsmaal.

16.

Slutning.

Dersom det nu efter en saadan Undersøgelse skulde
vise sig, hvad Forf. antager, at Landbruget i det Hele endnu
kan bestaa ved de gjældende Priser, men at særlig bestemte
Klasser af Landbrugere ikke kunne det paa Grund af Ejen
dommenes Prioritetsforhold, saa er Grunden, hvorfor man
trykker sig ved at foretage den antydede Udskillelse, den,
at det nødlidende Mindretal mener at have større Haab om
Hjælp, naar det kan tale paa den samlede Klasses Vegne,
end naar det skal staa alene, og desuden, at det naturligvis
aldrig er behageligt for en Gruppe at skille sig ud fra
Standsfællerne paa et saa uheldigt Grundlag som Gjæld.
Dette er naturligt og forstandigt fra Mindretallets Side,
men fra Flertallets ikke og endnu mindre fra Helhedens.
Staten kan og bør efter vor Mening lette Landbruget
som Helhed.
Den bør det netop ud fra det Syns
punkt, at Erhvervslivets Tyngdepunkt her i Europa flytter
sig fra Landbruget henimod de andre Erhverv. Men det
er en fuldkommen Vildfarelse at tro, at denne Lettelse kan
faa en saadan Betydning for den Enkelte, at den kan redde
ham fra Ruin, dersom han gaar en saadan iniøde, fordi
hans Ejendom er gjældbunden for stærkt i Forhold til
Prisen paa hans Produktion. Skal Staten gaa saa vidt,
saa maa vi ind paa en Nedskrivning af Prioriteterne og
dermed bort fra det nuværende Grundlag for Samfundets
økonomiske Ordning. — Men dermed er aldeles ikke sagt,
at den Gruppe, her er Tale om, skal overlades til sig selv.

8*
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Er den ikke større, end at de andre Grupper kunne hjælpe
■den, saa bør dette ske. Men den er vistnok større, og er
den det, saa kan den dog godt stille Krav til Staten. Den
kan det netop ud fra det Synspunkt, der med fuld Ret
mere og mere bliver det ledende i Politiken, det sociale.
Med fuld Ret sisje vi, fordi Mennesket mere og mere bliver
Maalet for enhver politisk Foranstaltning, og fordi vi alle
mere og mere blive »Mennesker« ogsaa politisk set. Naar
vi derfor ovenfor have krævet Adskillelsen mellem Land
bruget og Landbrugerne, saa er det ikke, fordi vi tillaede
hint stor Betydning og disse ingen, thi vi erkjende,
at Landbrugets Betydning beror paa dets Betydning for
Landbrugerne og dermed for Staten. Men vi krævede det,
fordi det var en nødvendig Forudsætning for Statens Over
blik over Situationen og dermed for en rationel Hjælp. Er
■det sket, saa er det ingenlunde ligegyldigt, hverken for de
Nødlidende selv eller for os Andre, om de hjælpes eller ej.
Der kan ydes dem Hjælp ad mange Veje. Anvisninger i
saa Henseende høre ikke herhen, kun den principmæssige
Hævdelse af Ret og Pligt ti] Hjælp ud fra socialpolitisk
Grundlag.
Men to Ting kunne Landbrugerne ikke forlange uden
Brud paa Grundlaget for hele den nuværende Samfunds
udvikling. Paa den ene Side, at naar dc have spillet deres
Kort galt, saa skulle de, der have vundet, give dem Pen
gene igjen. Staten, Helheden, kan fordele Tabet paa alle
Borgere, dersom den skjønner det rigtigt fra et socialpolitisk
Synspunkt, men de Enkelte kunne ikke forpligtes til at
bære det. Og det andet Forlangende, der ikke kan stilles,
er dette, at dersom Tabet kan fordeles paa de Mange, der
tilhøre en enkelt udbredt Klasse, ved med Magt at fastholde
Erhvervslivet i et bestemt Spor, der ikke længer er farbart
som før, — hvis det med andre Ord var muligt at holde det
gaaende ved lav Arbejdsløn, naar man hindrede Udviklingen
i en Retning, der betingede en høj, saa vilde ogsaa dette
være aldeles utilstedeligt. Det vilde det være baade af Hen
syn til denne, Arbejdsklassen, for hvem det ogsaa gjælder, at
Erhvervslivet er til for dens Skyld og ikke omvendt, og af
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Hensyn til Helheden. Thi om det samlede Erhvervsliv ud
vikler sig i den ene eller i den anden Retning, er intet
Magt- eller Villiespørgsmaal. Afhandlingens første Afsnit
godtgjøre, at der i dc særlig her omtalte Forhold, som
overalt i Erhvervslivet, er Tale om en økonomisk Nød
vendighed. Det er ikke onde Magter, der drive deres Spil
med Landbruget, men det er den naturlige Udvikling af
en Række økonomiske og sociale Forhold. Disse kræve
den nationale Produktionskraft anvendt i nye Retninger,
dersom den sociale Levefod skal opretholdes og forbedres.
Og i vor Tid mere end i nogen anden er denne Evolution
nødvendig. Staten maa længere ned i Samfundet baade
med sine økonomiske Krav og med sine Krav til Personen,
fordi dens Opgaver blive mangfoldigere og mere omfattende.
Derfor vilde, selv om Landbruget ikke var nødlidende,
Nødvendigheden af en langt kraftigere Udvikling end hid
indtil af de andre Erhverv foreligge lige saa ubønhørligt
nu, som den har foreligger paa ethvert andet Tidspunkt med
Kulturudvikling. I den Grad er dette en Kulturlov, og en,
<ler finder sin naturlige Forklaring i Landbrugets begræn
sede Anvendelse af Menneskekraft, at det tør paastaas, at
tidligere Perioders, f. Ex. den romerskes Sammenbrud, i sin
inderste Grund netop beror paa, at en saadan Udvikling af
Erhvervslivet var umulig, fordi man ikke raadede over den
nødvendige videnskabelige og tekniske Indsigt. Det nytter
selvfølgelig ikke at henvise til, at der den Gang var Jord
nok, fordi Afsætningsphæren var begrænset af naturlige
Grunde.
Derfor vilde en kraftig industriel og merkantil Udvik
ling ogsaa uden Landbrugskrisen være en Nødvendighed,
men med denne bliver den det dobbelt. Det vilde vidne
om langt større økonomisk Indsigt, om Landbrugerne be
brejdede vor Erhvervspolitik, at denne Udvikling ikke alle
rede var i fuld Gang, da den dog forudselige Krise indtraf,
saaledes at den allerede nu kunde give Landbruget et Ryg
stød, end at modsætte sig den og søge at opholde den.
Det vilde vidne om langt større økonomisk Indsigt, om
Landbruget i Arbejderbevægelsens økonomiske Side saa en

