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Mange venlige hilsener
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ET JUBILÆUMSSKRIFT
UDARBEJDET AF

HANS APPEL

UDGIVET AF FORENINGERNE „DALUM LÆRLINGE“
OG „DALUM VENNER“

ODENSE
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

1911

FORORD
ex» tyve Aar er ikke noget langt Spand af Tiden, men
naar der alligevel ved hvert 25. Aar sættes en Mærkepæl:
Sølvbryllup (Guldbryllup) for Ægtefolk, Jublilæumsfest for Arbejde
og Virksomheder, saa skyldes det ganske sikkert, at det allige
vel er sjeldent, at Mennesker oplever 25 Aars Samliv og 25 Aars
uafbrudt Virksomhed,
Dalum Landbrugsskole kan tale med herom. Af de 3 Lærere,
som begyndte Undervisningen for unge Landmænd d. 4. Novbr.
1886, er jeg ene tilbage, og naar man nu har ønsket, at jeg skulde
samle og ordne Bidragene til dette Jubilæumsskrift, saa gaar jeg
i Lag med dette under Følelsen af Vemod over, at Jørg. Petersen,
som er den Mand, der har tænkt de fleste Tanker for og om
Dalum Landbrugsskole, ikke længer færdes imellem os og ikke kan
sende dette Skrift ud som en Hilsen til gamle Lærlinger og Venner.
Men jeg gjør det alligevel med Glæde, ti jeg har i denne
Sommer og i dette Efteraar mødt saa megen Forstaaelse og Tak
nemmelighed, at jeg betragter dette Arbejde som Afbetaling paa
den Gjæld, jeg staar i til mit Land og mit Folk, og indenfor
dette igjen særlig til den Venneskare, som har flokket sig om
Dalum Landbrugsskole.
Vel blev Skolen ikke det, jeg havde tænkt mig, og som
fremdeles staar for mig som Idealet: Ikke større Lærlingeflok
ad Gangen, end at Lærerne kan lære hver enkelt Lærling at
kjende, og vel har jeg ikke længer min Hovedgjerning i Skole
stuerne, men Dalum Landbrugsskole har været Baggrunden for
hele min øvrige Virksomhed, og jeg staar saaledes med Tak for
Arbejdsplads og for gode Kaar. Her har min Hustru og jeg
faaet et Hjem, der ligger i en rigt bevæget Kreds, hvor al vor
em
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Trang til aandelig, saavel folkelig som kristelig, Oplysning og
Oplivelse har funden Næring, Styrke og Kraft.
Det har været 25 rige Aar. Fuldt op af Arbejde. Vi DalumFolk har ingen Sinde maattet søge om Arbejde, ej heller har vi
haft nødig at grunde paa, hvad vi skulde hitte paa til Tids
fordriv. — Den ene Opgave har fulgt den anden i Hælene, saa
vi ikke har kunnet redde os ud af Arbejds-Travlheden, ti det
Hele hang sammen som Ærtehalm.
Naar jeg derfor ser tilbage paa de svundne Aar, saa fyldes
mit Sind med Tak. først og fremmest til min Gud og Skaber
for Hjælpen mod alt det onde og stygge, for Arbejdsævne og
Arbejdsmod; men dernæst Tak til min Samtid for Arbejdsplads
og Arbejdskaar. Hvor gjør det mig ikke ondt at se Mennesker,
som ikke har Arbejde. Jeg vil slet ikke ind paa at undersøge
Aarsagerne til, at saamange Mennesker ikke har et Arbejde at
gaa til hver eneste Morgen, jeg vil ikke gaa i Rette med en
eneste af dem, men jeg vil sige til mig selv og til alle andre,
at vi maa hver især gjøre vort til, at alle kan komme i Arbejde:
dette velsignede Hjælpemiddel til at fri os fra den Onde og al
hans Gjerning og alt hans Væsen. Ja jeg kan ikke holde min
Glæde tilbage over, at jeg i det hele har faaet Lov til at arbejde.
Og jeg maa derfor have Lov til at sige til alle mine Venner,
alle mine Læsere: Bild Eder ikke ind, at kun det bestemte
Arbejde og intet andet passer for Eder, og at naar I ikke kan
faa det, saa kan I ikke bestille andet. Nej tag det Arbejde op,
som ligger lige for, og som I føres til, da kommer alt det andet,
som en naturlig Udvikling, da faar vi gode Kaar, ti en Arbejder
er sin Løn værd.
Ja værn om Arbejds-Villigheden, ti det er sandt, hvad det
gamle Ord siger, at „Lediggang er Fandens Hovedpude“. —
Arbejdsløshed er en Kræftskade paa vort Samfundsliv, som skal
opereres bort. — De polske Arbejdere er jo tilstrækkeligt Vidnes
byrd om, at her er Arbejde nok i gamle Danmark.
Til Operation hører Kniv, og Kniven er her det arbejdsvillige
Sind. Ved Samfundslove kan der bødes paa mangt og meget,
men paa Arbejdsløshed bødes kun med Arbejds-Villighed. -Dette maa navnlig en Mo’r og Fa’r ikke glemme, og for mig
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er der aldeles ingen Tvivl om, at det bedste Arvegods, som vi
kan give vore Børn, er Øvelse i og Kjærlighed til Arbejde. Tag
derfor Børnene med i Eders eget Arbejde, lad dem gaa legende
ind i det, ti „hvad man i Ungdommen næmmer, man ej i Alder
dommen glemmer“. Arbejdet vil aldrig blive den til Besvær,
som uden selv at vide det vandt Øvelse og Haandelag, og som
kom i Fortrolighed med Jord, Redskaber og Dyr, eller med
Bog, Pen og Naal fra Barnsben af.
Her er maaske den allervæsentligste, men tillige allervanskeligste Opgave for Forældre i vor rastløse og sindsspredende Tid,
der river Mand og Kvinde ud i de saakaldte samfundsnyttige
Arbejder, saa de ikke har Tid til at være hjemme, og naar de
er hjemme, ikke har Tid til Samtale med hinanden, med Bør
nene og med Tjeneste-Folkene, fordi „Foreningerne“ og „Be
stillingerne“ giver saa meget Hjemme-Arbejde.
Vi trænger til at tage os selv i Nakken og sige: Nej hør
nu, Hans, Du skal først og fremmest passe Din Bedrift, ti ved
at se Din Trofasthed mod Dit Arbejde og mod Dit Hjem lærer
Børn og Tjenestefolk at vise den samme Trofasthed, og de gjør
det med Glæde, ti „som Herren er, saa følger ham Svende“.
Hjemme fra og ud ad er fremdeles og vil til alle Tider være
Vejen til Folke-Lykke. Det maa ikke glemmes. Et selvstændigt
Folk bliver vi kun ved at være en Samling af Enere, der hver
især er opfyldt af Iver for at tjene det fælles Fædreland, baade
i vort Hjem og i de smaa og større Samfundskredse, som den
daglige Dont og vore Livs-Interesser fører os ind i.

SKOLENS OPRETTELSE
1862 byggede den bekjendte Skolemand C. Kold Dalum
Højskole.
C. Kold havde da i flere Aar forud holdt Skole for voksne
Bønderkarle — først i Ryslinge og senere i Dalby.
Ovennævnte Aar forflyttedes Virksomheden til Odense-Egnen.
40 Tdr. Ld. af Hjallese Mark (Dalum Sogn) Vs Mil fra Odense
blev kjøbt, og her rejste Kold sin Højskole.
C. Kold døde 1870, og Skolen fortsattes i nogle Aar derefter
som Højskole for unge Piger, men maatte af forskjellige Grunde
indstille sin Virksomhed.
Det er naturligt, at fynske Landmænd, hvoraf mange havde
faaet deres aandelige Paavirkning fra Kold, følte sig ilde berørt
af, at Dalum Højskole stod ubrugt. Det var i For&taaelse deraf,
at Præsten Fr. Nygaard, S. Næraa, i 1885 skrev til Frimenigheds
præsten i Rødding (Sønderjylland), Cornelius Appel, om ikke
hans Sønner Hans Appel, nu Lærer ved Dalum Landbrugsskole
samt Redaktør af Madkeritidende, og Axel Appel, nu Statskon
sulent i Aarhus, der den Gang var Landbrugskandidater og
Lærere paa Favrbogaard Landbrugsskole, kunde have Lyst til
at fortsætte Koids gamle Skole i Dalum som Landbrugsskole,
naar den fornødne Støtte dertil kunde rejses fra fynske Land
mænd. Da Brødrene imidlertid ikke mente det heldigt for dem
selv eller for en fremtidig Landbrugsskole at arbejde i Fælles
skab, henvendte den ældste af dem (Hans AppeP sig til sin
Læsekammerat paa Landbohøjskolen, Landbrugskandidat Jørgen
Petersen (Baarse), der den Gang var Assistent hos Docent N.
J. Fjord.
Efter fornøden Aftale besluttede Hans Appel ogjørg. Petersen
sig til at gjøre et Forsøg paa at rejse en Landbrugsskole paa Fyn.

1
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I Løbet af Vinteren 1885—86 blev Sagen forberedt. Fynske
Landmænd samlede 10,000 Kr. til en rentefri Prioritet, og dertil
aarlige Bidrag i 5 Aar til Rente af andre 10,000 Kr. Med denne
Forudsætning kjøbte Jørg. Petersen Dalum Højskole i Juli Maaned 1886 for 50,500 Kr.
Dalum Landbrugsskole begyndte sin Virksomhed d. 4. No
vember 1886 med Jørg. Petersen som Forstander og Hans Appel
som første Medarbejder.
Da Erfaringen havde vist, at det var forbunden med store
Vanskeligheder at gjennemføre længere Kursus for Landmænd,
end én Vinter, besluttede man sig til at nøjes med 6 Maaneders
(Novbr. til Maj) Undervisning. Til Gjengjæld blev det i Skole
planen fremhævet, at Lærlingene for at faa fuldt Udbytte maatte
møde vel forberedte (særlig i praktisk Henseende) og i en modnere Alder.
Der kan i et 6-Maaneders Kursus for Landmænd kun levnes
lidt Tid til de almendannende Fag. Dalum Landbrugsskole vedkjender sig at være en ren Fagskole. Men som den har begyndt
sin Virksomhed i Koids gamle Højskole, ønsker den at bygge
paa den danske Folkehøjskoles Grund. At det er lykkedes at
faa den Aand og Tone over Arbejdet, som der raadede i de gode
Folkehøjskoler, uden direkte Paavirkning gjennem historiske Fore
drag, skyldes i første Linje, at den henter sine Lærlinge fra
Højskolerne eller fra Hjem, der er paavirkede derfra.
Mælkeribrugets Udvikling her i Landet gjorde det naturligt at
oprette et særskilt Kursus for Mejerister. Et saadant, beregnet
paa 3 Maaneder (Maj—Aug.), begyndte i 1889.
Kursuset for Landmænd slutter uden Afgangsprøve, men Lær
lingene kunne erholde et Afgangsvidnesbyrd for deres Flid og
Opførsel, saaledes som disse efter Samraad med samtlige Lærere
er indførte i Skolens Lærlinge-Protokol.
Kursuset for Mejerister, der kun optager 40 Lærlinge, slutter
med en Afgangsprøve, censureret af tilkaldte Fagmænd.

Saaledes har min afdøde Ven, Forstander Jørg. Petersen egen
hændigt skrevet i 1896, da „Ugeskrift for Landmænd“ bad ham
meddele sig noget om Dalum Landbrugsskole, og jeg skal nu

.— 9 —

udfylde hans Meddelelser med saadanne Oplysninger, som med
Rette kan siges at have sin Plads i en historisk Redegjørelse.
Efter at vi var bleven enige med os selv — og hver især
med sin Fæstemø — om, at vi skulde prøve paa at rejse en
Landbrugsskole paa den Maade, at Jørg. Petersen skulde være
Forstander for og Ejer af Skolen, skrev jeg følgende Brev:
Favrbogaard, den 20. December 1885.
Kjære Pastor Nygaard!
Da De en Gang sidste Vinter var paa Askov, fortalte Alfred
Favrskov Dem, at jeg og min Broder var bleven gjort opmærksom
paa Koids Skole, som én, der stod og ventede paa at rumme en
Skolegjerning. Jeg véd, at De spurgte min Fader, om han vidste
noget om det, men da han intet havde hørt, saa blev det ikke til
mere. Tanken har imidlertid siden ligget og gjæret og derved an
taget en ny Form. Min Broder og jeg er bleven enige om ikke at
rejse en Skole i Fællesskab, den kunde nemt faa et lidt ensidigt
Præg; — men derimod har jeg en god Ven, Landbrugskandidat
Jørgen Petersen fra Baarse ved Præstø, som gjerne vil være med
at dele Arbejdet i en Landbrugsskole. Vi er gamle Kjendinge —
læste hele Tiden sammen paa Landbohøjskolen — og han er en
Mand, som jeg kun med Glæde kan tænke paa at arbejde sammen
med. Det har af og til været fremme, om vi ikke skulde begynde
sammen, og vi synes nu at have Mod til at faa fat i Sommer.
Ludvig Schrøder sagde en Gang til mig: „Vi har Skolebygninger
nok, De maa ikke begynde paa at bygge ny,“ — og det havde vi
nu saa let ved at lægge os paa Hjærte, for vi hører ikke til Pengemændene. Og naar vi saa har tænkt paa de ledige Skolepladser,
da er Koids gamle Skole blandt Nummer Eteme, hvorfor er just
nu ikke saa nemt at sige. — Jørgen Petersen har nu imidlertid
bedt mig at indlede Forhandling om Sagen, og jeg véd da ikke bedre
end henvende mig til Dem, først fordi jeg véd, at De har Interesse
for Sagen, og dernæst fordi vi straks fra Begyndelsen vil stille det
klart, at vi helst vil bygge indenfor Menighedens Kreds og saa
holde Skole (Landbrugsskole, ikke Højskole) for Karle med Grundt
vigs Højskoletanke til Baggrund.
Jeg véd nok, at det er i Præsternes travle Tid, jeg melder mig.
Tidens trykkende Pengeforhold indbyder heller ikke til at jage; men
jeg kommer af den Grund, at i Juletiden faar man flere Folk i Tale
paa én Gang. Hvad jeg ønsker er i Grunden et Svar paa to
Spørgsmaal :
1) Kan Koids Skole kjøbes til en virkelig rimelig Pris, og
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2) Er der paa Fyn saa megen Forstaaelse af Nytten af Landbrugsundervisning, at vi kan giøre Regning paa Støtte i Form af billige
Penge (til 4 pCt. f. Eks.)
Svaret haster det ikke med før hen i Januar Maaned.

Kjærlig Hilsen til Dem og Deres
Hans Appel.

Sdr. Næraa v. Aarslev, den 7. Januar 1886.
Kjære Hans Appel!
Nu tør jeg ikke opsætte Svaret paa Deres Spørgsmaal længere.
Jeg havde tænkt at forespørge Venner endnu videre; men da min
Hustru er bleven syg af Lungebetændelse, er jeg foreløbigt bundet
til Hjemmet. løvrigt har jeg alt spurgt saa mange, at jeg har er
faret, at den Trang, der rundt om paa Fyen alt for flere Aar siden
vaagnede efter at faa en dygtig og hjemlig Landbrugsskole, saa langt
fra nu er svækket, at den tværtimod i det sidste Aar er kommen
stærkere frem. Det er en almindelig Udtalelse, at der særlig nu
trænges til, at den danske Bonde kan baade theoretisk og praktisk
blive uddannet saaledes til sit Landbrug, at han kan blive ganske
anderledes istand til at følge med de skiftende Tider og Konjunk
turer, som jo for Øjeblikket trykker og ængster en Del. Denne
Trang har hos vore Fremskridts-Bønder i de sidste Aar givet sig
særligt Udtryk: Tanken om at faa Koids Skole til Landbrugs
skole, idet denne baade ligger saare bekvemt nær ved Odense og
har tilstrækkeligt Jordtilliggende, nogle og 40 Tdr. Land med
forskjelligartet Jordbund, saa at den egnede sig fortrinlig til den
praktiske Del af Undervisningen, som der nu lægges særlig Vægt
paa. Jeg har talt med Lebæk om Salgsvilkaarene Han vil nu
sælge til den Pris, Georg Himmelstrup bød ham, 50,000 Kr. for hele
Ejendommen og hele Besætningen. Der staar 26,000 i 1ste Prioritet
til 4^2 pCt., som er Stine Koids — hun er sikkert nok villig til at
lade disse blive staaende. Dersom De selv havde noget at sætte
i, var der maaske Mulighed for at faa en Del Aktier tegnede. Dog
derom tør jeg intet bestemt udtale. Men Venner her mener, det
ikke vilde være saa vanskeligt at faa billige Penge.
Det er væsentlig, hvad jeg kan meddele Dem om den alminde
lige Mening; og den er jo helt god. Men Hovedsagen er jo, at De
kom herover og gjorde Dem personlig bekjenat med forskjellige
Mænd paa Fyen; helst ved at holde Foredrag. Lebæk mente, om
De ikke af Iversen kunde faa Tilladelse til at tale i hans Sted for
patriotisk Selskab her paa Fyen. Iversen kommer nok en Gang om
Aaret i dette Selskabs Tjeneste.
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Saa har jeg kun for mit eget Vedkommende at meddele, at jeg
vilde være grumme glad, om De blev vor Nabo. Nu faar De tage
til Takke med denne tarvelige Redegjørelse. Stemningen er god
hos Fyenboerne for Foretagendet; det er mit Haab, naar de ser
Manden og hører hans Ord, de da og skal støtte det paa bedste
Maade, saadan at det kan gaa.
Kan jeg ellers være Dem til Hjælp, vil De nok henvende Dem
til Deres hengivne
F. Nygaard.

Paa Grundlag af Pastor F. Nygaards Brev bestemte vi os
til at rejse til Dalum Søndag den 14. Februar 1886 for at se
paa Skole-Ejendommen.
1 Odense traf vi Gaardejer Hans Frandsen fra Gudum ved
Slagelse, og stærkt optaget, som han — gammel Fynbo og Koids
gamle Elev — var af Planen, fulgte han med os til Hjallese, og
paa Skolen traf vi min gamle Ven Anders Knudsen, den Gang
Forpagter af Skolens Nabogaard.
Jeg tør nok sige, at det var den historiske Grund, vi stod
paa, der voldte, at vi valgte denne Ejendom, ti til Skole-Virk
somhed var egentlig kun Skolestuen tilfredsstillende, og til Land
brugs-Virksomhed var Jorderne ikke de mest tillokkende og
Avlsbygningerne meget uhensigtsmæssige. — Da Hans Frandsen
derfor, efter at vi var kommen ind i Dagligstuen igjen, sagde:
Nu maa vi have opstillet en Beregning over, hvad Landejen
dommen kan forrente, svarede Jørg. Petersen: Nej, her hjælper
ingen Regnestykke, her gjælder det blot, om vi har Tro til at
kunne tage et tilfredsstillende Arbejde op.
Men Pladsen vinkede* ad os, og vi gav Pastor Fr. Nygaard
og Anders Knudsen Lov til at indbyde til et Møde for nærmere
at drøfte Muligheden af at faa de økonomiske Forhold ordnede.
Den 20. Marts fik jeg følgende Brev fra F. Nygaard:
I Dag (18/s) har jeg sendt 47 Breve ud til ligesaa mange gode
Mænd over hele Fyns Land, og Mødet er bestemt til Onsdag den
31. Marts Kl. 1 i Højskolehjemmet i Odense. Jeg har bedt de 47
tage Venner af Sagen med, saa der bliver, gaar alt vel, en stor
Forsamling. Til de 3 sydfynske Højskolemænd har jeg skrevet. De
vil nok meddele dette til Jørgen Petersen.
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Mødet holdtes altsaa paa Odense Højskolehjem. Der var
mødt 50 Mænd fra alle Egne paa Fyn, og efter at Frederik Nygaard havde gjort Rede for, hvorledes Forhandlingerne var bleven
indledt, holdt Jørg. Petersen følgende Foredrag, som jeg her gjengiver efter hans egen Opskrift:

Jørg. Petersens Tale:
Jeg har først at bringe dem min hjærtelige Tak, fordi de har
givet Møde her i Dag, og særlig skylder vi Pastor Nygaard Tak
for den Venlighed, hvormed han har taget sig af den Sag, som
vi er samlet om at forhandle her i Dag. — Saa meget des
mere skylder vi Tak, som vi (i al Fald jeg) personlig er ukjendt
af de fleste tilstedeværende. Naar desuagtet saa mange har
givet Møde, da tager jegdet som et Bevis for, at den Sag, vi
ønsker at bære frem her ovre, den ønsker Fynboerne at gjøre
til deres egen. Den Tanke at kjøbe Koids Skole er ikke ny for
mig, allerede for 3 Aar siden sagde en god Ven til mig, at den
egnede sig særlig til en Landbrugsskole, og at den vistnok var
at faa til Kjøbs. Den Gang turde jeg ikke tænke paa at blive
Skolemand; det er først efter 2 Vintres Arbejde i Landbrugs
skolen, at jeg er vundet frem til at turde tage LandbrugsskoleGjærningen, som min egentlige Livsgjærning med Tro paa, at
jeg i den vil kunne udrette mest til Gavn for det danske Land
brug.
At min gode Ven, Hans Appel, og jeg ønsker at gjøre fælles
Sag, er heller ikke nogen ny Tanke, den kom allerede frem
under vort Samarbejde ved Landbohøjskolen i Kjøbenhavn og
har siden den Tid stadig været omfattet med Varme fra os begge.
Naar vi ønsker at arbejde sammen, da er det ikke alene fordi
vi personlig gjærne vil leve med hinanden, men ogsaa af den
Grund, at vi ligesom staar med særlig Kjærlighed, og vi mener
som Følge deraf ogsaa med særlig Dygtighed, til hver sine Fag
i Landbrugsundervisningen, derved, at Hans Appel vil gjøre sig
til Talsmand for Agerbruget, som det udvikler sig i Marken, jeg
derimod for Husdyrbruget, og hvad dermed staar i Forbindelse. —
Naar nu vor Tanke er falden paa Dalum, da er Grunden
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først og fremmest den, at vi mener, at der her paa Fyn er Be
tingelse for, at en Landbrugsskole kan trives — en Landbrugs
skole rejst paa Folkehøjskolens Grund, som den vi ønsker at
arbejde i, og tillige maa Dalum jo gjemme saa mange dyrebare
Minder for Fynboerne, at de sikkert maa være velvilligt stemt
over Tanken om at samle de unge paa Koids gamle Skolebænke.
Vi kan ikke tage Arv efter Kold, det er ikke vor Opgave, men
vor Gjærning maa og kan ikke komme i Modstrid med Koids,
ti som jeg sagde før, vi ønsker at rejse en Landbrugsskole paa
Folkehøjskolens Grund, med dens Banner hejst over Bygningen
og med dens Aand og Tone raadende over de unge. —
Hans Appel skrev da en Gang i Vinter til Pastor Nygaard
om Sagen, og da han herpaa fik et Svar, der gav Anledning til
for os at tro paa en Mulighed for at føre Sagen igjennem, be
sluttede vi os til at rejse over at se paa Skolen og tale med
Lebæk om Kjøbsbetingelserne. — Jeg maa straks sige, at Skolen
tiltalte os meget, og da den Sum, Lebæk forlangte, for os syn
tes at staa i nogenlunde Forhold til Værdien, kunde denne Rejse
kun give os fornyet Vind i Sejlene til at arbejde fremad mod
Dalum. —
Men fra Ønsker til Maalet er jo som bekjendt et Stykke;
hvor meget end Skolen tiltalte og hvor gjærne vi end vil tage
den Gjærning op, saa maatte det Spørgsmaal straks komme frem,
om vi af Hensyn til Pengespørgsmaalet var i Stand til at magte
den Opgave.
Jeg tænker vel, det er klart for de fleste, at en Skole kan
ikke bære sig selv, og vi maatte derfor ogsaa komme til det
Resultat, at uden Støtte fra Fynboernes Side i ren pekuniær
Henseende, kunne vi ikke magte Sagen. Da jeg er den af os,
der skal optræde som egentlig Kjøber, maatte jeg først klare
for mig selv, hvor stor en Kapital jeg mente at maatte være i
Besiddelse af, for at jeg turde indlade mig paa at være den
ansvarshavende Ejer og endvidere hvor stor en Støtte jeg mente
nødvendig for at kunne holde Skole paa den Maade, jeg anser
for forsvarligt. —
Det stod da for mig saaledes, at hvis jeg ikke personlig
kunde skaffe 20,000 Kr., turde jeg ikke indlade mig paa at kjøbe
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Skolen, og jeg maatte endda gjøre Regning paa en ikke ube
tydelig Støtte fra Fynboernes Side. Gaaende ud fra, at jeg
kunde skaffe den nævnte Kapital, tænkte jeg mig, at Sagen
kunde ordnes paa følgende Maade. —
Af de 50,000 Kr., der forlanges for Skolen, mente jeg, der
maatte kunde laanes 20,000 Kr. i 1ste Prioritet i Kreditforenin
gen ; dernæst 20,000 i 2den Prioritet, som da Fynboerne (enten
faa eller mange) maatte kautionere for — jeg vilde da af min
Kapital udbetale 10,000 Kr. — Nu kunde nogen spørge, hvad
jeg saa vil bruge de andre 10,000 Kr. til, som jeg mener at
maatte være i Besiddelse af, og jeg vil dertil svare, at dem har
jeg mange Huller til.
1) Landbrugsundervisningen kræver, udført paa den Maade,
som jeg anser for forsvarlig, et Undervisningsmateriel (Samlinger),
der mindst vil koste at anskaffe 2000 Kr.
2) Jeg anser det som absolut nødvendigt, at der ved en
Skole, hvor der stilles saa store Krav til Elevernes Tænkning
og aandelige Arbejde, at der indføres Legemsøvelse som et Fag
paa Undervisningsplanen, men til disse mangler et Hus, som
mindst vil tage 2000 Kr. at opføre. — Endvidere mangler der
Kakkelovne, Kjøkkeninventar o. s. v., ligesom der ogsaa vil
medgaa ikke faa Penge til Reparationer, saa 5 å 6000 Kr. er
ingenlunde for højt sat som den Sum, der vil medgaa, før vi
har Skolen i den Stand, at vi fra den Side set kan forsvare at
holde Landbrugsskole. —
Kommer vi til Skolens Landbrug, ja da kræves der ogsaa
her Udgifter f. Eks. til Mejerilokale, Udvidelse af Kostald og
Svinestald o. s. v., og selvfølgelig kan jeg det første Par Aar
ikke vente personlig Løn paa Skolen, saa jeg maa have lidt i
Baghaanden. Jeg tænker, at de fleste vil kunne indse og forstaa, at 20,000 Kr. ingenlunde er for højt sat som den Kapital,
der maa besiddes af Vedkommende, som vil tænke paa at staa
som Leder af et saadant Foretagende. —
Jeg maa da straks meddele, at af denne Kapital ejer jeg
personlig kun ubetydeligt. Resten maa jeg trække som Veksel
paa mine gode Venner i Sjælland og Jylland, idet jeg ikke alene
ikke kan laane dem imod Pant, men ogsaa maa have dem rente-
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fri i flere Aar. At laane en Kapital paa henved 20,000 uden
at have Pant for dem og uden at kunne forpligte sig til Renter,
er ikke let; jeg har dem heller ikke i Løfte alle endnu, men
dog største Delen. Jeg er saaledes for Øjeblikket ikke i Stand
til at opfylde de Forpligtelser, jeg mener at maatte stille til mig
selv, og véd som Følge deraf ikke, om jeg kan overtage Skolen,
selv om Fynboerne mener og tror at kunne trække deres Del
af Læsset, og det kunde derfor for mange maaske synes under
lig, at jeg da overhovedet er mødt eller har været med at give
Anledning til dette Møde. Jeg har ogsaa været lidt betænkelig
ved det, men har saa paa den anden Side dog tænkt, at selv
om vi ikke kan, saa er Arbejdet jo ingenlunde spildt, ti kan
Fynboerne enes om at støtte denne Sag, da skal den eller de
Mænd nok findes, der tør og kan overtage Ledelsen, og jeg
mener, at det vi er kommen sammen for, er for at støtte en
Sag og ikke i og for sig bestemte Personer. —
Selv om det nu viser sig, at jeg kan skaffe den føromtalte
Kapital, og at Fynboerne tror at turde gaa i Borgen for de
20,000 Kr. i 2den Prioritet efter 20 i 1ste, saa maa jeg endda
trække en aarlig Veksel paa dem i 5 Aar af 1000 Kr. aarlig.
Før om 5 Aar kan det nemlig ikke væntes, at Skolen har ar
bejdet sig frem til at kunne bære sig selv, og det vil paa den
anden Side vise sig i Løbet af den Tid, om vi overhovedet
magter den Gjærning. — Har Skolen da ikke arbejdet sig frem,
er der selvfølgelig ingen Grund til at fortsætte. Ja, det er ikke
ubetydelige Krav, jeg eller rettere vi tror at maatte stille til
dem for at kunne bære dette Arbejde frem her ovre, og har
jeg forstaaet det ret, er det nok de samme, der alt bærer Høj
skolerne, Friskolerne, Valgmenighederne o. s. v., der ogsaa her
maa lægge Skuldrene til. Tiderne er tilmed i Øjeblikket tryk
kende for de danske Landmænd, saa skulle de komme til det
Resultat, at de ikke tør tage nye Forpligtelser paa dem, da skal
jeg være den sidste til at mene om dem, at det er af Mangel
paa Offervillighed! —
Naar der er tale om at bringe saadanne Ofre for en Sag,
da føres man til Spørgsmaalet om, hvilken Betydning denne Sag
da har for dem, der skal bringe Ofrene; i dette Tilfælde bliver
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det at afgjøre, hvorvidt det overhovedet er betimeligt at rejse
en Landbrugsskole, eller med andre Ord: vi føres lige til
Spørgsmaalet: Betydningen af de unge Landmænds Uddan
nelse. —
Dette er et Spørgsmaal, der med Rette kan stilles til os;
jeg vil ikke sige, jeg kan give dem et fuldt udtømmende Svar
herpaa, det vil Tiden ikke tillade, men jeg maa dog med et Par
Ord faa Lov til at fremhæve enkelte Ting til Belysning af dette
Spørgsmaal. —
Mest Lys faar vi efter mine Begreber i denne Sag ved at
se hen til Landbrugets Stilling i Øjeblikket. Er vi fuldt klar
over denne Stilling, da vil vi let blive enige om Betydningen
af de unges Uddannelse. Men for fuldt at forstaa Landbrugers
Stilling i Nutiden, tror jeg, at man maa kjende den Udvikling,
som dette Aarhundrede har medført, og jeg vil derfor med et
Par Ord pege derpaa. —
Med Stavnsbaandets Løsning, Fællesskabets Ophævelse, Jor
dernes Udskiftning o. s. v. begynder det første Livstegn i Land
bruget her i Danmark, og da særlig som det fandtes paa smaa
Gaarde. Den stavnsbundne Bonde havde før den Tid betragtet
det at være Landmand, snarere som et Onde, end som et Gode.
Først da Baandene, de Baand, som man maa undres over ikke
tog Livet af alt, hvad der hed dansk Bondestand, løsnedes, be
gyndte man at sætte Ploven i Jorden med større Lyst og med
mere Fynd og Klem. Det var netop, hvad Jorden trængte til,
den trængte til at komme frem i Lyset og om man vil: ogsaa
faa sprængt sine Baand for at lægge sine Kræfter for Dagen.
Disse Kræfter fik Landmanden i Form af Afgrøde, og da dette
faldt sammen med gode Produktpriser, saa han straks Frugten
af sin Frihed og sit Arbejde.
Fra omkring 1820 til lidt over 30 kom imidlertid atter en
Standsning paa Grund af lave Priser paa alt, men fra den Tid
til omkring ved 75 har der været Fremgang efter stor Maalestok. — Det var jævnt stigende Priser paa det Produkt, Land
bruget den Gang havde lettest ved at fremstille, nemlig Korn,
der fremhjalp det saa overordentligt. Jorden gjemte i sit Skjød
store Værdier i Form af gammel Kraft, som man fik det ene
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Middel efter det andet til at omsætte i gode Kornafgrøder. De
vigtigste af disse Midler var Vandafledning, Mergling og et Sæd
skifte: Kobbelbruget, der med sin Rénbrak og Kløver gav
ypperlige Betingelser for Kornet. —
Da der ikke føltes Trang til Gjødning, og da tilmed Priserne
paa Svin, Køer og Heste var lave, lagde man lidt eller ingen
Vægt paa Husdyrbruget. Græsarealerne blev indskrænkede, det
gjaldt om at faa saa meget som muligt under Ploven til Korn
avl. Hele dette System, som nu gaar under Navn af Rovdriften,
blev overordenlig dygtig gjennemført fra omkring ved 30 til 60,
da alle som en kunde magte det, hvad altid er en Betingelse
for almindelig Fremgang i Landbruget. 1 Td. Hartkorn kostede
den Gang paa Øerne kun 1000 — 1500 Kr., saa Jorden var over
ordentlig billig. Skatterne var lave, Livsfornødenhederne faa og
tarvelige, og da Systemet ingen Driftskapital krævede, men der
imod kun meget og strængt Arbejde, maatte Landmændene nød
vendig gaa frem i Velstand, trods deres mere end tarvelige Ud
dannelse. —
Man fik en voksende Tillid til sin Jord og ikke mindre Tillid
til sit Driftssystem, der mere og mere fik Paalidelighedens Stem
pel paa sig, og en naturlig Følge heraf blev, at Landmændene
maatte faa den bestemte Opfattelse, at de i dette System maatte
være sikret til alle Tider. —
Men denne Følelse af Tryghed og Sikkerhed gjorde Land
mændene i høj Grad kortsynede og stædige overfor alt nyt.
De mente sig i enhver Henseende paa Højde med Tidens Ud
vikling paa Landbrugets Omraade, og følte ikke det mindste
Trang til Belæring, hverken for dem selv eller dem, der skulde
tage Arv efter dem. Der er intet at bebrejde dem, de var i
mange Henseender fortrinlige Økonomer, og vi, der nu lever,
lever i Virkeligheden højt af det Arbejde, de udførte, selv om
deres Driftsmaade i mange Dele svier til os. —
Landmændene blev velstaaende, og saa længe Minderne om
de trange Tider i 20erne var levende, passede man vel paa sine
Skillinger, men efterhaanden som Tilliden efter Begivenhederne
i 48—50 voksede baade til sig selv og til hele Folket, begyndte
man at faa Smag for at forskjønne sin Tilværelse. Industrien
2
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gjorde Fremskridt, den leverede bedre Redskaber, Maskiner kom
mer ind i Landbruget, man bygger Gaardene op, man faar Sands
for Hygge i sin Stue og finder Behag i at sidde i en Sofa og
Behag i at age i en Fjedervogn, med andre Ord, man begynder
i 50erne at anvende en Del af Overskudet i uproduktivt Øje
med. Dette er der heller ikke noget at sige til, ti den da
værende Bondestand trængte i høj Grad til at komme ind i
andre Former — men i Tillid til sit Systems Fortræffelighed
gik man stedse videre i denne Retning og er bleven ved lige
til vore Dage! —
I Begyndelsen af 60erne begynder imidlertid en Forandring
i dobbelt Retning. Systemet begynder at vakle i sine Grund
piller, den gamle, trofaste Fælle, Jorden, begynder hist og her
at vise Tegn paa Affældighed. Man trøstede sig imidlertid med,
at det kun var en forbigaaende Svaghed, som lidt Medicin i
Form af fornyet Mergling eller Forandring i Sædskiftet kunde
afhjælpe. Disse Midler slog ikke til, og der begyndte at lyde
enkelte Røster om Gjødning! Da dette faldt sammen med Pris
stigning paa Husdyrprodukterne, nødtes man nu til at lægge
mere Vægt paa Husdyrbruget, og hvad dermed staar i Forbindelse.
Fra Begyndelsen af 60erne begynder det egentlige Vende
punkt for vort Landbrug, og særlig efter 64 kommer der en
Bevægelse frem til Fordel for at lægge større Vægt paa Husdyr
bruget, og denne har fortsat sig lige til vore Dage. Men indtil
1880 havde vi jo endnu de samme gode Priser paa Korn, og
det var derfor kun saare faa af vore Landmænd, der tog Tiden
iagt, de aller fleste blev ved at sejle videre paa samme Bov.
Mange af dem, der lagde om, gjorde det ofte alt for blindt i
Tillid til Doktrinerne, der strømmede herind fra Tyskland, de
manglede den Uddannelse, som det nyere Landbrug kræver.-----Resultaterne af Systemet og det foran fremførte viser sig
ved 1870, da Kornpriserne begynder at dale, og endnu mere
efter 82, da ogsaa Smør, Kjød og Flæsk falder mere og mere.
Vi staar nu og har bundet uhyre Kapitaler i Bygninger og med
en udpint Jord, der tilmed i de gunstige Tider er skruet op til
en Pris, der nu langt overstiger dens Brugsværdi. — I de
sidste 20 Aar er Prioritetsgjælden vokset med 550 Mili. og
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Brandforsikringen for vore Bygninger med 900 Miil., Tal, der til
strækkelig illustrerer, hvilke umaadelige Kapitaler vi har bundet. —
Landbrugets Stilling er i Øjeblikket meget alvorlig; havde
de sidste 20 Aar været benyttet paa rette Maade, da kunde vi
nu staaet med en Jord i god Kraft og med gode Besætninger,
men vi har ikke andet Raad end at søge at indhente, hvad vi
har forsømt, hvor vanskeligt dette end er i nedadgaaende Tider. —
Vi kan ikke indvirke paa Afsætnings-Forholdene, vi kan kun
søge at producere flere og bedre Varer, og dem kan vi kun
opnaa igjennem en Forbedring afjordens Produktionsævne, som
betinger mere og bedre Gjødning, end vi hidtil har raadet over. —
Den Vending, Landbruget har taget, er fra at være simpelt
og ligefrem til at blive mere og mere indviklet. Den Tid er
(heldigvis paa en Maade) forbi, da Landbruget havde Plads for
Udskudet af Embedsstanden, man kan ikke nu som i gamle
Dage være Landmand, hvis man ikke har Ævne til andet, der
kræves nu af Landmanden som af Mænd i andre Stillinger, at
man er sin Gjærning fuldt ud voksen. Det er ikke min Op
gave at holde noget egentlig landøkonomisk Foredrag, jeg vil
kun pege paa et Middel imod de daarlige Tider, og det er, at
Landmændene søger at blive dygtigere til deres Gjærning. —
Men at blive dygtige til sin Gjærning kræver Uddannelse; man
fødes med Ævne og Anlæg, men man bærer selv Ansvaret for
at faa disse udviklet og dannet til den Gjærning, man ønsker
at tage op. —
Det er vigtigt, at vi bevarer vor økonomiske Selvstændighed,
ikke alene for den enkeltes Skyld, men for hele det almene
Vels Skyld, ti Betingelsen for, at vi kan bevare vor Frihed og
gaa frem i aandelig Udvikling i det Spor, vi har begyndt, er
at vi vedbliver at være økonomisk uafhængige. —
Indses det, at vort Landbrug har udviklet sig til at kræve
tænksomme Ledere, da vil man ogsaa indse Betydningen af de
Unges Uddannelse. Det er det, vi vil paa Dalum: søge at
vække Tænksomheden hos de Unge. Vi leverer dem ikke Re
cepter, hvorefter de kan gaa, nej vor Opgave bliver kun at
meddele dem saadanne Kundskaber, der danner Grundlaget for
større Omtanke og Indsigt i de Ting, de faar med at gjøre. —
2*
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Vi kan ikke skabe en dygtig Landmand paa 5—6 Maaneder,
og tilmed faar vi jo kun med den ene Side af Uddannelsen at
gjøre. Jo mere de Unge møder med af praktisk Uddannelse,
des mere Udbytte vil de kunne hænte, og det samme gjælder
ogsaa med Hensyn til deres aandelige Udvikling. Det er saa
langt fra, at vi gjør Højskolens Arbejde overflødigt, at vi tvært
imod med Erfaring fra andre Landbrugsskoler maa fremhæve,
at Elever fra Højskolen stadig har vist sig at være dem, der fik
det største Udbytte med hjem. —
Uddannelsen begynder jo fra det Øjeblik, vi tager et Redskab
i vor Haand, og den vedvarer jo i Virkeligheden saa længe, vi
lever. Her tænker vi dog særlig paa Tiden fra Børneskolens
Slutning, til man sætter Fod under eget Bord. Landmandens
Uddannelse har i denne Tid 2 Hovedsider:
1) Der kræves af ham som af alle Mennesker en almen
menneskelig Uddannelse, der fremmer og udvikler Personligheden
og aabner Øjet for de Krav, Livet stiller til et alvorligt og tæn
kende Menneske. Det er denne Side af Uddannelsen, vore
Højskoler nu snart i en Menneskealder har arbejdet paa; og jeg
tænker, de fleste vil indrømme, at der i denne Retning er ud
ført et Arbejde, som har og som vil bære sine Frugter i det
danske Folk, hvad man saa end fra anden Side vil gjøre for at
dødsdømme denne Virksomhed.
2) Der kræves af Landmanden en særlig faglig Uddannelse,
som nu ikke vel maa overses, hvis man skal være Landmand
af mere end af Navn. Det falder vanskeligt for mange at fatte,
at nogen særlig Uddannelse er nødvendig paa dette Omraade;
de aller fleste mener aabenbart endnu, at naar man er født i
en Bondegaard og har deltaget i Arbejdet der fra lille af, saa
maa man være i Besiddelse af tiistækkelig Dygtighed til at tage
det samme Arbejde op som ens Fædre; men heldigvis er der
dog ikke faa ældre Landmænd, for hvem det er gaaet op, at
Nutidslandbruget stiller ganske anderledes Fordringer til den,
der skal være Leder, end for en Menneskealder siden. Det er
ingenlunde nogen Fallit-Erklæring at høre en ældre Landmand
være sin Mangel paa Ævne til at holde Skridt med Tidens raske
Udvikling paa Landbrugets Omraade bekjendt — tværtimod. Det
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er Udtryk for, at Vedkommende føler, at der nu stilles større
Krav til Landmanden, end da han begyndte; det er saadanne
Landmænds Sønner, der søger vore Landbrugsskoler og veldrevne
Gaarde, men Landmandens faglige Uddannelse har jo to Sider:
en praktisk og en theoretisk, og ingen af disse maa man overse —
kun den, der er i Besiddelse af dem begge, kan gjøre Fyldest
fuldt ud i sin Gjærning.
Den 1ste Side — den praktiske Uddannelse — indser alle
Betydningen af; den 2den — den theoretiske — derimod er
man ikke saa enige om. Theori er nemlig noget, Landmændene
ser noget skjævt til; man betragter det som videnskabeligt Hjærnespind, medens det i Virkeligheden kun er praktiske Erfaringer
samlet i stort Antal og belyst ved Natur-Videnskabernes Hjælp.
Spørger man om Grunden til, at Theorierne er kommen i Mis
kredit hos Landmændene, da ligger denne aabenbart i Mangel paa
Ævne hos Landmændene til at bedømme og bruge dem, ti den
sandeste Theori vil anvendt under andre Forudsætninger give et
andet Resultat. Naar der derfor lyder Røster om, at den og
den Landmand er gaaet fallit, fordi han har fulgt Theorierne om
Erstatningsdrift igjennem en stærkere Ernæring af Husdyrene,
da skal man nok finde i de aller fleste Tilfælde, at det er Man
gel paa Indsigt og Omtanke, med andre Ord: Uddannelse, —
en saadan, som et intensivt Agerbrug kræver af sin Leder! —
Det er jo denne Side af Landmændenes Uddannelse, vi vil
søge at tage frem i Dalum, og vi stiller altsaa nu det Spørgsmaal til dem, som er kommen her til Stede, om de vil være
med til at gjøre et Arbejde for at faa oplyst, om der er Stem
ning og Offervillighed her paa Fyn til at være med at rejse en
Landbrugsskole med de Opgaver, som jeg her har peget paa.