Løftestang for sine Interesser end en Modsætning til dem.
Thi hver Krone, en Arbejder, særlig en Industriarbejder,
fortjener mere, gaar foreløbig uopholdelig i Landbrugets
Lommer. Dersom vore Industriarbejdere, der sammen med
deres Familier andrage c. 300,000 Individer, naa at højne
deres Levefod med 1 Pund Kjød ugentlig pr. Individ, er
det en Merindtægt for Landbruget af 5 Millioner Kroner
aarlig. Desuden har Landbruget, under Forudsætning af
stagnerende, industriel Udvikling, Valget mellem at afskyde
Befolkningsoverskudet til Udlandet eller at ernære det paa
den allerede i Forvejen overbebyrdede Fattigvæsenskonto.
Men begge Dele er en Forringelse af Nationens personelle
Kraft, thi en Udvandring, der ikke ledes systematisk, fører
netop de Dygtigste bort fra Landet og lader de Udygtigste
tilbage, og dc økonomiske og moralske Følger af en for
holdsvis stigende Fattigbyrde behøve vi ikke at godtgjøre
er en Svækkelse af den nationale Kraft. Derfor <;r det en
følelig Misforstaaclse af de højere Klasser, men ganske
særlig af Landbruget, at overse den i Længden heldige øko
nomiske Virkning af en rigeligere og bedre Beskjæftigelse
af Arbejderne, fordi den lige i Øjeblikket føles som en
øget Udgift. At et Landbrug ikke vedblivende kan optage
et Lands stigende Befolkning, ligger i Sagens Natur og er
bevist ovenfor. Men det fremgaar desuden klart af vor
Befolkningsstatistik. Medens Befolkningen fra 1880 til 1890
er øget med 10,33 pCt. og de i Landbruget Beskjæftigede
altsaa skulde være øget i lignende Forhold, er dette saa
langt fra Tilfældet, at de tvertimod i det samme Tidsrum
ere gaaede nedad med 6,3t; pCt. Vi tage endda her Land
bruget e'ller Jordbruget i videste Udstrækning, idet vi regne
Gartneriet med. I lang Tid har der fundet en Udvandring
af Arbejdere Sted fra Landbruget uden en tilsvarende Ind
vandring.
Dette kan ikke undre, thi Landarbejdernes Vilkaar ere
heller ikke forholdsvis set særlig gode.
Gjennemsnitlig tjener en Elitearbejder paa Landet paa
egen Kost Kr. 491 aarlig, hvilket svarer til en Levefod, man
ikke kan fortænke Folk i, at dc søge forbedret.
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Den virkelige Grund til Udvandringen fra Landbruget
fremgaar da ogsaa tydeligt af nedenstaaende Tabel, der viser,
hvorledes den bedre Løn modvirker Udvandringstendensen.

Tabel LVL
Sammenstilling mellem Befolkningstilvæxten i Land
distrikterne oe:
Stigning.
o Arbejdslønnens
>
o

Virkelig
Befolkningstilvæxt
1880—1890.

pCt.
Jyllands Landdistrikter..........

Lolland-Falsters do................

4
1

o

Lønnens Stigning
1887—1892.
pCt.

Daglejere paa
Daglejere paa Husbondens
egen Kost.
Kost.

12

21

10

19

Sjællands

do................

4- 1

8

16

Fyens

do................

4- 2

7

14

Vi behøve naturligvis ikke at gjøre opmærksom paa,
at Tabellen er ufuldkommen, forsaavidt som Lønstigningen
ikke omfatter nøjagtig de samme Aar som Befolknings
tilvæxten. Men det kommer her ikke an paa det nøjagtige
Tal, men paa Bevægelsesretningen og Bevægelsesaarsagen,
og disse kan der ikke tages fejl af.
Netop dette, at det er de jyske Landdistrikter — og
da særlig de sydvestjyske —, der afgiver det forholdsvis
mindste Kontingent til Udvandringen af Landbruget, fordi
Lønstigningen her er forholdsvis størst, modbeviser slaaende
den saa almindelige Antagelse, at det er de store Byers
Forlystelser, der drage Arbejderne fra Landet til Byen. Nej
det er de rigeligere og bedre Arbejdschancer i Byerne, og
det vilde være til ubodelig Skade for den hele Udvikling
og ikke mindst for Landbrugets, om disse Chancer ikke