Efter denne Tale fulgte en livlig Forhandling, hvorunder
man ogsaa drøftede Muligheden af at forene en Højskole-Under
visning med Landbrugs-Undervisningen, men Jørg. Petersen og
jeg erklærede aldeles bestemt, at det turde vi ikke indlade os
paa. Dette voldte Skuffelse hos nogle, og en Mand forlod Mødet
med den Udtalelse, at saa skulde han ikke længere være med
i Arbejdet.
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løvrigt vandt Planen god Tilslutning, og Mødet endte med
at det overdroges til et Udvalg at lede Arbejdet, for at Fyn
boerne kunde blive kjendt med Tanken og opfordret til at støtte
den med Penge.
I Udvalget indsattes Forpagter Anders Knudsen, Hjallese,
(nu Dyrupgaard), Gaardejer Anders Hansen, Rolfstedgaard, Gaardbestyrer Peder Nielsen, Ravndrup Vænge, Gaardejer Jørg. Han
sen Jørgensen, Nørrelund, og Gaardbestyrer Lars Sørensen,
Bregnør, (nu Næsbyhovedbroby). Anders Knudsen valgtes til
Formand, og her traf man straks den rette, ti indtil denne Dag
staar han trofast og støt ved vor Side, som den, der aldrig taber
Modet, men altid øjner Vej og Midler.

Udvalget udsendte følgende Opraab:
Der har i længere Tid fra forskjellige Sider været Spørgsmaal
fremme om at faa en Landbrugsskole oprettet paa Fyn i Lighed med
Tune og Favrbogaards Landbrugsskoler paa Sjælland. Spørgsmaalet
har i Dag været drøftet paa et Møde i Odense, hvor Mænd fra for
skjellige Egne af Fyn har været samlede med Landbrugskandidaterne
Jørgen Petersen, Assistent ved danske Mejeriforsøg paa Ladelund
i Jylland, og Hans Appel, Lærer ved Favrbogaards Landbrugsskole
paa Sjælland, der, hvis de kan finde fornøden Tilslutning hos Fyn
boerne, agter at kjøbe Koids Højskole ved Dalum og indrette den
til Landbrugsskole. Planen tænkes gjennemført saaledes, at Jørgen
Petersen bliver Ejer af Skolen og som saadan faar Skjøde paa
Ejendommen. Kjøbesummen, som Lebæk forlanger, er 50,000 Kr.,
deraf ventes at kunne faaes i 1ste Prioritet et Kreditforeningslaan
paa 20,000 Kr., i 2den Prioritet med Panteret efter anførte 20,000
Kr. tænkes tilvejebragt et Laan, som skulde være rentefrit i 5 Aar,
i Parter paa 50 Kr. af indtil 20,000 Kr.; Resten af Kjøbesummen,
10,000 Kr., tilligemed en Driftskapital af 10,000 Kr. til Anskaffelse
af Skolemateriel og Bygningernes Udbedring m. m. vil Jørgen Peter
sen indskyde i Skolen. Til at forberede Sagen blev paa Mødet
nedsat et Udvalg, bestaaende af undertegnede 5 Mænd.
De, der med os ønsker en saadan Skole paa Fyn, bedes
efter bedste Evne virke for Sagen i deres Kreds og godhedsfuldt
sende Meddelelse derom til en af os undertegnede sidst i denne
Maaned.
Paa medfølgende Liste bedes tegnet Parter, 1 eller flere, med
Indbetaling af Halvdelen af Beløbet til Ilte Juni og Resten til Ilte
December Termin 1886.

Jørg. H. Nørrelund

Anders Knudsen

Peder Nielsen

Lars Sørensen

Anders Hansen

Frederik Nygaard

Valgmenighedspræst F. Nygaard og Udvalget fra 1886.

— 24 —

Vort forberedende Arbejde faldt i Provisorieaarene, hvor et
af Kamp-Midlerne bl. a. bestod i Fratagelse af Statstilskudet
til de fynske Højskoler. Fynboerne havde rejst sig til Forsvar,
og Anders Knudsen stod i Spidsen for en Penge-Indsamling til
Højskolerne i Ollerup, Ryslinge og Vejstrup. Da nu de andre
fire Mænd ogsaa var optaget af dette Værnearbejde, saa vil det
forstaas, at vor Vej til de fynske Landmænd gik gennem Høj
skole- og Friskolekredse, og vi kom straks i det mest fortrolige
Samarbejde med disse Kredses Ledere.
Udvalget krævede imidlertid en direkte Medvirken fra Jørg.
Petersens og min Side, og da Jørg. Petersen, som Assistent
under Docent N. J. Fjord, stod midt i et selvstændigt Arbejde
paa Ladelund Landbrugsskole, hvor det gjaldt at afprøve Appa
rater til Brug for Fjords Differens-Beregning, ikke paa nogen
Maade kunde faa Tid før efter Høst, saa faldt det i min Lod
at stille mig til Raadighed fra 1. April, hvad jeg saa meget
lettere kunde, som Forstander Jakob Hansen, Favrbogaard, stil
lede mig frit indtil 1. Juli — saa kunde jeg enten fortsætte
mit Arbejde dér eller tage endelig Afsked.
Udvalget planlagde nu 18 Foredrag, 17 spredte over det
ganske Fyn, og 1 i Rudkjøbing paa Langeland. Udvalgs-Med
lemmerne delte Arbejdet imellem sig, saaledes at jeg hvert Sted
havde en af dem med til at indlede og til at opfordre fynske
Landmænd til af støtte Planen om at kjøbe Koids Højskole for
der at oprette en Landbrugsskole.
Jeg maa her og i det følgende have Lov at henvise til Fyns
Tidende, dels for at oplyse Sagens Gang, og hvorledes Offent
ligheden blev kjendt med vore Tanker, dels for at give en Prøve
paa den gode Støtte, vi fik af Dagbladene.
I Fyns Tidende for den 1. April 1886 fandtes følgende:
Landbrugsforedrag. Vi henleder Opmærksomheden paa, at
Landbrugskandidat Hans Appel, Lærer paa Favrbogaard Land
brugsskole, paa Lørdag Eftermiddag vil holde et Foredrag her i
Byen. Efter Forlydende paatænker Hr. Appel i Forening med
Landbrugskandidat Jørgen Petersen, for Tiden Assistent ved
„Danske Mejeriforsøg“, at oprette en Landbrugsskole her paa
Fyn, for saa vidt Foretagendet maatte vinde fornøden Tilslutning.
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I samme Nr. af Bladet havde Anders Knudsen ladet ind
rykke en saalydende Kundgjørelse:
Landbrugsforedrag.
Landbrugskandidat Hans Appel, Lærer ved Favrbogaard
Landbrugsskole, holder Foredrag paa Højskolehjemmet i
Odense Lørdag den 3. April, KL 6.

Der mødte en ret talrig Forsamling, og jeg faar sikkert alles
Tilgivelse, naar jeg nøjes med at nævne en af Mødets Deltagere,
gamle Jens Hansen fra Holev. Han støttede straks vort Fore
tagende og vedblev indtil sin Død at være Skolens trofaste
Støtte, ikke mindst ved den Maade, hvorpaa han Aar efter Aar
aabnede sit Hjem og sin Bedrift for os og vore Lærlinge.
Her og ved de følgende Møder, der holdtes i Løbet af April
Maaned, lød min Tale i Hovedsagen saaledes:

Det gamle og det ny Landbrug.
Talen om de daarlige Tider er hartad nu bleven ligesaa
almindelig, som Talen om „Vejret“, og denne Almindelighed har
ført det med sig, at ogsaa de klager, der slet ingen Aarsag har
dertil. Imidlertid er det jo en Kjendsgjerning, at for Tiden er
der grumme vanskelige Forhold at arbejde under — for visse
Produkters Vedkommende, t. Eks. Kjødkvægets, er Omsæt
ningen praktisk talt umulig —, og der kan derfor være god
Grund til at spejde efter en Forandring, og navnlig samtidig
se sig om efter hidtil ubrugte Hjælpekilder for Landbruget.
Her kommer jeg straks til et Punkt, hvor Vejene skilles.
Nogle mener, at Landmændene bør hjælpes ved Told paa Korn
sorter, andre, at det sker bedst ved Nedsættelsen af Rentefoden,
ved billige Laan af Statskassen o. s. v., og atter er der andre,
der siger, Landbruget hjælpes sikrest og bedst ved at Land
mændenes Uddannelse virkelig kommer til at svare til de For
dringer, Nutiden stiller til en Jordbruger. Den sidste Anskuelse
hylder jeg, og selv om det maa indrømmes, at det er en saare
lang og møjsommelig Vej at hjælpe Landbruget paa Fode ad,
saa er det sikkert kun paa det Grundlag, med de enkelte Land-
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mænds personlige Uddannelse for Øje, at en Hjælp nu i Øje
blikket tør og kan ydes det „betrængte Landbrug“.
Det er jo imidlertid ikke alene Landmændene, der mærker
til de daarlige Tider, det gjælder alle, i hvilket Erhverv de saa
end monne sidde, og Spørgsmaalet: „Hvorledes skal vi igjen faa
Gang i Forretningen“, bliver derfor ogsaa saare vidtrækkende,
og dets Klaring overstiger langt mine Ævner og Kræfter. Jeg
skal alene holde mig til Landbruget og kun forsøge at svare
paa de 2 Spørgsmaal: Hvordan kan det være, at Landmændene
sidder i det, som de gjør, og hvad skal de gjøre, for at skaffe
sig større Indtægter?
Den Driftsmaade, der endnu er den almindeligste, med Korn
afgrøder efterfulgt af et større eller mindre Antal Græsmarker,
og som i Reglen benævnes „Kobbelbruget“, har for vort Lands
Vedkommende en ganske bestemt Begivenhed at vise tilbage
til som den, der gjorde, at Driftsmaaden i højeste Grad blev
tidssvarende. Jeg tænker herved paa det engelske Parlaments
Beslutning den 25. Juni 1846, hvorved de Beskyttelseslove, der
i sin Tid var vedtagne for at søge at støtte det engelske Land
brug, blev ophævede. Ved at det engelske Marked bliver aabent
for alle, stiger Priserne nemlig paa det for alle uundværlige
Næringsmiddel — Kornet, og da dette er „Kobbelbrugets“ eneste
Udførselsvare, sættes alle Kræfter derfor, ganske naturligt, ind
paa at frembringe den Vare i saa stor Mængde som mulig.
Landmændene havde paa den Tid en Jord at begynde med,
som paa Grund af Tidernes Ugunst eller Gunst — efter den
Side, man nu vil tage Sagen fra — indeholdt store Mængder
af Plantenæringsstof, men i utilgængelig Form. Tidligere Land
mænd havde ikke forstaaet at udnytte denne store Kapital, Da
tidens Landmænd forstod det heller ikke, og det var først, da
Holstenerne traadte til og gav os Vejledning, at Fremskridtene
begyndte. Disse blev ogsaa snart store og iøjnefaldende, og
idet Indtægterne øgedes, uden at det kunde siges at skyldes
den enkelte Landmands personlige Dygtighed, uden at kræve
Forstaaelse eller aandelig Udvikling, men bare et ihærdigt Slid
med Kroppen og Fortsættelse af den en Gang nødtvungne Spar
sommelighed, saa fik Landbruget Ord for simpelthen at være
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et Maskineri, der gik sin vante og støtte Gang, bare det blev
trukket op.
I og for sig er det jo ogsaa ganske simpelt at pløje, harve, saa
og høste og derefter kjøre Kornet til Kjøbmanden, det kan enhver
udrette, og det er derfor ogsaa fra dette Tidsrum, at det Ord
stammer: „Duer han ikke til andet, saa kan han da i hvert Fald
blive Landmand.“ Landmændene har imidlertid tillige været og
er endnu altfor meget Øjeblikkets Børn, og denne Kjendsgjerning,
lagt til de andre Kjendsgjerninger: at Priserne var i stadig Stig
ning indtil 1874, og at Jordens Ydeævne ved den forbedrede
Driftsmaades Indførelse blev større, bærer i sig Forklaringen
til, at Landmændenes store Flertal betragtede sig som siddende
paa en „grøn“ Gren, der aldrig kunde visne.
Dette: at Jordens Ydeevne kunde og maatte tage af, randt
dem aldrig i Tanker; derfor byggede man sorgløst Gaardene om.
Grundmur med Skifertag og Frontespice afløste Lervæggene, og
de store flotte Sale fordrede finere Møbler. Hertil krævedes en
større Pengesum end den, der laa paa Kistebunden; men da
Ejendomspriserne var i stadig Stigning, saa fjærnedes Betænke
lighederne, der ellers kunde være over for Optagelse af Laan,
hvorfor man ogsaa ser, at Prioritetsgjælden er i stadig Stigning.
Ganske vist maa man ikke ubetinget kalde dette sidste et Onde
— thi ad den Vej, som det danske Landbrug udformer sig, kræves
der en større Driftskapital; men naar Forøgelsen skyldes dyre,
urentable Bygninger, saa er det kun et sørgeligt Bevis for, hvor
lidt Landmændene forstaar sig paa deres „Forretning“, og det
vidner om Mangel paa Kjendskab til den Jord, de arbejder med,
den Jord som er deres og det danske Folks største og vigtigste
Velstands-Kilde.
Dette falder ganske vist lidt bebrejdende og vil med andre
Ord sige, at Landbruget hidtil ikke er blevet ledet økonomisk,
men saa skal jeg da ogsaa i samme Aandedræt nævne, at selv
om vi yngre Landmænd ikke kan fortsætte i de gamles Spor
fuldtud, saa er der dog flere Ting, som vi maa og skal optage,
saafremt vi da vil tænke paa at færdes vel. Jeg skal blot her
nævne Sparsommelighed, Arbejdsomhed og Ævne til at aftvinge
Jorden Kapitaler, til hvad man kalder at „udpine“ Jorden. Det
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kan heller ikke noksom fremhæves, at den gamle „Driftsmaade“
langtfra er enstydig med de „ældre Landmænd“.
Jeg vil meget snarere sige — og det er da ogsaa en Kjendsgjerning — at det er „ældre“ Landmænd, som fører an i den
nye Driftsmaade, og at det grumme ofte er „yngre“ Landmænd,
der sidder og sukker med den gamle Driftsmaade. Handels- og
Prisforholdene (Konjunkturerne) har i de sidste Par Aar gjort
Fremtids-Udsigterne for disse „yngre Landmænd“ mørke, saa
det fra deres Lejr hartad nu kan komme til at lyde paa, at det
at være Ejer af Jord er den visse Ruin, noget, som i høj Grad
er overraskende, da det fra samme Kant for 10 Aar siden lød:
at være Jordejer, er det samme som at være velstaaende.
Jeg nævnte før blandt de Ting, vi skal tage i Arv fra det
gamle Landbrug, at vi fremdeles skulde „udpine“ vor Jord. Ved
at bruge dette Udtryk, tænker jeg dog ikke paa en ligefrem
Udpining, hvoraf Følgen selvfølgelig maa blive en Sultedød. Jeg
vil ved dette give tilkjende, at det nye Landbrug, fuldt saa
meget som det gamle, maa søge at tvinge Jorden til at give
større og større Afgrøder. Udgifterne er i stadig Stigning —
der møder os daglig nye og større Krav, Krav, som vi ikke
har Lov til at afvise, da disses Fyldestgjørelse hører til Grund
betingelserne for, at „Folkenes Sag“ kan føres til endelig og
sikker Sejer. Men naar alle Udgifter er i Stigning, saa skal
Indtægterne nødvendigvis ogsaa være det. Derfor kan vi ikke
nøjes med de samme „Fold“ som hidtil, derfor skal vi frem
deles „udpine“ vor Jord, men derfor kan vi heller ikke fortsætte
i det gamle Spor. Først naar vi fuldtud er klar over, at Jorden
skal have Erstatning for, hvad den yder, først da kan vi gjøre
os grundet Haab om, at den danske Jordbruger kan skabe sig
en selvstændig Stilling, og først da bliver han i Stand til at
fylde den Plads, som Folke-Samfundet kalder ham til.
Jeg skal da ogsaa her bemærke, at den Strømning, som nu
i en Række af Aar er gaaet fra Landbruget til andet Erhverv,
har sin væsentligste Kilde deri, at den gamle Driftsmaade ikke
har givet unge, daadskraftige Mænd Tankearbejde nok. Dette er
usundt; ikke det at Landmændenes Sønner, der har Ævner og
Lyst til andet Erhverv, gaar fra Landbruget, men dette, at
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det sker, fordi at Landbrugets Ledelse ikke kræver aandeligt
Arbejde.
Det er tidligere blevet nævnt, at Landbruget hidtil ikke er
blevet ledet økonomisk. Til god Økonomi hører ogsaa, at Jor
dens Ydeævne ikke forringes, men holdes vedlige og om mulig
forøges, men det er jo nu imidlertid en Kjendsgjerning, at Jor
dens Ydeævne er aftaget eller, som man plejer at udtrykke sig:
Jorden er bleven udpint. Grunden hertil er let at se, thi naar
der Aar efter Aar stilles et og samme Krav til Jorden, saa maa
den blive „træt“. Og det er en vidt dreven Ensidighed: alene
at dyrke Korn og Græs. Disse Afgrøder hører nemlig til samme
Plantefamilie med hartad samme Saatid, Voksetid og Høsttid.
Rodnettets Udvikling og dets Forgrening er ligeledes ens. Det
er altsaa fra en temmelig begrænset Jordmasse, at PlantenæringsStofferne tages; Jordskorpen er stadig udsat for samme Paavirkning af Sol og Vind, Ukrudtet har hvert Aar ligeledes lang
Tid at florere i, kort sagt: Plantenærings-Stofferne paa andre Ste
der i Jorden og frigjorte til andre Tider, bliver ikke benyttede,
Af dette er det en saare naturlig Følge — naar Driftsmaaden
ikke ændres — at Jorden siger Stop.
Selve Jorden kræver altsaa en Forandring. Da nu denne
Fordring støttes af Krav i lignende Retning, stillet af Omver
denen, ja, saa turde det ventes, at Landmændene var de første,
til at imødekomme disse. Dette har endnu imidlertid saa langt
fra været Tilfældet, at Landmændene som saadanne har faaet
Ord for at høre til de mest konservative Medlemmer af Sam
fundet. Ganske vist har for længe siden en enkelt Landmand
hist og her faaet Øje paa Tidens Krav, og i rette Tid begyndt
at indrette sin Bedrift derefter; men selv dette er i Alminde
lighed ikke bleven paaagtet. Først nu, da Landmændene lige
som faar Kniven paa Struben, begynder man at tænke paa en
Forandring, men saa opdages det ogsaa samtidig, hvor uhyre
vanskelig denne er nu, da baade Erfaring og Penge er faa. Det
føles først, naar Folk ømmer sig under det økonomiske Tryk,
hvor dyr Erfaringen kan være. Saa følger Ærgrelserne over at
have handlet mod ens egne Interesser med, og saa gjælder det
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om at faa Ærgrelsen omsat i Villie til at gjøre det bedre i
Fremtiden.
Det er store, gjennemgribende Forandringer, Udviklingen har
ført med sig. Landmanden er, foruden simpelthen at være Jord
dyrker, ogsaa bleven Fabrikant. Han skal ikke blot forstaa sig
paa flere forskjellige Afgrøders Dyrkning, men han skal tillige
forstaa sig paa at lede Omdannelsen af Raastofferne til ædlere
Varer. Jeg er tilbøjelig til at tro, at det er Mangel paa Ævne
hos de danske Landmænd til at kunne fyldestgjøre disse Krav,
der, i ligesaa høj Grad som Afsætnings-Forholdene, gjør Stillingen
vanskelig i Øjeblikket. Og naar jeg derfor nu i Korthed skulde
svare paa dette Spørgsmaal: Hvordan kan det være, at Land
mændene sidder i det som de gjør, saa bliver Svaret dette:
„Kraften“, som Jorden var i Besiddelse af ved den hidtil an
vendte Driftsmaades Indførelse, og de store iøjnefaldende Resul
tater af den forbedrede Jordbehandling ved Brakning, Dræning
og Mærgling, har bragt Landmændene til at sove ind i den
Tanke, at nu var Landbruget for stedse kommen i den rette
Gænge, og nu kunde Landmændene uden Næringssorger trygt
fortsætte i det indslaaede Spor.
Man vil af det foregaaende kunne skjønne, at det særlig er
to bestemte Krav, jeg stiller til et Landbrugs Drift. Først dette,
at Landbruget ret kan blive i Stand til at opmande sine Dyr
kere, vække deres Tro og Tillid og give dem Lyst til at lægge
alle Kræfter — baade de legemlige og de aandelige — i Selen.
Driftsmaaden maa ikke fremkalde et sløvt Trælleslid, men vække
Omtanke og Paapassenhed paa hver Finger, saa alle Nerver
spændes. Da først kommer der Liv i Forretningen, og dette er
en aldeles nødvendig Betingelse for, at et saa sammensat Ma
skineri — som Landbruget efter Haanden har udviklet sig til
— kan holdes i Gang. Og dernæst maa Driftsmaaden indrettes
saaledes, at Landbruget kan forrente sig og yde alle sine Arbej
dere et godt Udbytte. Fyldestgjøres disse Krav, vil mange andre
rimelige Krav her til Lands være fyldestgjort med det samme.
Da vil sikkert ogsaa Betingelserne for en god og lykkelig’Løs
ning af det store Arbejderspørgsmaal være bragt til Veje; thi
det maa Jordbrugerne navnlig aldrig glemme, at just de har her
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i Danmark Forpligtelser lige over for den besiddelsesløse Del
af Folket.
Ser vi derefter hen til det saakaldte „nye Landbrug“, saaledes som det har udformet sig paa de forskjellige Steder, ja da
kan det ikke nægtes, at det virkelig nærmer sig Idealet saa
nær, som det med Billighed kan forlanges, og som det kunde
ventes efter de Forhold, hvorunder det har virket. Der haves
allerede talrige Beviser derpaa. Jeg har saaledes hørt ældre
Landmænd sige, at de har aldrig haft saa gode Aar, som nu
de allersidste, de har flere Penge i Kassen og en meget for
nøjeligere Virksomhed. Her skal jeg ganske vist indrømme, at
disse Mænd begvndte paa den forandrede Driftsmaade i Land
brugets gyldne Tider — i Halvfjerdserne. Det var altsaa paa
en Tid, da Pengene kom let og rigelig ind, og af den Grund var
det forholdsvis let at gjøre betydelige Ofre, som der nødvendig
vis skal til, for at faa Kvægholdet saaledes udstyret og udrustet,
at det bliver i Stand til paa en virkelig lønnende Maade at
omdanne Fodringsmidlerne til Mælk og Kjød. Men selv om det
nu kan indvendes, at det er ulige vanskeligere at gjøre Foran
dringen i Tider, da Kronerne skal vendes mere end en Gang
inden de gives ud, saa er dertil kun at svare, at de Forandringer,
som fører til en mere lønnende Drift, dem kan det til enhver
Tid og under alle Forhold lønne sig at gjøre.
Under Forhandlingerne om Landbrugets Kaar kommer imid
lertid stadig dette frem: Ja, men vi Landmænd har virkelig ikke
Midler; skal vi kunne komme i Gang, saa maa der ydes en Hjælp
af Staten, og ofte bliver dernæst denne Fordring støttet med en
Henvisning til den „bugnende Statskasse“. Der er noget vist
tillokkende og tiltrækkende ved slige Udtalelser, det falder ogsaa
ganske særlig sammen med Erfaringerne fra Fortiden, idet Land
mændene hidtil er hleven hjulpne over Vanskelighederne ved
saadanne ydre Omstændigheder, som f. Eks. den virkeliggjorte
engelske (Cobdenske) Frihandelstanke, Prisstigningen først paa
Kornvarer, siden paa Smør, Kjød og Flæsk; men Erfaringerne
for disse ydre Omstændigheders kortvarige Indflydelse skulde
dog ogsaa gjøre os betænkelige ved netop at raabe højest paa
Hjælp udefra.
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Der er noget unaturligt i, at et Lands Hovederhverv ikke
kan taale den frie Konkurrence, ikke kan holde sig oppe ved
Selvhjælp, og det staar for mig som en Livsbetingelse for det
danske Landbrug, at det virkelig for Alvor afskyer Monopoler
og Beskyttelseslove, og af de sidste under alle Omstændigheder
saadanne, som vilde hjælpe Landmændene fra Dynen i Halmen.
Er det nemlig saa, at det danske Landbrug virkelig skylder
„Frihandelstanken“ sit Opsving, eller i hvert Fald maa regne den
blandt sine mægtigste Hjælpere, ja, saa er det upaatvivlelig
det sundeste og bedste fremdeles at kæmpe sig frem under
dens Fane.
En Haandsrækning vilde det derimod vistnok være, hvis
Landmændene virkelig kunde blive hjulpne af Staten paa den
Maade, at de kunde undgaa Aagerkarle og Veksler; endvidere,
om Staten kunde oprette Kreditforeninger, hvor Landmændene
selv tjente de Rentepenge, som nu gaar i Bankernes Kasse. I
lige Maade kunde der muligvis i Øjeblikket ydes Landmændene
en Støtte — om ikke anden, saa dog en moralsk Støtte — ved
at Skattebyrden, i højere Grad end hidtil, kom til at ramme
den virkelige Skatteævne. Af lignende Betydning vilde det frem
deles være, om de Tab, som kloge Folk vil sige, at Overgangen
fra Sølvmøntfoden til Guldmøntfoden særlig har paaført Land
bruget, paa en eller anden Maade kan blive dækkede. Men jeg
kommer dog stadig tilbage til dette: Se frem og ej tilbage; søg
ikke Hjælpen i ydre Tilfældigheder, men tag Opgaven op, saadan som den i Øjeblikket byder sig frem. Verdensmarkedet
betaler nu forholdsvis Smør og Flæsk bedst, og da det altid
bliver Kunderne, der kommer til at afgjøre de forskjellige Varers
Pris, saa maa vi Landmænd indrette os paa stadig at kunne
imødekomme Kundernes Krav til Varearten.
Jorden og Kunderne kræver en Fabrikvirksomhed af Jord
brugerne; det første Krav til Landmændene bliver derfor ogsaa
dette at dygtiggjøre sig til denne Gjærning. Og nu er det
virkelig saaledes, at „det nye Landbrug“ fører sine Ledere ind
i „et jævnt og muntert, virksomt Liv.“
Ganske særlig fordrer det en grundig Uddannelse, theoretisk
og praktisk. Ved at det nemlig selv for en stor Del tager sig
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paa af Raastoffer at fremstille ædlere Varer, saa fordrer det af
sin Leder et nøjere, indgaaende Kjendskab, ikke blot til selve
Raastoffernes Dyrkning: Korn, Roer og Græs, men ogsaa til
Fabriken „Kvægholdet“. Hvert Dyr er nemlig ikke i den For
stand en Maskine, at man forud kan beregne, hvad den efter
sin Alder og Størrelse og efter Fodermængden kan yde af Mælk
eller Kjød. Det er levende Skabninger, vi dér har med at gjøre,
og hvert enkelt Dyr har sit Særpræg, som vil have sin heldige
eller uheldige Indflydelse paa Omsætningsævnen. Det gjælder
derfor om at have Kjendskab til vore Husdyrs Bygning, baade
den ydre og den indre, og ikke mindst den sidste, idet man i
et saadant Kjendskab har en god Ledetraad ved Valget af FoderMiddel og Foder-Mængde, ligesom man da ofte ved Tilberedning
af Foderet kan lette Dyrene Arbejdet betydeligt. Dette Kjend
skab er jo ogsaa aldeles nødvendigt, for at det kan afgjøres, om
det med den nu nærende Besætning er muligt at faa et løn
nende Udbytte ved en Driftsforandring, ligesom man ej heller
i Blinde kan forbedre Avlen af Husdyr.
Ses der nærmere hen til de Produkter, som Mælkeribruget
leverer: Mælk, Kjød, Flæsk og Gjødning, ja da møder disse
med nye og store Krav til Driftslederen, idet deres Behandling,
Opbevaring og Benyttelse kræver en Uddannelse, som det gamle
Landbrug slet ikke anede.
Hvad for det første Mælkens Behandling angaar, da er det
et meget omtvistet Spørgsmaal, og at Spørgsmaalet er bræn
dende nu i Tiden, røber, at Landmændene, der ellers gjerne vil
betegnes som praktiske, har været altfor upraktiske. De har
maaske i Blinde fulgt et Foredrag eller en Avisartikel, slaaet
om fra Kornlandbrug til Kvæglandbrug uden at overveje, om de
raadede over den fornødne Dygtighed i Mælkestuen, saa de
virkelig kunde fremstille Mælkeproduktet i en salgbar Vare, der
kunde opnaa ordentlig Pris. Fællesmælkeriers og Andelsmælkeriers Fremkomst skyldes jo to — for Landbruget sørgelige —
Kjendsgjerninger. Den ene er, at Landmændene har maattet
erklære sig fallit i Mælkestuen; den anden er Handelsstandens
hensynsløse Hævdelse af Mængden paa Godhedens Bekostning
(Kvantitet fremfor Kvalitet;.
3
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Disse store Mælkerier kan derfor med Rette kaldes „nød
vendige Onder“, Onder, fordi det er en Kjendsgjerning, som
gjælder den Dag i Dag, at Smaa-Mælkerier paa 25 Køer, kan
have den samme Nettoindtægt ved Smørlavning, Svine- og
Kalvefedning, som hvis de solgte Mælken. Og der er vel ingen,
der vil nægte, at kan Landmændene selv fremstille deres Produkter
i en saadan Form, at disse kan taale Transporten til Verdens
markedet, saa fries de for Mellemfabrikanternes og Mellemhand
lernes trykkende Formynderskab. Fællesmælkerierne er de ældste,
og de tjente i de første Aar store Penge paa Grund af, at Folk
den Gang forstod ikke at værdsætte Mælken. Det var jo kun
en Biindtægt, den skaffede, i Sammenligning med de store Ind
tægter ved Kornsalg. Forholdene har imidlertid forandret sig;
Mælken er dyrere, Afsætningsforholdene vanskeligere, og efter
at Ostepriserne er bleven saa lave, at der hartad er Penge
tilsæt ved Ostelavningen, saa har Fællesmælkerierne i den senere
Tid nærmest vundet Navnkundighed ved næsten paa Rad at op
give deres Bo til Skiferrettens Behandling.
Men er det virkelig Tilfældet, at Fællesmælkerierne strander
paa dette, at de ikke kan udnytte den skummede Mælk til dens
Værdi, saa mener jeg, at de store Andelsmælkerier, der indretter
sig paa at beholde den skummede Mælk til dens Værdi, staar
i den samme Fare. Begge disse Mælkeriformer er lige uheldige
eller heldige, som man nu vil, for saa vidt de begge er byggede
paa den grundfalske Paastand, at et Pd. Mælk er et Pd. Mælk,
og de hæmmer derigjennem en sund, fornuftig og lønnende Drift.
De fører kun én Spore, hvis Virkning er megen Mælk uden
Hensyn til Godheden. Derfor kan jeg heller ikke billige, at
Landmændene i Flok rejser Andelsmælkerier lige ved Siden af
Fællesmælkerier.
Jeg kan ikke se andet, end at i de allerfleste Tilfælde er
Misundelsen Drivfjederen, idet jeg endnu ikke har mødt nogen
Fællesmejerist, som ikke var villig til at imødekomme Land
mændenes rimelige Fordringer.
Der klages over de daarlige Tider; men denne Klage bliver
dog saa underlig fortonet, naar man i Praksis sætter store Kapi
taler fast paa Steder, hvor det kunde spares.
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Jeg betegnede før de store Mælkener som „nødvendige“
Onder, men er dog ligefuldt slet ikke blind for den store Nytte
de har gjort, ved at aabne Folks Øjne for Nødvendigheden af,
nu at søge Hovedindtægten gjennem Mælkeribruget. Jeg mener
ogsaa, at de ubetinget bør bruges, hvor de nu en Gang er i
Virksomhed. Kun bør det hævdes, at skal de fuldtud fylde deres
Plads i Systemet: „Arbejdets Deling“, saa bør Mælkeriet for
pligte sig til, at betale Mælken efter Godheden, og Landmændene
forpligte sig til at tage den skummede Mælk og Kjærnemadken
tilbage.
Samvirken mellem Landmænd er i og for sig noget godt,
og det kan ikke noksom tilraades paa alle Omraader, ogsaa paa
Mælkenets, kun mener jeg, at det her bør ske i saa smaa
Kredse som muligt (samle Mælken af 20—50 Køer). I disse
bliver der større Rimelighed for at faa et ensartet Produkt, og
Transporten af Mælken vil her i de allerfleste Tilfælde være at
regne for intet, hvorimod Transportudgifterne i Fælles- og Andelsmælkerier i Gjennemsnit bliver omtrent 1 Øre for hver Kande
Mælk.
Der er store Vanskeligheder for den enkelte Landmand at
kæmpe med, naar han vil tænke paa at skaffe sit eget lille
Smørmærke ind paa det store Marked, og Vanskelighederne er
ikke mindre, naar det gjælder Salg af Kjød og Flæsk eller Kjøb
af Foderstoffer, Frø osv. Vistnok er der ogsaa Hindringer for
Salg i Fællesskab, dog næppe saa store: men naar Talen bliver
om Fællesindkjøb, saa vender Bladet sig. Her er Samvirken
ubetinget nødvendig, hvis Landmændene da vil sikre sig ægte
og uforfalskede Varer, thi Garantien, som Kjøbmændene byder
os, faar kun Betydning i det Tilfælde, at der bliver foretaget
en Efterundersøgelse. Denne koster imidlertid Penge, flere end
den enkelte kan overkomme, men da det nu ogsaa maa ligge
i enhver enkelt solid Kjøbmands og Fabrikants Interesse at faa
sine Varer kontrollerede, saa er her et af de Tilfælde, hvor
Sælger og Kjøber mødes i det samme Ønske: Samvirken.
Endelig naar jeg frem til „Landmændenes Guldgrube“, som
Møddingen — og det med Føje — er bleven kaldt. Ved at
stirre ned i denne Grube, kan man nok falde i Tanker over
3*

— 36 —
Landmandens praktiske Snille, og jeg i alt Fald har høstet megen
Lærdom derved, som sent eller aldrig skal glemmes. Jeg ved
ikke, hvem der har givet Møddingen det betegnende Navn, men
jeg fejler vist næppe naar jeg siger, at det har Theoretikerne
gjort, thi i Praksis er Møddingen kun paa ganske enkelte Steder
bleven behandlet med den Omhu, som en „Guldgrube“ kan
gjøre Fordring paa. Dersom det med Lueskrift havde staaet for
hver Mands Øje, at Gjødningen er en af Landbrugets Grund
piller, saa havde man ikke tilladt „Tyvene“ at stjæle af den
baade ved Dag og Nat, saa havde man lagt den, ligesom andet
„Guld“, i en tør Kjælder, bygget Hus over den og sat Jern
stænger for Vinduerne!
Denne min Opfattelse styrkes ved den Kjendsgjerning, at da
man for en Snes Aar siden begyndte at give Jorden Ekstraforplejning, saa var det ikke med „Guldgruben“, man gjorde det
godt, men saa var det med den af Videnskabsmænd og Hand
lende saa højt lovpriste kunstige Gjødning. Denne bragte imid
lertid kun Skuffelse — ganske vist for en stor Del grundet i,
at man ikke forstod at bruge den — og man tyede atter til
Staldgjødning, altsaa til Møddingen. Om denne hørte man imid
lertid samtidig, at den blev betydelig bedre, naar Kvæget fodre
des kraftigere, og saa begyndtes der Opfodring af Korn efter en
større Maalestok.
Det var jo særlig Mælkeridriften, der opmuntrede til det,
men ved Siden deraf lød der beroligende Ord om, at selv om
ikke Mælken kunde betale al Kraftfoderet, saa vilde Gjødningen
ved sit større Indhold af Værdistoffer magelig kunne dække
Underskuddet. Paa dette Punkt er imidlertid indløben en slem
Misforstaaelse, der til en Tid har truet med at ville stille „det
ny Landbrug“ i Miskredit. Man har nemlig ikke alle Vegne
kunnet spore de lovede, store Virkninger af Gjødningen. Skylden
herfor er kastet over paa en kraftigere Fodrings Forsvarere,
at de nemlig har faret med løs Tale, og saa har man helt glemt,
at man uhindret har ladet den ene Kapital efter den anden for
svinde fra Møddingen. Møg er Møg, har man sagt; men Møg
skulde efter det før sagte være Penge. Dette sagdes ogsaa højt,
medens man trængte til at opmande sig selv til at kraftfodre,
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men da saa den kraftigere Gjødning kom, saa glemtes det, at
den var Penge. —
Og Gjødningen lagdes og lægges endnu i det samme gamle
Hul, og „Tyvene“ lader man have uhindret Adgang. Der kom
mer Vandet fra Gaardsplads og Tagflade, fra Skyen, det trænger
sig ind i, omkring og igjennem Gjødningsbunken, opløser Nærings
stoffer og farves af Muldstoffer. Hullet bliver fuldt og løber over,
og man gjør maaske rigtigst i, at lade det løbe. I heldigste Til
fælde løber det ud over en Græsmark eller en Eng, men hyp
pigst forsvinder det i Grøften. Og saa kommer Vinden og Solen,
tørrer og steger Gjødningsbunken, og letter saaledes ganske vist
baade Udkjørslen og Spredningen.
Her møder store Krav til Landmandens Omtanke. Møddingen
er virkelig en „Guldgrube“, og er man først bleven bekjendt
med dens Indhold og fysiske Egenskaber, saa lærer man vel
nok at behandle den i Overensstemmelse med dens glimrende
Navn. 1 den gamle Driftsmaades gyldne Tider var det en almin
delig Talemaade, at Brakmarken var Landmandens Skudsmaalsbog. Det passede for saa vidt ogsaa, som Udbyttet paa den Tid
for største Parten var afhængig af Jordens Renhed og Skjørhed.
Nu er dette ændret til, at Betingelserne for et godt Udbytte —
foruden de allerede omtalte — er, at Jorden bliver tilbørlig
gjødet; derfor er det, at Spørgsmaalet om Gjødningens hensigts
mæssigste Opbevaring er saa stærkt fremme mellem Landmænd,
og derfor mener jeg, at skal vi nu have en Skudsmaalsbog for
disse, saa maa det blive Møddingen.
Der kunde være Stof nok til yderligere Behandling, men
dette faar være nok. Jeg haaber ved disse Træk at have givet
et lidet Bidrag til at klare Forskjellen mellem det gamle og det
nye Landbrug, haaber, at jeg dog i nogen Maade har faat Held
til at vise, at det nye Landbrug er en Forretning, som helt og
fuldt kan optage en Mands hele Tid og Tanker. — Om det vil
vise sig mere lønnende, afhænger derfor af, om Lederen har
tilbørlig Magt over det; har han det, da er Lønnen sikker, i
hvert Fald sikrere end ad den gamle Vej.
Og saa til Slutning dette. Fremad — det gjælder for alle,
enten det saa bliver slæbende eller hoppende; men lad det
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første Skridt blive at vogte paa det, vi har. Undersøg Kvæg
besætningen nøje; der vil altid findes noget godt, som det straks
kan lønne sig at fodre godt. „Ukrudtet“ maa der spares paa,
og det maa afløses, saa snart det kan ske uden Tab. Ovre paa
Sjælland siger man: „Vi maa begynde at øve os i Opdræt, thi
Fynboerne faar nok snart den „Kvægforstand“, at de ikke læn
gere sælger os deres gode Køer.“ — Ja, lad det bare blive
nødvendigt for Sjællænderne selv at opdrætte!
Opnaar man derefter at faa mere og bedre Mælk, og For
holdene er saaledes, at Hjemmebehandlingen vedbliver at være
ufuldkommen, da søges der Samvirken, men efter min Mening
i saa smaa Kredse som mulig.
Særlig bør man passe paa Gjødningen. I et godt, veldrevet
Mælkebrug kan denne haves som Overskud, men dette bliver
først en virkelig Indtægt, naar Gjødningen bliver frugtbringende
i Form af større og bedre Afgrøder.
Endnu skal jeg blot nævne dette, at Regnskabsføring bliver
ubetinget nødvendig: Først naar man har Oversigt over, hvorfra
Indtægterne kommer, og hvortil Udgifterne gaar, kan man med
nogen Virkning og paa rette Sted indføre Besparelser, der er
betimelige til enhver Tid, men tvingende nødvendige i „daarlige
Tider.“