120

stadig udvidedes og højnedes, fordi Landbruget under de
nuværende Forhold mere end nogensinde trænger til en
Udvidelse af Hjemmemarkedets Kjøbeevne og mindre end
nogensinde kan bære en Øgelse af sin Fattigbyrde.
I hvilken Grad Kjøbeevnens Øgelse er mulig ved Byerhver
venes Opblomstring, viser et Blik paa vor Indførsel af Industri
produkter. Danne vi os efter de sidste Aars Statistik et Skjøn
over, hvad der kunde tilvirkes lier i Landet af saadanne
Industriprodukter, som vi nu indføre, idet vi se bort fra al
primitiv Bearbejdelse af Raastoffer, der ikke produceres her,
saa faa vi et Beløb af omtrent 80 Millioner Kroner. Om
dette Tal kan der naturligvis strides, men ikke om, at
en saadan Begyndelse til en kraftig Industriudvikling, hvad
enten den drejer sig om en noget større eller om en noget
mindre Sum, kun danner Forgrunden til et Perspektiv, der
praktisk talt kan udvides i det uendelige. Udvidelig i denne
Forstand er derimod ikke Landbrugsproduktionen, mindst i
Henseende til dens Forbrug af Mennesker paa kulturmæssig
Levefod.
Og atter og atter maa vi gjentage det, det er detter
det kommer an paa: Anbringelsen af Befolkningen paa en
saadan Maade, at den stcerkesle af alle Drivfjedre, Trangen
til økonomisk og social Fremskridt, kan komme til at virke.
Dette kan den ikke i Øjeblikket, og skjøndt vi ikke
se os i Stand til at føre noget Bevis derfor, driste vi os
dog til at udtale, at dette er den inderste Grund til en vis
moralsk Dekadence, der i den sidste Snes Aar har grebet
navnlig Mellemklassen. Vi tro ikke, at nogen opmærksom
Iagttager af Livet i dette Tidsrum vil benægte dette. 1
samme Grad som Mellemstandens Kamp for Tilværelsen er
bleven vanskeligere, er dens aandelige Niveau sænket. Dens
Intelligens er bleven mere ensidig og mere flad. Den er
utilbøjelig til at modtage noget intellektuelt Indtryk i anden
Form end den estetiske. Dens Presse staar langt tilbage
for, hvad den var for tyve Aar siden, ikke alene i Intelli
gens, men ogsaa i moralske Egenskaber. Det er som om
en Aand, der tidligere kun kjendtes i Organer af laveste
Art, er stegen opefter. Og ogsaa Mand og Mand imellem,.
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baade i Politikernes Kredse og udenfor dem, ere særlig Egen
skaber som Aabenhed, Sanddruhed og moralsk Mod i stærk
Tilbagegang. Trangen til Nydelse er betydelig forstærket,
men ingenlunde højnet.
For os hænger dette paa det
nøjeste sammen med en fejlagtig og utilstrækkelig Udvik
ling af vore Byerhverv.
Samtidig med, at Landbrugets Stilling er bleven mere
og mere prekær, og dets Sønner derfor sammen med Byer
nes Mellemstand mere og mere ere henviste til Anbringelse
i Byerhvervene, ere disse ikke udviklede i rigtig Retning
eller i tilsvarende Forhold. Den betrængte Mellemklasse er
bleven et politisk og socialt Slagord, der er nærved at
skaffe sig en erhvervspolitisk Betydning, der kan blive
skjæbnesvanger. Thi samtidig med, at hele Verden anstrænger sig til det Yderste for at sejre i Konkurrencen
gjennem en rationel Udvikling af Produktionen, saa stræbe
de, der kæmpe under det nævnte populære Slagord, efter
kunstig at holde Udviklingen tilbage i forældede Former.
Næringslovskommissionens Flertalsbetænkning, Kampen mod
Frejr, hvor Ingen har søgt at udskille, hvad der var beret
tiget og rationelt i dette Foretagende, fra, hvad der ikke var
det, den systematiske Undertrykkelse af Oplysning i denne
Henseende i de økonomiske Organisationer o. m. A. kan
anføres som Støtte for vor Paastand. Dersom dette ikke
forandres, vil Mellemstanden gjennem indre økonomisk og
aandelig Tilbagegang arbejde den Bevægelse i Hænderne,
der økonomisk, socialt og politisk søger at indtage dens
Plads. Hvad det her gjælder, er Indrømmelser paa rette
Sted og i rette Tid, men Modstand, hvor Kravene række
ud over en rationel Udviklings nuværende Udgangspunkt. Men
dette er kun muligt, naar Mellemstandens egen Stilling i
Produktionen og overfor dens Udbytte hverken forringes
økonomisk eller socialt, og dette atter kun, naar den ud
vider sit Syn og tager de økonomiske og sociale Konsekventser af en Udvikling, der er i fuld Gang, som ikke
Alverdens Lovgivning kan standse, men kun lede i Baner,
der ere mere eller mindre hensigtsmæssige i Henseende til
sociale og politiske Konsekvenser.
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For Europa er det her Handel og Industri, der i første
Linie skulle skaffe Udveje, det vil sige skaffe Pengene og
tilvejebringe Organisationen.
For Danmark, hvis Lidenhed bringer det den Fordel
at kunne optræde i Verdenskonkurrencen uden at vække
Frygt, men den store Mangel i det indre Markeds Begrændsning at have en Hindring for Produktionens Udvikling til
Konkurrencedygtighed med Verdensproduktionen, maa før
eller senere en økonomisk Sammenslutning med SverrigNorge blive en tvingende Nødvendighed.
Heldigvis er
netop det samme Tilfældet med de nævnte Lande, og denne
Nødvendighed vil vise sig stærkere end alle provindsielle
Iso leri ngs bestræbelser.

Dersom Nogen vil hævde et andet Syn paa Grund
trækkene i den Erhvervspolitik, vi have at følge, saa maa
han bevise, at vi have fejlet i vor statistisk og deskriptivt
begrundede Fremstilling af Agrarkrisens Oprindelse, Ud
strækning og sandsynlige Forløb. Han maa vise, at et
Landbrug med et begrændset Areal er i Stand til ved sti
gende Levefod at beskjæftige et ubegrændset Antal Menne
sker. Og han maa endelig vise, at det er den håndværks
mæssige Produktion, der i Verdensmarkedet som i det lokale
har Overtaget over den fabrikmæssige.
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