Det gik til at begynde med smaat med Tegningen af Penge.
Udvalget havde bestemt at samle Pengene i Parter paa 50 Kr.,
saa kunde Folk selv bestemme, om de vilde indbetale disse
50 Kr. eller de vilde tegne sig for 5 pCt. Rente af 50 Kr. aarlig i 5 Aar.
I Fyns Tidende for den 17. Maj 1886 er omtalt et Møde,
som Udvalget havde sammenkaldt til, og hvori der gjordes Rede
for Arbejdet hidtil. Paa dette Tidspunkt var der samlet 108
Parter, altsaa 5400 Kr. foruden Tilsagn om aarlige Renter, saa
det brede var altsaa tilbage.
Højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup, og Højskolelærer P.
Thomsen, Ryslinge, støttede Tanken og anbefalede at fortsætte
den af Udvalget paabegyndte Virksomhed indtil Summen er fuldt
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tegnet. Bægge Talere fraraadede bestemt at knytte en saadan
Landbrugsundervisning sammen med den egentlige Højskolegjerning, da der paa den Maade kun vilde opnaas halve Resul
tater til bægge Sider.
I det udførlige Referat af Mødet gjengives Jørg. Petersens
Plan om Prioritets-Forholdenes Ordning, og af Jørg. Petersens
Tale den Dag medtages følgende af Referatet:
„Det er en theoretisk Undervisning, man vil give paa denne
Skole. Der er kun én Skole i Landet, hvor man har søgt at
forene en theoretisk Landbrugsundervisning med praktisk Ind
øvelse i det sædvanlige Landmandsarbejde, nemlig Skolen paa
Næsgaard; men Udbyttet svarer ikke til Forventningerne. Elev
erne er ikke oplagte til at sidde paa Skolebænken, naar de har
største Delen af deres Tid udfyldt med strængt legemligt Ar
bejde, og det er ogsaa kun et meget begrænset Antal Elever,
en saadan Skole kan have. Skjønt det altsaa kun er en theoretisk
Undervisning, Appel og han vil meddele, sætter Taleren dog
megen Pris paa at have et praktisk Landbrug ved Siden af.
Det giver en større Avtoritet, naar Folk har Lejlighed til at se,
hvorledes Skolens Lærere selv fører deres Tanker ud i Livet.
Naar en Landbrugsskole ikke er forbunden med praktisk Land
brug, møder man let den Indvending: „Ja, I kan sagtens snakke
om det, men kan I selv gjøre det.“ Det vil Taleren og hans
Medhjælper vise, at de kan. Derved saa vel som ved Afholdelse
af Forhandlingsmøder, naar Dagens Landbrugsspørgsmaal giver
Anledning til saadanne, vil forhaabentlig ikke blot Landboung
dommen, men ogsaa de ældre kunne have megen Nytte af en
saadan Skole.“
Efter yderligere Udtalelser fra forskjellige Sider skiltes For
samlingen, enig om at fortsætte det paabegyndte Arbejde for,
at Skolen kan komme i Gang.
Fyns Tidende slutter saaledes: „Vi anbefaler denne Sag til
vore Læseres særlige Opmærksomhed. De to unge Mænd, der
har erklæret sig villige til at overtage Skolens Ledelse, gjør
Indtryk af at være særdeles vel skikkede til en saadan Gjerning.
Selvfølgelig kan et Foretagende af den Natur ikke sættes i Værk
uden et Offer fra Landbostandens Side; men det forekommer
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os, at hvad der her forlanges ikke er mere, end at det maa
kunne overkommes, naar der alle Vegne tages fat med god Vilje
og løftes i Flok. 50 Kr. som 5 Aars rentefrit Laan at indbetale
i Løbet af tre Terminer er en Udgift, som mange kan afholde
uden at føle sig synderlig trykket deraf, og anbragt i 2den
Prioritet i Koids Skole vil det Beløb tilmed staa nogenlunde
sikkert. Enhver der vil støtte denne Sag ved enten selv at
tegne en Part i Laanet eller ved at bevæge andre dertil, anmoder
vi om at sætte sig i Forbindelse med Udvalget. Alle Henvendel
ser i denne Henseende sker til Forp. Anders Knudsen, Hjallese
pr. Odense.“
Jørg. Petersen var som før nævnt stærkt bundet til Mejeri
forsøgene, og i et Par Maaneders Tid blev jeg nu meget optaget
af Arbejdet for at samle gamle Askov Lærlinger til Værn om
den udvidede Højskole i Askov. Den Estrupske Regjering havde
heller ikke skaanet denne, men uden Varsel strøgen de 5000 Kr.,
som hidtil var ydet til den udvidede Undervisning.
Vi var imidlertid af og til paa Fyn, og da Jørg. Petersen
nu hos sine Slægtninge og Venner havde faaet Løfte om den
Pengehjælp, som han havde søgt, og vi nærmede os Midsommer,
saa blev det overvejet med And. Knudsen og flere, om der nu
ikke snart skulde skrides til en Afgjørelse. Skjønt det fulde
„fynske“ Beløb endnu ikke var tegnet, var der dog hos alle saa
godt Mod paa Foretagendet, at der blev indbudt til et Møde den
5. Juli i Arbejderforeningens Sal i Odense, hvortil Ejeren af
Koids Højskole, J. P. Lebæk, havde lovet at komme til Stede.
Blandt de mødte maa jeg have Lov at nævne Landstings
mand Jørg. Pedersen, Mejeriejer Jens Nielsen, Bellingebro, Gaardejer Jørg. Hansen, Hudevad, og mine to Brødre, nuværende
Statskonsulent Axel Appel, Aarhus, og nuværende Kultusminister
Jacob Appel. Fem Mænd, som fra første Færd og indtil nu
hører til Dalum Landbrugsskoles gode Venner.
Vi havde været samlede en Stund for at vente paa Lebæk,
men han kom ikke, og da Telefonen endnu den Gang ikke var
traadt i det praktiske Livs Tjeneste, saa fandtes ingen anden
Udvej end at putte And. Knudsen i en Drosche for at kjøre ud
at hente Lebæk.
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Denne Ventetid tærede ikke saa lidt paa Stemningen, og da
J. P. Lebæk endelig kom, saa var han i Grunden ikke tilbøjelig
til at sælge. Hans Hustru, C. Koids Søster, Marie, ømmede sig
ved Tanken om at skulle forlade det gamle Hjem, og de sad
jo saaledes i det, at de nok kunde faa deres Udkomme.
Det hele var lige ved at briste, Forsamlingen opløste sig og
søgte i Smaagrupper ind i andre Værelser, og det skyldes ganske
sikkert en Samtale mellem J. P. Lebæk og Jørg. Hansen, Hudevad, at vi den Dag alligevel naaede frem til Handelens Afslut
ning. — Lebæk lagde 500 Kr. paa Salgssummen at betale ved
Haandslaget, forbeholdt sig Svinebesætningen og Hestene med
Stadsvogn og bedste Sæt Seletøj foruden Indbo og Kjøkkentøj.
Men Jørg. Petersen slog til*).
I Fyns Tidende for den 6. Juli 1886 læses følgende:
Ny Landbrugsskole. Landbrugskandidat Jørg. Petersen har
i Gaar af J. P. Lebæk i Hjallese kjøbt Koids Skole med til
hørende Jordlod, ca. 41 Tdr. Land, beliggende
Mil fra Byen,
for en Kjøbesum af ca. 50,000 Kr. Største Delen af Besæt
ningen medfølger. Ejendommen tiltrædes den 1. August.
Som tidligere omtalt er det Jørg. Petersens Agt sammen med
Landbrugskandidat Hans Appel at begynde en Landbrugsskole
paa dette Sted. De nødvendige Forberedelser og Forandringer
ved Bygningerne i dette Øjemed vil blive iværksat i Eftersom
meren, saa Skolen kan træde i Virksomhed til November.
Forudsætningen for, at dette skulde kunne ske, var, at fyn
ske Landbrugere tilvejebragte et 2. Prioritetslaan i Ejendommen
paa 20,000 Kr., rentefrit i 5 Aar. Det Beløb er ikke naaet
ved den foretagne Tegning. Man har imidlertid truffen en saadan Ordning af Pengeforholdene, at Skolen alligevel kan komme
i Gang; men det vil dog være meget ønskeligt, om det attraaede
Beløb — i Henseende til Foretagendets Sikring — i det mindste
tilnærmelsesvis kunde skaffes tilveje paa den nævnte Maade.
Vi anbefaler derfor en fortsat Virksomhed for Tegning af Parter
å 50 Kr.
*) Ingen af os havde saamange Penge paa Lommen, men heldigvis
havde Jens Nielsen, Bellingebro, det, og han gjorde derfor Udlæget.
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Mellem Kundgjørelserne fandtes dernæst den 7. Juli følgende:

Landbrugsskolen i Dalum.
Samtlige Parthavere indbydes til et Møde Lørdag den 10.
ds.. Kl. 1, paa Arbejderforeningens Sal i Odense for at vælge
en Bestyrelse til at varetage deres Interesser.
Hjallese, den 6. Juli 1886.
Anders Knudsen.

Og den 9. Juli stod følgende Kundgjørelse i Bladene:

Dalum Landbrugsskole ved Odense
aabnes for Karle den 4. November. Undervisningen omfatter
kun Landbrugsfag. Indmeldelser modtages og nærmere Op
lysninger gives under ovenstaaende Adresse ved

Hans Appel,
fhv. Lærer ved Favrbogaard.

Jørg. Petersen,
Forstander.
fhv. Lærer ved Ladelundgaard,
p. T. Assistent ved Docent Fjords Forsøg.

I Vort Landbrug Nr. 30 i 1886 findes optaget en Med
delelse om den ny Landbrugsskole og heri optoges følgende af
vor første Indbydelse til unge Mænd om at mælde sig som
Lærlinge:
„Under Navn af Dalum Landbrugsskole agter vi med Hjælp
af en Tredie-Lærer at gjenoptage en Skolegjerning paa Koids
gamle Højskole i Hjallese. Vi begynder med den Fortrøstning,
at lige som Kold selv sikkert vilde have set, saa vil og hans
mange Venner se med Venlighed paa en Virksomhed, der særlig
har den unge Landmands Uddannelse som Jordbruger for Øje.
— Jørgen Petersen (Baarse) har kjøbt Ejendommen, og Avls
bruget (42 Tdr. Land) vil blive drevet som Tiden kræver det,
svarende saa vidt muligt til den theoretiske Undervisning. —
Undervisningen for Karle begynder den 4. November d. A. og
varer til Maj n. A. I de første 5 Maaneder (November—Marts)
vil Hovedfagene være: Kemi og Fysik i en Udstrækning sva
rende til Landbrugsundervisningen i det hele; Agerbrug (Jord
bundslære, Gjødningslære, Jordens Tilberedning, Saaning, Høst-
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ning, de dyrkede Planters Historie og indbyrdes Veksel); Hus
dyrbrug (Bygningslære, Avl og Pleje, Sundhedspleje, Fodringslære):
Regnskabsføring, Tegning og Gymnastik, almindelige Regne- og
Skriveøvelser vil finde Sted efter Lærlingenes Tarv og Trang. —
I April Maaned vil Hovedvægten særlig blive lagt paa Mælkerilære, Landmaaling og Nivellering, Botanik, Øvelser i Bogføring
og paa Samtaler om Spørgsmaal, dels hentede fra den foregaaende Undervisning, dels fra Øjeblikkets Forhandlinger. —
Undervisnings-Planen lægges ene og alene med Landbrugsundervisningen for Øje, ganske vist paa den folkelige Højskoles
Grund, men uden de saakaldte „egentlige“ Højskolefag; heller
ikke vil der findes en særlig Højskoleafdeling. Der vil i Vin
terens Løb blive afholdt Landbrugsforedrag, hvortil ogsaa andre
end Skolens Lærlinge har Adgang, og hvorom der nærmere vil
blive kundgjort i Bladene.“
Da Jørg. Petersen og jeg den 6. Juli kom ud til Skolen for
at træffe nærmere Aftale med J. P. Lebæk om Afstaaelsen, blev
det bestemt, at denne allerede skulde finde Sted den 15. Juli, og
Jørg. Petersen bemyndigede da mig til paa sine Vegne at møde
for at overtage Ejendommen og bestyre den indtil videre*). En
Karl og en Dreng samt en ældre Pige, Karoline Pedersen, der
endnu lever i Odense, lovede at blive indtil videre, saa det hele
gik sin jævne Gang. Vi kjærnede Smør og Karoline lavede
Rygeost, saa vi hver Lørdag ligesom de øvrige Hjallese Folk
kjørte til Odense og tog Stilling paa Torvet**). Vi spændte fra
hos Kjøbmand Østergaard paa Fisketorvet, i den Gaard som
Fyns Tidende senere kjøbte og byggede om. Inden ret længe
drog And. Knudsen mig dog med om i Nedergade Nr. 9 hos
*) I et Brev af 16. Juli til Jørg. Petersen skriver jeg bl. a.: Højtagtede
Godsherre. Jeg mælder min Tiltrædelse. Blandt flere Breve, som laa her,
var der ogsaa Indmældelser. Paa Listen over Elever staar:
1) Aksel Melby, 26 Aar, Søn af Pastor M. Melby i Asperup.
2) Peder Pedersen (Greve), Gmd.-Søn fra Haastrup.

**) I et Brev til Jørg. Petersen, som jeg har
staar bl. a.: „Karoline staar i Øjeblikket paa
1 Krone Pundet og „Rygeost“ som indbringer
skummede Mælk; det er en rigtig Forretning,

skrevet midt i August 1886,
Torvet og sælger Smør til
10 Øre for Kanden af den
Du!“
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Kjøbmand J. G. Andersen, og med ham handles der fremdeles
af Folk her i Kolonien.
Fra 1. August fik vi to gode Medhjælpere, Søren Sørensen
og Eskild Jensen, der kom lige fra Tune Landboskole, og Jørg.
Petersen sendte os straks fra Ladelund en Tømrer og senere
en Murer, og nu begyndte Forarbejderne til de indvendige Om
bygninger og til Rejsningen af en Gymnastiksal.
Den 16. September holdt Jørg. Petersen Bryllup medjensine
Thygesen i hendes Hjem paa Ørupgaard ved Trustrup, og Fredag
den 24. September holdt de deres Indtog paa Dalum Landbrugs
skole. Vi havde rejst en Æresport for dem. Karoline havde
fin Aftensmad med Hestekjøds-Bøf som varm Forret. Og nu
havde Dalum Landbrugsskole modtaget sine rette Husbondsfolk.
Der blev begyndt i stor Tarvelighed. Møblerne i Dagligstuen
og Kontoret kjøbtes nye, men ellers samledes det øvrige Bohave
sammen fra flere forskjellige Steder i mere eller mindre brugt Til
stand; ti hvad Penge, der havdes til Raadighed, skulde først og
fremmest bruges til at faa Skolegjerningen i Gang med. — Den
unge Husmoder dansede ikke paa Roser i Hvedebrøds-Dagene,
alle Vegne var der Uhygge og uryddeligt og Støj fra Haandværkere.
Hvorledes vi i det hele blev færdige til at modtage Lærlin
gene og til at holde Indvielsesfest den 4. November, kan jeg
nu slet ikke gjøre Rede for, men den 29. Oktober stod følgende
Kundgjørelse i Bladene:
Dalum Landbrugsskole
aabner den 4. November ved et offentligt Møde, der begynder
Kl. 2V2. Blandt andre har L. Schrøder fra Askov og C. Appel,
Rødding, lovet at tale.
Bestyrelsen for Laanet i Skolen ønsker at samles med
samtlige Parthavere efter Mødet.

Den 4. November oprandt med rigtig graat og tykt Efteraarsvejr, og Indvielsen omtales saaledes i Fyns Tidende:
Dalum Landbrugsskole aabnedes i Gaar med et offentligt
Møde, hvortil ca. 300 af Skolens Venner og Veninder, der var
ogsaa Kvinder med, havde indfunden sig. Mødet holdtes i den
store nyopførte Gymnastiksal.
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Efter Sangen: „Hvad Solskin er for det sorte Muld“ bød

Forstander Jørg. Petersen Velkommen til alle og særlig til de
32 unge Karle, der var mødt som Lærlinge. Han vilde be
gynde med at mindes den Mand, der havde rejst disse store
Skolebygninger, den første Højskole paa Fyn. Der var sikkert
ingen, der vilde opfatte det som Komedie, naar han bad For
samlingen hædre Koids Minde ved at rejse sig. — Han vilde
betragte dette Møde mere som en Mindernes Fest end som en
Fest for Dalum Landbrugsskole. Han rettede en varm Tak til
Fynboerne, fordi de havde hjulpet dem til at begynde denne
Virksomhed. Allerede for flere Aar siden
havde Hans Appel og han mødtes i den
Tanke, at de sammen vilde oprette en
Landbrugsskole. Efter i nogle Aar hver for
sig at have virket som Lærere, var Øn
sket fremkommet hos dem begge til nu
at faa begyndt. Deres Opmærksomhed
blev da henledt paa Koids Skole. Der
kom et Møde i Stand i Odense, paa
hvilket blev valgt et Udvalg til at arbejde
for Sagen. At det havde arbejdet godt,
Jørg. Petersen
var denne Dag et Vidnesbyrd om. Appel
30 Aar
og han tænkte ikke paa at fortsætte
Koids Gjerning: men det var deres Ønske, at denne Skole
maatte komme til at hvile paa Højskolens Grund, at den Aand
og Tone, de selv havde gjort Bekjendtskab med som Højskole
elever, ogsaa maatte komme til at raade her. De ønske, at
ikke blot Jordejere, men ogsaa andre, der har med Bonde
arbejde at gjøre, vil besøge deres Skole; det vil kunne bidrage
til at udjævne Standsaanden mellem Arbejder og Arbejdsgiver.
Skal man ret have Glæde af sit Arbejde, maa man være sig
dets Betydning bevidst. Vi vil gjerne arbejde paa det jævne
og virke i det stille, og vi vil bede Venner have Taalmodighed
og ikke vente, at der straks skal opblomstre en Kreds af dygtige
Landmænd rundt om Skolen. En Tak til alle dem, der har
støttet os i vore Bestræbelser, og særlig til dem, der i Dag er
kommen for at ønske os til Lykke med vor Virksomhed.
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Efter Sangen: „Udrundne er de gamle Dage“ talte dernæst
Vi er samlet paa et minderigt
Sted. Mange, der sidder her i deres bedste Aar og bedste
Kraft, har rige Minder her fra. Det kommer af, at der er ført
et stærkt Ord her, et Ord, der kom fra en stærk Mand og gik
til Hjærtet. Før 1848 begyndte Kold sin Virksomhed i Forballum i Sønderjylland; han var tidlig med. Saa fik han en lille
Udlændighed, hvorunder han blandt andet lærte at bie lidt. Efter
at være kommen hjem var han med i Bevægelsen 1848—50.
Da Sejren var vundet og „Ledet i Lave“, gjaldt det om at faa
Livet vundet frem inden Døre. Da var Kold ogsaa med. Siden
kom han i Forhold til Grundtvig. De havde meget tilfælles og
var ikke lidet forskjellige. Grundtvig talte især til hele Folket
og til Menigheden; Kold havde sin ejendommelige Styrke i at
tale til Enkeltmand. Kold var en jævn Mand. Han ansaa det
for en Del af sin Opgave at fremvise et rigt Aandsliv under
jævne Former. Der er faa Mennesker, hvem det har været
givet at trykke sine Spor saa dybt ind i den Kreds, de har levet
iblandt, som Kold. Det var med en ejendommelig Sikkerhed,
han tog Sigte, og traf, hvor han sigtede. Han sagde selv, at
hans Virksomhed kun var en Overgangstilstand hen mod den
store danske, historiske Skole, som Grundtvig pegede paa. Kun
faa Mennesker troede i den Grad klippefast paa sit Kald som
Kold. Han var Fader for Friskolen herovre. Den historiske
Skole skal nok vokse frem til en stor Oplysningsdag, selv om
den for Øjeblikket synes at blive stillet i Skygge.
Taleren vilde gjerne se med lyst Haab paa den lille Skolegjerning, der her tog sin Begyndelse. Det er trange Tider, der
maner det danske Folk til Flid. Arbejdet er Mennesket en Vel
signelse. Han vil ønske for de 2 Mænd, at de maa faa Lykke
til hos deres Lærlinge at vække Mod paa Livets Gjerning. Vi
er stærke i at kræve vore Rettigheder respekterede; ved Siden
heraf bør ytre sig en alvorlig Vilje til at gjøre vor Pligt. Gid
det maa gaa de unge, som besøger denne Skole, som det gik
en Elev fra en af vore Højskoler. Da han vendte hjem fra
Skolen, og man spurgte hans Fader, hvad han nu havde faaet

Pastor C. Appel, Rødding:
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paa den Skole, svarede Faderen, at det vidste han egentlig ikke;
men Sønnen var bleven „en sær rar en“.

Man sang derpaa „Et jævnt og muntert virksomt Liv paa
Jord“, hvorefter
Højskoleforstander L. Schrøder fra Askov talte. Han tog sit
Udgangspunkt fra et Vers i det gamle Kvad „Vølvens Spaadom“,
hvori fortælles, at Askur og Embla, der svarer til Bibelens Adam
og Eva, blev hjulpne til Rette af „Kraftens Sønner med kjærlig
Hu“, saaledes at
„Aand gav Odin,
Visdom Hæner,
Farve gav Løder og Favrhed.“

Det peger hen paa Aandens og Hjærtets Verden: Kraft og
Kjærlighed. Hver af de tre har sin Tid at virke i og har:
Fortid, Nutid og Fremtid. Spørger man, hvad der især kræves
af Mennesker ved en praktisk Livsgjerning, maa Svaret blive:
„De skal bruge Øjeblikket.“ Men det gjør man kun ret, naar
man tillige tager Hensyn til Fortid og Fremtid. Hæner, Frem
tidens Jætte, giver Visdom. Al god Visdom er Fremvisdom.
Mennesker paa et lavt Kulturtrin er ikke fremvise; Karenerne
f. Eks. kan ikke gjemme deres Korn fra Høsten, til de senere
haardt faar Brug derfor; de sælger det til Spotpris. Det er et
Standpunkt for Børn; vi voksne Mennesker skal tænke paa
kommende Dage. Mange har en vis Ængstelse for Theori; men
Theori er ikke andet end indsamlede Erfaringer. Ingen kan
blive fremvis uden at tage Erfaring paa Raad. Taleren haaber,
der her skal komme mange Lærlinge, der er godt vant til prak
tisk Arbejde; i næste Slægtled bør alle Børn, hvad de for Resten
saa skal blive til, i 15—18 Aars Alderen lære at bruge deres
Hænder. Tiden er svær i økonomisk Henseende, og det kom
mer tildels af, at Folk ikke har forstaaet at tage tilstrækkelig
Hensyn til Fremtiden. Man har dreven Rovdrift herovre. Taleren
vil lykønske Fynboerne til, at de har faaet en Jyde og en Sjæl
landsfar, der ikke vil føre dem ind i luftige Theorier. Han vil
haabe, at Øjeblikket maa blive brugt dygtigt og godt. Men Aanden
skal ogsaa være med, saa der herfra kan udgaa gode danske,
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varmtfølende Landmænd, der skjønner, at Dygtigheden skal bruges
ikke blot til Fordel for den enkelte, men til Udbytte for det
danske Folk.
Det vil kun lykkes, naar Jørg. Petersen og Appel begynder
paa den historiske Højskoles Grund. Taleren ser et godt Varsel
for Skolen deri, at Koids Enke og Børn og saa mange af hans
gamle Venner har givet Møde her og saaledes vedkjender sig
Gjerningen. I sin Tid bør en saadan Skole have et Hovedfag,
der vedrører Landbrugets Historie. Men især gjælder det, at
vi lærer at indse, at det, hvad vi har at arbejde med, ogsaa
Jordejendom, kun er betroet Gods, for hvis Brug vi skal staa
til Regnskab.
Valgmenighedspræst F. Nygaard, Sdr. Næraa, mindede om, at det
danske Folk gjærne vil høre, hvorimod Tyskerne har mere Lyst
til at tale. Det var ønskeligt, om den danske Bonde havde
lidt mere Lyst til at gjøre sig gjældende ogsaa som Taler. Glæde
ligt er det imidlertid, at han vil høre. Taleren haabede, at Mændene her maa samle en rigtig god, dansk Tilhørerkreds om sig.
Der kunde holdes lange Taler om Virkningen af Koids kraftige
Ord. En Gang kom en Murersvend, der var bleven arbejdsløs,
paa Skolen, fordi han havde hørt, at man kunde leve billigere
der en Vinter end inde i Odense. Da Kold om Foraaret spurgte
ham, hvad han havde faaet ud af det, svarede han: „Ikke andet,
end at før saa alt saa mørkt ud for mig, nu derimod er det
altsammen saa lyst.“ Taleren dvælede bl. a. ved Koids Arbejde
i Forballum. Han fandt, at denne Skolevirksomhed var i god
Overensstemmelse med den Gjerning, Kold havde begyndt.
Hans Appel sluttede sig til Schrøders Udtalelse, at Jorden
maatte betragtes som betroet Gods, for hvis rette Brug vi maa
staa Folkesamfundet til Ansvar. I dette Hus vil vi arbejde paa
at uddanne de unges Legeme, i Skolestuen vil vi søge at ud
danne dem til dygtige Landmænd. Disse vil da have i deres
Magt at skabe Arbejderne gode Kaar. Arbejdsgiverne, dem, der
sidder inde med Ejendom, Kapital eller Kløgt, bør stille sig saa
ledes, at de, der kun ejer deres Arbejdsevne, maa faa en Følelse
af, at ogsaa de hører med til Folkesamfundet. Her i Landet
ser det forholdsvis godt ud i Henseende til Forholdet mellem
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Arbejder og Arbejdsgiver. Vor Rigdom bestaar ikke i Mineralier,
der kan udvindes ved Bjærgværksdrift. Vi maa bruge Planterne
som Mellemled for at faa den døde Kapital i Jordens Skjød frem.
Bonden vil derfor blive Hoved-Arbejds
giver her i Landet, og han vil derfor faa
Ansvaret for, at Arbejderspørgsmaalet bli
ver vel løst. Vi skal ikke have Rovdrift,
men vi skal pine Jorden langt mere end
før. Naturligvis maa vi da give den Er
statning i god, billig og megen Gjødning.
Arbejdsgiveren skal ikke altid gaa Side
om Side med Arbejdere, men han skal
være saaledes optaget af Arbejdet, at
Arbejderne faar et bestemt Indtryk af, at
Hans Appel
han tager sin Hammel; det. fremkalder
30 Aar
Tilfredshed. „Trapperne skal vaskes fra
oven af.“ Denne Skolegjernlng er ogsaa betroet Arbejde. Aldrig
har dette traadt frem for ham med større Alvor end i Dag, men
aldrig heller har dette Krav vinket ham skjønnere imøde. En
Tak til alle dem, der er mødt, og særlig til dem, der har
ført Ordet.
Man sluttede derefter med Salmen „Alt staar i Guds Faderhaand.“
Næste Morgen begyndte vi med fuld Kraft, og det saa godt
begyndte Arbejde har jo faaet sin lykkelige Fortsættelse. Mine
Læsere maa nu af de efterfølgende Afdelinger — særlig under
Jubilæums-Festens Omtale i Chr. Christensens, Th. MadsenMygdals og min Tale — danne sig et Billede af det friske
arbejdsomme Liv, som er ført her paa Dalum Landbrugsskole i
de første 25 Aar. Og sammenholdes nærværende Skrift med
det, der tidligere er udgivet af Foreningen „Dalum Lærlinge“ om
Forstander Jørg. Petersen, saa vil man have et virkelighedstro
Billede af ham, som med Rette kan kaldes Skaberen af dette
store Undervisningsværk.

4

LÆRERE

PAA DALUM LANDBRUGSSKOLE
1886 — 1911
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Jørg. Petersen

Jensine Petersen

Hans Appel

Jakob E. Lange

Niels Hansen

Niels Anton Hansen
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Forstander Jørg. Petersen, født 7. Juni 1854 paa Fjærnhøjsgaard,
Baarse ved Præstø, hvor hans Fader, P. Nielsen var Fæster og Sognefoged.
Praktisk Uddannelse i Hjemmet, hvor han tidlig blev Gaardbestyrer. Teore
tisk Uddannelse: Brøderup og Testrup Højskole, Tune Landboskole og
Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1882. Lærer paa Testrup Højskole
og Ladelund Landbrugsskole. Assistent under Docent N. J. Fjord 1885—86.
Oprettede Dalum Landbrugsskole i 1886. Døde 19. Juni 1908.

Fru Jensine Petersen, født Thygesen den 9. Maj 1865 paa Ørupgaard
ved Trustrup. Hendes Fader var Gaardejer Jens Thygesen. Praktisk Ud
dannelse i Hjemmet og paa Testrup Højskole. Teoretisk Uddannelse paa
Testrup og Askov Højskole. Gift med J. P. den 16. September 1886. Enke
den 19. Juni 1908, solgte 1. August 1909 Skolen til Dalum Landbrugs
skoles Legat. Boer paa Villa „Vesterled“ ligeoverfor Skolehaven.
Landbrugslærer Hans Appel, født 29. Marts 1856 i Tønder, hvor hans
Fader, C. Appel, var Lærer ved Borgerskolen og Seminariet, senere blev
han Frimenighedspræst i Rødding. Praktisk Uddannelse i Hjemmet, paa
Tune Landboskole og Donsgaard ved Kolding. Teoretisk Uddannelse: Tune
Landboskole, Askov Højskole og Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1885.
Lærer ved Favrbogaard Landbrugsskole 1882—86.
Medopretter af Skolen og fremdeles Lærer.
Landbrugslærer Niels Hansen, født 18. September 1864 i Janderup
Kro, hvor hans Fader, Frands Th. Hansen, var Kro- og Gaardejer. Prak
tisk Uddannelse i Hjemmet, paa Søbysøgaard, Refsnæsgaard og Janderup
Mejeri. Teoretisk Uddannelse: Janderup Højskole og Landbohøjskolen,
hvor fra Eksamen i 1885.
Lærer ved Skolen fra 4. November 1886 til sin Død i April 1887.

Landbrugslærer Jakob E. Lange, født 2. April 1864 i Flensborg, hvor
hans Fader, Morten Thomsen Lange, var Præst, død som Præst i Nyborg.
Praktisk Uddannelse som Gartner i 1879—82. Teoretisk Uddannelse ved
Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen som Havebrugskandidat i 1884. Arbej
det i de botaniske Haver i Kew (London) og i Paris.
Lærer ved Skolen fra 4. Januar 1888 og fremdeles.

Forsøgsleder Niels Anton Hansen, Statens Forsøgsgaard i Aarslev
(Fyn), født 24. Juni 1887 i Sønder-Kongerslev ved Aalborg, hvor hans
Fader, Hans Nielsen, var Gaardejer. Praktisk Uddannelse i Hjemmet,
paa Refsnæsgaard og Mejerierne paa Kallundborg Ladegaard og Birkendegaard. Teoretisk Uddannelse: Fjellerad og Askov Højskole, Tune Landbo
skole og Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1879. Udenlandsrejser:
1883 i Tyskland og Holland, 1884 i England og Skotland. Lærer paa
Tune Landboskole og Ladelund Landbrugsskole. Assistent hos Konsulent
P. Nielsen, Tystofte, i 3 Somre, 1886—88.
Lærer ved Skolen fra 1. November 1888 til 1. November 1905.

Hans Clausager

J. Sørensen

Magnus Skov

Knud Nørregaard

H. B. Koch

A P. Jacobsen
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Landbrugslærer og Landbruger Hans CAausager, Ødum Landbrugs
skole ved Hadsten, født 21. Marts 1874 paa Kjærgaard i Sæding ved Skjern,
Søn af Branddirektør Anders Clausager, fhv. Folketings- og Landstings
mand. Praktisk Uddannelse i Hjemmet og hos Sognefoged Jan Aaes i
Faster. Teoretisk Uddannelse: Tarm Realskole (Eksamen 1891) og Land
bohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1895. Assistent ved Lyngby Forsøgs
station 1895.
Lærer ved Skolen fra 1. November 1895 til 1. August 1899.
Folketingsmand, Gaardejer Jens Sørensen, Vanggaard ved Hjørring,
født 25. December 1875 i St. Hans Sogn ved Hjørring, hvor hans Fader,
S. J. Sørensen, var Lærer. Praktisk Uddannelse paa forskjellige Steder,
bl. a. hos Landstingsmand Joh. Lauritsen, Vejen, og Statskonsulent Fr. Han
sen, Askov. Teoretisk Uddannelse: Tune Landboskole og Landbohøjskolen,
hvor fra Eksamen i 1899, Kursus paa Prof. Salomonsens bakt. Labora
torium og med N. J. Fjords Mindelegat praktisk Uddannelse i Mejeribrug.
Lærer ved Skolen fra 1. November 1899 til 1. August 1901.

Konsulent Magnus Skon, Lunden ved Svendborg, født 18. December
1871 i Vesterskjerninge, hvor Faderen, R. Skov, var Dyrlæge. Praktisk
Uddannelse i Hjemmet og paa forskjellige Mejerier. Teoretisk Uddannelse:
Ollerup Højskole, Dalum Mejeriskole og siden Landbrugsskolen, Landbo
højskolen, hvor fra Eksamen i 1900, og med N. J. Fjords Mindelegat videre
Uddannelse i 1901.
Lærer ved Skolen fra 1. November 1900 til 1. April 1902.

Gymnastiklærer Knud Nørregaard, født 21. Maj 1868 i Jegstrup ved
Aarhus, hvor hans Fader, Anders Sørensen, var Gaardejer. Praktisk Ud
dannelse som Landmand i Hjemmet og flere Steder. Teoretisk Uddannelse:
Testrup Højskole og Dalum Landbrugsskole. Mangeaarig Gymnastiklærer
og 1898—99 gjennemgaaet Statens Kursus i Gymnastik.
Lærer ved Skolen fra 10. April 1901 og fremdeles.
Konsulent II. B. Koch, „De samv. Landboforeninger i Fyns Stift“,
Odense, født 24. Maj 1875 i Lintrup i Sønderjylland, hvor hans Fader,
H. P. Koch, var Kjøbmand og Gaardejer. Praktisk Uddannelse i Hjem
met og forskjellige Steder. Teoretisk Uddannelse: Aarup Landbrugsskole,
Askov Højskole og Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1899. Assistent
og Regnskabsfører paa Tranekjær.
Lærer ved Skolen fra 1. November 1901 og til 1. Maj 1903.
Konsulent A. P. Jacobsen, Hillerød (Timelærer ved Frederiksborg
Højskole), født 17. Februar 1879 i Vejleby ved Skibby, hvor hans Fader,
Chr. Jacobsen, er Gaardejer. Praktisk Uddannelse i Hjemmet. Teoretisk
Uddannelse: Magleby Realskole (Eksamen 1895), Tune Landboskole og
Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1902. Senere rejst i Skotland og
England.
Lærer ved Skolen fra 1. November 1903 til 1. August 1909.

Thomas Mogensen

Johs. Kyed

Morten Nielsen

Chr. Kjær-Nielsen
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Redaktør Thomas Mogensen, „Fyns Stifts Landbrugstidende“ og Sekre
tær for „De samv. Landboforeninger i Fyns Stift“ og for „Fyns Mejerifor
ening“, Odense, født 7. Oktober 1874 i Vinterslev ved Hadsten, hvor hans
Fader, Søren Thomasen Mogensen, var Gaardejer. Praktisk Uddannelse
i Hjemmet. Teoretisk Uddannelse: Ask og Askov Højskole, Dalum Land
brugsskole og Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1898. Medhjælper
paa Rudbjerggaard, Lærer ved Emdrupborg Højskole og Ladelund Land
brugsskole.
Lærer ved Skolen fra 1. Januar 1904 til 1. November 1906.

Landbrugslærer Johs. Kyed, født 16. November 1878 i Aarhus, hvor
hans Fader, Niels Kyed, er Politibetjent. Praktisk Uddannelse i 4 Aar
som Mejerielev og Undermejerist og 3l/2 Aar som Mejeribestyrer Teore
tisk Uddannelse: Ladelund Mejeriskole og Landbohøjskolen, hvor fra
Eksamen i 1901. Lærer og Mejeribestyrer paa Ladelund, Assistent paa
Mejeri-Statistik-Kontoret, Mejeribestyrer paa „Godthaab“ i Aarhus, Chef
for Mejeri-Statistik-Kontoret. Udenlandsrejser: Irland, England, Skotland,
Holland, Tyskland, Norge og Sverige.
Lærer ved Skolen fra 1. April 1906 og fremdeles.

Landbrugslærer Morten Nielsen, Asmildkloster Landbrugsskole ved
Viborg, Konsulent i Kvægavl i Viborg Amts landøkonomiske Forening,
født 12. Oktober 1879 i Vellerup ved Skibby, hvor hans Fader, Morten
Nielsen, er Gaardejer. Praktisk Uddannelse i Hjemmet og flere Steder.
Teoretisk Uddannelse: Frederiksborg Højskole, Tune Landboskole, Land
bohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1906, og Lærerkursuset i Askov.
Lærer ved Skolen fra 1. Oktober 1906 til 31. Oktober 1908.

Landbrugslærer ('.hr. Kjær-Nielsen, født 18. Februar 1873 i Tilsted
ved Thisted, hvor hans Fader, Hans Chr. Nielsen, var Gaardejer. Praktisk
Uddannelse i Hjemmet, Lærling under det Kgl. d. Landhusholdningssel
skab, Underforvalter, Bestyrer. Teoretisk Uddannelse: Dalum Landbrugs
skole og Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1902. Assistent ved de
konkurrerende Kvæghold paa Fyn 1903—05, Konsulent i Odense Omegns
Landboforening.
Lærer ved Skolen fra 1. November 1907 og fremdeles.

Th. Madsen-Mygdal

Marie Madsen-Mygdal

R. Rasmussen-Borreby

J. D. Johannesen

N. Kjærgaard Jensen

Laurids Lambæk
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Forstander Th. M adsen-Myg dal, født 24. December 1876 i Mygdal
ved Hjørring, hvor hans Fader, Statsrevisor N. P. Madsen-Mygdal, da var
Lærer. Uddannelse: Ved Landbrugsarbejde indtil det 16. Aar, SkolelærerEksamen fra Jelling 1896, Lærer i Folkeskolen 1896—99, Dalum Landbrugs
skole 1899—1900, Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1902, praktisk
Lærling paa Dalum og Askov Forsøgsstation, Konsulent i Planteavl i Jyl
land i 1903—07.
Lærer ved Skolen 1902—03 og 1907—08.
Forstander for Skolen siden 1. Juni 1908.
Fru Marie Madsen-Mygdal, født i Horsens den 27. December 1885.
Gift med Th. M.-M. den 15. November 1907. Praktisk Uddannelse paa
Tarm Realskole, Hotel „Eide“ i Herning og Askov Forsøgsstation. Præliminær-Eksamen; Lærerinde-Eksamen fra Horsens Kvinde-Seminarium.

Gaardejer R. Hasmussen-Borreby, Borreby-Møllegaard ved Fangel,
født paa Borrebygaarden 15. Februar 1885, Søn af Gaardejer Hans Rasmus
sen. Praktisk Uddannelse i Hjemmet. Teoretisk Uddannelse: Odense
Latinskole (4. Kl. Hovedeksamen) og Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen
1906. Medhjælper ved Landbohøjskolens Landbrugsafdeling.
Lærer ved Skolen fra 1. Januar 1909 til 1. August 1911.

Landbrugslærer David Johannesen, født 30. November 1884 i Ettrup
ved Hurup, hvor hans Fader, Anders Johannesen, er Gaardejer. Praktisk
Uddannelse i Hjemmet og flere Steder, Lyngby Forsøgsstation, Vs Aar i
Tyskland. Teoretisk Uddannelse: Præliminær-Eksamen, Malling Land
brugsskole, Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1905, Udvidet Eksamen
i Grundvidenskab 1908. Assistent ved Lyngby Forsøgsstation.
Lærer ved Skolen fra 1. Oktober 1909 til 1. Maj 1912.

Landbrugslærer Niels Kjærgaard Jensen, født 14. Februar 1882 i
Kjerteminde, hvor hans Fader, J. P. Jensen, er Klodsemager. Praktisk
Uddannelse i 87a Aar som Mejerist og Mejeribestyrer. Teoretisk Uddan
nelse: Ladelund Mælkeriskole, Landbohøjskolen, hvor fra Eksamen i 1908,
Udvidet Eksamen i Mælkeribrug 1910. Udenlandsrejser: Sverige, Irland
og England.
Lærer ved Skolen siden 1. September 1910 og fremdeles.
Landbrugslærer Laurids Lambæk, født 27. September 1885 i Lem
ved Ringkjøbing, hvor hans Fader, Søren Lambæk, da var Gaardejer. Prak
tisk Uddannelse i Hjemmet og flere Steder. Teoretisk Uddannelse: Testrup
og Askov Højskoler, Dalum Landbrugsskole, Landbohøjskolen, hvor fra
Eksamen i 1909. Rejst paa Island. Lærer paa Tune Landboskole.
Lærer ved Skolen fra 1. Maj 1911 og fremdeles.
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Endvidere virker som Lærere uden fast Ansættelse: Laboratorieforstander P. Christensen, Dalum, Forsøgsleder AT. Bech, Skovbryn, og Kon
sulent O. Wennevold, Odense, og med enkelte Foredrag Konsulent A’.
Stenbæk, Tommerup.
Foruden disse Mænd har Godsejer C. Mocsgaard-Kjeldsen, Lidsø,
Forstkandidat Ottescn og Forstander P. Sandbæk, Tommerup Højskole,
hver sin Vinter vikarieret under Læreres Sygdom.
I de Aar, da Skolen holdt 14 Dages Kursus for bosiddende Folk,
hjalp Konsulent Otto Pedersen, Allerup, og Friskolelærer Peder Peder
sen, Søllinge, til ved Undervisningen, og ved andre Møder og Sammen
komster har Skolen haft god og beredvillig Hjælp af en Række Mænd,
hvis Navne det her vil føre for vidt at optegne.

SKOLENS BYGNINGER
nu afdøde Forstander J. H. Andersen, Rødkilde Højskole,
kort efter den store Bygge-Udvidelse i 1900 var her i
Besøg og kom ind i Skolegaarden, udbrød han: Dette er jo et
helt Institut! —
Og der er jo ogsaa noget imponerende ved Dalum Land
brugsskole, ikke mindst som den ligger nu med sine Uden
værker: Landbrugs-Museet, det kemiske Laboratorium og den
ny Lærerbolig.
Man skjønner bedst Udviklingen ved at sammenligne de to
Grundplaner, hvoraf den ene omstaaende gjengiver Koids Høj
skole, som den rejstes i 1862, den anden paa Side 76 Dalum
Landbrugsskole, som den ser ud i 1911.
Og vil man danne sig et Billede af Grundplanen i 1886
ved Skolens Overtagelse, da skal man blot tænke sig den lille
søndre Mellembygning taget væk paa Grundplanen fra 1862, og
i det Sted tænke sig Elevbygningen nærmest „Koids Skole“
paa Grundplanen 1911 lagt til. Denne Bygning rejstes afj. P.
Lebæk i 1877, men da kun i én Etage.
Som det fremgaar af det foregaaende, hørte der efter vor
Mening en Gymnastiksal til for ret at kunne begynde Under
visningen, og en saadan blev bygget allerede i Efteraaret 1886.
Den rejstes paa det Sted, hvor der senere i 1900 blev indrettet
Mejeri. — Næste Bygge-Foretagende blev en ny Kostald; den
rejstes i 1887, hvor den nu ligger, noget udvidet og ombygget
med Hensyn til Grebningens Indretning og Spiltovets Materiale.
Til denne indre Ombygning laante Jørg. Petersen Penge af
Landstingsmand Jørgen Pedersen, og da denne var bedt her ud
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for at se det færdige Arbejde, sagde Forstanderen til ham: Det
vilde Du vist ikke have gjort, hvis det havde været Din Stald! —
Jørg. Petersen havde stedse let ved at laane Penge, han var i det
hele en meget betroet Mand, og dette hang sammen med, at
han al Tid gjennemtænkte sine Byggeplaner vel og i god Tid
for ud, samt skaffede sig Overslag over Omkostningerne, saa
naar han sagde: Jeg skal bruge saa mange Penge, saa slog det
til i de allerfleste Tilfælde. —
I 1887 toges Forbindelsen med den gamle Kostald og Hoved-

Grundplan af Koids Højskole 1862

bygningen bort, og i Resterne af Kostalden blev indrettet Heste
stald og Vognport m. m. Disse Rum havde hidtil været i Elev
bygningens østlige Halvdel, og nu indrettedes hele denne Byg
ning til Elevkamre. — Samme Aar byggedes endvidere en
Halvtags-Bygning ud fra Bryggerset i Hovedbygningen over
imod Kostalden. Her indrettedes et Skumme- og Kjærnerum.
En de Lavals Separator blev opstillet i Forbindelse med en
Heste-Omgang, der fik en overdækket Plads imellem den ny
og den gamle Kostald og Mejeribygningen. Denne og HesteOmgangen brødes af i 1900.
Imidlertid voksede Elevflokken. I Sommeren 1890 blev der
derfor sat en Etage oven paa den gamle Elevbygning, og efter
at Jørg. Petersen af Parthaverne ved et Møde her paa Skolen

Koids Højskole
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i Sommeren 1891 (se Billedet) havde faaet Tilbagebetalingen af
Laanet fra 1886 ordnet saaledes, at det skulde af betales ved
Udtrækning af 20 Parter aarlig i de følgende 20 Aar, imod at
Pengene fremdeles stod rentefrie, blev der i 1892 bygget For
standerbolig med Tværbygning, der i underste Etage havde Kjøkken og Forbindelse med Spisestuen under Koids Skolestue, og
i øverste Etage i mange Aar gav Plads til Lærerinde-Værelse
og Skolestue, hvor vore Børn blev undervist.
I 1892 blev endvidere den gamle Lade bygget om. Den
fik sin ny brandfri Overdel. Et Møddinghus blev bygget i Fir
kanten mellem Kostald og Lade, og som en Fortsættelse af Stald
og Møddinghus byggedes imod Øst en Trælade, hvori der i 1893
blev indrettet Sommerstald paa den Maade, at der under Køerne
og i en bred Grebning blev nedlagt haardbrændte Mursten paa
Fladen og efterløbet med Cement. Der indsattes Trækrybber,
hvortil Køerne staar bundne. Spiltov findes der ikke noget af.
Sommerstalden brugtes som eneste Halmlade om Vinteren indtil
i 1899, da den store østlige Ladebygning rejstes; siden da bruges
Sommerstalden til Opbevaring af Roer forneden og Halm foroven.
Vi er nu naaet frem til Aar 1900, der betegner et Vende
punkt i Dalum Landbrugsskoles Historie. Tilstrømningen af Lær
linger var stedse stigende, og Tallet paa de Indmeldelser, som
maatte afvises, steg stadig og havde da i nogle Aar holdt sig
omkring 20. — Vi arbejdede i 1899 —1900 med 128 Lærlinger,
og det kneb med Plads i Skolestuen. Under de praktiske Ar
bejder: Skrivning, Regning og Tegning maatte Spisestuen tages
i Tjeneste, og det blev i flere Lærermøder drøftet, hvorledes
vi skulde skaffe os selv og vore Lærlinger god og forsvarlig
Arbejdsplads. Der var forskjellige Planer fremme, men Slut
ningen af vore Overvejelser blev, at Lærerne enstemmig tilraadede Jørg. Petersen at standse Tilgangen af Lærlinger ved
100-Tallet og at bygge til Gavlen af den gamle Elevbygning
for at faa en Skolestue til at afløse Spisestuen. Lærerne tilbød
endvidere fremtidig at ville tage nogle flere Timer uden LønForhøjelse for derved at overflødiggjøre Udvidelsen af Lærer
kræfterne.
Paa det samme Tidspunkt tog „Fyens Stifts patriotiske Sel-

Parthavere i Pengelaanet af 1886, samlede til Møde paa Skolen i 1891
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skab“ imidlertid Beslutning om at nedlægge Landbrugsskolen i
Odense, og dette medførte, at flere og andre end hidtil droges
med ind i Jørg. Petersens Overvejelse, og det endte da med,
at Jørg. Petersen ikke mente at kunne følge Lærernes Forslag,
men derimod den 7. April 1900 udsendte en Anmodning om et
nyt Laan.
Efter en udførlig Redegjørelse, hvis væsentligste Indhold vil
være Læserne bekjendt af det foregaaende, skriver Jørg. Petersen :
Naar jeg har fremsat ovenstaaende Redegjørelse for Skolens
nuværende Stilling, er Grunden dertil den, at jeg paany vover at
fremkomme med Anmodning, særlig til fynske Landmænd og til
Skolens gamle Lærlinger, om at yde mig et nyt Laan til yderligere
Forbedringer af Bygninger og Materiel.
Paa jyske Landboforeningers Delegeretmøde i Aarhus 1898 blev
der fremsat Forslag om at søge oprettet en ny, mere videnskabelig
og mere tidssvarende Mejeriskole. Forhandlingerne om denne Sag
resulterede imidlertid i, at man mente det heldigere at søge Statens
Støtte til Forbedring af de Skoler: Ladelund i Jylland og Dalum
paa Fyn, der hidtil havde taget sig af Mejeristernes teoretiske
Uddannelse.
Landbrugets og Mejeribrugets Organisationer tog sig af Sagen,
og Lovgivningsmagten har nu bevilget paa Finansloven 3000 Kr.
til Ladelunds og 2000 Kr. til Dalum Landbrugsskoles Kursus for
Mejerister.
Under Forhandlingerne mellem Kultusministeriet og Finans
udvalget om denne nye Post paa Finansloven kom Spørgsmaalet
frem om, hvad Dalum Landbrugsskole (Ladelund havde dels et læn
gere Kursus og dels bedre Apparater — Mønstermejeri, Mejerimusæum, gode Laboratorier o. s. v. — end Dalum) kunde gjøre for
at gjøre Undervisningen for Mejerister fyldigere og mere tids
svarende. I den Anledning besøgte Statens Tilsynshavende ved Høj
og Landbrugsskoler, Docent L. Feilberg, Skolen her for at forhandle
med mig om dette Spørgsmaal.
Som Følge af denne Forhandling indsendte jeg til Ministeriet
en Redegjørelse for, hvad jeg, om de fornødne Penge dertil kunde
skaffes til Veje, ønskede at gjøre for at forbedre Kursuset for
Mejerister. Hovedpunkterne i min Fremstilling var følgende:

1. Kursuset for Mejerister udvides fra et 3- til et 4-Maaneders
Kursus,
2. Betalingen, der hidtil har været 50 Kr. pr. Maaned, nedsættes
til 40 Kr.,
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3. Et mindre Mønstermejeri med de forskjellige Maskiner og
Apparater bygges, og
4. Skolens Laboratorie- og Undervisningsmateriel udvides og for
bedres.

Denne Fremstilling er Finansudvalget ganske sikkert gjort bekjendt med, og jeg antager, at det er den, der har bevirket, at Be
villingen paa 2000 Kr. til Dalum Landbrugsskoles Kursus for Meje
rister nu findes paa Finansloven.
Det vil deraf fremgaa, at skal jeg kunne modtage dette betyde
lige nye Statstilskud og vente at beholde det i Fremtiden, maa de
Løfter, som jeg betingelsesvis har givet, indfries.
De nævnte Forbedringer og Udvidelser af Skolen er imidlertid
ikke alene nødvendige af Hensyn til det nye Statstilskud, men
ogsaa af Hensyn til selve Kursusets Fremtid. Det er ganske
naturligt, at Mejeristerne søger den Skole, der for deres specielle
Uddannelse er tidssvarende i alle Henseender, og det er endvidere
rimeligt, at Statsunderstøttelserne til Mejeristerne personlig fortrins
vis uddeles til de Ansøgere, der vil søge den bedst udstyrede Skole.
Spørgsmaalet er derfor ikke alene dette, om Dalum skal nægte at
modtage de 2000 Kr. i Understøttelse fra Staten, men om den nød
tvungen skal opgive sin Undervisning for Mejerister.
Vi begyndte i 1889 Undervisningen for Mejerister ikke alene
for at skabe en ny Indtægtskilde, men ogsaa af Lyst og Trang til
til at være med i Arbejdet for at dygtiggjøre den Stab af unge
Mænd, der forvalter Landets største Indtægt. Og det er mit Haab,
at vore Lærlinger kan give os det Vidnesbyrd, at vi til Dato efter
Evne har søgt at give denne Trang Udtryk i et samvittighedsfuldt
Arbejde i Skolestuen.
Naar derfor Spørgsmaalet bliver, om vi skal indstille Virksom
heden i Kursuset for Mejerister, da drejer det sig ikke alene om
at give Afkald paa en Indtægt, som Skolen vanskelig kan undvære,
men endnu mere om at skulle give Afkald paa et Arbejde, som
vi — efter 10 Aars Erfaring — mener at have Betingelser for at
kunne udføre forsvarligt.
Efter modne Overvejelser har jeg ikke fundet anden Udvej end
den at rette det Spørgsmaal til Skolens gamle Lærlinger og Skolens
Venner, om de vil og kan række mig en hjælpende Haand til
saadanne Udvidelser og Forbedringer, som er nødvendige for at
kunne fortsætte Arbejdet med usvækket Kraft.
Naar jeg efter 13l/2 Aars Forløb henvender mig til Skolens
gamle Lærlinger og for anden Gang vover at komme til særlig
fynske Landmænd og Skolens Venner om Hjælp, da er min Plan
ikke alene at faa udført de nødvendigste Foranstaltninger for at
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sikre Kursuset for Mejerister, men tillige om muligt at faa for
bedret Forholdene for vort 6 Maaneders Kursus for Landmænd.
I de sidste Aar har vi haft omtrent 120 Landbrugs-Læri i nger om
Vinteren. Af disse maa omkring 20 bo uden for Skolen og et lig
nende Antal i Koids gamle Tagkamre — uden Kakkelovne. Det
første er uheldigt af den Grund, at disse Lærlinger derved — for
en Del — unddrages Samlivets opdragende Indflydelse, og i Til
fælde af Sygdom er det vanskeligt at yde dem den Pleje, de har
Krav paa. Det andet er ogsaa uheldigt for en Fagskole, hvor Lærlingerne helst bør bo i mindre Kamre med Varme for at kunne
faa Ro til Selvstudiet. En Del af vore nuværende mindre Kamre
med Kakkelovne trænger til at faa færre Beboere, og skal Kursuset
for Mejerister udvides til 4 Maaneder, maa der skaffes Plads til
disse Lærlinger fra 1. April o: endnu medens Landbrugslærlingerne
er her paa Skolen.
Dette taget i Betragtning kræver en Elevbygning med omtrent
40 Tomands-Kamre o: Plads til omkring 80 Lærlinger.
Det vilde endvidere være saare heldigt, om Skolen fik en ny
Foredragssal med god Ventilation og rigeligere Plads end den nu
værende. De to gamle Skolestuer skulde da alene bruges til Under
visning i Tegning, Skrivning, Regning o. s. v.
Skal der bygges et nyt Mejeri, kan dette lettest indrettes i den
gamle Gymnastiksal. Deraf følger, at en ny og helst større Sal
maa opføres til Gymnastik og til Brug ved større landøkonomiske
Møder.
Den samlede Plan for Nybygninger og Forbedringer vil man
lettest faa et Skjøn over ved at betragte indlagte Tegning. Gjennemførelsen af hele Planen vil kræve omkring 50,000 Kr.
Det er denne Sum, som jeg herved vover at gjøre et Forsøg paa
at rejse som et Andelslaan i Parter å 25 Kr.
Det samlede Laan (eller den Del deraf, der indkommer) priori
teres i den samlede Ejendom som sidste Prioritet. Den samlede
Prioritetsgjæld inclusive det nye Laan maa ikke overstige 150,000 Kr.
Til at varetage Laangivernes Interesse har undertegnede gamle
Lærlinger og fynske Landmænd erklæret sig villige.
Til dette Repræsentantskab udstedes en Hovedobligation paa det
samlede Laan, der opbevares af Formanden, medens hver enkelt
Laangiver erholder en trykt Gjenpart til Bevis for sin Andel i Laanet.
Laanet tegnes rentefrit og uopsigeligt til 11. December 1911.
I denne Termin udbetales hele Laanet skadesløst til hver enkelt
Laangiver eller til den, som til den Tid retmæssig er Ejer af Be
viset. Hver Andel paa 25 Kr. tilbagebetales med 35 Kr. Tegnes
de 50,000 Kr., tilbagebetales denne Sum med 70,000 Kr. o. den
indkomne Sum tilbagebetales med 4 pCt. Rente for 10 Aar.
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Foruden foranførte Panteret i Dalum Landbrugsskole med alt
tilhørende indsætter jeg aarlig i December Termin (første Gang
11. December Termin 1901) til yderligere Sikkerhed for Laanets
skadesløse Tilbagebetaling i en solid Sparekasse 4 pCt. af det
samlede Laan. Pengene indsættes paa en saadan Maade, at de ikke
kan hæves før 11. December Termin 1911. Den aarlige Indbetaling
af disse Penge kontrolleres af Repræsentantskabets Formand, og
den samlede Sum eller Dele deraf kan af mig eller mine Arvinger
kun hæves ved Repræsentantskabets Fuldmagt.
Lykkes det at realisere Planen, vil den samlede Gjæld paa
Ejendommen være omtrent 150,000 Kr.
Pantet vil være:
1. Skole- og Avlsbygninger, brandforsikrede for omtrent 124,000 Kr.
2. Besætning, Maskiner, Materiel, Indbo o. s. v., brandforsikret for
omtrent 60,000 Kr.
3. 76 Tdr. L. Jord i stærk Kultur, der efter Priserne her paa Plad
sen fA Mil fra Odense Bygrænse) tør ansættes til en Værdi af
omtrent 76,000 Kr.
Efter paatænkte Om- og Nybygninger, Anskaffelser af Maskiner,
Undervisningsmateriel o. s. v. vil Skolen med alt Tilbehør være
bogført for ialt 260,000 Kr.
Naar der paa denne Sum afskrives 100,000 Kr. som Tab, regner
jeg dens Handelsværdi til 160,000 Kr.
De fra 11. December Termin 1901 aarlig indbetalte 2000 Kr.,
forudsat at hele Laanet, 50,000 Kr., tegnes, vil 1911 give en samlet
Sum af omtrent 25,000 Kr.
Min oprindelige Gjæld, hvorpaa jeg aarlig afdrager betydeligt,
vil 1911 være nedbragt med 40,000 Kr.
Dette giver til sammen et Afdrag paa 65,000 Kr.
Da det eventuelle nye Andelslaan paa 50,000 Kr. skal tilbage
betales i 1911 med 70,000 Kr., vil Skolens Prioritetsgjæld til den
Tid blive 105,000 Kr.
Efter denne Prioritetsgjæld falder mit Indskud paa 50,000 Kr.
Er denne Opgivelse af Status ædruelig, maa det deraf fremgaa,
at her er og forhaabentlig bliver fuld og betryggende Sikkerhed for
det Laan, jeg søger.
Opgjørelsen eller Beregningen hviler imidlertid paa den Forud
sætning, at Skolen i Fremtiden tør regne med samme Elevantal
og samme offentlige Tilskud, som den nu har, med Tillæg af de
2000 Kr., som for indeværende Aar er opført paa Finansloven.
Da vi i de sidste Aar har haft omtrent 20 Indmeldelser til
Landbrugsskolen flere, end her var Plads til, antager jeg, forudsat
et fremtidigt samvittighedsfuldt Arbejde, at der i den Henseende
ikke er noget at frygte. Og bliver Skolen ledet forsvarligt, og der
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yderligere træffes Foranstaltninger for at forbedre den, vil Under
støttelserne i Fremtiden ganske sikkert ikke blive nægtede eller
formindskede.
Jeg vil udtrykkelig bemærke, at Hensigten med de Foranstalt
ninger vedrørende Skolens Forbedring, som jeg søger Hjælp til,
er ikke at skaffe Plads til flere Lærlinger, men alene at gjøre alle
Forhold for Undervisningen og Opholdet for de unge Mænd mere
tidssvarende.
Det er mig ogsaa om at gjøre, at mine gamle Lærlinger og
Skolens mange Venner vil forstaa, at denne Henvendelse ikke er
en Bøn om personlig Hjælp. Jeg har til Dato modtaget al Støtte —
til Skolen og ikke til mig selv personlig!
Som foran nævnt begyndte jeg i 1886 med det Maal at rejse
en god Landbrugsskole, og jeg fortrøster mig til, at de, der kjender
min Stilling, vil give mig det Vidnesbyrd, at jeg har forfulgt dette
Maal uden at tragte efter økonomisk Fordel.
Kan der 1911 tænkes en Ordning, hvorved Skolen kan gaa over
til »Selu-Ejendom« i Lighed med Askov udvidede Folkehøjskole,
da forpligter jeg mig til uden Hensyn til Prisstigning at overlade
den for den anførte Sum: 160.000 Kr.
Naar jeg nu søger om Hjælp (og endda en større, end de fleste
maaske vil kunne forstaa), da kan jeg kun modtage denne Hjælp
til den Gjerning, der udføres her. For mig personlig bliver
Hjælpen en værdifuld Tillidserklæring og en yderligere Spore til
at røgte min Plads som Forstander for Dalum Landbrugsskole.
Det er mig fuldt bevidst, at dette Ønske om yderligere Støtte
vil træffe mange, som under de forhaandenværende trykkende For
hold for Landbruget har vanskeligt ved at ofre en Part paa 25 Kr.,
men jeg haaber, at der til Gjengjæld findes mange, som kan og
nil tegne sig for mere end én Part. Jeg kan efter flere Maaneders Overvejelser ikke undlade at gjøre Forsøg paa at rejse den
Hjælp, som jeg anser nødvendig for at bringe Skolen fremad imod
det Maal, jeg satte mig i 1886.
Jeg sender denne Henvendelse til gamle Lærlinger, til større
og mindre Landmænd og til Mænd i andre Samfundsstillinger, der
forstaar og værdsætter det Arbejde, som gjøres for at dygtiggjøre
den Slægt, der nu og i Fremtiden skal være med til at bære vort
Folks økonomiske Stilling.

Efter at have gjennemlæst ovenstaaende Redegjørelse og efter
vort Kjendskab til Skolen og Forstander Jørg. Petersens økonomiske
Stilling er vi underskrevne, efter hans Anmodning derom, gaaede
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ind paa at danne et Repræsentantskab for Laangiverne af det
„Andelslaan“, som han søger for at forbedre Dalum Landbrugsskole.
Ved et Møde, som tænkes afholdt paa Dalum Landbrugsskole
under Landmandsforsamlingen i Odense (30. Juni til 8. Juli d. A.),
vil vi af vor Midte vælge et Forretningsudvalg med en Formand,
hvis Opgave bliver at kontrollere, at de i Redegjørelsen af Laantageren paatagne Forpligtelser opfyldes, samt at føre Tilsyn med,
at det paatænkte Laan (eller den Del deraf, som indkommer) an
vendes og sikres i Overensstemmelse med de Forudsætninger, hvor
under det i Henhold til Redegjørelsen er tegnet.
Forretningsudvalget har endvidere mindst én Gang aarlig at føre
Tilsyn med Pantet og Skolen og i Tilfælde af, at dette eller Skolen
vanrøgtes, saa der kan være Fare for, at Forpligtelserne fra For
stander Jørg. Petersens Side over for Laangiverne ikke kan op
fyldes, da at sammenkalde hele Repræsentantskabet til Forhandling
om Sagen. Det samlede Repræsentantskab kan da ved alm. Fler
talsafstemning afgjøre, om det samlede Laan skal opsiges med Vs
Aars Varsel, og i Tilfælde af, at Udbetalingen af Laanet ikke kan
præsteres, da at realisere Pantet. Disse Bestemmelser angaaende
Tilsyn med Pantet og. Opsigelsesret indføres i Hovedobligationen.
Under disse Forudsætninger tør vi underskrevne Repræsentanter
anbefale Skolens gamle Lærlinger og Venner at være med til efter
Evne at yde det omhandlede Laan. Vi skjønner ikke rettere, end
at der ikke alene er og bliver fuld Sikkerhed for det ønskede Laan,
men ogsaa at Forstander Jørg. Petersens Anmodning derom er vel
begrundet.

Forhenværende Lærlinger:
Lau rits Rosen feldt,

R. Nielsen,

Gaardbestyrer, Roerslev.
Nørre-Aaby.

Overforvalter, Wedellsborg.
Ejby.

J. Nielsen,
Forpagter, Hannerupgaard.
Hobro.

Mejeribestyrer, Hjørlunde.
Slangerup.

P. J. D o n s,

Lars Rasmussen,

J. Brask,

Mejeribestyrer, Skrøbeløv.
Rudkjøbing.

Mejeribestyrer, Kildedyb.
Kolding.

Hans P. Nyholm,

Jens Pedersen Pilegaard,

Avlsbestyrer, Overholluf.
Marslev.

Gaardejer, Assingløse.
Viby.

Kr. Rask,
cand. theol., Gaardejcr.
Nyborg, Ølholm St.

Søren Boes,
Avlsbestyrer.
Dalum Landbrugsskole.
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Fynske Repræsentanter:

Jens Nielsen.

N. P. Lindø,

Mejeriejer, Bellingebro.
Fangel.

Gaardejer, Sønder-Næraa.
Aarslev.

Torben Jensen,

Hempel Syberg,

Formand for
Dansk Mejeristforening.
Gislev, Ørbæk.

R. af Db.
Forpagter, Leder af
Patriotisk Selskabs Konsulentkontor.
Odense.

H. P. Nielsen,

Chr. Jensen,

Gaardeje«, Amtsraadsmedlem.
Oure.

Gaardejer, Folketingsmand,
Amtsraadsmedlem.
Højby.

Rasmus Knudsen,

Jørgen Pedersen,

Gaardejer, Amtsraadsmedlem.
Baaring, Nørre-Aaby.

Redaktør, Landstingsmand.
Odense.

Lars Kristensen,
Gaardejer.
Ringe.

Det i foranstaaende omtalte Møde under Landmandsforsam 
lingen afholdtes i Gymnastiksalen, der var fyldt til sidste Plads
hovedsagelig af gamle Lærlinger. — Ovennævnte Repræsentant
skab havde forud valgt et Forretningsudvalg, der kom til at bestaa af: Gaardejer N. P. Lindø, Sdr. Næraa (Formand), Gaardejer
Lars Kristensen, Rin^e, Mejeriejer Jens Nielsen, Bellingebro,
Overforvalter R. Nielsen, Wedellsborg, og Landstingsmand Jørgen
Pedersen, Odense.
Efter en Velkomsttale af Forstander Jørg. Petersen forelagde
N. P. Lindø Planen om den store Udvidelse. I den følgende
Tid tegnedes Parter, der efterhaanden naaede op til 56,000 Kr.
Og i Løbet af Efteraaret 1900 rejstes saa Høresal, den ny
Elevbygning, Gymnastiksalen og det store Redskabsrum. Den
gamle Gymnastiksal forsynedes med Grundmur og indrettedes til
et tidssvarende Centrifuge-Mejeri med Dampkraft. En lille, fiks
Træ-Pavillon med Indhold af udstillede Hjælpe-Gjødnings-Æmner
fra Landmandsforsamlingen i Odense, skjænket af „Det danske
Gjødningskompagni“ til Skolen, opstilledes Syd for Gymnastik
salen for at tjene til Omklædning for dem, der tumlede sig paa
den store op imod Landevejen indrettede Sportsplads.

Jens Nielsen

Jørgen Pedersen

Niels P. Lindø
Formand

Lars Kristensen

Rasmus Nielsen

Forretningsudvalget for Andelslaanet 1900
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Jørg. Petersens store Plan gjennemførtes altsaa med Held, og
at dette fremdeles fulgte, skjønnes af den Opgjørelse, som fore
lagdes Forretningsudvalget den 9. Juli 1908 kort efter Jørg. Peter
sens Død, idet Restgjælden nu kun var 112,455 Kr. Da derfor
Stifterne af „Dalum Landbrugsskoles Legat“ henvendte sig til
Forretningsudvalget for at træffe en anden Ordning af Skolens
Ejendoms-Forhold (se iøvrigt herom i nærværende Skrifts næstsidste
Afsnit: Foreningen Dalum Lærlinge) før den 11. December 1911,
saa tiltraadtes dette gjærne, og da Fru Jensine Petersen i 1909
bad om at maatte indfri Obligationen af 15. December 1900 i
11. December Termin 1909 med det indtil da paaløbne Rentebeløb
(73,920 Kr.) i Stedet for i 11. December Termin 1911, blev dette
enstemmig bevilget af Repræsentantskabet i et Møde den 27. Juni
1909. — I December 1909 fik derefter ikke alene alle Laan
givere af 1900, som ønskede det, deres Penge tilbage med Ren
ter, men samtidig blev Resten af Laanet fra 1886 tilbagebetalt
Laangiverne.
Jørg. Petersen var imidlertid ikke færdig med Byggeriet af
1900. I 1902 byggedes en Cyklestald i Forbindelse med Sports
huset. I 1908 forlængedes Ungkvægs-Stalden Øst paa, og Byg
ningen her indrettedes til Svinestalde, Hønsehus og Redskabsrum.
I 1906 indrettedes den ny Spisestue ved en Side-Udvidelse af
den Del af Koids gamle Hovedbygning, der hidtil havde tjent
til Forstue, Læsestue og Bryggers, og der opførtes en taarnlignende Bygning til Forstue og Trappeopgang til Skolestuerne.
Samtidig flyttedes Kjøkkenet ind i den gamle Spisestue.
Endelig rejste Jørg. Petersen i 1907 de store Bygninger nede
ved Landevejen, som jeg før kaldte „Udenværkerne“, nemlig
Landbrugs-Museet, Dalum Landbrugsskoles kemiske Laboratorium
og en Lærerbolig, der i November 1907 toges i Brug af Th.
Madsen-Mygdal, som da vendte tilbage som Lærer her ved Skolen.
Til Landbrugs-Museet er knyttet to Navne: Lehnsgreve Ahlefeldt Laurvigen til Tranekjær og Landbo-Sparekassen for Fyn.
Lehnsgreven tilsagde nemlig Jørg. Petersen, at han vilde ind
betale 1000 Kr. aarlig i 15 Aar, eller indtil Museet var betalt,
og Landbo-Sparekassen laante Pengene rentefrit imod et aarligt
Afdrag af 1000 Kr.

Grundplan af Dalum Landbrugsskole 1911

Dalum Landbrugsskoles Elevbygninger og Avlsgaard, set fra Marken

Den gamle Elevbygning og Skolegaarden 1908

Den nye Mejeriskole 1910
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Pengene til det kemiske Laboratorium og Lærerboligen laante
Jørg. Petersen hos Lehnsgreve Bille Brahe Selby til Hvedholm
paa gunstige Vilkaar.
I Efteraaret 1908 vedtog „Dansk Mejeristforening“, at der
skulde gjøres et Arbejde for at skaffe vordende Mejerister en
fyldigere Uddannelse saavel praktisk som teoretisk, og et i den
Anledning nedsat Udvalg forberedte Sagen i Løbet af Vinteren.
For Skole-Uddannelsens Vedkommende kom man hurtig til Enig
hed om, at Kursuset for Mejerister skulde udvides til 8 Maaneder,
og efter nøje Overvejelse af Arbejds-Forholdene saavel i Mejeri
erne som paa Skolerne blev det fastslaaet, at Skoletiden skulde
være fra 1. September til 1. Maj.
Dalum Landbrugsskole blev derved paa ny stillet over for det
Spørgsmaal, om den kunde skaffe Plads til en saadan Undervis
ning, ti denne krævede ikke blot selvstændig Skolestue for Meje
rister og saavel kemiske som bakteriologiske Øvelsesrum, men
tillige Kamre til Lærlingene. — Forstander Th. Madsen-Mygdal
var straks klar over, at Offentligheden ikke skulde paakaldes,
men hans Forhandlinger med Bestyrelsen for Skole-Ejendommen
og med Lærerne fik det opmuntrende Udfald, at Legatet, dets
Bestyrelsesmedlemmer personlig, Skolens gamle Lærere og en
kelte nærstaaende Venner skød Pengene sammen (26,000 Kr.)
og rejste den kjønne Mejeriskole i Sommeren 1910, som ved
at forbinde de to store Elevbygninger hjælper til at danne den
hyggelige, helt indrammede Skolegaard, hvis fjerde Side dannes
af Høresalen. Samtidig blev „Nordpolen“, det store Loftskam
mer over Koids Skolestue, ombygget til en smuk, lys Tegnestue,
og den gamle „røde Skolestue“ over Spisesalen blev omdannet
til Elevkamre med Centralvarme.
Jeg har dvælet noget udførlig ved „Skolens Bygninger“, ti
jeg mener, at ved at faa „tidsfæstet“ Bygningernes Opførelse og
vedføjet nødvendige statistiske og mere almindelige Oplysninger,
saa vil vore gamle Lærlinge og Venner, hver især med deres Op
levelser og Iagttagelser her paa Dalum, let mellem Linierne faa
Øje paa de Mennesker og den Gjerning, her er øvet i de 25 Aar.
Der er ikke brudt meget ned i de Aar, nej, der er bygget
ovenpaa og uden om. Og selv Koids gamle Elever fra 1862

rar
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vil endnu finde den gamle Skolestue uforandret. Skulde jeg
nævne andet end hidtil af det, som er forsvundet, saa maa det
blive Vind-Motoren. Baade Poul la Cour og andre interesserede
sig meget for dette lille Lys- og Kraft-Elektricitetsværk, men det
blev en Skuffelse, vel nærmest grundet paa selve Vindmøllens
Opstilling og Konstruktion. I hvert Fald arbejder vi nu igjen
ved Hjælp af „Petroleum“, omsat gjennem en Dieselmotor og
Dynamoer.

Det kemiske Undersøgelses - Laboratorium ved Dalum Land
brugsskole er oprettet af afdøde Forstander Jørg. Petersen og er
autoriseret af Landbrugsministeriet. Det blev bygget i Somme
ren 1907 og begyndte sin Virksomhed den 1. Oktober s. A.
Allerede i Juni Maaned 1906 skete der
Henvendelse fra Jørg. Petersen til Land
brugskandidat P. Christensen, om han even
tuelt kunde være villig til at tiltræde Stil
lingen som Leder af Laboratoriet. Den
første Henvendelse modtog P. Christensen
i Zürich, hvor han den Gang opholdt sig
paa Studierejse. Forhandlingerne fik et
positivt Udfald, og i Oktober 1906 var det
afgjort, at Laboratoriet skulde oprettes, og
at P. Christensen skulde være dets Be
P Christensen
styrer. Bygningen kostede omtr. 12,000
Kr. og Inventariet omtrent 6,000 Kr. Det første Aar modtog
Laboratoriet ialt 3,506 Prøver (Foderstoffer, Gjødningsstoffer,
Mælk, Smør, Roer, Jord m. m.) til Undersøgelse, og i det 4.
Arbejdsaar, der sluttede 31. September 1911, modtog det 5,025
Prøver. Disse Tal viser, at der er Brug for Laboratoriet.
P. Christensen er født den 4. December 1877 i Ikast Sogn ved Her
ning, hvor hans Fader, L. Christensen, var Lærer. Fra Konfirmationen til
20 Aars Alderen lært praktisk Landvæsen paa mindre og større Gaarde,
bl. a. paa Gjelskov hos Forpagter Hempel Syberg. Teoretisk Uddannelse:
4. Kl. Hovedeksamen m. n. R. 2 Vintres Høj- og Landboskolekursus. Landbrugsekamen: Aar 1900. Studierejser: 1901 Sverige, 1906 Tyskland og
Schweiz. Fra Maj 1900 til September 1907 Assistent i Agrikulturkemi ved
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Landbohøjskolen. Fra 1. September 1907 Bestyrer for Dalum Landbrugs
skoles kemiske Laboratorium.
Litterær Virksomhed: Foruden en stor Del mindre Artikler i den
periodiske Landbrugspresse, i „Landbrugets Ordbog“ og de aarlige Beret
ninger fra Laboratoriet har hans literære Virksomhed omfattet følgende
større Arbejder: 1906: Om Metoder til Bestemmelse af Fosforsyre i Kunst
gødning. Prisafhandling. (Udgivet af den kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole). 1907: Über stickstofffreie Extraktstoffe in Ölkuchen. (Journal für
Landwirtschaft). — Über die Bestimmung der Phosphorsäure als Phosphor
molybdänsäure. (Zeitschrift für analytische Chemie). 1908: Om Bestem
melse af Fosforsyre i Jordprøver. (Tidsskrift for Landbrugets Planteavl).
— Kemiske Undersøgelser over Løg i Hvileperiodens senere Stadier.
Prisafhandling. (Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger
1908. Nr. 6). 1909: Kemiske Undersøgelser i Landbrugets Tjeneste. (Sær
tryk af „Fyns Stifts Landbrugstidende“). 1910: Lærebog i anvendt Kemi
(Agrikulturkemi). 1911: Kemiske Undersøgelser i Mejeribruget. (Særtryk
af „Mælkeritidende“).

SKOLENS LÆRLINGER
Landbrugsskole har i de første 25 Aar været besøgt
af 2920 Lærlinger paa Landbrugsskolen og 97 paa dennes
Fortsættelses-Kursus, 645 paa Mejeriskolen og 381 paa Kursus
for Kontrolassistenter, ialt 4043 Lærlinger. Hertil kommer end
videre mange Deltagere i Malkekursus og korte Kursus for bo
siddende Folk, som dog ikke er bogført som Lærlinger.
Nedenstaaende og omstaaende findes skematiske Opgjørelser
for de enkelte Aar, og for de store Afdelingers Vedkommende
tillige Oplysning om, hvorfra Lærlingerne kommer. Disse Tal
gjør det gamle Ord til Skamme om, at „Profeterne ikke er
„agtede“ i deres Fædreland.“
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Det første Skolehold fra Vinteren 1886—87

Mænd af første Skolehold samlede ved Jubilæumsfesten 1911

FORENINGEN „DALUM LÆRLINGE“
Dalum Landbrugsskoles Historie nu skrives for et
Tidsrum af de første 25 Aar, da er det baade rigtigt og
naturligt, at ogsaa Foreningen „Dalum Lærlinge“ faar et Blad
i denne. Ti selv om Foreningen ikke har fulgt Skolen gjennem
det svundne kvart Aarhundrede, har dens Virksomhed dog i den
Tid, Foreningen har bestaaet, været ført i nøje Samklang med
Skolen. — Ja, den har haft Lykke til at være til Gavn og Be
tydning for Skolen i langt større Udstrækning, end der kunde
tænkes, den Gang Foreningen blev oprettet.
Foreningen „Dalum Lærlinge“ blev stiftet ved et Møde paa
Dalum Landbrugsskole den 20. Juli 1902.
Tanken om Oprettelsen af en Foreningen for gamle Dalum
Lærlinge havde længe været næret blandt mange af dem, som
havde siddet paa dens Skolebænke, og ofte var den bleven drøftet
Mand og Mand imellem, men først efter, at det 16. Hold Land
brugslærlinge var rejst fra Skolen, og det 14. Hold Mejerister
sad paa Skolens Bænke, blev der taget kraftigere fat paa Sagen,
saa Foreningen blev til Virkelighed.
I Skoleholdet Vinteren 1900—01 blev et Forslag om Op
rettelse af en Elevforening forelagt og drøftet. Det var særlig
Kristian Raunkjær fra Strelluf og Adolf Hansen fra Palmegaard
ved Rønne, som arbejdede for Sagen, og det lykkedes at slaa
saa meget til Lyd for den, at der ogsaa, efter at Skolen var
sluttet, vedblev at være Liv og Røre om den. Hvad der i ikke
ringe Grad bidrog til at holde Sagen oppe, var dette, at Adolf
Hansen Aaret efter sit Skoleophold blev paa Skolen som Foder
mester, og at Skolens Avlsbestyrer, Søren Boes, mere og mere
kom til at interessere sig for Sagen, saaledes at han fuldt ud
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sluttede sig til for at føre den igjennem. Det var ikke faa af
de gamle Lærlinge, der i Sommerens Løb traf sammen med
Søren Boes og Adolf Hansen, som ikke alene blev gjort bekjendt med Tanken, men ogsaa kom til at interessere sig for
den. Sagen gik frem i stille Vækst, saaledes at den virkelig var
godt forberedt, før den officielt kom frem. Blandt Lærlingene i
Vinterholdet 1901—02 blev Tanken saa at sige smuglet ind, den
drøftedes paa to Mands Haand og i Grupper, men først hen
paa Foraaret 1902 blev der holdt et egentlig Møde om den i
Skolestuen.
Ved dette Møde, som blev indledet af Hans Conradsen fra
Lyderslev, blev Sagen grundigt drøftet og vandt fuldt ud Til
slutning blandt hele Skoleholdet, og de Formaal, der den Gang
antydedes at skulle danne Grundlag for en saadan Forening, blev
væsentlig de samme, som senere antoges af den Forsamling af
gamle Lærlinge, der mødtes og dannede Foreningen.
I Begyndelsen, Tanken om Oprettelsen af en Forening for
gamle Dalum Lærlinge kom frem, havde Forstander Jørg. Peter
sen og Skolens ældre Lærere: Hans Appel, Niels Anton Hansen
og Jakob E. Lange, ingen egentlig Sympati for den. De modarbej
dede den vel ikke, men betragtede den nærmest som en af den
Slags Idér, der nu og da kan opstaa, paa saa mange Maader
forresten, men forsvinder af sig selv igjen uden at udrette noget.
Personlig talte jeg i den Tid et Par Gange med Jørg. Petersen
derom, men han henviste til, at de fleste saadanne Elevforeninger
jo nærmest kun førte en sygnende Tilværelse, saa der intet var
ved dem; han mente, at skulde der dannes en Elevforening, var
det heldigst at vente dermed til Skolen kunde holde 25 Aars
Jubilæum, ved en saadan Lejlighed var der Anledning, og der
var tillige mere Mulighed for, at Foreningen kunde faa Tilslut
ning fra de forskjellige Skole-Aargange af Lærlinge. — Paa det
første grundlæggende Møde, der som nævnt holdtes i Foraaret
1902, var der stærk Stemning for at danne en Elevforening med
dette Skolehold som Grundlag, og naar dette ikke skete, var
det væsentlig, fordi Søren Boes, Adolf Hansen og Hans Conrad
sen i høj Grad fraraadede dette, idet de gjorde den Betragtning
gjældende, at Foreningen burde kun dannes paa Grundlag af
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Repræsentanter ogsaa fra alle de forudgaaende Skolehold. Det
blev derfor paa dette Møde vedtaget, at der hen paa Sommeren
skulde udsendes Indbydelse til 4—5 Lærlinge af hver Aargang,
som saa kunde mødes paa Dalum Landbrugsskole en fastsat Dag
for at drøfte og eventuelt planlægge og oprette en Elevforening.
Det blev overdraget Avlsbestyrer Søren Boes at udsende Ind
bydelsen.

Indbydelse.
Det er flere Gange i Aarenes Løb bleven foreslaaet, at vi gamle
Lærlinge fra Dalum Landbrugsskole i Lighed med andre Skolers
Lærlinge skulde danne en Elevforening; men stadig har man stødt
paa de Vanskeligheder, der giver Elevforeningerne for ringe Til
slutning.
Da vi imidlertid ikke kan slippe den Tanke, at vi gamle Lær
linge kan faa Glæde af et Samarbejde, har vi tænkt os et saadant
bragt i Stand ad tre Veje:
1. Ved Afholdelse af et 2 Dages Landbrugsmøde paa Dalum Land
brugsskole hvert andet eller tredie Aar.
2. Ved Udsendelse af en Aarsberetning indeholdende mindst et
Foredrag af én af Skolens Lærere.
3. Ved Uddeling af Lærebøger til mindre bemidlede Lærlinge.
For at faa dette Samarbejde bragt i Stand indbyde vi herved
nedennævnte Mænd til at mødes med os paa Dalum Landbrugsskole
Søndag den 20de Juli, Form. Kl. 9.
I Dagene forud, den 18de og 19de Juli, holdes det store Fælles
dyrskue i Odense. Dette meddeles, da muligvis flere af Deltagerne
i Mødet med det samme kunde ønske at overvære dette.
De, der vil møde, bedes forud melde sig til Søren Boes, Dalum
Landbrugsskole, og medbringe Tæpper og Lagener til Natteleje.
Der er tænkt at indbyde følgende:
For 1886—87: Niels Frandsen, Gudum. Niels Knudsen, Kappendrup. Jakob Salomonsen, Hjallese. Ole Schouenborg, Mosevraa.
For 1887—88: Rasmus Jensen, Trunderup. Laurits Rosenfeldt,
Roerslev. Hans Vilhelm Pedersen, Brændekilde. Jens Anker Peder
sen, Krogsager.
For 1888—89: Rasmus Nielsen, Aarslev. Søren Nielsen, Gjern.
Anders Andersen, Ferritslev. Rasmus Pedersen, Pilegaard. Rasmus
Nielsen, Øksendrup.
For 1889—90: Christen Hansen-Nygaard, Ulbølle. Anton Hind
hede, Lem. Johan Henrik Duck, Vissenbjerg. Jens Nielsen, Hannerupgaard. Jens Brask, Skalstrup.
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For 1890—91: Laurits Larsen, Blanke. Jakob Mikkelsen, Kolstrup. Søren Nielsen, Lumby. Peder Rindbæk, Vesterhæsinge.
Karl Mikkelsen, Brørup.
For 1891—92: Lars Pedersen, Hellested. Rasmus Nielsen,
Østrup Kristen Johansen, Revninge. Peder Kr. Pedersen, Ferritslev. Lars Chr. Pedersen, Espe.
For 1892—93: Hans Christensen, Gravvænge. Jakob Jensen,
Slimminge. Jørgen Boesen, Knudsbøl. Boy Høyer, Østerlindet.
Lars Peter Jensen, Humlingøje.
For 1893—94: Jens Chr. Berntsen, Eskildstrup. Niels Frederik
Nielsen, Hagested. Thomas Schouenborg, Mosevraa. Peder Peder
sen, Højby. Chr. Madsbjerg.
For 1894—95: Gøde Mikkelsen, Vestkjær. Thomas Mogensen,
Vinterslev. Niels Nielsen, Lykkesborg. Niels Leth, Aabo. Magnus
Skov, Vesterskjerninge.
For 1895—96: Albert Kristensen, Sandager. Kristen Stenbæk,
Ferritslev. Kristian Rask, Nyborg. Niels Jørgen Jensen, Balslev.
Ingemann Fredslund, Brendstrup.
For 1896—97: Thorvald Dinesen, Høve. Niels Peter Eliasen,
Rude Eskildstrup. Anders Jørgensen, Nørrelund. Peder Jensen,
Charlottenlund. Kristen Krabbe, Skyum.
For 1897—98: Hans Nielsen, Vejstrup. Rasmus Rasmussen,
Særslev. Magnus Grimstrup, Timring Axel Lindø, Sønder-Næraa
Hans Hemming Hansen, Sneslev.
For 1898—99: Anders Andersen, Lystrup Hans Anton Han
sen, Risbro. 1 ars Jørgensen, Rosilde. Anders Johnsen, Hørslev.
Axel Engstrøm, Sallinge.
For 1899 - 1900: Hans Andreasen, Skjelle. Hans Johansen,
Revninge. Laurits Thorning, Pedersbjerge. Evald Due, Skibby.
Karl Edslev, Sabro.
For 1900—01 : Jens Nielsen, Bramdrup. Søren Mikkelsen,
Klovborg. Johannes Kloppenborg, Harreby. Rasmus Olsen, Haastrup. Peder Rasmussen Jelsbak, Holme.
For 1901—02: Marius Svendsen, Holløse. Christian Christen
sen, Bare Brøndstrup. Lars Chr. Nielsen, Bøstrup. Chr. Rotbøl,
Thorup. Hans Chr. Jakobsen, Voldby. Bent Lassen, Asperup. Mads
Pedersen, Langeskov. Peter Hjortkjær, Ramme. Søren J. Sørensen,
Føns. Tule Petersen, Harte.
Som Indbydere:
Hans Conradsen,

Adolf Hansen,

Jens Thygesen,

Lyderslev.

Palmegaard.

Ferritslev.

Chr. Raunkjær,

Hans P. Nyholm,

Søren Boes,

Strelluf.

Over-Holluf.

Dalum Landbrugsskole.
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Efter denne Indbydelse mødte om Formiddagen den 20. Juli
omtrent 70 af Skolens gamle Lærlinge af de forskjellige Aargange og fra forskjellige Egne af Landet.
Mødet aabnedes med en Sang, hvorefter Jørg. Petersen bød
Deltagerne velkomne og bad dem betragte sig som Skolens
Gjæster.
Forhandlingen indlededes af Hans Conradsen, som gjorde rede
for Hensigten med dette Møde, gjennemgik hele Sagens fore
løbige Udvikling, fremdrog hvorledes der blandt sidste Aars
Vinterhold var stærk Stemning for at danne en Forening paa
Grundlag af dette, samt antydede, hvad man havde tænkt sig
skulde være Foreningens Formaal.
Efter Indledningen valgtes Hans Appel til Ordstyrer, hvor
efter der førtes en indgaaende flere Timer lang og livlig For
handling, hvori Forstander Jørg. Petersen og samtlige Skolens
Lærere deltog.
Af Ordskiftet fremgik, ligesom da Sagen blev drøftet blandt
Lærlingene i 1902, at det, man ønskede, var ikke en Elev
forening, hvis Formaal nærmest gaar ud paa økonomisk at støtte
saavel mindre bemidlede Lærlinge som selve Skolen, men der
imod ønskede man, at Foreningen skulde virke som Bindeled
mellem Skolen og dens Lærlinge, naar disse drager ud i den
praktiske Gjerning igjen, og mellem Lærlingene indbyrdes til
Støtte for Gjerningen i den praktiske Bedrift.
Forstander Jørg. Petersen og Skolens Lærere kunde efter
det Resultat, Forhandlingerne var naaet til, fuldt ud tiltræde, at
der dannedes en Elevforening paa dette Grundlag og med disse
Formaal, og Ordskiftet endte med, at man enstemmig vedtog at
danne Foreningen „Dalum Lærlinge“ med følgende enstemmigt
vedtagne Love :
§ 1. Foreningens Formaal er at støtte og vedligeholde Forbindelsen
mellem Dalum Landbrugsskole og dens Lærlinge og mellem disse indbyrdes.
§ 2. Dette søges tilvejebragt ved:
a) Afholdelse af 2 Dages Møder paa Skolen, mindst hvert 3. Aar.
b) Udsendelse af en Aarsberetning, der blandt andet skal indeholde Med
lemmernes Adresser.
c) Anvendelse af mulige Pengemidler.
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§ 3. Styrelsen bestaar af 11 Medlemmer, og deraf er de 3 Mejerister.
Ved første Generalforsamling afgaar ved Lodtrækning 1 Mejerist og 4 af
de øvrige Medlemmer. Senere skiftevis efter Tur.
§ 4. Styrelsen vælger af sin Midte en Formand, en Kasserer og
Sekretær og et tredie Medlem; disse tre danner Forretnings-Udvalget.
Styrelsen er ansvarlig for Foreningens Pengemidler og skal føre en
Forhandlingsprotokol over Styrelsens og andre Møder samt føre en Med
lemsliste. Styrelsen maa antage lønnet Medhjælp og faar Befordrings
udgifter (3. Klasse) til Møderne godtgjort.
§ 5. Forretnings-Udvalget udarbejder Aarsberetningen og indvarsler
til Styrelsesmøder, Generalforsamlinger og andre Møder Formanden leder
alle Møder.
§ 6. Den ordentlige Generalforsamling holdes samtidig med Medlems
mødet. Ved førstnævnte foretages:
a) Forretnings-Udvalget giver Beretning om Foreningens Virksomhed siden
sidst afholdte Generalforsamling. Et Uddrag af denne Beretning skal
optages i Aarsskriftet.
b) Med simpel Stemmeflerhed tages Beslutning om: 1) Forslag stillede
af Styrelsen, 2) Forslag fra Medlemmer, der er kommen Styrelsen i
Hænde 14 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse
c) Godkjendelse af Regnskabet.
d) Valg af Styrelse, der skal ske skriftlig.
e) Valg af 2 Revisorer.
f) Drøftelse af Foreningens Virksomhed, Opgaver og øvrige Forhold.
§ 7. Det aarlige Medlemsbidrag er mindst 1 Kr., det første Aar be
tales dog ved Indmeldelse 2 Kr. Livsvarige Medlemmer optages med et
Bidrag af 25 Kr. én Gang for alle; disse skal have Aarsberetningen til
sendt portofrit. Overordentlige Medlemmer uden for Lærlingekredsen kan
optages af Styrelsen.
§ 8. Regnskabsaaret følger Finansaaret. Medlemsbidragene tages pr.
Postopkrævning samtidig med Udsendelsen af Aarsberetningen.
En afvist og tilbagesendt Postopkrævning paa Medlemsbidrag betragtes
som en Udmeldelse af vedkommende Medlem. Ved Efterbetaling af tid
ligere forfaldne Medlemsbidrag optages Medlemmet paany uden Indteg
ningsbidrag.
§ 9. Kundgjørelse vedrørende Foreningen sendes til hvert Medlem.

I Henhold til Lovene foretoges dernæst Valg af Styrelse med
følgende Udfald:
Avlsbestyrer Søren Boes, Dalum Landbrugsskole, Hjallese.
Forvalter Hans Conradsen, Lyderslev, Storehedinge.
Mejeriforpagter Rasmus Nielsen, Kirkeby.
Landmand Adolf Hansen, Palmegaard, Rønne.

— 97 —
Mejeriejer Anders Andersen. Langeskov.
Mejeribestyrer Karl Mikkelsen, Guldbjerg.
Gaardejer Anker Petersen, Krogsager, Uggelhusene.
Gaardbestyrer Hans P. Nyholm, Over-Holluf, Marslev.
Konsulent Magnus Skov, Odense.
Gaardejer Anton Hindhede, Lem.
Gaardejer Jens Thygesen, Ferritslev, Ullerslev.

Til Revisorer valgtes:
Mejerist Peder R. Jelsbak, Skovvang, Hjallese.
Landbrugslærer H. B. Koch, Dalum Landbrugsskole.

Samme Dag holdt den valgte Styrelse Møde og ordnede sig
med Søren Boes som Formand, Magnus Skov som Sekretær og
Kasserer og Anders Andersen, Langeskov, som tredie Medlem
af Forretnings-Udvalget. Hermed var altsaa Foreningen dannet,
og Forretnings-Udvalget skulde nu sørge for, at der udsendtes
Opfordring til alle Skolens gamle Lærlinge om at tegne sig som
Medlemmer. Mødet sluttede med et Fællesmaaltid, ved hvilken
Lejlighed der saavel fra Lærernes som fra Deltagernes Side ud
taltes de bedste Ønsker for den nye Forening og for Skolen.
Forretnings-Udvalget rettede Henvendelse til de to Ugeblade
„Vort Landbrug“ og „Mælkeritidende“ om velvilligst i Bladets
Tekst at give Meddelelse om Foreningens Oprettelse, Formaal,
Love og Styrelse, hvilket de ogsaa efterkom.
Kort Tid derefter udsendtes til hver enkelt af Skolens gamle
Lærlinge en trykt Redegjørelse om Foreningen, ledsaget af Op
fordring fra Forretnings-Udvalget til at tegne sig som Medlem
af Foreningen, samtidig med, at Sagen anbefaledes af Skolens
Lærere. Tillige med denne Redegjørelse sendtes en Postanvis
ning (til Brug ved Indmeldelsen), paa hvilken Sekretærens Navn
og Adresse vår trykt, samt paa Kuponens Bagside tillige føl
gende: Undertegnede indmelder sig herved i Foreningen „Dalum
Lærlinge“ og maa der hos mig fremtidig opkræves et Aarsbidrag paa Kr....... Lærling s^mer
• ^om Adresse paa disse
Breve maatte nødvendigvis benyttes de samme, som var indført
i Skolens Elevprotokol, skjønt det jo var en Selvfølge, at en hel
Del af disse nu var forældede, særlig for de ældre Skoleholds
Vedkommende.
7
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I Foreningens første Regnskabsaar, som gik fra 20. Juli 1902
til 31. Marts 1903, var der indgaaet Bidrag fra 386 Medlemmer,
hvilket svarede til omtrent 18 pCt. af det Antal Lærlinge, der i
Aarenes Løb havde opholdt sig paa Skolen som Deltagere i Kur
sus for Landmænd, Mejerister og Kontrolassistenter; heri er ikke
medregnet Deltagere i Malkekursus og andre korte Kursus.
Foreningen udsendte sit første Aarsskrift i Juni 1903; dette
indeholdt en kort Redegjørelse om Foreningens Tilblivelse, en
Artikel af Hans Appel om „Andelssagen“, en Artikel af Jørg.
Petersen om „Avl og Opdræt af Malkekvæg“, samt Foreningens
Regnskab og Fortegnelse over Foreningens Medlemmer. Aars
skriftet indeholdt ialt 32 Sider.
Den første større Sammenkomst af Medlemmer i Foreningen
„Dalum Lærlinge“ blev afholdt paa Dalum Landbrugsskole Søn
dagen den 21. Juni 1903. Mødedagen havde et straalende smukt
Vejr og forløb i det hele som en fornøjelig og lærerig Festdag.
Det var med et glad Ansigt og et kraftigt Haandtryk, der blev
hilst, naar gamle Skolekammerater traf sammen og „stak hin
anden paa Næven“, som man siger.
Det vil føre for vidt her at komme ind paa at omtale Fore
dragene, som er holdt ved Foreningens Møder eller Indholdet
af de senere udsendte Aarsskrifter, men det kan med Beret
tigelse siges, at vi har haft Lykke til og Glæde af baade vore
senere Møder og Aarsskrifter.
Foreningens Medlemsantal har ved de forskjellige Regnskabsaars Slutning været saaledes:

31. Marts 1903. . .
—
1904...
—
1905...
—
1906...
—
1907...

386
434
481
546
619

31. Marts
—
—
—

1908. . .
1909...
1910...
1911 ...

645
672
794
858

Det kan jo ikke paastaas, at Foreningen har haft, hvad man
plejer at kalde en rivende Vækst, men den er gaaet jævnt og
støt frem og heldigvis uden større Frafald. Der kommer jo nok,
naar Aarsskriftet og Postopkrævningen paa Medlemsbidraget er
udsendt, enkelte af disse tilbage, fordi Adressaten har forandret
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Opholdssted og glemt at meddele Sekretæren sin nye Adresse,
men heldigvis viser det sig i Reglen, at de før eller senere
savner Forbindelsen med Foreningen og indmelder sig paa ny.
Men det skal dog ikke i denne Forbindelse undlades at minde
Medlemmerne om: Undlad ikke den ringe Ulejlighed, som det
er at meddele Sekretæren, naar der forandres Adresse og Op
holdssted.
Ved Sommermødet 1903 optoges som Foreningens Æres
medlemmer: Forstander Jørg. Petersen og Landbrugslærerne Hans
Appel, Niels Anton Hansen og Jakob E. Lange, og ved Sommer
mødet 1909 optoges som Æresmedlemmer: Fru Jensine Petersen,
„Vesterled“, og Forpagter F. Hempel Syberg, Odense.
Den 7. Januar 1904 er en sørgelig Mindedag i Foreningens
Historie, idet dens Formand, Gaardejer Søren Boes saa brat
blev revet bort af Døden. Det var et tungt og sørgeligt Bud
skab, der gjennem Bladene bragtes Boes’s mange Venner Landet
over. Gjennem 11 Aar havde Søren Boes været knyttet til
Dalum Landbrugsskole, og gjennem disse havde han igjen paa
sin egen jævne og stilfærdige Vis knyttet til sig med stærke
Venskabsbaand den Ungdom, der Aar efter Aar mødte paa Skolen.
Han var os en trofast Ven og en skattet Raadgiver ogsaa i vor
senere Færd, naar vi saa ofte tyede til ham om et og andet.
For den endnu saa unge Forening „Dalum Lærlinge“ var Søren
Boes’s Død et stort og uerstatteligt Tab, ti ingen var som han
skikket til at samle Skolens tidligere Lærlinge og til at være
dem en Fører som Foreningens Formand. Foreningen havde
uden Tvivl været større og stærkere nu, om Søren Boes frem
deles havde staaet som dens Formand. I Foraaret 1905 satte
Foreningen en Bautasten ved Søren Boes’s Grav paa Kirkegaarden ved Sdr. Næraa Valgmenighedskirke.
Til Formand i Stedet for Søren Boes valgtes Avlsbestyrer
Hans Conradsen, Dalum Landbrugsskole.
Blandt de Opgaver, Foreningen har arbejdet med, maa sær
lig nævnes en praktisk Lærlinge-Uddannelse inden for Forenin
gens Medlemmer. Tanken blev første Gang drøftet i Bestyrel
sesmødet den 14. Februar 1904 og senere ved Foreningens
Sommermøde 24. Juli s. A. blev den forelagt Generalforsamlingen.
7*
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Der førtes en indgaaende Forhandling om Sagen, og Resultatet
blev, at man nedsatte et Udvalg, der skulde søge Sagen gjennemført; dette kom til at bestaa af Avlsforvalter R. Nielsen, Wedellsborg, Gaardejer Jens Thygesen, Ferritslev, og Avlsbestyrer Hans
Conradsen, Dalum Landbrugsskole. Dette Udvalg udarbejdede
Regler, udsøgte Læresteder og antog Lærlinge, saaledes at For
eningen kunde begynde sin Virksomhed med denne Sag Foraaret 1905.
I følgende Forord til Reglerne var anslaaet, hvad der var
Foreningens Hensigt, naar den paatog sig en saadan Opgave:
„Naar Foreningen „Dalum Lærlinge“ paatager sig den Op
gave at sætte en praktisk Lærlinge-Uddannelse i Gang blandt
sine Medlemmer, da er det med det Formaal at skaffe unge
Mænd, som vil lære praktisk Landbrug, gode Læresteder, baade
hvor der dér i sin Helhed føres et mønsterværdigt Avlsbrug og
et tilsvarende Husdyrbrug, og hvor der fra Husbondens Side
bliver draget Omsorg for, at de unge faar den mest mulige Nytte
ud af Læretiden, saa de kan faa Svar paa de forskjellige „Hvorfor“,
de som Lærlinge nødvendigvis maa have Grunde til at stille.
Derfor maa det paa Forhaand være givet, at Husbonden betrag
ter de unge Mennesker, som af Foreningen henvises til ham,
som Lærlinge i sin Bedrift og. i sit Hiem, og at de unge Menne
sker, som af Foreningen anvises et Lærested, betragter og op
fører sig som Lærlinge.“
Derefter fulgte saa, inddelt i Paragraffer, de bestemte Regler
saavel for Lærlinge som for Læresteder. Til Maj 1905 var der
indmeldt 5 Lærlinge, som fik Plads efter eget Ønske, 2 hos
Landbrugslærer H. Clausager, Ødum, Hadsten, 1 hos Gaardejer
Kristen Hansen, Dongsgaard, Gudme, 1 hos Gaardejer Thorvald
Dinesen, Lundby, Tjæreby, og l hos Gaardejer Emil Hansen,
Risegaard, Bornholm.
Foreningen arbejdede med Lærlinge-Uddannelsen i 4 Aar,
hvorefter det besluttedes at nedlægge den, i hver Fald indtil
videre. Aarsagen var den, at der vedblev at være for lille Til
slutning til den i Forhold til, hvad den kostede Foreningen af
Penge og Lærlinge-Udvalget af Tid og Arbejde. Første Aar
arbejdedes der med 8 Lærlinge, andet Aar med 9, tredje Aar
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med 6 og fjerde Aar med 3 Lærlinge. For vort Vedkommende,
som direkte stod i Arbejde med denne Sag, kan jeg sige: „Vi
begyndte Arbejdet i Forvisning om, at der her var et Felt, hvor
der baade var Trang for god Villie og godt Arbejde, og i Haab
om gjennem denne Sag at hjælpe mange unge vordende Land
mænd til at komme paa gode Læresteder og i gode Hjem.“ Op
gaven mislykkedes for os grundet paa manglende Tilslutning.
Men heldigvis har vi ogsaa Lov til at sige: „Opgaven lykkedes
for os, fordi der saavel fra Lærestedernes som fra Lærlingenes
Side snarere var større Tilfredshed, end vi turde vente.“ Vi
tror fremdeles, at det er et Felt og en Opgave, hvor der kunde
udrettes meget til Gavn for de unge, og vi véd, der er Trang
for det.
Fem af Foreningens tidligere Lærlinge har senere, naar de
er kommen paa Landbrugsskole faaet tildelt af Foreningen hver
50 Kr. til Anskaffelse af Lærebøger.
Blandt andre Sager, som Foreningen har beskjæftiget sig
med, kan nævnes, at den i 1908 efter Henvendelse fra For
eningen „Lyngby Elever“ traadte i Forbindelse med denne og
flere andre Landbrugsskolers Elevforeninger for hos et af Land
brugsbladene at opnaa en billigere Abonnementspris for de af
Foreningernes Medlemmer, som ønskede at være faste Holdere
af Bladet. De Foreninger, som her sluttede sig sammen, var
Dalum, Haslev, Høng, Korinth, Ladelund, Lyngby, Malling, Næsgaard og Tune. Der nedsattes et Udvalg til at forhandle med
Bladene, og Resultatet af dette Udvalgs Forhandlinger førte til,
at der sluttedes Aftale med Udgiverne af Bladet „Vort Land
brug“, saa at Medlemmerne af de nævnte Foreninger, som ønsker
at være Holdere af Bladet, kan faa dette til halv Abonnements
pris, nemlig 3 Kr. aarlig.
Denne Sammenslutning og Aftale bestaar indtil videre, og
Foreningens Medlemmer kan altsaa, naar de henvender sig til
„Vort Landbrug“s Redaktion, faa Bladet tilsendt for 3 Kr. aarlig.
Betalingen opkræves en Gang aarlig fra Bladets Kontor.
Den Sag, der mere end noget andet af det, Foreningen har
beskjæftiget sig med, har formaaet at samle Interessen om For
eningen, knytte dens Medlemmer fastere til sig og om Dalum
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Landbrugsskole, er Foreningens Medvirken til Oprettelsen af
„Dalum Landbrugsskoles Legat“.
Aaret 1908 blev et sørgeligt Mærkeaar i Foreningens, som
det blev det i Skolens Historie, idet Forstander Jørg. Petersen
efter et langt og tungt Sygeleje maatte gaa bort i Døden.
Det var svært for Tanken at blive fortrolig med; vi syntes,
Jørg. Petersen og Dalum var uløseligt knyttede sammen; han
var Sjælen i den store Virksomhed, der gjennem lykkelige Dage
var vokset frem. Faa har som han forstaaet at søge, finde og
fremelske det gode hos den Ungdom, der samledes om ham, derfor
blev han for sine Lærlinge ikke blot en Lærer, men for stedse
vor Ven og Raadgiver, hvis Minde Tankerne aldrig vil slippe.
Som det er Foreningens Medlemmer bekjendt, blev der kort
Tid efter Jørg. Petersens Død begyndt at arbejde for Oprettel
sen af et Legat, hvis Midler skulde kunne anvendes til at støtte:

1. Jørg. Petersens efterladte,
2. Lærere, som i en længere Aarrække har virket ved Dalum
Landbrugsskole, og deres efterladte,

3. samt Dalum Landbrugsskole, til Støtte og Fremme af dens
Virksomhed.
Denne Tanke fremkom ganske naturlig hos det store Flertal
af Jørg. Petersens, hans Hustrus, Hjemmets og Skolens Venner
og gamle Lærlinge.
Vi havde set Dalum Landbrugsskole vokse og udvikles under
Jørg. Petersens, hans Hustrus og de kjendte Lærerkræfters dyg
tige Ledelse. Vi kjendte Jørg. Petersens aldrig hvilende Trang
til at gjøre Dalum Landbrugsskole bedre og bedre skikket til
at yde den Ungdom, der søgte den, de bedst mulige Betingelser
for Udbyttet af Opholdet. Vi vidste, at Skolegjerningen, som
den havde udviklet sig her, ikke alene havde krævet Evner og
Kræfter, men at den ogsaa tillige havde bundet Kapital. Vi
vidste, at saa længe Jørg. Petersen stod ved Roret, da gik Dalum
trygt sin Gang fremad. Men vi vidste ikke, hvorledes det kunde
komme til at se ud for Dalum, om Jørg. Petersen gik bort,
medens han endnu stod midt i sin fulde Manddoms-Gjerning.
Under Jørg. Petersens lange og haarde Sygdom, hvor det stadig

— 103 —
vekslede mellem Tro og Tvivl paa, at hans kraftige Natur vilde
sejre over Sygdommen, og da saa Budskabet den 19. Juni kom:
„Nu er Jørg. Petersen gaaet bort,“ spurgtes der af mange
Venner: „Hvorledes ser Fremtiden ud for Dalum Landbrugs
skole?“
Dette er Baggrunden, hvorpaa Tilblivelsen af „Dalum Land
brugsskoles Legat“ maa ses, det er det, der gav „Dalum Lær
linge“ og „Dalum Venner“ Villie og Lyst til at arbejde for
Oprettelsen af „Dalum Landbrugsskoles Legat“. Legatet er
fremkommen som en ringe Tak og Paaskjønnelse til dem, der
har baaret Dalum Landbrugsskole frem til det, den er — og
som har Villie og Lyst til at være med at bære Dalum Land
brugsskole ind i Fremtiden.
Den egentlige Begyndelse til „Dalum Landbrugsskoles Legat“
blev allerede lagt 1903, ved at Forpagter F. Hempel Syberg
skjænkede en Sum til Oprettelse af et Legat, der i Forening
med det af ham ydede Laan i 1900 skulde være Grundlaget for
„Dalum Landbrugsskoles Legat“. Af Forstander Jørg. Petersens
efterladte Papirer fremgaar, at han og hans Hustru har billiget
Tanken og godkjendt en nærmere udformet Plan for Legatets
Anvendelse, der skulde foreligge i 1911, til hvilken Tid man den
Gang tænkte sig Legatet træde i Virksomhed.
Uden at kjende det mindste til, hvad der var foretaget i
dénne Sag, blev der af Bestyrelsen for „Dalum Lærlinge“ ved
dennes Møde paa Dalum Landbrugsskole den 23. Februer 1908
drøftet Mulighederne for Oprettelsen af et Legat for Dalum Land
brugsskole fra 1911. Resultatet af Bestyrelsens Forhandlinger
blev, at vi alle var enige om at søge Planen gjennemført og
begynde at forberede den ved kommende Aarsmøde, der fast
sattes til 5. og 6. Juli 1908. Bestyrelsen tænkte sig, at Legatet
kunde dannes ved, at Foreningen rettede Henvendelse til alle
gamle Lærlinge, som havde Parter i Dalum Landbrugsskoles
Byggelaan af 1900 med Anmodning om, at disse Summer, naar
de 1911 skulde tilbagebetales, da helt eller delvis maatte trans
porteres til Foreningen, og den derved indvundne Kapital ud
sættes som et Legat, hvis Midler kunde anvendes i forskjellige
Øjemed til Gavn for Skolen i Fremtiden, saa den stedse kunde
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se sig i Stand til at byde dem, der søger den, de bedst mulige
Betingelser for Udbyttet af Opholdet dér. Ligeledes skulde
Legatets Midler i paakommende Tilfælde kunde anvendes til at
støtte dem, som gjennem Aarene har viet Skolen og Arbejdet
dér sine Kræfter.
Vi tænkte os Planen forberedt paa følgende Maade: Mejeri
ejer Anders Andersen, Langeskov, blev valgt til at meddele
Jørg. Petersen, saa snart han blev rask, hvad vi havde i Sinde.
Viste det sig, at Jørg. Petersen var imod, at vi rørte ved denne
Sag, skulde den dermed falde, stillede han sig derimod med
Sagen, var vi enige om, at den skulde forelægges Generalfor
samlingen som et Forslag fra den samlede Bestyrelse.
Dette er i korte Træk en Skildring af, hvor langt Bestyrel
sens Forhandlinger om Oprettelsen af et Legat var naaet. Men
Forholdene førte med sig, at Foreningen ikke ene kom til at
bære denne Sag længere frem, og Forløbet af Jørg. Petersens
Sygdom medførte, at vi aldrig naaede at faa Spørgsmaalet fore
lagt ham; ligeledes kom Foreningen, grundet paa Forholdene,
heller ikke til at holde noget Møde i Sommeren 1908.
Ved Jørg. Petersens Død stod Spørgsmaalet: Dalum i Frem
tiden, for mange af Skolens og Hjemmets Venner som noget,
man ikke kunde overse, og derfor turde vi ikke lade Spørgs
maalet glide hen. Der blev Mand og Mand imellem talt om,
hvad der kunde gjøres for at sikre Fremtiden, og dette resul
terede i, at Forpagter F. Hempel Syberg og Formanden for
Foreningen „Dalum Lærlinge“ indbød en Kreds af Skolens
gamle Venner og Foreningen „Dalum Lærlinge“s Bestyrelse til
et Møde i Fyns Forsamlingshus den 4. Juli 1908. Tilstede ved
dette Møde var: Forp. F. Hempel Syberg, Gdr. And. Knudsen,
Dyrupgaard, Gdr. Jørgen Christiansen, Allerup, Propr. Cl. Jakob
sen, Kragsbjerg, Gdr. P. Hansen, Mullerup, Gdr. Anton Hind
hede, Lem, Mejeriforpagter R. Nielsen, Kirkeby, Gaard- og Mejeri
ejer A. Andersen, Langeskov, Konsulent M. Skov, Svendborg,
Gdr. Jens Thygesen, Ferritslev, Gdr. Adolf Hansen, Palmegaard,
Avlsforvalter R. Nielsen, Wedellsborg, Redaktør Th. Mogensen,
Odense, Mejeribestyrer P. J. Dons, Hjørlunde, og Avlsforvalter
H. Conradsen, Lundsgaard.
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Forpagter F. Hempel Syberg indledede Mødet og forelagde
Tanken om Oprettelsen af et Legat for Dalum Landbrugsskole.
Hempel Syberg havde forinden dette Møde henvendt sig til Be
styrelsen for Byggelaanet af 1900, og hos denne Bestyrelse mødt
megen Velvillie for Tanken om Oprettelsen af et Legat paa
Grundlag af Byggelaanet 1900. Tilstedeværende Medlemmer af
Odense Omegns Landboforenings Bestyrelse meddelte samtidig,
at nævnte Forening vilde yde et Bidrag af 1500 Kr. til et saadant Legat.
Blandt alle de tilstedeværende vandt Tanken om Oprettelsen
af Legatet udelt Tilslutning, og til at søge Tanken gjennemført
valgtes et midlertidigt Forretningsudvalg, bestaaende af: Forp.
Hempel Syberg, Gdr. Anders Knudsen, Gdr. Anders Andersen,
Redaktør Th. Mogensen og Avlsforvalter Hans Conradsen. Lige
ledes vedtoges det til alle Parthaverne i Byggelaanet af 1900
at sende følgende Skrivelse tilligemed en Transport til Udfyldning:
Odense, den 16. Juli 1908.

Der har flere Gange været Tanker oppe om til Dalum Land
brugsskole at knytte et Legat med det Formaal at støtte ældre For
standere og Lærere, som i længere Tid har virket ved Skolen, og
af afdøde Forstander Jørg. Petersens efterladte Papirer fremgaar det,
at han i 1903 har billiget en saadan Plan.
I de senere Aar har Tanken ogsaa været fremme inden for For
eningen „Dalum Lærlinge“s Bestyrelse, sidst ved Bestyrelsens Møde
den 23. Februar 1908, hvor man vedtog at søge stiftet et saadant
Legat i 1911. Til den Tid er Laanet, som i 1900 optoges i Dalum
Landbrugsskole, forfalden til Udbetaling, og man havde da til Hen
sigt at opfordre Parthaverne til at stille deres Andele i Laanet til
Raadighed for Tankens Gjennemførelse.
Samtidig erfarede imidlertid Foreningens Bestyrelse, at lignende
Planer var under Overvejelse ogsaa uden for Foreningen, og som
naturligt er søgte man da Samarbejde. Dette opnaaedes, og dernæst
frembragtes den Ændring, at man besluttede at iværksætte Planen
straks. — Som Følge af Samarbejdet afholdtes et nyt Møde om
Sagen den 4. Juli d. A. Ved dette oplystes det, at der i 1903 blev
stillet et Beløb til Raadighed i nævnte Øjemed, samt at Odense
Omegns Landboforening i f. M. har vedtaget at yde et Tilskud af
1500 Kr. Til Forøgelse af denne Grundfond vedtog man at udsende
Opfordring til Parthaverne i „Dalum Landbrugsskoles Andelslaan af
1900“ om at overdrage deres Parter helt eller delvis til Legatet.
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Forretningsudvalget, der repræsenterer Laangiverne i førnævnte
Andelslaan, har paa Forespørgsel billiget Planen om Oprettelse af
et saadant Legat og oplyser samtidig, at alle de vedtagne Henlæg
gelser er præsteret til Juni Termin 1908.
Endvidere vedtoges Fundats for Legatet, hvori bestemtes, at Be
styrelsen skal bestaa af 5 Medlemmer, hvoraf 2 vælges af Bidrag
yderne, 2 af Foreningen „Dalum Lærlinge“ og 1 af Skolens Forstander
i Forening med Forstandere og Lærere, som har virket ved Skolen
i mindst 5 Aar, eller Enker efter samme.
Legatets Kapital kan efter Bestyrelsens Bestemmelse anbringes
i Dalum Landbrugsskole eller i et solidt Pengeinstitut.
De aarlige Renter af Kapitalen kan efter Legatbestyrelsens Be
stemmelse tilstaas:
1. Forstander Jørg. Petersens Enke og Børn, til disse er 25 Aar.
2. Forstandere og Lærere, som har virket ved Dalum Landbrugs
skole, samt deres Enker og Børn, til disse er 25 Aar.
3. Dalum Landbrugsskole, til Støtte og Fremme af dens Virksomhed.
Til at søge Planen realiseret valgtes et foreløbigt Forretningsningsudvalg, bestaaende af Forpagter F. Hempel Syberg, Haugstedgaard, Gaardejer And. Knudsen, Dyrupgaard, Avlsbestyrer H. Conradsen, Lundsgaard, Gaard- og Mejeriejer And. Andersen, Langeskov,
og Redaktør Th. Mogensen, Odense.
De mange gamle Venner og Lærlinge af Forstander Jørg. Peter
sen, der har Part i omtalte Byggelaan, kan næppe vise deres Paaskjønnelse af hans Virksomhed paa en smukkere Maade end ved at
skjænke deres Parter til ovennævnte Legat, og vi tillader os derfor
at opfordre Dem til at gjøre dette.
I Haab om, at De vil efterkomme Opfordringen, beder vi Dem
at forsyne Deres Obligation med en saalydende Paategning: „Denne
Obligation transporteres herved til Dalum Landbrugsskoles Legat“,
samt tilføje Deres Bynavn og Dato og undertegne den med Deres
Navn eller udfylde vedlagte Transport. Derefter bedes De inden
indeværende Maaneds Udgang at sende Obligationen med Paateg
ning eller Transporten i medfølgende Konvolut til Forretningsudvalget
for „Dalum Landbrugsskoles Legat“, Vindegade 45, Odense.
Samtidig med, at nærværende Skrivelse udsendes, undlader man
ikke at meddele, at der vil blive givet Forstander Jørg. Petersens
mange gamle Venner og Lærlinge, som ikke har Del i Andelslaanet,
Lejlighed til at yde et Bidrag til Legatet.

Da disse Skrivelser udsendtes, tydede det paa, at Jørg. Peter
sens Hustru vilde fortsætte Skolens Drift, i hvert Fald til 1911,
og da det havde vist sig, at Skolens Forhold finansielt set, saa-
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vel med Hensyn til Forrentning som Afdrag paa de for Skolen
og Driften optagne Laafi og Prioriteter, absolut var i bedste
Orden, nævntes der ikke i Skrivelsen til Laanyderne noget om,
at den eventuelle Legatkapital ogsaa skulde kunne anvendes til
Erhvervelse af Skolen ud over, hvad der i Skrivelsen staar:
Kapitalen kan anbringes i Dalum Landbrugsskole til Støtte og
Fremme af Virksomheden i det hidtidige Spor.
Som det ofte gaar, mødte denne Sag en Del Modstand, man
var imod Sagen og imod dens Formaal; der blev indvendt, at
man nu ved at søge disse Penge erhvervet for Legatet ude
lukkede, at de muligen senere kunde anvendes til Erhvervelse
af Skolen o. s. v.
Imidlertid opstod der Vanskeligheder for Fru Jørg. Petersen
med Fortsættelse af Skolens Drift for egen Regning ud over
Skoleaaret 1908—1909, i hvilken Tid hun var sikret den for
nødne Medhjælp til Skolens og Driftens Ledelse.
Disse Vanskeligheder, i Forbindelse med Ansvaret ved selv
at drive Skolen, gjorde, at Fru Jørg. Petersen helst ikke ønskede
at drive Dalum Landbrugsskole og Virksomheden ud over Skole
aaret 1908—1909.
Tanken om ved Hjælp af Legatkapitalen at erhverve Skolen
traadfe dermed mere i Forgrunden, og efter de Oplysninger, som
Legatets midlertidige Forretningsudvalg havde indhentet, tydede
alt paa, at Pengeforholdene ved Skolens Afhændelse kunde ord
nes saaledes, at Legatet kunde overtage den med de Midler,
der alt raadedes over. Ved et Møde i Odense den 27. September
1908, hvor samtlige Indbydere til Legatet var til Stede, blev det
besluttet at arbejde for Legatets Overtagelse af Skolen. Legatet
var den Gang naaet til 21,430 Kr., indgaaet fra 265 af de omtrent
800 Laangivere samt fra enkelte udenforstaaende, som havde
ydet kontante Bidrag. Ved dette Møde vedtoges at indbyde alle
Bidragyderne til et Møde i Odense den 17. Oktober 1908.
Nedenanførte Skrivelse udsendtes den 2. Oktober som Ind
bydelse til iMødet:
Undertegnede, der i Juli Maaned d. A. udsendte Opfordring om
at yde Bidrag til' Dalum Landbrugsskoles Legat, tillader sig herved
at indbyde alle, der har ydet Bidrag til Legatet, til et Møde i „Fyns
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Forsamlingshus“ i Odense Lørdagen den 17. Oktober d. A., Kl. 4.
Der vil blive gjort Rede for, hvorledes.Sagen har udviklet sig, siden
Opfordringen udsendtes, samt stillet Forslag til en fremtidig Ord
ning af Dalum Landbrugsskoles Forhold.
Efter at Indbydelsen om Tegning af Bidrag til Legatet er udsendt,
er Spørgsmaalet om Dalum Landbrugsskoles Afhændelse, allerede
1909, kommen til at ligge for, og efter de Oplysninger, som Legatets
midlertidige Forretningsudvalg har indhentet, er der Mulighed for,
at Pengeforholdene ved Skolens Afhændelse kan ordnes saaledes,
at Legatet kan overtage Skolen med de Midler, der alt raades over
(ca. 20,000 Kr.), og da det derhos er os bekjendt, at afdøde For
stander Jørg. Petersen netop ønskede Skolens Forhold ordnet paa
en lignende Maade, haaber vi paa Sagens Gjennemførelse og til
lader os at stille Forslag derom, samt at de deraf følgende nødven
dige Ændringer i Legatets Fundats foretages, og at der samme Dag
vælges en Bestyrelse til eventuelt at gjennemføre Planen.
Da Sagen helst skal gjennemføres ved dette Møde, opfordres De
indtrængende til at komme til Stede.

Til Stede ved Mødet den 17. Oktober var foruden Indbyderne
omtrent 100 af Bidragyderne til Legatet. Som særligt indbudte
var til Stede: Landbrugslærer Hans Appel, ForstanderTh. MadsenMygdal og Overretssagfører Gram, Odense, sidstnævnte som juri
disk Konsulent. Forpagter F. Hempel Syberg indledede For
handlingerne med en Oversigt over Arbejdet samt forelagde paa
Indbydernes Vegne Forslag om Legatets Erhvervelse af Dalum
Landbrugsskole. Gaardejer Lars Kristensen, Ringe, valgtes til
Ordstyrer, og der førtes en ret indgaaende Forhandling om Spørgs
maalet, der resulterede i, at man vedtog at søge den af Forret
ningsudvalget forelagte Plan om Erhvervelse af Skolen gjennemført og at ændre Legatets Fundats i Overensstemmelse dermed,
endvidere blev det vedtaget at vælge en Bestyrelse til at afløse
Forretnings-Udvalget.
De tilstedeværende Medlemmer af Foreningen „Dalum Lær
linge“ valgte Mejeriejer A. Andersen, Langeskov, og Avlsforvalter
H. Conradsen, Lundsgaard, medens de øvrige tilstedeværende
(„Dalum Venner“) valgte Forpagter F. Hempel Syberg og Gaard
ejer And. Knudsen. I Henhold til Fundatsens § 4 skulde disse
fire Medlemmer af Bestyrelsen vælge det femte Medlem, og de
valgte Forsøgsbestyrer Niels Anton Hansen, Aarslev. Denne

Hans Conradsen

And. Knudsen ,

F. Hempel Syberg
Formand

Anders Andersen

Niels Anton Hansen

Bestyrelsen for Dalum Landbrugsskoles Legat
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Bestyrelse fik Bemyndigelse til at kjøbe Skolen af Fru Jørg.
Petersen. Som Revisor valgtes af „Dalum Venner“ Landstings
mand Jørg. Pedersen, Odense, og af „Dalum Lærlinge“ Avls
forvalter R. Nielsen, Wedellsborg.
Bestyrelsen konstituerede sig med Forpagter F. Hempel Syberg som Formand og antog Redaktør Th. Mogensen, „Fyns Stifts
Landbrugstidende“, som Sekretær og Forretningsfører.
Legatets Fundats blev vedtaget saalydende:
1. Legatets Navn er „Dalum Landbrugsskoles Legat“.
2. Legatets Kapital udgjør 22,000 Kr. og kan forøges ved yderligere Til
skud, Gaver eller Opsparinger overensstemmende med, hvad nedenfor
anføres. Den maa ingensinde formindskes, men skulde den ved Tab
eller paa anden Maade nogensinde blive mindre, end den nu er,
ophører Uddelingen af ny Understøttelser, indtil Legatkapitalen atter
har opnaaet sin oprindelige Størrelse.
3. Legatets Kapital kan paa de Vilkaar, som Bestyrelsen nærmere be
stemmer, anbringes i Dalum Landbrugsskole, til Støtte og Fremme af
dennes Virksomhed i det hidtidige Spor, i hvilket Øjemed Bestyrelsen
navnlig ogsaa skal være berettiget til at erhverve Skolen tilligemed
den tilhørende Landejendom, med Besætning, Inventarium, Under
visningsmateriel og andet Tilbehør til Legatet.
For saa vidt Kapitalen ikke anbringes paa nævnte Maade, gjøres den
frugtbringende i et solidt Pengeinstitut efter Bestyrelsens Bestemmelse.
Legatets Værdipapirer bliver der at meddele Paategning om, at der
ikke kan disponeres over dem uden Samtykke af Bestyrelsens Flertal.
4. Legatet og alle de dette vedkommende Anliggende bestyres og afgjøres
af en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, hvoraf 2 vælges af Foreningen
„Dalum Venner“ og 2 af Foreningen „Dalum Lærlinge“.
Disse 4 Medlemmer af Bestyrelsen vælger i Forening det femte
Medlem. I Tilfælde af Stemmelighed afgjøres Valget ved Lodtrækning.
Valget gjælder for 4 Aar ad Gangen.
Af Bestyrelsens Medlemmer afgaar 2, 1 valgt af hver Forening, hver
2. Aar. Første Gang i Januar 1911 afgaar dog 2 Bestyrelsesmedlemmer
ifølge Lodtrækning, 1 valgt af hver Forening. Gjenvalg kan finde Sted.
Ophører nogen af de 2 Foreninger at bestaa, tager vedkommende
Forening forinden sin Ophævelse Bestemmelse om, hvc?m der frem
tidig skal vælge de paagjældende Medlemmer til Bestyrelsen.
Saafremt en af de Faktorer, som vælger Bestyrelsen, ikke kan eller
vil foretage de paagjældende Valg, afgjør den fungerende Bestyrelse,
hvem der fremtidig skal vælge de paagjældende Medlemmer, eller
supplerer i fornødent Fald sig selv ved Medlemmernes Afgang.
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5. Bestyrelsen vælger selv sin Formand blandt sine Medlemmer og be
stemmer ligeledes selv sin Forretningsorden. Valget af Formand gjælder for 2 Aar.
6. Bestyrelsen afholder Møde en Gang aarlig og iøvrigt saa ofte For
manden bestemmer eller Flertallet af Bestyrelsen fremsætter Begjæring
derom.
Til at træffe gyldige Bestemmelser kræves Stemmeflerhed hos de
mødte, og i Tilfælde af Stemmelighed gjør Formandens Stemme
Udslaget.
Dokumenter, hvorved der paaføres Legatet nogen Forpligtelse, skulde
for at være forbindende for Legatet underskrives af mindst tre af Be
styrelsens Medlemmer.
Til Bestyrelsesmøderne indkaldes Bestyrelsen skriftlig af Forman
den med 8 Dages Varsel.

7. De aarlige Renter af Legatet kan alt efter Legatbestyrelsens Bestem
melse tilstaas:
I. Dalum Landbrugsskole til Støtte og Fremme af dens Virksomhed.
II. Forstander Jørg. Petersens Enke og Børn, til disse er 25 Aar gamle.
III. Forstandere og Lærere, som har virket ved Dalum Landbrugs
skole, samt deres Enker og Børn, til disse er 25 Aar gamle.
Understøttelse kan tilstaas for et eller flere Aar ad Gangen eller
paa særlige Vilkaar.
Skulde Bestyrelsen i noget Aar ikke finde Anvendelse for Legatets
Renter i noget af ovennævnte Øjemed, skal de opspares, indtil der
bliver Anvendelse for dem som foran nævnt.
De Indtægter, som forøvrigt maatte tilflyde Legatet, bliver at til
lægge dette, for saa vidt Bestyrelsen ikke maatte finde Anledning til
at anvende dem i ovennævnte eller lignende Øjemed.

8. Der anskaffes en Forhandlingsprotokol, hvori indføres nærværende
Fundats, samt de af Bestyrelsen tagne Beslutninger. Udgifterne til
Anskaffelse af en Protokol, Regnskabsbøger, Porto og andre Udlæg
ved og i Anledning af Legatets Stiftelse og Administration m. v. —
dog ikke under nogen Form Vederlag for Bestyrelsens Arbejde — af
holdes forlods af Legatets aarlige Indtægter.
9. Bestyrelsens Formand forestaar Legatets Regnskabsførelse og Kasserer
forretning.
Regnskabsaaret gaar fra 1. August til 31. Juli. Det første Regnskabsaar regnes til 31. Juli 1910.
Aarsregnskabet skal indeholde en Oversigt over Legatets Status,
og Regnskabet fremlægges til Godkjendelse i et Bestyrelsesmøde, der
afholdes, saa snart Revisionen er tilendebragt, senest 2 Maaneder
efter Regnskabsaarets Slutning.
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10. Regnskabet revideres af 2 Revisorer, af hvilke Foreningen „Dalum
Venner“ vælger den ene og Foreningen „Dalum Lærlinge“ vælger
den anden. Valget gælder for 2 Aar. De kan gjenvælges. Revisorerne
maa ikke være Medlem af Bestyrelsen. Vederlag for Revisionen be
stemmes af Bestyrelsen.
11. Skulde Dalum Landbrugsskole nogensinde blive ophævet baade som
Landbrugsskole og som Mejeriskole, ophører Uddelingen af Legatets
Renter i Følge foran nævnte Regler fremtidig, dog kan de Personer,
som i Følge disse Regler paa paagjældende Tidspunkt har været kva
lificeret til Understøttelse, fremdeles tilstaas saadan Understøttelse af
Legatets Midler. Om Legatets fremtidige Anvendelse iøvrigt bliver
der da af den fungerende Bestyrelse at tage nærmere Bestemmelse,
og nærværende Fundats bliver af Bestyrelsen at ændre overensstem
mende dermed. Dog ønsker Legatets Stiftere, at Midlerne anvendes
i lignende Øjemed. Iøvrigt kan Forandringer i denne Fundats kun
foretages af Bestyrelsen af de Faktorer, som efter § 4 vælger Be
styrelsens Medlemmer.
Saaledes vedtaget af Bidragydere til Legatet paa Mødet i Fyns For
samlingshus i Odense den 17. Oktober 1908.

Efter dette Møde blev der i en udsendt Skrivelse til Bidrag
yderne til Legatet gjort Rede for Resultatet af Mødet. Og lige
ledes udsendtes en Skrivelse til med Redegjørelse for Mødet og
Oplysning om Legatets Fundats til de Laanydere, som endnu
ikke havde ydet Bidrag til Legatet.
Efter at Fru Jørg. Petersen havde faaet Prioritets-Forholdene
ordnede paa en for Skolens Fremtid betryggende Maade, vedtog
Bestyrelsen i sit Møde den 27. April 1909 at kjøbe Skolen og
tilliggende Ejendomme af Fru Jørg. Petersen for 220,000 Kr.
Samtidig sluttedes Akkord med Forstander Th. Madsen-Mygdal,
saa at han fra 1. August 1909 overtog Ledelsen og Driften af
Dalum Landbrugsskole for Legatets Regning.
Ekstrakt af Regnskabet for Dalum Landbrugsskoles Legat, efter at Ordningen
ved Kjøbet og Overtagelsen af Skolen var sluttet.

Indtægt.

Kr.

ø.

Kr.

ø.

Fra Laanydere i Dalum Landbrugsskoles Andels
laan af 1900 .................................................... 26038 00
Fra forskjellige Institutioner og Personer...............
2696 53
Renter af Gaver fra 8. Februar 1910.......................
29 76
------------ 28674 29
Andre Indtægter.........................................................
310 00
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Prioriteter.

Kr.

ø.

Kr.

ø.

1. Laanet i Fyns Stifts Sparekasse (474 pCt. p. a.
uden Afdrag)............................................ 100000 00
2. Laanet i Landbo-Sparekassen for Fyn (474 pCt.
p. a. og 1000 Kr. aarlig Afdrag)........... 50000 00
3. Laanet hos Fru Jørg. Petersen, Dalum (37a pCt. p. a.) 30000 00
4. Laanet hos Fru Jørg. Petersen, Dalum (4 pCt.
p. a. og aarligt Afdrag !/i2 af Laanet).... 25000 00
----- 205000 0^>
Ligevægt. . . 233984 29

Udgift.

Kr.

ø.

Kjøb af Dalum Landbrugsskole.................................................... 220000 00
Kjøb af Laanebeviser i Dalum Landbrugsskole.........................
310 00
Ordning af Kjøbet af Dalum Landbrugsskole.............................
3989 08
Udfærdigelse af Obligationer paa Laanet i Landbo-Sparekassen .
133 95
Assistance ved Legatets Ordning m. m.......................................
412 45
Stempelmærker..............................................................................
26 60
Porto................................................................................................
322 68
Tryksager, Papir m. m....................................................................
150 65
Leje af Lokaler til Møder...........................................................
10 00

Kassebeholdn in g.
Indestaar paa Sparekassebog Nr. 7237 i Landbo-Sparekassen
for Fyn...............................................................
8628 88
Ligevægt. .. 233984 29

I Foreningens Aarsskrift for 1909 er givet en udførlig Redegjørelse for Legatets Tilblivelse og for Legatets Overtagelse af
Dalum Landbrugsskole. Ligeledes blev der ved Foreningens
Generalforsamling den 1. August 1909 givet en udførlig Frem
stilling af hele denne Sag. Generalforsamlingen gav sin udelte
Tilslutning til, hvad Bestyrelsen paa Foreningens Vegne havde
foretaget sig i hele denne Sag. Samtidig med, at Foreningen
havde vedtaget at slutte Kreds om Dalum Landbrugsskoles Legat,
maatte der foretages en Ændring af Foreningens Love, saaledes
at disse kunde komme til at falde sammen med Fundatsens Be
stemmelser.
Som Foreningens Love blev derefter enstemmigt vedtaget
følgende:
8
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Foreningens Formaal er:
a. At støtte og vedligeholde Forbindelsen mellem Dalum Landbrugsskole
og dens Lærlinge og mellem disse indbyrdes.
b. At støtte Dalum Landbrugsskole og Virksomheden dér, saa den i Frem
tiden kan fortsætte i det Spor og med det Maal, hvori og hvortil den
er anlagt, og som den hidtil er set vokse frem i Samklang med Grund
tonen i den danske Højskole.

§ 1. Dette søges tilvejebragt ved:
a. Afholdelse af 1 eller 2 Dages Møder paa Dalum Landbrugsskole mindst
hver andet Aar.
b. Udsendelse af en Aarsberetning, der blandt andet skal indeholde Med
lemmernes Adresser.
c. At medvirke til Fremme af andre Opgaver, som er i Overensstem
melse med Foreningens Formaal.

§ 2. Medlem af Foreningen kan enhver blive, som har været Lær
ling paa Dalum Landbrugsskole ved de af Skolen afholdte Kursus eller
mindst et Aar har virket som Lærer ved Dalum Landbrugsskole. Det
aarlige Medlemsbidrag er mindst 1 Kr.
Livsvarige Medlemmer kan optages med et Bidrag af 25 Kr. en Gang
for alle; disse skal have Aarsberetningen frit tilsendt.
Æresmedlemmer optages af Generalforsamlingen efter Indstilling af
Bestyrelsen.
§ 3. Den ordentlige Generalforsamling holdes samtidig med Medlems
mødet. Ved denne aflægger Forretningsudvalget Beretning om Foreningens
Virksomhed siden sidst afholdte Generalforsamling. Et Uddrag af denne
Beretning skal optage i Aarsberetningen.
Med simpel Stemmeflerhed tages Beslutning om:
a. Forslag stillede af Bestyrelsen.
b. Forslag fra Medlemmer, der kommer Forretningsudvalget i Hænde 14
Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.
c. Regnskabets Godkjendelse.
d. Foreningens Virksomhed, Opgaver og øvrige Forhold.
e. Valg af Bestyrelse.
f. Valg af Revisorer.
g. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem og 1 Revisor til Dalum Landbrugsskoles
Legat, overensstemmende med Bestemmelserne i dettes Fundats.
Alle Valg skal foretages skriftlig.

§ 4. Bestyrelsen bestaar af 11 Medlemmer, deraf er de 3 Mejerister.
Ved første Generalforsamling afgaar ved Lodtrækning 1 Mejerist og 4 af
de øvrige Medlemmer, senere skiftevis efter Tur.
§ 5. Bestyrelsen vælger selv sin Formand, Næstformand og Kasserer.
Disse 3 danner Forretningsudvalget.
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§ 6. Bestyrelsen er ansvarlig for Foreningens Pengemidler og skal
føre Forhandlingsprotokol over Bestyrelsens og andre Møder vedrørende
Foreningen samt føre en Medlemsliste. Forretningsudvalget vælger For
eningens Sekretær. Bestyrelsen tager Bestemmelse om Sekretærens Løn.
Bestyrelsen skal holde Møde mindst 1 Gang aarlig og faar Befordrings
udgifterne (3. Kl.) til Møderne og Udvalgsrejser godtgjort af Foreningens Kasse.
§ 7. Forretningsudvalget udarbejder Aarsberetningen og indvarsler til
Bestyrelsens’Møder, Generalforsamlinger og andre Møder.
§ 8. Regnskabsaaret følger Finansaaret. Medlemsbidragene tages ved
Postopkrævning samtidig med Udsendelsen af Aarsberetningen. En afvist
og tilbagesendt Postopkrævning paa Medlemsbidrag betragtes som Udmel
delse af vedkommende Medlem. Ved Efterbetaling af tidligere forfaldne
Medlemsbidrag optages Medlemmet paa ny.
§ 9. Forandring i disse Love kan foretages paa en ordinær General
forsamling, naar Forslag derom indgives lil Forretningsudvalget 14 Dage før
Generalforsamlingens Afholdelse og naar 2/s af de til Generalforsamlingen
mødte Medlemmer stemmer for Forandringen.
§ 10. Kundgjørelser vedrørende Foreningen sendes til hvert Medlem.

Som flere Gange nævnt, er det Foreningen „Dalum Venner“
der sammen med Foreningen „Dalum Lærlinge“ har virket for
Oprettelsen af Dalum Landbrugsskoles Legat, og som i Henhold
til Legatets Fundats administrerer Legatet og vælger dets Be
styrelse.
Foreningen „Dalum Venner“ blev stiftet i Juli 1908 ved et
Møde i Odense. Indbyderne til dette Møde var: Forp. F. Hempel
Syberg, Odense, Gdr. Jens Nielsen, Bellingebro, Folketingsmand
N. P. Lindø, Sdr. Næraa, Gdr. And. Knudsen, Dyrupgaard, og
Amtsraadsmedlem Lars Kristensen, Ringe.
Som Foreningens Love er vedtaget følgende:
§ 1. Foreningen „Dalum Venner“ har følgende Formaal:
I. At støtte og vedligeholde Forbindelsen mellem Foreningens Medlem
mer og Dalum Landbrugsskole, samt
II. i Foreningen at samle Bidragydere til Dalum Landbrugsskoles Legat.
§ 2. Medlem af Foreningen kan enhver blive, som har ydet et Bidrag
af mindst 25 Kr. til Dalum Landbrugsskoles Legat, og som ikke paa anden
Maade har Stemmeret ved Valg af Bestyrelse for Legatet. Dog kan Med
lemmerne af Foreningen „Dalum Lærlinge“ med Bestyrelsens Samtykke
optages som Medlem uden at yde det oven for angivne Bidrag.
§ 3. Foreningen deltager i Valgene til Dalum Landbrugsskoles Legat
overensstemmende med Bestemmelserne i dettes Fundats. Valgene fore8*
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gaar paa Foreningens ordinære Generalforsamlinger, der afholdes saa ofte,
som saadanne Valg skal foretages af Foreningen, mindst en Gang hvert
2. Aar. Generalforsamlingen afholdes i Odense eller paa Dalum Land
brugsskole. Det afgjøres paa Foreningens ordinære Generalforsamling paa
hvilken Maade, Medlemmerne skal indvarsles til Foreningens Møder og
Generalforsamlinger.
Indtil videre sker Indvarslingen ved Breve til de enkelte Medlemmer
med 8 Dages Varsel. Alle Afgjørelser sker ved simpel Sterfimeflerhed.
§ 4. De Medlemmer, som af Generalforsamlingen vælges som Med
lemmer af Bestyrelsen for Dalum Landbrugsskoles Legat, danner tillige
Foreningens Bestyrelse og fungerer, indtil de afgaar som Medlem af Be
styrelsen for Legatet. Det ene Bestyrelsesmedlem vælger Foreningen som
sin Formand.
§ 5. Eventuelle Udgifter ved Foreningens Administration kan paalignes Medlemmerne.
§ 6. Forandringer i disse Love kan vedtages paa en Generalforsam
ling, indkaldt paa samme Maade som de ordinære Generalforsamlinger,
efter Begjæring af Bestyrelsen eller Medlemmer af Foreningen, naar 2»
af de mødte Medlemmer stemmer for Forandringen.

Det er altsaa Foreningerne „Dalum Lærlinge“ og „Dalum
Venner“, som er de Faktorer, hvortil Legatet og igjennem dette
Dalum Landbrugsskole for Fremtiden støtter sig. Men først og
sidst haaber vi, at „Dalum Lærlinge“ vil slutte stærkt og fast
om Dalum Landbrugsskole, saa det kan kjendes, at der er Sam
menhold iblandt os, Sammenhold om Skolen, og Sammenhold
om det, som altid har været og fremdeles vil være Skolens
Maal: at udvikle en kjæk og oplyst, flittig og god Ungdom til
at bære Landbrugets Gjerning frem.
Ved „Dalum Lærlinge“s Generalforsamling den 2. August
1909 blev det enstemmigt vedtaget, at Foreningen skulde arbejde
for Tilvejebringelse af Midler, hvorved der kunde rejses et
Mindesmærke for Forstander Jørg. Petersen ved Dalum Land
brugsskole. Det paalagdes Bestyrelsen at drage Omsorg for, at
Tanken gjennemførtes saaledes, at der, naar Dalum Landbrugs
skole i Sommeren 1911 fejrer sit 25 Aars Bestaaen, da ved
denne Lejlighed kunde afsløres et saadant Mindesmærke.
Som naturligt var, henvendte Lærlinge-Foreningens Besty
relse sig først til Foreningen „Dalum Venner“, og begge For-
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eninger sluttede sig da sammen for at gjennemføre Sagen. I
Marts 1910 udsendtes der Opfordringer til alle Medlemmer af
begge Foreninger saavel til personligt at yde Bidrag som til at
være med i Arbejdet for at sprede Kjendskab til Sagen.
Forstander Th. Madsen-Mygdal, Dalum Landbrugsskole, paa
tog sig at være Indsamlingens Kasserer. Foruden de Opfordrin
ger, der udsendtes til Foreningernes Medlemmer, udsendtes der
Opfordring til de mest omfattende Landbrugs-Institutioner og
Landbrugets Foreninger. Som Medindbydere paa disse mere
officielle Opfordringer stod tillige Formændene for de forskjellige
Landbrugs- og Mejeri-Organisationer i Fyns Stift. Endvidere
blev der gjennem Landbrugets og Mejeribrugets Fagblade og
gjennem en Del af Dagspressen udsendt Opfordring om at yde
Bidrag til Mindesmærket.
Hermed er saa i korte Rids givet en Fremstilling af For
eningen „Dalum Lærlinge“, som den har udviklet sig, og om,
hvad den har haft Lykke til at være med at udrette i de 9 Aar,
den har bestaaet. Den har vist, at den har Livskraft, og at den
har Villie og Lyst til at øve en Gjerning med de Kræfter og
Midler, den raader over.
Som et ægte Barn af Dalum Landbrugsskole følger Forenin
gen nu med Skolen ind i et nyt Tidsafsnit, den bryder ikke Broen
af for sine „Barneminder“, men tager dem med for stedse at
holde dem i Ære. Det er dens Haab, at den Ungdom, der Aar
efter Aar udgaar fra Dalum Landbrugsskole, vil fylke sig om
den, saa Foreningen ret kan blive en Ringmur stærkere og
stærkere om Dalum Landbrugsskole og om, hvad vi dér fik kjær.
Ja, vil vi „Dalumiter“ ret slutte os sammen, da skal der nok
blive Opgaver for os at løse i Fællesskab og i Tro paa vort
Valgsprog: „En kjæk og oplyst, flittig og god Ungdom til at
bære Landbrugets Gjerning frem.“
Hans Conradsen.

JUBILÆUMS- OG MINDEFESTEN
DEN 5. OG 6. JULI 1911
var enige om, at i 1911 skulde der rejses et Minde for
u Jørg. Petersen, og længe forud var der fra Venner, Lær
linger og forskjellige Landbrugsforeninger udsendt Opraab om at
yde Bidrag til et Mindesmærke.
Men som 25-Aaret nærmede sig, voksede den Tanke, at der
ogsaa burde holdes Jubilæumsfest, ti det vilde falde godt sam
men med Jørg. Petersens Tanke, om han kunde have været
spurgt derom. Der blev derfor nedsat et Udvalg til at ordne
saavel Mindesmærke- som Jubilæums-Festlighederne, og det kom
til at bestaa af Mejeriejer And. Andersen, Langeskov, Avlsbestyrer
H. Conradsen, Lundsgaard, Forsøgsbestyrer Niels Anton Hansen,
Forstander Th. Madsen-Mygdal og Hans Appel. Vi enedes hurtig
om, at Mindesmærket burde dannes af en stor Natursten uden
Medaillon, men med en passende Indskrift, og at dens Afsløring
sammen med Jubilæumsfesten skulde holdes ved Sommertide,
25 Aars Dagen for Jørg. Petersens Kjøb af Skolen, den 5. Juli.
Det voldte ej heller Vanskeligheder at faa fastslaaet, at de egent
lige Festligheder skulde holdes den 5. Juli, tage sin Begyndelse
om Eftermiddagen Kl. 2 og efterfølges af et Landbrugsmøde den
6. Juli. Efter Fru Jensine Petersens Ønske formaaede vi Land
brugslærer Chr. Christensen, Tune, til at holde Mindetalen for
Jørg. Petersen. Dernæst udpegede man mig til at tale om Ar
bejdet gjennem de 25 Aar, og som Talere ved Andendags-Mødet
udpegedes Landbrugslærerne Johs. Kyed, Chr. Kjær-Nielsen og
Forstander Th. Madsen-Mygdal.
Efterhaanden som Indsamlingen skred frem, viste det sig, at
der kom mange flere Penge ind, end der vilde medgaa til at
rejse Mindestenen, og Udvalget tog da den Bestemmelse at søge
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udført et legemsstort Maleri af Jørg. Petersen til Ophængning i
Høresalen.
Hermed var Planerne lagt, men fra Beslutning og til Virkeliggjørelse var her som saa ofte mange Vanskeligheder at over
vinde, og naar det alligevel lykkedes at faa rejst et værdigt og
talende Minde i Sten, da skyldes det ikke mindst Arkitekt N.
Jacobsens gode Bistand, baade ved at udvælge Stenen, som ved
dens Opstilling og Forsyning med Indskrift. — Vi maatte søge
Avisernes Bistand for at faa Tilbud om passende Sten, og den,
som rejstes, er hentet fra den lille 0 Vigø i Lillebælt, hvis
Ejer, Gaardejer Jens Hansen paa Øen Illum, velvillig stillede den
til Raadighed.
Større Vanskeligheder voldte det at faa en Kunstner til at
male Billedet af Jørg. Petersen, ti der klæber store Vanskelig
heder ved den Opgave: at male en Mand, som man ikke har
set. Kunstmaler J. C. Schlichtkrull tog imidlertid Opgaven op
og løste den paa en saa udmærket Maade, at det store Billede,
som nu pryder Høresalen, paa en levende Maade minder om
den afdøde (se Billedet).
Indbydelse til Festen udsendtes gjennem forskjellige Land
brugsblade og Dagblade, og der sendtes kun personlige Ind
bydelser til Fru Petersen og hendes og Jørg. Petersens Slægt,
til de Mænd med Hustruer, som havde Sæde i Udvalgene af
1886 og 1900, samt til samtlige nuværende og forhenværende
Lærere med Familie.
Hele Sammenkomsten havde stor Tilslutning: 1000 å 1200
Mænd og Kvinder den første Dag og halvt saa mange anden Dag.

Jubilæumsdagen.
Godt Vejr, vajende Flag langs Landevejen, saa langt Skolens
Mark rækker, en smuk Æresport med Tallene 1886—1911 ved Indkjørselen til Alléen og pyntede Bygninger med Flag-Smykninger
og Skjolde med paamalede Aarstal, der viste Tiden for de enkelte
Bygningers Opførelse, vakte en Feststemning fra Morgenstunden,
som øgedes op ad Dagen, efterhaanden som de gamle Lærlinger
og Venner mødte frem med deres „Til Lykke“.

Schlichtkrulls Maleri af Jørg. Petersen
Ophængt i Høresalen den 22. Oktober 1911
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Allerede ved Middagstid blev det klart, at Gymnastiksalen,
som ellers var i Festdragt, ikke kunde rumme Gjæsterne, og
Talerne maatte derfor holdes ude paa Sportspladsen, der laa saa
venligt indrammet af Flag.
Til den fastsatte Tid bød Forstander Th. Madsen-Mygdal Vel
kommen, og efter at vi havde sungen efter det for Øjemedet
trykte Sanghæfte:
„Rugen bølger over Danmarks Vænge“

holdt han følgende Tale:
Det er i Dag 25 Aar siden, at det ved et Møde i Odense
blev endelig afgjort, at der paa Koids gamle Skole skulde rejses
en Fagskole for unge Landmænd. Denne Afgjørelse blev Be
gyndelsen til Dalum Landbrugsskole, og derfor er 5. Juli Skolens
Stiftelsesdag.
Naar vi nu paa denne Dag har indbudt til Jubilæumsfest,
saa ser vi med inderlig Glæde, at saa mange af Skolens gode
Venner og gamle Elever har fulgt Indbydelsen for sammen med
os at mindes den Begyndelse, der blev gjort for 25 Aar siden,
og den Gjerning, der er øvet her i disse Aar, og for at ære
Mindet om den Mand, der mere end nogen anden gjennem sin
Virksomhed har været grundlæggende og bærende for Dalum
Landbrugsskole, saaledes som den staar her i Dag.
Ja, sikkert vil der for os alle falde en Skygge af Vemod
over denne Sammenkomst ved Tanken om, at vi ikke fik Lov
at beholde Jørg. Petersen længere iblandt os, og at han ikke op
levede denne Dag, Skolens 25 Aars Jubilæum, som han saa ofte
talte om og saa frem imod. Men lad os derover ikke glemme
alt det, som Livet har skjænket os og Virksomheden her, og lad
os frydes ved det, som vi véd, at han vilde have frydet sig,
hvis han havde været midt iblandt os. Vi har jo paa denne
Skolens 25-Aars-Dag først og fremmest Grund til at føle Taknem
lighed og Glæde.
Derfor skal denne Dag være en Festdag for Dalum Land
brugsskole, og derfor skal alle, der er her i Dag for at fejre de
25 Aars Skolegjerning og for at ære Jørg. Petersens Minde, være
hjertelig velkomne.
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Jeg tænker, at naar vi nu i Dag ser tilbage paa de forløbne
Aar, saa vil vistnok alle erkjende, at der har været Vækst og
Udvikling i det, der blev begyndt paa for 25 Aar siden. Men
det er ikke vor Agt at sige: Nu er Væksten afsluttet, nu kan
det være nok, og nu sætter vi os til Hvile paa det, der er naaet.
Hvis det var vor Agt, saa behøvede vi ikke at holde Jubilæums
fest, for saa vilde vi i de kommende Dage faa Tid nok til at gruble
over Fortiden. Men netop fordi vi gjerne vil fortsætte fremad
— i samme Spor og i Overensstemmelse med Skolens Fortid —
saa kan det være heldigt, at vi staar stille et Øjeblik og ser os
tilbage. Desto bedre kan vi finde den Vej, som vi skal følge i
Fremtiden.
Og sikkert er der mange gamle Elever her i Forsamlingen,
som har gode og lyse Minder fra Skolen gjennem de svundne
Aar, og i saadanne Ungdomsminder er der ogsaa gjemt Kræfter
til Arbejdet baade i Dag og i Morgen, naar vi blot er trofaste
mod Fortiden og værner om den Ild, der blev tændt i de
unge Aar.
Lad derfor kun Mindernes Røst lyde her i Dag. Men lad
den lyde saaledes, at den giver Kræfter til Daad i Fremtiden.
Ser vi da saaledes tilbage paa de 25 Aars Skolearbejde, saa
tror jeg, at det tør siges, at Maalet altid var at tænde Lys og
Varme til Folkegavn. Vi vil haabe, at det alle Dage maa blive
Maalet for Skolegjerningen her. Lad os derfor begynde denne
Fest med alle gode Ønsker for vort Land og for vort Folk. Et
Leve for gamle Danmark! (Hurra!)
Efter Sangen:
„Den Bonde, som vil lede sin Avling med Forstand“

talte Landbrugslærer Chr. Christensen fra Tune:

I Dag er det altsaa 25 Aar siden, Begyndelsen til Dalum
Landbrugsskole blev gjort, og nu er vi samlede her for at holde
Mindefest og Jubilæum, den første for dens Stifter, afdøde For
stander Jørg. Petersen, der kun kom til at virke her i 22 Aar,
det sidste for selve Skolen.
Man har anmodet mig om ved denne Lejlighed at tale om
J. P.s Liv og Gerning, og jeg skal søge at fatte mig i Korthed,
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skønt det vil blive vanskeligt. Først vil jeg omtale hans Livs
forhold, indtil han begyndte her som Skolens Leder. Han maa
nemlig have haft en rig Udvikling, inden han tog fat som saadan,
thi hvorledes skulde han ellers have kunnet virke, som han gjorde.
Han fødtes 1854 i en Fæstegaard i Baarse ved Præstø i en smuk,
frugtbar Egn. Da han var 11 Aar, døde hans Moder, og ikke
længe efter fik han Stedmoder, der blev ham saa kær og god
som den bedste Moder. Hun var en lille, legemligt skrøbelig
Kvinde, men var et ejegodt, varmt følende, troende Menneske.
Og J. P. trængte sikkert til en saadan Moder, thi han var af
Natur blød og stemningsrig, trængte til Støtte og Varme. Hun
blev ham i alle Henseender en trofast, kærlig og opofrende Moder,
som han derfor ogsaa elskede og satte meget højt. Under et
Besøg hos ham i Dalum døde hun 1901; han bekendte Troen for
hende, kort før hun døde, førte hendes Lig til Baarse, hvor hun
begravedes. Ikke længe derefter skrev han til mig: „Da min
Moder døde, mistede jeg et Menneske, der i 30 Aar bevarede
mit gamle Hjem, og som i alle de Aar fulgte mig med Kærlighed
og Bøn til Gud for mig og min Gerning. Jeg mærker det stærkt,
at en Støtte er faldet fra mig.“ Hun har aabenbart i høj Grad
formet J. P.s Livssyn og dermed hans Gerning. Om hans Fader
meddeles der ikke videre; han var en agtet Mand, var Sogne
foged og døde, da J. P. var 17 Aar.
J. P. kom som Dreng ikke videre i Kundskaber end Landsby
drenge flest i den Tid. Han var en smuk, kraftig og flink Gut.
Straks efter sin Konfirmation kom han paa Brøderup Højskole, og
vel var han glad derfor og fik ogsaa god Paavirkning, men var
dog for ung til at vinde ret meget derved. 18 Aar gammel kom
han paa Testrup Højskole, og her kom han i Grøde for Alvor;
nu var han nogenlunde i den Alder, man begynder at spørge
om Livets Mening og Maal, dets Opgaver og disses Løsning.
I Testrup fik han saa varm, sand og begejstret Vejledning, som
tænkes kunde. Ungersvende holder af det stærke, vindende og
afgørende, det, der aander Tro og Haab, det, der viser Fremsyn
og ansporer til Daad. Men baade før og efter var han aandelig
og menneskelig stærkt i Røre og Vækst, dels i sit gode Hjem,
dels ved Kirkegang hos Skat Rørdam og andre Præster paa hans
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Hjemegn, dels endelig ved folkelige og kirkelige Møder, hvoraf
flere holdtes i hans Hjem. Og som ung Gaardbestyrer fik han
ligeledes Lejlighed til Eftertanke og Udvikling. Han havde mange
unge Venner, der saa op til ham.
Da han var 22 Aar, blev han Elev paa Tune Landboskole,
og 3 Aar senere kom han atter dertil; hans samlede Skoleophold
her var ialt 18 Maaneder. Her lærte jeg ham at kende og følte
mig tiltalt af hans tiltrækkende Ydre og Indre. Han var ikke
fremtrædende flittig, men fulgte godt med, var afholdt af baade
Lærere og sine Medelever, og særlig under sit sidste Ophold var
han disses Leder. Da Julen kom, første Gang han var i Tune,
kunde han som saa mange andre ikke komme hjem, da en Masse
Sne hindrede Færdselen 3—4 Dage. Lidt ud paa Juleaften kom
han, Niels Anton Hansen og maaske flere over til mig og min
Hustru. Efter nogen Samtale foreslog han, at vi skulde synge
en Julesalme. Vi sang da: „Julen har Englelyd“, og ved den
Inderlighed, hvormed han sang, mærkede vi, hvor alvorlig og
glædelig Julefesten var for ham. Af de mange Elever, J. P. var
sammen med i Tune, er der Grund til at nævne nogle, saaledes
Gdr. P. Nielsen, Over Holluf, Gdr. P. Nielsen, Ravndrup Vænge,
Redaktør P. H. Nygaard, Odense, Forsøgsbestyrer Niels Anton
Hansen, Aarslev, Statskonsulent Axel Appel, Aarhus, Gdr. Mikkel
Holm, Samsø, Gdr. Frands Frandsen, Havrebjerg, Gdr. Mikkel
Frøslev, Skaarup, Gdr. Niels Pedersen, Krogsager, Landstings
mand Dalsgaard, Salling, og Landbrugslærer Otto Christensen,
Tune; endvidere Skolens daværende Avlskarl, nu Redaktør Hans
Appel, Dalum. — Under sit andet Tuneophold betroede han mig
gentagne Gange, at han siden sit første Ophold havde været sin
Moder en lovlig dyr Avlsbestyrer, fordi han vilde have et tids
svarende L^dbrug. Hans Moder paaskønnede meget hans Virk
somhed, men Naboerne var kritiske, og det kneb ogsaa med at
faa den rette Balance frem. Af denne Grund maatte han, sidste
Gang han var Elev i Tune, aftjene en Del af Betalingen, nemlig
ved at være „Oplysningsmand“, d. e. passe Lamperne med Olie
m. m. Desuden var Planen nu, at han fra Tune skulde ind paa
Landbohøjskolen, et Ophold, der vilde koste mange Penge.
I Efteraaret 1880 drog han saa til Landbohøjskolen, sammen
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bl. a. med Hans Appel og Otto Christensen. Han var vel set
af Lærerne og sine Kammerater og læste flittigt; men da
Eksamen stod for Døren, blev han alligevel saa ængstelig, at
han ikke vilde op til den, før Hans Appel ret fik talt Alvor til
ham, og saa klarede han sig jo glimrende, idet han fik første
Karakter med Udmærkelse. — Vinteren derefter (1882—83) drog
han atter til Testrup, halvt som Elev, halvt som Lærer, og fik
meget Udbytte af Opholdet der. I den følgende Sommer lærte
han Mælkeri paa en Del Gaarde under Prof. Segelckes Ledelse,
og Vinteren derpaa virkede han som Lærer paa Ladelund, og
derefter, indtil han kom til Dalum, som Forsøgsmedhjælper under
Docent Fjord, hvilket var en meget lærerig Stilling. Tanken
om at faa en Landboskole sammen med Hans Appel og Niels
Anton Hansen var dog fremme en god Tid, før det endelig blev
til Alvor. Og det vil let forstaas, at han saa at sige i alle Ret
ninger var udmærket udstyret og forberedt dertil. Han var, da
Landboskolen begyndte her, 32 Aar. Ungdomstiden for ham var
gaaet med mangesidige Forberedelser; ingen hidtilværende dansk
Landbrugslærer har vel forberedt sig i saa mange Aar og i den
Grad som J. P.; og dog meddelte han mig en Gang, at han
følte visse Mangler som Lærer, navnlig med Hensyn til Skriv
ning, Regning, Historie og Litteratur, og priste denne Skoles
nuværende Forstander som en Mand, der havde fortrinlige Kund
skaber i saa Henseende, og dette var en af Grundene til, at
han kunde ønske ham som sin Afløser. 1886 gik J. P. ind til
sin Manddomsgerning, var i Forvejen bleven forlovet og giftede
sig noget før Skolen aabnedes. Jeg besøgte de nygifte i Oktober,
ønskede dem god Lykke til Samlivet og Virksomheden, og jeg
skønnede, at de to vilde staa trofast sammen baade i Glæde og
Sorg, arbejde uforsagt og redeligt paa den Gerning, der nu
forelaa.
Allerede i 1862 begyndte Skolevirksomheden her, idet C.
Kold da oprettede Dalum Højskole og fortsatte den indtil sin
Død 1870. Han var en saare ejendommelig Skolemand, hvis
Virksomhed satte dybe Spor. Jørg. Petersen var vel ikke saa
ejendommelig, men han var ubestridt Sjælen i Landbrugsskolen
lige indtil sin Død. Hans lyse Syn, hans store Tillid til
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Menneskene, hans Arbejdsiver hjemme og ude, hans sikre Tro
og Haab, hans Kærlighed til Gerningen, hans Bravhed og store
Ordenssans, hans udmærkede, klare, rolige Tale, hans smukke
Skikkelse, hans Frisind og Tilgængelighed overfor alle gjorde ham
afholdt og ikke mindst blandt Skolens mange Lærere og Lær
linge. Han var en Sædemand som kun faa, hvorfor hans Ger
ning ogsaa gav rige og velsignede Frugter. Og meget af den
gode Sæd, han saaede, vokser den Dag i Dag og vil vokse i
lange Tider. Det er os en Sorg, at han ikke personlig staar her
i disse Dage og holder den egentlige Jubilæumstale, hvad han
dog saa gerne vilde have oplevet; men det er os en dybtfølt
Glæde, at han i sin ret korte Levelid favnede saa vidt, evnede
saa meget, at vi, der er her til Stede, og mange, mange flere,
priser ham i hans Grav, takker ham for hans Gerning som Skole
mand og Menneske og tror, at den vil leve og trives langt frem
i Tiden.
Skolen og dens Landbrug elskede han i høj Grad, og det er
vanskeligt at sige, om han omfattede den første eller det sidste
med størst Varme. Skolegerningen, som den efterhaanden ud
viklede sig her, lagde følgelig det største Ansvar paa ham, hvad
han i høj Grad følte og ikke sjældent følte sig trykket af. Hans
medfødte lyse Syn fik mange Kampe at bestaa under Skolefor
holdenes mange Krav, Brydninger og Vanskeligheder I Vinteren
1900 talte J. P. og jeg ved et Landbrugsmøde paa Frederiks
borg Højskole. Paa Hjemvejen derfra rejste vi sammen i flere
Timer og vekslede mange Tanker om hans Stilling og Forhold
i Dalum. Faa Dage efter fik jeg et langt Brev fra ham om det
samme Emne, og bl. a. skrev han: „Paa min videre Rejse, da
Du forlod mig, tænkte jeg meget paa min Stilling og over min
Gerning her paa Dalum. Mine Tanker kredsede stadigt om det,
der saa mange Gange før har gjort mig tung i Sindet, og som
min gode Kone har haft sit Arbejde med at faa mig bort fra
— at jeg har en større Gerning og et større Ansvar, end jeg
kan bære.------- Stod jeg i dette Øjeblik overfor Valget: Skole
forstander eller Bonde, da valgte jeg det sidste. Jeg tror næppe,
der gives tungere Tanker end dem, der fremkalder Tvivl om, hvor
vidt man er sin Gerning voksen. Udadtil er jeg den glade og
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lystige Svend, indadtil maaske tungere i Sindet end de fleste. Og
deri har min Stilling sin Skyld. Det er min Trøst, at baade min
Kone og jeg er enige om, at vi bryder os ikke om at tjene en
Øre ved vort Arbejde ud over de Penge, som vi begyndte med.“
Ingen bør undre sig over, at J. P. kunde komme til at se
saaledes paa sin i Aarenes Løb mægtigt voksende Skolevirksom
hed, de mange Lærere, de talrige Elever, Bygningernes stadige
Vækst og forbedrede Udstyr, de mange fremmede, der kom og
gik, den store Administration o. m. m. Der maatte komme Van
skeligheder af forskellig Art, som let kunde virke trykkende paa
hans bløde Sind, saa han blev mod i Hu. Paa den anden Side
gik den store Virksomhed i Virkeligheden udmærket godt, og
som oftest var han da ogsaa i straalende Humør. Det var dens
mange Enkeltheder, der af og til voldte ham Bryderier. Han
havde imidlertid et skarpt Blik for Helheden, og den kunde han
aldrig faa god og fuldkommen nok; derfor de stadige Udvidelser
og Forbedringer. Han pugede ikke Penge sammen, hvad han
vel nok havde kunnet, dersom det havde været hans Lyst, thi
baade Skolen og Landbruget gav som Regel anselige, aarlige
Overskud. Men han følte sig „aldrig færdig — men altid paa
Vej“, som han har skrevet under sit Billede. Maalet for sin
Gerning satte han saa højt, at han aldrig syntes, han havde gjort
nok. Og han var jo offervillig som faa. Hans egne Tanker
derom fremgaar tydeligt gennem et Brev, jeg modtog fra ham
kort efter hans mangeaarige Avlsbestyrer Boes's Død: „Boes var
vor trofaste Ven, med hvem vi, min Hustru og jeg, delte Sorg
og Glæde. Han var den, næst min Hustru, til hvem jeg be
troede mine mange Idéer i 11 Aar. Han havde lige saa stærkt
Tro paa som jeg, at der burde ofres i en Gerning, om den til
Gavns skulde lykkes. Og naar jeg, efter at have forhandlet
dette eller hint med mine Medlærere, og han kunde mærke lidt
trykket Stemning i Huset, saa sagde han gerne: „Har Du Tro
paa Sagen, saa lad andre mene, hvad de vil, vi g aar paa med
Mod og Haab.“ Dalum kunde maaske været ledet bedre, end
jeg har formaaet; men man vil forstaa Betydningen af at have
et Menneske som Boes, der aldrig tvivlede om, at vi burde sejle
med alle Sejl oppe.“
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Alle Sejl oppe! Det var netop Jørg. Petersens Løsen; men
som det Stemningsmenneske, han var, kunde han en Gang imel
lem blive noget forknyt og tung i Sindet. Han kunde ikke godt
taale Modgang; heldigvis havde han som oftest Medbør, og da
var han „altid paa Vej“ og for fulde Sejl, hjemme som ude.
Hjemme var han en udmærket Lærer og Leder, en meget
dygtig Landmand og en sjælden gæstfri Mand. I sin Hustru
havde han en trofast, virksom og kyndig Medhjælp; han elskede
sin Hustru og Sønnerne, hvad han dog sjældnere lod andre
mærke; men da en af Sønnerne døde og en anden senere var
alvorlig syg, da mærkede man hans dybe Kærlighed til dem og
hele Hjemmet. — En Tid lang virkede han meget udad til,
navnlig med at holde Foredrag, hvortil han altid havde talrige og
taknemmelige Tilhørere. Han var stærkt med i Agrarbevægelsens
første Røre, han fik oprettet „Odense Omegns Landboforening“
og var dens Formand, var i en Aarrække Fællesdommer ved de
fynske Dyrskuer, tilsidst Statstyreskuekommissær, Medlem af
Landhusholdningsselskabets Bestyrelsesraad, var Medlem af Land
bohøjskolens Tilsynsraad, og endelig skrev han nogle Smaaskrifter
om Malkning og Mælkens Behandling, som fik en sjælden stor
Udbredelse. Nogle Aar før sin Død modtog han Dannebrogs
ordenens Ridderkors.
Nu hviler han med Fred i sin Grav paa Dalum Kirkegaard,
og hans mange Venner Landet rundt har her paa Skolens Grund
rejst ham en mægtig Mindesten til Ære for ham og i taknemme
lig Erindring om hans Liv og Gerning. Han fortjener at mindes
baade i Bavta og i levende Hjærter. Mindet lader vel ofte som
ingen Ting, det er dog et lønligt Kildespring!
Sang:
„Nu skal det aabenbares.“

Forstander Th. Madsen-Mygdal gjorde derefter rede for Ind
samlingen, der har indbragt ialt 4096 Kr. 21 Øre, og for Pen
genes Anvendelse, dels til Mindestenen og dels til Maleriet, og
efter at han havde gjort Forsamlingen bekjendt med hele Mødets
Ordning, indbød han alle de mødte til at være Skolens Gjæster
ved Kaffebordene umiddelbart efter Mindestenens Afsløring.
9
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Saa mange, som der kunde faa Plads, samledes nu omkring
den med Flag dækkede Mindesten og paa Landevejen, der holdtes
spærret af Politiet under Højtideligheden, og efter Sangen:
„Lad Lykkens Ganger springe“

holdt Formanden for Foreningen „Dalum Lærlinge“, Avlsbestyrer

Hans Conradsen, Lundsgaard, Afsløringstalen:
Vi satte en Bauta ved Alfarvej paa Skolegrund,
den pranger ej, men jævnt den fortæller kun
om en Manddomsgjerning god.

Naar Forstander Jørg. Petersens gamle Lærlinger og Venner
paa Skolens Jubilæumsdag har ønsket at rejse ham et Mindes
mærke her tæt ved Skolen, som han grundlagde gjennem sin
store og betydningsfulde Manddomsgjerning, da er det ikke af
Pligt, men kun en ringe Tak for, hvad han og Dalum har
været for os.
Han var en Banebryder, en Folkets Adelsmand, en mandig
Kraft blandt Danmarks Barnesjæle, hans Livsværk er hans lyse
Eftermæle.
Det er Jørg. Petersens stoute og bramfrie Personlighed, det
Livsværk, han gjennem sin Skolegjerning øvede til Gavn for
den danske Ungdom og det danske Landbrug, der for os og vor
Samtid rummer de største og bedste Minder om ham. Men vi
véd, at der kommer en Tid, hvor vore Minder og vort Vidnes
byrd ikke længere formaar at bevare hans Navn, men hvor
Historien og Stenene skal bære det til de Slægter, der kommer.
Jørg. Petersens gode Ven, Forstander Emil Dam, Brøderup,
nævnte i en Tale for 3 Aar siden: „Naar der rejses et Mindes
mærke for Jørg. Petersen, da maa det ikke blive en sleben og
kunstnerisk udsmykket Sten. Den Sten, der skal bære hans
Navn, bør helst være, som Naturen har dannet den.“
Det er det, der efter Evne er søgt at naa; ti Jørg. Petersen
var ikke en sleben og kunstnerisk udsmykket Type; han var
med hele sin djærve og mandige Personlighed som groet op af
den danske Jord. Paa den stod han fast, den og dens Natur
elskede han uden dog at være jordbunden.
At elske Frihed, være sig selv og sin Gjerning forstaa, det
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var det, han gjennem sin Skolegjerning vilde lære den danske
Ungdom, derfor fylkedes vi om ham, og derfor skylder vi ham
Tak. Ja, vi skylder ham Tak for saa mange Ting baade i det
daglige Virke og ude i de videre Kredse, vi kjender hans Spor,
og vi mærker endnu hans Haand. Ja, lad os da, idet vi lader
Dækket falde fra dette Mindesmærke, samle vor Tak og vor
Anerkjendelse i et „Ære være Forstander Jørg. Petersens Minde“.
Vi overgiver da denne Bauta til Dalum Landbrugsskole og
beder dens Styrelse gjennem Tiderne om at pleje, frede og holde
dette Minde i Ære.
Formanden for Bestyrelsen af „Dalum Landbrugsskoles Legat“,
Forpagter F. Hempel Syberg, udtalte derefter:
Da „Dalum Landbrugsskoles Legat“ ejer Skolen her, saa vil
jeg gjerne paa Bestyrelsens Vegne udtale en inderlig Tak for det
dyrebare Mindesmærke, som her er rejst for Forstander Jørg.
Petersen, og som for Efterslægten er et uforglemmeligt Vidnes
byrd om denne Mands store Betydning baade som Skolemand
og som Foregangsmand paa Landbrugets Omraade.
Det vil være os en Glæde at drage Omsorg for, at Mindes
mærket bliver fredlyst og bevaret.
San£*

„Udrundne er de gamle Dage.“

Deltagerne spredte sig nu ud over Skole-Ejendommen for at
se Mark og Bygninger og afløsende hinanden ved Kaffebordene.
Kl. 5 samledes vi igjen om Talerstolen, og efter Sangen:
„Hvad Solskin er for det sorte Muld“

holdt Hans Appel følgende Foredrag:
Det nye, som der ved Kjøbet af „Koids Skole“ den 5. Juli
1886 skaffedes Plads til og ydre Betingelser for, var ikke saa
fremmed og afveg ikke saa meget fra den Skolegjærning, der
hidtil var øvet paa denne Plads, som enkelte af C. Koids tro
faste og forstaaende Venner forestillede sig, og som bl. a. fik
Udtryk i en ældre, god Kvindes Mund med de Ord: Jeg kan
ikke lide, at 1 vil gjøre Koids Skole til en Forstandsskole! —
Havde Jørg. Petersen levet og kunnet være med her i Dag,
saa vilde han have vidnet det samme, som jeg nu vil prøve paa
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at give Ord, at naar vi vovede os til at øve Skolegjærning i den
samme Skolestue, hvor C. Koids mægtige Tale havde lydt, saa
var det fordi vi følte os baarne af den samme Aand, som gjorde
Kold til det gode Redskab i Guds Haand. Ikke saaledes, at vi
i nogen Maade tænkte paa at blive Koids og andre Højskolemænds Efterfølgere og Fortsættere, men paa den Maade, at vi
vilde gjøre vor Gjærning i Guds Navn og til hans Ære.
Og vort Mod til Gjærningen styrkedes, da vi kom sammen
med de Mænd, der havde kaldt ad os, ti de vilde netop have
en Landbrugsskole paa denne Plads, idet de frygtede for, at en
Højskole-Gjærning altid vilde lide under en uafvændelig Sam
menligning med den ved C. Koids Død afsluttede Guldalder.
Og vort Haab til Fremtiden grønnedes, da de samme Menne
sker senere med And. Knudsen i Spidsen kom og sagde: Her
er 10,000 Kroner kontant og her er 5 Aars Rente-Penge til
10,000 Kroner. Skal vi saa kjøbe Skolen? — Jørg. Petersen
sagde Ja, og Ejeren J. P. Lebæk sagde ogsaa Ja, selv om han
tøvede lidt længe herhjemme i Dag for 25 Aar siden. Jeg forstaar saa godt, at han tog Tid til at overveje. Han og hans
Hustru, C. Koids Søster, Marie, havde ikke blot taget Sæde,
men de havde ogsaa taget Arv efter C. Kold; og vilde der nu
ikke komme en fremmed Aand til Huse. Vilde nu ikke her,
hvor det sande og virkelige Aandsfrihedens Banner havde vajet
saa kækt og saa frit, vilde her nu ikke komme en Materialisme
til Orde, som kunde vanhellige Huset?
Vore Personer var ikke kjendte, og selv om det var en Trøst,
at vi kom fra gode Hjem, hvor Kristendom og Folkelighed sad
til Højbords, saa havde vi selv understreget det meget stærkt,
at vi vilde holde en rén Landbrugsskole og hverken ved Ord
eller Miner give nogen en Forestilling om, at naar de rejste til
Dalum Landbrugsskole, saa kunde det erstatte et Ophold paa
en Folkehøjskole.
Jørg. Petersen var meget omhyggelig for at faa dette sagt i
det første Møde i Februar Maaned 1886, hvor vi samledes med
fynske Landmænd, indbudte af Valgmenighedspræst Frederik
Nygaard, og hvor Muligheden for et Samvirke blev drøftet. Men
jeg vil gjærne have sagt det i Dag til denne Forsamling, som
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er kommen fra nær og fjærn, dels for at holde Fest med os for
25 gode og lykkelige Arbejdsaar, og dels for at ære den Mands
Minde, der gik foran i dette Arbejde og som tidlig faldt paa
Arbejdspladsen, fordi han levede efter hans eget Ord: Hellere
lade Maskinen gaa for fuld Kraft, til den sprænges, end lade den
gaa for halv Kraft i den dobbelte Tid.
Jeg vil gjærne sige til Eder, at naar vi med saa stor Styrke
hævdede, at vi vilde holde ren Landbrugsskole, saa var det for
at værne os imod at faa Lærlinger med fejle Forudsætninger,
og fordi vi følte med os selv, at vi slet ikke ævnede at øve en
Højskolegjærning, saaledes som vore Lærere paa Askov og Testrup
og som de paa Tune øvede den.
Paa den anden Side lagde vi ikke mindste Skjul paa, at Tonen
i vor Skolestue skulde være den samme som i Højskolestuen,
og at vi helst tog mod de Lærlinger, som forud havde været
paa en Højskole, baade fordi, at saadanne Lærlinger kom med
øvede Øren og med opøvet Færdighed i de almindelige Skolefag,
men først og fremmest fordi de kom med Øjet opladt, lysvaagent
for alt stort og skjønt herneden, men med de dybe Længsler
velbekjendt kun fyldestgjort ved Glans fra Evigheden.
Det betød altsaa ikke noget Brud med Fortiden, at J. P.
Lebæk solgte Skole-Ejendommen til Jørg. Petersen, og at Lebæk
i Dag har taget Sæde mellem Festdeltagerne er for mig noget
af en Borgen for, at vort Skolearbejde ikke er gaaet helt ud af
Sporet og ikke er bleven Højskole- og Friskole-Folkene fremmed,
selv om Dalum Landbrugsskole i høj Grad har formet sig efter
Tidens Krav.
Vi gik da ogsaa trygge i Lag med Arbejdet, og BygningsForholdene var den Gang saaledes, at efter Rejsningen af en
Gymnastiksal, en lille Ombygning i „Thors-Hammeren“ Skaft
for at faa de to Gulvstuer i god Forbindelse med den ovenover
liggende Lejlighed, og Indretning af et Par Elevkamre, saa kunde
Skolen begynde sit første Skoleaar den 4. November 1886.
Til Aabningsdagen var der mældt 32 Lærlinger. Den først
indtegnede var Aksel Melby, Søn af Sognepræst M. Melby i
Asperup. Da jeg en Dag nogen Tid efter mødte Fru Melby i
Odense og i min Tak for Indmældelsen nævnte, at hendes Søn
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var den først indmældte, udbrød den gamle Kvinde: Saa skal
Deres Skole nok gaa godt, ti min ældste Søn var den først ind
mældte Elev paa Askov Højskole, og den Skole gaar jo ud
mærket godt!
Og hvor er Fru Melbys Spaadom ikke gaaet i Opfyldelse.
Ja, er det dog ikke næsten som et Æventyr, naar vi nu ser os
omkring. Hvilken stor og rig Udvikling er der ikke foregaaet
i de 25 Aar; stor her paa Stedet og stor rundt om os i det
hele Land.
Aabningsfesten indlededes med Grundtvigs Skolesang: „Hvad
Solskin er for det sorte Muld“ og derefter talte Jørg. Petersen,
Frimenighedspræst C. Appel, Højskoleforstander L. Schrøder,
Valgmenighedspræst F. Nygaard og Hans Appel. Den ny Gym
nastiksal var fyldt til sidste Plads. —
Da Gaardejer Hans Hansen fra Søllinge bød Farvel, sagde
han: Min Søn maa vel nok komme om et Par Dage! Der kom
flere i den følgende Tid, saa vi snart naaede Tallet 37.
Jeg brugte Æventyrets Navn om den Udvikling, som har
fundet Sted, og jeg kan knap forstaa, at 1886 ikke ligger meget
længere tilbage.
Det var i Andelsmejeriernes første Dage; vi var i hvert Fald
ikke den Gang klar over den store lykkebringende Virkning, som
Andelstanken kunde skaffe det danske Landbrug. I vort Øre
lød endnu Raabet fra hundrede Aar tilbage: Fælle er sælle, og
vi tog kraftige Snubtag med Mejeribestyrer Torben Jensen i Gis
lev og Gaardejer Anders Hansen, Rolfstedgaard, i Forhandlingen
om Spørgsmaalet: Andelsmejeri eller Fællesmejeri.
Vi holdt paa Fællesmejeriet, naar Idealet Hjemmedrift skulde
opgives, ti vi var bange for den kolde Flertals-Haand, og vi
frygtede for, at Ansvars-Følelsen skulde blive svækket.
Paa dette Punkt tog vi fejl. Livet lærte os det, og Docent
N. J. Fjord og Konsulent B. Bøggild hjalp os til hurtigere at
nemme det.
Til Koids Skole hørte ialt 42 Tdr. Land af meget forskjellig
Godhed. J. P. Lebæk havde i de senere Aar drevet Marken i
2 af hinanden uafhængige Dele, og da Sukkerroe-Dyrkningen
optog en ikke lille Del, saa vil det forstaas, at Ko- og Svine-
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staldene ikke svarede til en Landbrugsskole, hvor Teori og
Praksis gjærne skulde falde bedst muligt sammen. Det var i
Begyndelsen af de „saakaldte daarlige Tider“, at vi kom i Gang
her. Men som vi ingen Sinde lagde Skjul paa, at Midlet til at
komme over Besværet og Vanskeligheden med at klare sig, var
dygtige og tænksomme Landmænd, som med Flid og Arbejd
somhed skulde bruge Jorden med det Hovedformaal for Øje, at
skaffe Køer og Svin det bedste Foder til Produktionen af Smør
og Flæsk, saaledes tog Jørg. Petersen det som sin Opgave at
lede Jord- og Husdyrbrugets Udvikling her paa Stedet saaledes,
at det ikke blot blev et Mønster-, men tillige et økonomisk i
sig selv hvilende Landbrug.
Vi fik trange Kaar i Løbet af det første Aar. Vor unge, dyg
tige Medarbejder, Niels Hansen fra Jandrup var allerede en af
Tuberkulose-Sygdommen mærket Mand, da han kom i Efteraaret. Han var inde paa, at han ved Hærdning: Spadsereture
og Sang kunde styrke sit Legeme, men han blev svagere, en
voldsom Blodspytning traadte til, og Døden indhentede ham, før
Vaaren endnu var inde. — Jørg. Petersen blev ogsaa syg, meget
syg, og en Dag troede han selv, at Døden nu ogsaa var kom
men for at hente ham. Under disse Forhold maatte vi lade vore
gode og flinke Lærlinger rejse før Tiden, de fik hver 10 Kroner
i Tilbagebetaling, og der blev for første Gang saa underligt tomt
i den gamle Skolegaard.
Da lærte vi endnu bedre end hidtil at lægge vor Hjærtes
Sag og vor Manddoms Gjærnings Sag i Guds stærke Faderhaand,
og vi, der her paa Stedet oplevede dette, har kun Tak og Lov
og Pris ved Mindet om disse Tider.
Jørg. Petersen blev rask igjen. Han havde en kraftig Natur.
Vi tog ikke i Betænkning at fortsætte, og med den gode Til
slutning af Lærlinger og med fuld Klarhed over, at vort Arbejde
i Skolestuen skulde støttes af „Bedriften“, blev der nu i 1887
bygget en Kostald, som, da den store Lade med det høje Straatag
nok kunde rumme Straafoderet, fik den ejendommelige lave Over
del, som den staar med den Dag i Dag. Heste og Vogne flytte
des over i den gamle Kostald, den staar iøvrigt den Dag i Dag
inde midt i Gaarden, og i Hestenes og Vognenes Rum blev der
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nu indrettet Kamre til Lærlinger. Anden Vinter begyndte med
54 Lærlinger. Det var ældre udviklede Karle med Ben i Næsen.
De vidste, hvorfor de var kommen, og de vilde have Nytte af
deres Ophold her. — Ja, det var jo det herlige ved den første
Tid, da alle kom af egen Drift, og de tog godt fra. Naar vi nu
særlig mindes andet Skolehold paa den Maade, saa er det fordi,
at efter 3 Ugers Forløb, saa mødte hele Flokken og mældte:
Vi kan ikke være tjent med den Hjælper, I har faaet!
Jeg nævner ikke dette i nogen Maade for at gjøre den brave,
dygtige Mand, der her var kommen paa en fejl Hylde, kjed af
det, men det vil forstaaes, at dette Optrin
gav os alvorlige Tanker, og vi forstod, at
skulde vi vinde frem med en Skolegjærning, som vi havde tænkt os den, saa
skulde vi sikre os en Medhjælp, som
kunde staa for Skud.
Vi blev hurtig enige om, at kunde
vi faa vor gamle Tune-Kammerat, Niels
Anton Hansen til Hjælp, saa vilde vi være
godt stillet. Han var imidlertid i fuldt
Arbejde ovre paa Ladelund Landbrugs
Jakob E. Lange
skole, og vi stod nu ind under Jul over
24 Aar
for den Kjendsgjerning, at vi trods gjentagne Forsøg ikke kunde stille vore flinke Gutter tilfreds. Da
mældte Jakob E. Lange sig til Tjeneste, og om hans Tilflytning
kan siges: han kom, han saa, han vandt. Ti han havde aldrig
saa snart sat sin Fod inden for Døren og lukket sin uforbeholdne
og friske Mund op, før Jørg. Petersen sagde: Lad os prøve, og
De begynder altsaa sammen med os første Dag efter Juleferien.
Og Jakob E. Lange passede saaledes ind i Arbejdet, at selv
da Forhandlingerne med Niels Anton Hansen førte til, at han
fra 1. November 1888 knyttedes til Skolen, saa betød det ikke
Jakob E. Langes Afgang, tværtom. Jakob E. Lange lukkede vort
Vindue mod Vest helt op, og vi fik travlt med at overveje,
hvorledes det kunde blive muligt, at vi alle fire kunde faa stadigt
Skole-Arbejde hele Aaret rundt, og Overvejelserne endte med,
at vi hen paa Vinteren udsendte Meddelelse om, at der den 1.
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Maj 1889 aabnedes en 3 Maaneders Skole for Mejerister, som
mindst to Aar paa to forskjellige Mejerier havde deltaget i det
praktiske Mejeriarbejde.
Ved denne Meddelelse strøg vi det sidste muligt endnu til
stedeværende Indtryk af, at vi havde næret Betænkeligheder ved
Andelsmejeri-Driften, og vort Arbejde i Mejeriskolen gik — lige
som det fremdeles er Tilfældet — ud paa at hjælpe de frem
tidige Mejeribestyrere frem til Dygtighed og til fuld Forstaaelse
af den ansvarsfulde Stilling, de har som Landbrugets mest be
troede Medhjælper.
Arbejdet med de to Skolehold faldt da ogsaa udmærket i
Traad med hinanden, og efter den i 1890 foretagne Paabygning
af Elevbygningen, saa den nu i to Etager gav Plads til mange
flere Lærlinger, var vi i Grunden naaet frem til den Størrelse
af Skolen, som Jørg. Petersen og jeg — selv i vore lyseste Øje
blikke havde tænkt os som Idealet. Kunde vi en Gang naa 80
Lærlinger, saa vilde vi betragte os som Lykkens Yndlinger. Dette
Tal naaede vi allerede i 1889, og der kom nu en Række gode
Arbejdsaar, hvor vi fire holdt trofast og kammeratlig sammen.
Jørg. Petersen udvidede Skolebygningerne derved, at han i
1892 byggede Forstanderboligen ude i Haven, og da han sam
tidig kjøbte mere Jord og af den Grund ogsaa udvidede Avls
bygningerne, voksede Skolearbejdet og Arbejdet med Avlsbruget
en sund og naturlig Vækst sammen i god Harmoni.
Niels Anton Hansen og Jakob E. Lange byggede sig egne Bo
liger, hvad jeg allerede gjorde i 1887, og den voksende Lærlingeflok fik Plads i de omkringboende Naboers ubenyttede Stuerum.
Jørg. Petersen havde nu ogsaa faaet en udmærket Hjælper
til det praktiske Arbejde i Søren Boes. Jeg véd, at om Jørg.
Petersen havde staaet her i Dag, og Søren Boes havde levet,
saa vilde han have sagt Søren Boes Tak for hans gode Medhjælp;
og han vilde maaske have tilføjet: Søren Boes Arbejde var saa
iøjnefaldende, at da en Flok gamle Lærlinger en Sommer besøgte
Skolen, og over for Jørg. Petersen roste de kraftige Afgrøder
paa den rene Mark, hvortil han svarede, at det jo i Grunden
ikke var hans Fortjeneste, saa skyndte de sig at sige: „Nej,
det véd vi nok, det er jo Søren Boes, der staar for det!“
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Skolens Lærere blev tagne stærkt i Brug. Fra allerførst af
i Foredrags-Foreningerne, senere af Landboforeningerne. Da
„Dansk Mejeristforening“ i sin Tid opfordrede Redaktør P. H.
Nygaard og Niels Anton Hansen til at overtage Redaktionen af
Mælkeritidende, saa var Jørg. Petersen meget ivrig for, at Niels
Anton Hansen og jeg tog os dette Arbejde paa. Og Jørg. Peter
sen var taknemmelig for, at Niels Anton Hansen udførte de
landskjendte Ajleforsøg.
Jørg. Petersen indkjøbte paa ny Jord, saa hele Skolens Jordtilliggende blev
Tdr. Land og fik en afrundet Form. Avls
bygningerne fik igjen en tilsvarende Udvidelse, og hele Avls
bruget blev en saare lønnende Forretning.
Lærlingeflokken voksede. Fra 1895 var Lærerkræfterne bievne
øgede med den unge Landbrugs-Kandidat Hans Clausager, og i
ikke saa faa Aar udviste Indmældelses-Protokollen, at Jørg. Peter
sen aarlig maatte skrive til omkring 40 unge Mænd, at Skolen
ikke havde Plads til dem. Det gav Tryghed, og det gav Mod.
Skjønt jeg selv har megen Part i Sagen, og min Tale derfor
let kan staa Fare for at blive til Selvros, saa holder jeg mig dog
ganske sikkert til Sandheden, naar jeg siger, at i Slutningen af
Halvfemserne havde Dalum Landbrugsskole vundet sig et Navn
som en god Skole med gode Lærerkræfter og med en Forstander,
der forstod at drive et praktisk Land- og Husdyrbrug, som be
talte sig.
At dette virkelig var Tilfældet, ses bedst af Begivenheden i
Aar 1900.
Jørg. Petersen og mange af Skolens Venner fandt det ufor
svarligt Aar efter Aar at sige Nej til saamange unge Mennesker,
som gjærne vilde paa Skole. En ny Kreds af Mænd droges
med ind i Overvejelserne, idet Fyens Stifts patriotiske Selskab
havde vedtaget at standse Landbrugsskolen i Odense. Og da
samtidig hele Verden og ikke mindst vort eget Lands Forsøgs
væsen greb mere og mere om sig, og Lærernes Fortællestof
derved i høj Grad blev øget, saa kom det til at staa for Jørg.
Petersen, at Dalum Landbrugsskoles fremtidige Vel krævede en
Udvidelse saa stor, at der blev indrettet et Damp-Mejeri, og at
der blev Plads til 140 Landbrugslærlinger. Derved vilde der
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blive Raad til at holde flere Lærere, og Undervisningen saavel
i Landbrugsskolen som i Mejeriskolen kunde blive baade mere
tidsmæssig og forsvarlig.
Da Jørg. Petersen tidlig paa Aaret 1900 kundgjorde denne
sin Plan for Skolens Venner og gamle Lærlinger, ja, da viste
det sig, som jeg før nævnte, at det hidtidige Skolearbejde havde
vundet sig et godt Navn, ti de til Bygge-Foretagendet søgte
Pengemidler strømmede rigelig ind.
Vi kunde derfor i November 1900 begynde Skolearbejdet i
nye, store og gode Rum, saaledes som de findes i Brug den
Dag i Dag. — Omkostningerne var den Gang 70,000 Kr. Heraf
var de 56,000 Kr. et saakaldt Andelslaan med en Bestyrelse,
som paa Laangivernes Vegne modtog Renter og Afdrag, der ind
til den Dag i Dag skulde indsættes i Sparekassen, for at det
som i Dag kunde være bleven bestemt, om Laangiverne vilde
have deres Penge udbetalt med 4 pCt. aarlig Rente, eller de i
det Sted vilde overtage Skoleejendommen og udbetale til Jørg.
Petersen en nærmere fastsat Kjøbesum, ti i saa Fald vilde der
jo være kontante Penge for Haanden til en saadan Ordning.
Jørg. Petersen sagde allerede den Gang ved flere Lejligheder:
Naar jeg til 1911 har arbejdet her i 25 Aar, saa er jeg vist
færdig og maa helst overgive Arbejdet i andre og yngre Hæn
der, derfor vil jeg gjærne nu aabne Muligheden for, at Skole
ejendommen kan gaa over til at blive en selvejende Institution.
Maa jeg sige det med det samme. Jørg. Petersen oplevede
ikke 1911, men hans Ønske med Hensyn til Ejendoms-Forhol
dene blev opfyldt, ja, langt over Forventning. Og naar And.
Knudsen særlig bliver nævnt med Tak i 1886, saa maa vi sær
lig nævne F. Hempel Syberg med Tak i 1908.
Skolen ejes nu af Venner og Lærlinger, og yngre, stærke
Hænder har taget Ledelsen paa en saadan Maade, at Tilgangen
af Lærlinger og Mejeriskolens Udvidelse til at vare i 8 Maaneder
har nødvendiggjort betydelige Byggeudvidelser efter Jørg. Peter
sens Død.
Skolearbejdet fik i 1900 foruden bedre Arbejdsrum tillige en
stor og meget værdifuld Støtte i den kostbare og righoldige
Samling af Undervisnings-Materiel fra den nedlagte „Fyens Stifts
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patriotiske Selskabs Landbrugsskole“, som Bestyrelsen overlod
Dalum Landbrugsskole til afgiftsfri Laan og Brug.
Lærlingerne strømmede til, saa der blev overfyldt Hus. Unge
Lærerkræfter toges i Brug. Efter Hans Clausager kom J. Søren
sen, nu Folketingsmand for Hjørring-Kredsen, Magnus Skov, Kon
sulent i Kontrolfyring, H. B. Koch, Fynboernes HusdyrbrugsKonsulent, Th. Mogensen, Sekretær for „De samv. fynske Land
boforeninger“ og Redaktør af „Fyns Stifts Landbrugstidende“, A. P.
Jacobsen, Konsulent i Frederiksborg Amt, Morten Nielsen, Lærer
ved Asmildkloster Landbrugsskole, alle Mænd, som passede godt
ind i Arbejdet, og som kun forlod Dalum, fordi mere selvstæn
dige og bedre lønnede Stillinger kaldte ad dem.
I April 1901 fik Skolen sin faste Gymnastiklærer, idet Knud
Nørregaard da knyttedes til den. Indtil da havde Jakob E.
Lange sammen med en af Skolens Lærlinger ledet Gymnastik
undervisningen.
Om Skolens nuværende Forstander og Lærere skal jeg ikke
tale i Dag, men kun sige, at Jørg. Petersen udmærket forstod
at knytte Mænd til Skolen, saa Arbejdet har kunnet fortsættes
uden Standsning og uden bratte Overgange, selv da Sygdom
holdt vi ældre Lærere borte fra Skolestuen i kortere eller læn
gere Tid, eller da Niels Anton Hansen flyttede fra os til sin
Forsøgsgaard.
Ja, selv da det sværeste kom, da Jørg. Petersen blev syg til
Døden, saa havde han faaet Forholdene ordnede saaledes, at
Forstanderskabet gled over i Th. Madsen-Mygdals Haand uden
Spor af Tronstridigheder, og uden Brydninger af nævneværdig Art.
Og naar jeg nu i Dag ser tilbage paa de 25 Aar, saa er
det ud over en travl og mangeartet Virksomhed, der knytter sig
til Dalum Landbrugsskole og dens Lærere.
Tidens mange saavel aandelige som materielle Rørelser er
kommen i inderlig og forstaaende Berøring med Skolemændene
her. Her har hersket stor Travlhed, og Lærerne har aldrig
nogen Sinde været en Flok Ja-Brødre. Det gik endda saa vidt,
at Jakob E. Lange og Niels Anton Hansen udvekslede Meninger
i „Højskolebladet“ om de Tanker, som Henry George har sat
ind i Verden. Ja, da Agrar-Bevægelsen havde sin Blomstringstid,
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skrev et politisk Dagblad, at Statsunderstøttelsen burde tages
fra Dalum Landbrugsskole, eftersom det maatte være et splid
agtigt Hus, hvorfra Jørg. Petersen og Jakob E. Lange kunde
rejse ud med saa forskjellige Meninger om Ordningen af vore
Samfunds-Forhold. Jeg tror endda det gik saa vidt, at der var
nogen, som raadede Jørg. Petersen til at give Jakob E. Lange
sin Afsked.
Jeg nævner disse Forhold for at faa sagt, at Lærerne her
paa Skolen har været stillet frit, men under Ansvar for de dem
overdragne Undervisningsfags Udmøntning, og at Jørg. Petersen
mere saa paa Skolens Tarv end paa egne Fornemmelser.
Naar jeg i Begyndelsen af min Tale nævnte, at Dalum Land
brugsskole var fulgt godt med Tiden, saa gjælder dette ikke
mindst alle de ydre Hjælpemidler og alt, hvad Nutids-Menneskene
kræver af en tidssvarende Skole. Alle Lærlinger har nu smaa
Kamre med Kakkelovn og elektrisk Lys. Her er Bade-Indret
ning og flisebelagte Gange.
Til Støtte for den mundtlige Undervisning er her nu mange
flere Hjælpemidler end for 25 Aar siden, men i én Henseende
er der ingen Forskjel, og det er, at Lærere i Undervisningen
fremdeles skal stave paa A B C’en. — De danske Marker er
endnu ikke rene, de danske Køer giver endnu for lidt Mælk og
Smør, og Regnskab over den store Omsætning mellem Jord og
Stald, mellem Plantebrug og Husdyrbrug savner vi fremdeles.
I 1886 stod vi over for den bedrøvelige Kjendsgjerning, at
Kartoflerne havde svigtet, at Ærterne mældte sig syge, og at
Kløveren var bleven træt. Det er bedre nu, men det gjælder
fremdeles, at dansk Landbrug maa hovedsagelig støtte sig til
Dyrkningen af Græs, Roer og Korn. — Her er sket store Frem
skridt. Jeg husker endnu saa tydeligt et Landbrugsmøde, hvor
jeg i et Foredrag om Sædskiftet krævede et Skifte dyrket med
Roer; ikke en eneste af de tilstedeværende praktiske Landmænd
vilde holde med mig, hverken om Muligheden af at faa saa
mange Roer passet eller at faa Kreaturerne til at fortære dem.
— Nu vil mange holde med mig, men jeg maa ganske vist
tilføje: Vi har nu mange store Roemarker rundt i Landet, men
de er ikke alle holdt rene. Dette er en stor Fejl, ti ingen
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Steder gror Ukrudtet saa frodigt som i den muldede, velgjødede
Roemark, og det er en Misforstaaelse, at det er Roemarkens
Skyld, at Tidselen nu paany er ved at blive en Landeplage, ti
Sandheden er jo den, at det er Landmandens, Ejerens Skyld,
det er dog ham, der har Skjøde paa Ejendommen, og det er
ham, der bestemmer, hvad der skal gro paa Marken.
Nu som for 25 Aar siden er stort Kreaturhold og stor Smør
produktion den eneste Udvej for danske Landmænd i Alminde
lighed til at skaffe sig de nødvendige Indtægter. Kvægløst
Landbrug kan være meget lønnende, men slaar flere end 1 Procent
af de egentlige jorddyrkende Landmænd ind derpaa, saa vil det
snart blive en daarlig Forretning.
Maalet for en Landbrugsskole-Gjærning er saaledes nu den
samme som for 25 Aar siden. Vi skal hjælpe de unge til Forstaaelse af sig selv som Landmænd, fortælle dem om indhøstede
Erfaringer med Brugen af Jorden og Brugen af Husdyrene, gjøre
dem fortrolige med Brugen af alle de gode Hjælpemidler, som
nu staar til vor Raadighed.
Og vi skal først og fremmest hjælpe dem til Forstaaelse af,
at dette at faa Lov til at dyrke den danske Jord, er et betroet
Gode, der forpligter Brugerne til at frembringe det størst mulige
Udbytte og give de flest mulige Hænder lønnende Arbejde.
Strømmen, der nu i mange Aar er gaaet fra Land til By,
maa vi have vendt; men det sker først, naar Landbrugsarbejdet
for de samme Timers Arbejde kan give den samme Løn som
Fabriksarbejdet. Og saa vist som Landbruget fra Naturens Haand
er Danmarks bærende Erhverv, saavist maa ogsaa dets Arbejdere
kunde tjene den samme Løn, som Haandværkets og Industriens
Arbejdere.
Mod det Maal skal der stiles, og vi maa kræve af vor Folkerepræsentation og vort Lands Regjering, at Lovgivningsarbejdet
støtter disse Bestræbelser, og ikke som hidtil ved kunstige Be
skyttelses-Systemer skaber Virksomheder, der i Kraft af denne
egentlige Stats- eller Folkeunderstøttelse kan udbetale højere
Lønninger end som Landets Hoved-Erhverv i sin ypperste Skik
kelse kan magte.
Dalum Landbrugsskole tog fra første Færd Sigte paa at hjælpe
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danske Jordbrugere — smaa som store — til Rette med at faa
det mest mulige ud af Bedriften, men ved Siden deraf vilde vi
hjælpe dem alle til at forstaa, at Livet er mere end Maden og
andet end Fornøjelser.
Danske Landmænd har taget hellig Arv fra vor rige Fortid;
de maa aldrig glemme, at Fædres Jord og Fædres Arv værnes
maa til eget Tarv. Vi har en Folkesag at værne om, og det
gjør vi kun ved at leve med i de store Spørgsmaal, der drejer
sig om Hjærtets Ret til at leve med i alt, hvad der kalder ad
det dybe og det inderlige, som bor i vort Menneskebryst. Ti
det ægte danske er ikke det tyske, vi har en dansk Kultur og
et dansk Aandsliv at værne om.
Men der skal et vist Velvære til for at kunne være med.
Arbejdet skal løftes op af Sliddet. Og i samme Grad som Land
brugsskolen kan hjælpe de unge til at gjøre deres Gjærning med
Kjærlighed, og give dem Mod til at leve med som danske i vort
skjønne gamle Fædreland, i samme Grad vil Skolen fremdeles
vinde Folkets Yndest.
Sang:
„Ord i Mund og Skrift i Bog.“

Efter Foredraget tog Fotograf G. P. Jacobsen, Odense, et
Billede af Forsamlingen, som dog ikke alle kunde komme inden
for Rammen, og nede ved Mindestenen flokkedes flere Skole
hold for igjen at blive fotograferede sammen.
Klokken Syv blev der kaldt sammmen til Festmaaltidet i den
store Redskabshal, hvor der var dækket til 500 Mennesker. —
Her tog Skolens Husmoder, Fru Madsen-Mygdal, med en hel
Stab af unge Piger imod os med smukt pyntede Borde i den
med Grønt tjællede Hal, der med sit Jordgulv ret egnede sig
for denne Sommeraftens Fest, idet de opvartende travle Pigers
Færden ikke hørtes. Der opvartedes med „Salt“ og Gemyse,
Steg og Jordbær, og Drikken var Rødvin. Maden var udmærket,
og den Del af den, som skulde være varm, var det. Det hele
kostede hver 1 Vs Krone.
I tre Timer vekslede nu Sang og Tale, men det vil føre for
vidt at gjengive det hele. Jeg maa derfor indskrænke mig til
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de Taler, som havde mere almindelig Interesse, ogsaa for Læsere,
som ikke var tilstede.
Forstander Th. Madsen-Mygdal bød Velkommen til Bords og
bad dem, som ønskede at tale, om at henvende sig til ham.
Første Taler var:
Landstingsmand Jørgen Pedersen: Da den Mand, som be
gyndte Skolen paa dette Sted, var gaaet bort, var der ingen, der
i Længden kunde fortsætte Gjerningen som Højskole; dertil havde
han været en for stærk og ejendommelig Personlighed. Og
det var da i sin gode Orden, at Skolen fortsattes som Land
brugsskole.
En saadan Skolegjerning stod ikke i Modsætning til den,
Kold havde øvet. Tvertimod, den dannede en naturlig Fort
sættelse deraf. Thi vel var det for Kold Hovedformaalet at hjælpe
Mennesker aandelig tilrette, vække deres Interesse for og bringe
dem i det rette Forhold til Livets højere Magter; men det var
saa langt fra, at hans Undervisning i nogen Henseende bar
Præget af opstyltet Aandelighed med Foragt for de hverdagsagtige
Forhold, det jævne, daglige Arbejde, at den tvertimod stod i
nøjeste Forbindelse dermed. Jævnlig citerede han sin Moders
Ord: „Hold dig til Jorden; det er den, du skal have din Føde
fra!“ Og han lagde netop overordentlig Vægt paa, at hans
Elever kunde blive praktisk dygtige Mennesker med „Lyst, Drift
og Kraft“ — Udtrykkene er hans egne — til at tage deres Gjerning i Livet op og til at omfatte denne Gjerning med samme
Interesse, hvad enten den hørte til de overordnede, blandt Menne
sker mere ansete Stillinger, eller den faldt indenfor Rammen af
de mange, der som Tjenestefolk og ved almindeligt legemligt
Arbejde tjener deres Brød.
Og er det ikke netop Landbrugsskolens Opgave at give de
Unge, som besøger den, Interesse for, Indsigt i og Lyst, Drift
og Kraft til at udføre det Arbejde, der venter dem i Livet?
De fleste af dem kjender vistnok en lille Historie, jeg læste
som Barn. En Mand havde to Sønner og ejede et Hus og en
lille Jordlod. Da han mærkede, at han skulde dø, kaldte han
sine Sønner til sig og sagde: Ja, nu gaar jeg bort. Jeg har
ikke Guld eller Gods at efterlade jer, men i den lille Jordlod
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her udenfor ligger gjemt en stor Skat. Naar I søger flittigt efter
den, vil I nok finde den.
Naa, Manden døde og blev begravet, og længe varede det
ikke, før Sønnerne tog fat paa at søge efter Skatten. De gjennemgravede dybt den hele Ager fra den ene Ende til den anden,
men de fandt ingen Gryde med Guldpenge eller andre Kostbar
heder. De maatte da antage, at deres Fader havde været fejl
underrettet. Men saa opdagede de, at Ageren bar en Afgrøde
langt rigere end nogen Sinde før, og da gik det op for dem, at
det den Gamle havde ment med Skatten, var Jordens naturlige
Frugtbarhed, der nok skulde give sig tilkjende som Løn for et
stort og udholdende Arbejde.
Naar Faderen ikke havde sagt sine Sønner dette ligefrem og
i almindelige Ord, maa Grunden vel have været den, at han har
frygtet for, det da ikke skulde gjøre den ønskede Virkning. Dette,
at Arbejdet er Vejen til Velstand, hører jo til de gamle, alminde
lige og almindelig anerkjendte Sandheder. Maaske havde Søn
nerne hørt denne Sandhed saa tit, at den for dem havde tabt
sin Friskhed eog dermed Evnen til at bringe dem til at tage fat
med fornøden Energi og Udholdenhed. Faderen har derfor ment,
det var nødvendigt at give dem en særlig Opstrammer ved at
vække deres Forventning om, at Arbejdet for deres Vedkommende
kunde give et særligt Udbytte, rigt og af usædvanlig Art.
Landbrugsskolen har den samme Opgave overfor de Unge,
som den Gamle havde overfor sine Sønner: at vække deres
Lyst, Drift og Kraft til at tage fat paa Arbejdet. Men den skal
ikke bruge det Middel, han brugte. Den skal ikke hos dem
vække Forventning om, at der ved et Slumpeheld naas store
Resultater; den skal bringe dem til at tage fat paa Arbejdet med
klar Forstaaelse af, hvad der ad den Vej kan naas. Og dertil
har den jo i vore Dage fortræffelige Midler.
Den har Teoriens Oplysninger, bekræftede - af de praktiske
Erfaringer.
Den har talrige gode Eksempler, hvis Værdi fremgaar af de
opnaaede Resultater.
Den har udmærkede Undervisningsmidler, og den har en
Stab af vel uddannede, kyndige og interesserede Lærere, der
10*

— 148 —

har den rette Forstaaelse af, hvor nødvendigt det er, at Teori
og Praksis samvirker, naar man skal naa et tilfredsstillende
Resultat.
Hvad den Skole, som Jørg. Petersen og Hans Appel for 25
Aar siden rejste paa dette Sted, ved disse Midler har formaaet at
udrette i Retning af at vække Interesse, sprede Lys, fremme
Foretagsomheden og styrke Energien, erkjender vi alle, og vi
vil alle være enige om at ønske, at Dalum Landbrugsskole under
sin ny Ledelse maa fortsætte i samme gode og frugtbare Spor.
Til de gode Eksempler, en Skole kan henvise til, hører ikke
mindst dem, den kan opvise for sit eget Vedkommende. Vi véd,
hvilken Vægt der her er lagt paa, at Driften af Skolens Jordbrug,
hvad enten man færdedes i Stald eller Mark, kunde fremtræde
mønsterværdig, og vi véd, hvad der i Retning af Byggefore
tagender og Anskaffelser af forskjellig Art er gjort for at bringe
denne Læreanstalt fuldt paa Højde med Udviklingen.
Naar jeg før sagde, at vi ønsker alle for Dalum Landbrugs
skole, at den maa fortsætte i samme gode Spor som hidtil, er
der maaske dog Grund til et lille Forbehold. I det Tempo, hvori
Jørg. Petersen i de senere Aar dirigerede Farten, kan der for
nuftigvis ikke fortsættes. Hvad han foretog i Retning af Bygge
foretagender og Udvidelser, vil utvivlsomt for nogen Tid i det
væsentlige fyldestgjøre de Krav, der kan stilles til en Skole om
at være med Tiden. Og videre bør en Skole ikke gaa i sin
Foretagsomhed, end at den al Tid har fast Grund under Fød
derne. Udviklingen staar ikke stille, og Fremtiden vil stille sine
Krav om yderligere Fremskridt; men hvad her er bragt tilveje
er saa stort, at Tempoet i denne Henseende nu kan sættes noget
ned, uden at man derfor behøver at komme uden for den gode
Leveregel, som Jørg. Petersen har givet et saa træffende Udtryk
i en Sætning under sit Billede: „Aldrig færdig — men al Tid
paa Vej.“
Men ved Siden af Landbrugsskolens egentlige Gjerning i
Forhold til Eleverne har den en anden Opgave, hvis Betydning
ikke maa undervurderes. Den skal være et Centrum for det
fremskredne Landbrug paa sin Egn; den skal i adskillige Tilfælde
repræsentere over for dem, Landsmænd eller Fremmede, der
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søger Oplysning om Udviklingen og Fremskridtet, og den skal
villigt aabne sine Døre for Drøftelse af Tidens Spørgsmaal,
saavel som for faglige Sammenkomster inden for Landbrugets
Omraade.
Det er en Opgave, der ingenlunde er let. Den stiller i flere
Retninger store Krav til Virksomhedens Ledere i Skolen og i
Huset; det vil Jensine Petersen med Rette kunne tale med om.
Men den har som sagt sin store Betydning. Vi vil ønske for
Dalum Landbrugsskole, at den ogsaa i den Henseende maa være
i Stand til at hævde de gode Traditioner.
Men lad mig dertil føje endnu et. I sine Krønikerim lægger
Grundtvig det gamle Rom følgende Ord i Munden:
„Verdensklogskab er mit Navn,
derfor stræber jeg at knytte
hele Verdens sande Gavn
til hver enkelts Egennytte,
glipper det, som let kan ske,
var det dog en stor Idé.“

Man kan vel nok sige, at det glippede. Der kom en Magt,
som var stærkere end Egennytten, og som erobrede Verden i
større Udstrækning end selv det mægtige romerske Rige. Men
Ideen om at knytte Verdens sande Gavn til den enkeltes Egen
nytte døde ikke; den blomstrer frodigt den Dag i Dag. Den er
Fader til al privilegeret Valgret, knyttet til Penge eller Hart
kornet, til Tallet paa Køer eller Svin, hvor saadan endnu findes;
den er et Hovedmoment i al Stands- og Klassepolitik, hvad enten
denne ytrer sig fra oven eller fra neden, og den gjennemsyrer
i den Grad vor daglige Tilværelse, at intet som den er i Stand
til at skabe Ufred, Misfornøjelse og Utilfredshed.
Nu falder det ikke mig ind at ville tildele Landbrugsskolen
den Opgave at udrydde Egennytten af Verden eller udrydde
Troen paa, at vil man udrette noget, maa Egennytten spændes
for som Drivkraft. Egennytten er lige saa gammel og lige saa
sejglivet som Arvesynden. Men sandt er det nu alligevel, at
de store Tider i et Folk, de Tider, man kan kalde de lykkelige
Tider, det er dem, hvori Egeninteresserne i nogen Maade holdes
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nede og Villien til at løfte i Flok af Hensyn ikke blot til egen
Fordel, men til fælles Vel, kjendeligt træder i Forgrunden.
De store og lykkelige Tider er ikke Hverdagstider, og den
Villie til at se bort fra sit eget og fæste Øjet paa det fælles,
som i en stor og lykkelig Tid kan bryde stærkt igjennem, den
vil ikke til Stadighed kunne opretholdes. Men ved al god Op
lysning kan der gjøres noget for at udvide Synet over de snævre
Egeninteresser og berede Sindet for den Følelse af Fællesskab,
som hører til, for at et Lands Beboere med Rette kan betegnes
som et Folk. Og det hører med til mine gode Ønsker for Dalum
Landbrugsskoles Fremtid, at den gjennem Arbejdet for at oplyse
og dygtiggjøre de Unge maa kunne yde sit Bidrag hertil.
Skal vi tømme et Glas for Dalum Landbrugsskole med Ønske
om. at det maa lykkes den anerkjendte dygtige Mand, som man
har haft det Held at knytte til Skolen som Leder, og hans Hustru,
sammen med de gode Kræfter, ældre og yngre, han har til Med
hjælp, at føre Skolen videre i det gamle Spor, saa dens Virk
somhed fremdeles maa blive en værdig Fortsættelse af den, der
er udfoldet i de forløbne 25 Aar.
Det ske!
Derefter talte Forpagter F. Hempel Syberg: Dagen i Dag er
ikke alene en Festdag, men ogsaa en Mindedag, og jeg vil der
for gjerne fremdrage nogle faa af de Minder, som jeg har op
bevaret om vor kjære afdøde Forstander.
Jørg. Petersen havde jo mange Venner, hvad den store Kreds,
der er samlet her i Dag, udviser, og at han rummede os alle i
sit Hjerte, det tvivler ingen af os om.
En Udtalelse af ham til mig for nogle Aar tilbage tyder paa,
at han ønskede, vi skulde have Indtryk af, hvor højt han skat
tede os. Han sagde til mig: „Du skal vide, at jeg hver Dag,
jeg begynder min Skolegjerning, mindes mine Venner,“ og senere
gjentog han denne Udtalelse for mig. Da jeg ikke véd, om han
har sagt det samme til mange af os, fremdrager jeg dette
dyrebare Minde om ham i Dag, det peger paa hans Hjertes
Rummelighed.
En anden Udtalelse af ham, der kom frem under et af mine
Besøg hos ham, da han laa paa sit langvarige Sygeleje, vil jeg
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ligeledes gjerne have fremdraget her i Dag. Den lød saaledes:
„Det er ingen Sag for mig at ligge her saa syg og hjælpeløs,
saa længe jeg har min egen Sine til Sygeplejerske; hun plejer
mig Nat og Dag — blot hun kan holde ud, for stærk er hun
jo ikke.“ Vi véd, at hun holdt ud til det sidste.
Naar jeg fremdrager denne Udtalelse, er det, fordi vi ikke
maa glemme ved denne Lejlighed at mindes den trofaste Støtte,
Fru Jørgen Petersen har været for sin Mand og for Skolen gjennem de mange Aar.
At hendes Interesse for selve Skolens Fremgang og Vækst
var stor fremgaar bl. a. af en Udtalelse af hendes Mand for en
Del Aar tilbage, da der stod en Udvidelse af Skolen for Døren.
Han kom til mig paa Gjelskov for at drøfte Spørgsmaalet om,
hvorledes de fornødne Pengemidler dertil skulde skaffes til Veje.
Han udtalte: „Vi har jo endnu 15,000 Kr. tilbage af Sines
Penge, de vil gaa med og maaske næppe slaa til.“ Da jeg tilraadede at gaa en anden Vej, fordi det forekom mig voveligt at
anvende Restkapitalen paa denne Maade, svarede han mig, at
det gik Sine vist næppe ind paa; men han vilde tale med hende
derom, jeg skulde saa faa Resultatet at vide. Et Par Dage efter
skrev han til mig: „Det gik som jeg sagde dig, min gamle Ven.
Sine siger: Skolen først!“ og dermed var altsaa den sidste Rest
af hendes Formue sat i Skolen. Men det var jo langtfra alene
ad den Vej, at Fru Jørg. Petersen støttede Dalum Landbrugsskole
gjennem de mange Aar; hendes Dygtighed og Økonomi i den
daglige Bedrift er noksom bekjendt og anerkjendt, men ved Siden
deraf glemte hun jo aldrig at sprede Hygge inden for Hjem
mets Døre.
Skulde jeg oprulle et Billede af de to kjære Menneskers
Livsførelse, saadan som de staar for mig, saa ser jeg dem an
bragt i en Baad, Bølgegangen er ikke ganske blid, vor kjære
Ven sidder med Aarerne og slider af fuld Kraft, Sveddraaberne
perler ned ad ham — hans Hustru sidder ved Roret og styrer,
stadig spejdende efter at parere de værste Bølgeslag, indtil hun
paa et givet Tidspunkt kommanderer: Nu Aarerne ind, min Ven!
Samtidig lægger hun Roret om og styrer mod smuldt Vande.
Vi kan vel let blive enige om at sige Fru Jensine Petersen
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en dybfølt hjertelig Tak for hendes trofaste Styre gjennem de
mange Aar og slutte med at ønske hende, at det Hjem, hun
har bygget lige over for Skolen, og det nu rejste dyrebare Mindes
mærke i nogen Maade maa yde hende lidt Erstatning for de
Tab, hun har lidt.
Men først og sidst ønsker vi dig, kjære Jensine, Guds Vel
signelse og Fred i de Dage, der kommer.
Derefter talte Gaardejer J. P. Lebæk, Bøjlsvang: Det er nu
25 Aar siden, at jeg solgte Ejendommen til Jørg. Petersen, og
det er i Aar 50 Aar siden, at Kold kjøbte Jorden af Gaardfæster
Jørgen Pedersen i Hjallese. Det er altsaa for Ejendommens Ved
kommende et Jubelaar, og det er derfor, jeg har Lyst til at med
dele Forsamlingen lidt om< hvordan Marken da saa ud, og hvor
ledes det gik til, at Kold kjøbte den. Et gammelt Kort, som
er tegnet af Povlsen-Dal, udviser, at Marken har Boniteringstal
fra Takst 7 til 19. Arealet var 41 Tdr. og 3 Skpr., delt ved
Grøfter og Vandløb i 5 uregelmæssige Stykker, hvoraf en Del
laa uopdyrket hen med Popler, Buske, Sumpe og Stenhobe.
Stammer af Poplerne staar endnu som Højstolper i den store
Kornlade.
Det var i Vinteren 1860—61, at jeg var Elev hos Kold i
Dalby. Jeg mindes godt, at Kold da gik med Planer om at
bygge en ny og større Skole i Nærheden af Odense. Han øn
skede at faa Jord for at frembringe en Del af sit Forbrug til
Skolens Husholdning. Gaardejer Johan Steffensen i Aasum var
en Ven af Kold og hans Gjerning; han gav Kold et Vink om,
at der mellem Odense og Aasum var en Lod til Salg. Paa
Lodden var en lille langstrakt Høj, der kaldtes Palnetokes Høj,
og Kold, hans Søster Marie og Povlsen-Dal talte noget om at
bygge en Skole paa denne Høj.
Men af flere Grunde blev der ikke noget af det. I det samme
Aar, altsaa 1861, fik Johan Steffensen Kik paa Hjallese-Lodden.
Kold og han besaa den, og Johan Steffensen vilde ikke gaa fra
den, førend den var kjøbt. Kold har fortalt, at han ved at se paa
Lodden og tænke paa at skulde dyrke den, blev grebet af Angst
i den Grad, at han maatte sidde en Stund paa en Grøftevold og

— 153 —
bede Gud om Kjærlighed og Kræfter til at tage Arbejdet op,
hvis det skulde være den Plet, han skulde dyrke.
Da Johan Steffensen mærkede, at Kold var bleven frygtsom,
sagde han til Kold: Marken vil jeg have kjøbt i Dag, og jeg
lover Dem, at jeg skal hjælpe Dem og staa Dem bi med Raad
og Daad, hvis De beslutter at tage den.
Dette Tilsagn kom til mig som fra en højere Magt, sagde
Kold, og hjalp mig til at sige Ja. Dette, mener jeg, er et fint
Bidrag til den gode Johan Steffensens Eftermæle.
De gik saa til Hjallese og afgjorde Handelen. Kjøbesummen
blev 8900 Rigsdaler Rigsmønt, hvilket findes bemærket i en
Vurderings-Forretning af 18. December 1862, udført af Sognefogederne H. Rasmussen af Hjallese og N. Knudsen af Hunderup.
Ejendommen med opførte ny Bygninger, Besætning og Inventar
blev da vurderet til 17000 Rigsdaler.
Efter Kjøbet af Marken fik Kold travlt med at faa rentefri
Laan tegnet hos Venner omkring i Landet, og naar han var
hjemme, lavede han Grundrids og Tegninger.
Hans Søster har fortalt mig, at han vovede endog at føje
Taarn og Spir til paa Papiret, og at han, da hun vilde mene,
det var for meget, sagde: „De kommer nok med Tiden; thi
Taarnet er den folkelige Oplysnings og den borgerlige Virksom
heds Symbol, lad saa Spiret med Korset og Stjernen være Kir
kens.“ Dette blev jeg mindet om ved at se, at Taarnet er nu
kommet flere Steder.
Men Kold fik ogsaa det, han bad om i Frygtens Stund.
Marken blev ryddet, drænet og gjødet efter en større Maalestok,
og den gav store Fold. Da jeg i 1870 overtog Ejendommen,
bemærkede Justitsraad B., at min Formand havde skummet
Fløden, og at jeg maatte nøjes med Mælken. Men jeg fik ikke
Grund til at klage paa Ejendommens Flødeprocent.
Senere talte Hans Appel:
Først min bedste Tak for det Leve, der nylig blev raabt for
mig, og Tak til Mejeribestyrer J. Brask, Kildedyb, for den kjønne
og forstaaende Maade han talte for mig paa. Men dernæst har
jeg faaet Lov til at tale lidt til de 5 Mænd, der i 1886 lagde
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et godt Arbejde ind for at faa Landbrugsskolen i Gang. Da jeg
af Pastor Fr. Nygaard havde faaet stadfæstet, at Skolen var at
faa til Kjøbs, og at her paa Fyn var Sindelag til at støtte Jørg.
Petersens og mit Foretagende, saa skrev jeg over til gamle
Kjendinger hver i sin Egn: Til Jørgen Nørrelund i Baaring og
Thomas Nørrelund i Haastrup, som jeg havde kjendt siden 1868,
Peder Nielsen, Ravndrup Vænge, som vi blev kjendt med paa
Tune Landboskole i 1876, Anders Knudsen, nu Dyrupgaard, som
jeg var bleven kjendt med under Soldater-Tjenesten i Odense 1879,
og Hans Johansen, Revninge, som jeg havde lært at kjende paa
Tune Landboskole. — Svarene var meget opmuntrende, Fyn
boerne syntes godt om vore Planer og vilde gjærne være med at
arbejde for Virkeliggjørelsen af dem. —Jørgen Nørrelund, Peder
Nielsen, Anders Knudsen, Anders Hansen, Rolfstedgaard, og
Lars Sørensen, nu i Næsbyhovedbroby, kom ind i Udvalget
fra 1886. De er alle fem til Stede her i Dag, og idet jeg
herved bringer Eder Skolens og min personlige Tak, ikke blot
for Eders Arbejde den Gang, men for Eders trofaste Venskab i
de 25 Aar, saa véd jeg, at I er enige med mig, naar jeg særlig
retter Takken til Anders Knudsen. 1 valgte ham jo selv til For
mand den Gang. Og siden har han været vor fortrolige Raadgiver,
som vi med Hensyn til Skolearbejdet har delt ondt og godt med.
Han bragte os i Forbindelse med mange gode Mænd og
Kvinder og med Kirke og Skole, saa han er samlevet med vor
Gjerning og hele vor Tilværelse.
Tak skal I have og derigjennem Tak til Fynboerne for den
Gjerning, vi fik herovre.
Imellem Talerne lød Sangene frisk og frejdig. Mange flere
havde som sagt Ordet, bl. a. Johannes Petersen Dalum, der ud
talte en inderlig Tak paa hans Moders, egne og Søskendes Vegne,
men alle indtegnede Talere, deriblandt Jakob E. Lange og And.
Knudsen, naaede ikke frem, idet der blev almindeligt Opbrud
til Ti-Toget.
Forstander 77?. Madsen-Mygdal sluttede derfor kort af med
paa Skolens Vegne at udtale en hjærtelig Tak for denne gode
Dag, som havde givet saa megen Opmuntring og godt Mod til
at fortsætte.
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Landbrugsmødet.
Anden-Dagen, den 6. Juli Kl. 8, holdt Foreningen „Dalum
Lærlinge“ Generalforsamling i Høresalen, og Kl. 10 samledes
Mødets Deltagere i Gymnastiksalen, hvor Kontorchef, Landbrugs
lærer Johs. Kyed holdt følgende Foredrag:

Mejeribrugets Udvikling og nuværende Tilstand.
Ved en Lejlighed som denne er det jo naturligt i korte Træk
at give en Oversigt over Mejeribrugets Udvikling i de forløbne
25 Aar for derigennem at komme til Klarhed over, om det, der
er naaet, er tilfredsstillende, og om man ved at gaa frem i
samme Spor kan betrygge en økonomisk Fremtid.
Som Indledningen til det moderne Mejeribrug har man vel Lov
til at regne med afdøde Professor Th. R. Segelckes første Arbejder,
der kom frem for 50 Aar siden. Det Grundlag, som han i For
ening med afdøde Docent N. J. Fjord gav os til at bygge de nu
henrundne 25 Aar paa, var saa godt, at man alene ud herfra maa
have Lov til at vente en rig Udvikling, thi gennemgaar man
de Indlæg, som Segelcke gav i Tresserne, kan man ikke noksom
beundre den Forudseenhed og Grundighed, der gaar igennem
dem, og som stiller den gamle Professor i et helt andet Lys
for os, der kun kendte ham i de senere Aar. Hans Forarbejder
og Fjords Forsøg, hvorom der alene vedrørende Mejeribruget
foreligger 14 Beretninger før den Tid, vi skal gennemgaa (1886 —
1910), skal jeg ikke nærmere komme ind paa. Dog kan der
være Anledning til f. Eks. at nævne et Punkt i et Indlæg af
Segelcke angaaende Mælkens Fedme (1861—62), hvor han gør
opmærksom paa, at ikke alene de enkelte Køer, men ogsaa de
enkelte Besætninger viser en større Forskel med Hensyn til
Middelfedme, end man vist i Almindelighed antager, en Forskel,
der paa Besætninger paa indtil 100 Køer, naar alt andet —
undtagen Mælkefedmen — er lige, kan beløbe sig til 7—800
Rigsdaler for et Aar.
I 1877 slaar Professor Segelcke stærkt til Lyd for isaf
kølede Vogne paa Jernbaner til Forsendelse af Smør og afkølede
Rum i Dampskibe. I Forbindelse med dette er det fristende
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med det samme at oplyse, at vi nu — 34 Aar efter — ikke
er i Stand til at forsende vort Smør i Kølevogne til Tyskland,
vor Fremtids-Kunde, idet Statsbanerne ikke ejer de fornødne
Vogne, og de Kølevogne, der haves, maa ikke benyttes til Smør
forsendelse, uden for saa vidt der ikke er Brug for dem til
anden Forsendelse af letfordærvelige Varer. Man faar her et
Indtryk af, at det er ikke saa meget Idéer, der har manglet,
som et godt Arbejde for at faa disse gennemført i Praksis.
1861 indledede vi som nævnt det moderne Mejeribrug der
ved, at vi ved Segelckes Ansættelse som Konsulent faar Teori
og Praksis nøje knyttet sammen.
1863 bygger vi det første Fællesmejeri, d. v. s. behandler
flere Gaardes Mælk paa ét Sted (Marslev).
1878 holder Centrifugen sit Indtog, og dermed har vi den
naturlige Betingelse for at samle Mælken fra flere Gaarde til
ét Sted.
1882 oprettedes som bekendt det første Andelsmejeri.
Vi staar i 1886 med Andelssystemet fuldt prøvet og med
en Del fortrinlige Forsøgsresultater at bygge paa. Som nævnt
før, vilde det være ganske naturligt, om vi i de forløbne 25
Aar finder en stærk Fremgang.
Man træffer inden for nævnte Tidsrum to særlige Virkeperioder: den ene fra 1886—90, den anden fra 1894—99.
I den første Periode var det økonomisk daarlige Aar, og
dette har uden Tvivl sin store Andel i, at man med forstærket
Energi fortsatte med Oprettelsen af Andelsmejerier, med Forsøgs
arbejdet og Lovgivning samtidig med, at man ude i det prak
tiske Arbejde gennem faglig Organisation og Oprettelse af Mejeri
skoler søgte at dygtiggøre sig. Gennemgaar man Fortegnelsen
over de vigtigste Mærkesager, finder man paa Lovgivningens
Omraade: Margarineloven, Ansættelse afen Landbrugskonsulent
i England og Oprettelse af to ny Konsulentpladser. Forsøgs
laboratoriets Udstillinger sættes i Gang, og i 1891 begyndte
Bøtteudstillingerne. Dansk Mejeristforening oprettedes, og Mejeri
skoler begyndte paa Ladelund og Dalum o. s. v.
Ikke mindst maa nævnes Indførelsen af „Renkultur“ paa
Mejerierne til Brug ved Flødens Syrning.

— 157 —

Den anden Virkeperiodes Begyndelse falder sammen med
Noteringsforandringen i 1894 og de som Følge heraf elendige
Forhold for Smørrets Afsætning.
Noteringsforandringen medførte, at der var en Tid, hvor der
ikke kunde noteres Priser, statistisk set; vi havde ganske vist
en Notering, men den blev i lang Tid ikke respekteret hverken
i England eller herhjemme; man afregnede Mejerierne indtil
22 Kr. under Top og i bedste Tilfælde 7—10 Kr. under. Virk
ningerne af dette uventede Slag blev, at man fra Landbrugets
Side satte alle Kræfter i Bevægelse for at forbedre vort Smør;
man faar en ny Virkeperiode, der kan regnes fra 94 — 99.
I denne Periode (se Oversigtstabellen) tog man særlig Sigte
paa at forbedre Forsendelsesforholdene, idet man f. Eks fik af
kølede Lagerlokaler for Eksportørerne, ligesom der begyndtes
med Forsendelse af Smør i afkølede Lastrum. Ligeledes gik
det stærkt frem i nævnte Aar med at faa Pasteurisering af Fløde
indført, idet man jo her havde et godt Middel til Forbedring af
Smørkvaliteten. En Følge af Noteringsforandringen var ogsaa
Oprettelsen af Mejeriforeningerne og Smøreksportforeningerne.
I det hele faar man Indtryk af, at de store øjeblikkelige øko
nomiske Tab havde en heldig Virkning for Fremtiden.
I de siden den Tid forløbne halve Snes Aar er der udover
en enkelt vigtig Sag, Smørmærkeforeningen (se Oversigten), intet
nævneværdigt at bemærke. Man kan maaske heraf slutte, at
der ikke har været særlige Opgaver i de forskellige Retninger,
og at man maaske har trængt til nogle rolige Aar, i hvilke Re
former og Forsøgsresultater har kunnet bringes til at virke i det
praktiske Liv. Opgaver har der været og er der tilstrækkelige
af, men det kan jo have været fuldt berettiget, om man i nævnte
Aarrække har benyttet Tiden til at fordøje.
Hvorledes har nu denne Fordøjelse været? Jeg har søgt at
gøre det op paa enkelte Omraader:
Afregningen — Afkølingen — Deltagelse i Organisations
livet — Deltagelse i Smørbedømmelser.
Nævnte Forhold kan opgøres rent statistisk, men de aller
fleste Ting, der kan tages som Tegn paa, at man har forstaaet
at udnytte den Viden og Erfaring, der gennem Aarene er er-
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hvervet, kan kun ansættes skønsmæssigt og mit Indtryk er, at
man i de senere Aar, der økonomisk set har været gode, har
ofret for megen Tid paa en gensidig personlig Analysering og
ikke været tilstrækkelig opmærksom paa den Uro, der paa for
skellige Omraader har været fremme, og som ingenlunde har
gavnet vort Mejeribrug. Sidste Efteraar, hvor Englænderne tyde
lig tilkendegav deres Misfornøjelse — en Misfornøjelse, hvis
Berettigelse fra alle Sider herhjemme blev anerkendt — bragte
Alvoren frem. Der blev afholdt mange Møder og vedtaget Re
solutioner, man arbejdede løs paa Kvalitetsbetalingens Gennem
førelse, der blev truffet Foranstaltninger paa en Del Mejerier,
særlig med Hensyn til Forbedring af Afkølingsforholdene, i et
Omfang, som vi i flere Aar ikke har kendt. Lovgivningen gik
i Gang med en ny Smørlov o. s. v. (Berettigelsen af Klagerne
fra England viser Opgørelsen af Bøtteudstillings-Bedømmelserne
— se „Fyns Stifts Landbrugstidende“ Nr. 9, Aarg. 1911).
Kan man nu vente sig, at Mejeribruget efter dette Storm
varsel vil faa en ny Virkeperiode, eller kan man tænke sig, at
man vil slaa sig til Ro med, at Klagerne er forstummede, og
at vi nu har faaet Lovgivning med Hensyn til Vandindhold i
Smør, Fratagelse af Lurmærket m. m.
Hvis det sidste skal være Tilfældet, vil det uden Tvivl ikke
vare længe, før det næste Stormvarsel kommer. Vi maa ikke
slaa os til Ro, fordi Klagerne er forstummede — ej heller vente
paa, at Lovparagraffer og Opfindelser skal gøre Underværker;
vi bør handle og bringe Forholdene i Orden i det daglige, prak
tiske Liv, samtidig med at vi i Forening gennem velordnede og
kraftige, handledygtige Organisationer faar de Foranstaltninger,
der kræver fælles Arbejde, gennemførte.
Uden at komme nærmere ind paa de Opgaver og Foran
staltninger, der bør fremmes, vil jeg gerne have Lov til at pege
paa de Forhold, der for mig staar som en Hindring for Mejeri
brugets Trivsel.
I vore Andelsmejeriers første Aar, hvor man særlig trængte
til at løfte i Flok, var der uden Tvivl et vist Storsyn paa For
holdene, man var optaget af Arbejdet udadtil, optaget af at vinde
en Plads paa Markedet og derigennem forbedre de økonomiske
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Forhold. Dette medførte uden Tvivl, at man lod dem handle
og føre an, der viste sig bedst egnede dertil. Senere er det
traadt tydeligere frem, at dette at dele Ansvar sløver Ansvars
følelsen ; man ser det altfor ofte ved vore Mejerier, og man maa
derfor arbejde henimod, at den upersonlige og tildels ansvars
løse Afgørelse af Sager vedrørende Mejeriets Drift, der har Ind
pas paa et altfor stort Antal Mejerier, forsvinder. Ved det up< rsonlige og ansvarsløse forstaas, at man lader Generalforsam
lingen afgøre og bestemme Forhold vedrørende Mejeriels Drift,
som de enkelte Andelshavere ikke med Indsigt kan træffe en
Afgørelse i. Det er derfor ganske uforsvarligt, at en Bestyrelses
Mandat er saaledes, at den ikke kan træffe bindende Aftale i
alle Forhold vedrørende Mejeriets Drift. Ligeledes er det en
stor Misforstaaelse og en fejlagtig Opfattelse af sin Stilling, naar
Bestyrelsen eller Formanden forelægger til Generalforsamlingens
Afgørelse Sager, som man ikke har turdet tage Standpunkt til
eller træffe Afgørelse i og tage Ansvaret for.
Et Arbejde for en Indskrænkning i Generalforsamlingernes
Afgørelsesret og Indførelse af Afgørelsespligt for Bestyrelsen vil
i høj Grad være heldig for Mejeribrugets Trivsel. Mange vil
maaske stemple det som udemokratisk, men i saa Tilfælde har
man ikke gennemtænkt Sagen; thi hvor i Livet — det være
sig i det politiske eller økonomiske — har man Folkeafstemning
i den Grad, som Tilfældet er inden for vore Andelsmejerier?
Det demokratiske bestaar i, at man alle har samme Ret til at
vælge, — vælge Mænd, der har Indsigt og Handlekraft, og som
er sig deres Ansvar bevidst. Naar man har været med til at
træffe Valget, maa man som menig Andelshaver finde sig i de
Afgørelser, der bliver truffet med Hensyn til Mejeriets Drift, saa
længe som Bestyrelsen handler forsvarligt. Jeg er klar over,
at det vil tage Tid, før den Tankegang trænger sig frem alle
Vegne, men lægger man Mærke dertil, vil man se, at det gaar
bedst dér, hvor denne Tankegang er raadende. Paa saadanne
Steder vil man ogsaa finde, at der sidder Mænd, som tør paa
tage sig Ansvaret for deres Handlinger, og at disse Handlinger
ikke er dikteret af den indre Stemme. „Hvad mon Flertallet
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vil?“, men er dikteret af: „Det bør af Hensyn til Mejeriets
Trivsel være saaledes.“
Et andet Forhold, der ogsaa har stor Betydning for det
enkelte Mejeri og Mejeribruget som Helhed, er Mejeribestyrerens
Stilling. Her bør Landmanden i egen Interesse arbejde hen til
hurtigst muligt i alle Mejerier at tage den Utryghed bort, der
er en Følge af, at Bestyreren skal paa Valg hvert Aar og ofte
vælges af Generalforsamlingen.
Dette er en Skaben Uro hos Bestyreren og hos Andels
haverne, hvilke sidste — om ikke for andet, saa af Hensyn til,
at de med god Samvittighed kan afgive deres Stemme — under
søger, om der nu ikke kan være noget at udsætte; ofte er der
noget at udsætte, men det, man finder at udsætte, vedrører des
værre mange Gange slet ikke Bestyrerens Forhold til Mejeriets
Drift. Man bør ikke af Vanens Magt bibeholde et saa uheldigt
System. Tænk, om vi alle hvert Aar skulde have slig en Af
gørelse, om vi skulde blive ved vort Arbejde eller ej.
Man vil som Svar herpaa pege hen til, at vore Mejeribe
styrere som Regel er i Pladserne mange Aar. Dette afkræfter
ikke, at Uroen for Stillingen alligevel er der, og, naar Systemet
kun skader, og man ingen Eksempler kan vise for dets Nytte,
saa bør man arbejde bort fra det.
Forholdet medfører tillige, at Personligheden hos Mejeribe
styreren udviskes, og at hans Handlekraft, der først og frem
mest skal komme Mejeriet til Gode, svækkes.
Man opnaar ved det nuværende System, at der kommer for
mange frem, som mener, at „Stemningen“ mere end Arbejdet
skal kunne holde sin Mand oppe.
Jeg har indskrænket mig til at pege paa disse Forhold, thi
de staar for mig som meget betydelige Hindringer for videre
Fremskridt i Mejeribruget. Det, vi mangler, er som paavist
ikke Idéer, saa længe der endnu er meget tilbage med Hensyn
til at føre de allerede prøvede Idéer ud i det praktiske Liv, men
det, vi bør gøre, er at fjerne de Hindringer, som findes, for at
man kan anvende hele sin Energi paa de Arbejder, der bør
fremmes saavel hos den enkelte Mælkeproducent, i det enkelte
Mejeri som ved de store Fællesopgaver, der endnu venter paa
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at blive løst. Kan man i en stærkere Grad end hidtil blive
enige om at handle og handle sagligt og lade dette ene være
bestemmende for Handlingerne, da er det meste naaet.

Oversigt over Mejeribrugets Udvikling 1886—1911.
1886: Forsøg med Afkøling af Smør under dets Henstand
paa Mejeriet og under Forsendelsen. Forsøg med Ost af skum
met Mælk fra Is- og Centrifugemejerierne. Margarineloven (for
tre Aar). Afregning efter Forskel i Mælkens Fedme begynder
paa 8 Andelsmejerier. Mejeriskolen begynder (Ladelund).
1887: Dansk Mejeristforening oprettes. Centralforeningen
for Andelsmejerier i Fyns Stift oprettes.
1888: Den sjællandske Smøreksportforening oprettes. An
sættelse af en Konsulent i England. Revision af Margarineloven.
Den store Udstilling i København, hvor der var permanent Smør
udstilling, hvilket gav Stødet til de sammenhængende Rækker
af Smørudstillinger paa Forsøgslaboratoriet.
1889: Oprettelse af to ny Konsulentposter. Bøtteudstillin
gerne paabegyndes. Forsøg over Flødens Pasteurisering. Forsøg
over tuberkuløs Mælk.
1890: Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning. Brugen
af Renkultur indføres paa Mejerierne.
1891 : Pasteuriseringsforsøg. Sydjydsk Mejeriforening op
rettes.
1892: Den første Bevilling paa 6000 Kr. til Mejeristers Ud
dannelse.
1894: Noteringsforandringen. Eksportforeninger oprettes i
Svendborg, Esbjerg og Hjørring. Det forenede Dampskibsselskab
bygger Kølelager til Eksportører i København. Smørprisstatistiken
paabegyndes. Man begynder at virke for en bedre Forsendelse
af Smør.
1895: Man installerer Køleanlæg i nogle Mejerier. Tyskland
bliver smørindførende Land. Smørpakkeriet i Esbjerg oprettes.
Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk. Syr
ningsforsøg. Forsøg med selvregulerende Pasteuriseringsapparater.
Undersøgelser over Konsistensfejl ved Smør.
n

Tabel I. Andelsmejeriernes
Afkøling
Ishus

Mejerier med

Køle
maskine

Ingen
Afkøling

Deltagelse i Statistikarbejdet
Deltager

Mejerier

Afregningsmaade

Ant.

pCt.

Ant.

171
108
138
152
99
62

73,3
72,2
79,7
77,9
81,8
63,2

56
23
23
23
9
3

pCt.

Ant

Ant.

pCt.

Ant.

pCt.

Ikke efter Forskel
1053 88,1
i Fedmen........... 108 10,9
Faktor 2............. 598 60,2
58 5,8
— 3.............
Fløde Enheder. .. 207 20,9
Fedt Enheder.. . . 22 2,2

632

53,0

141

11,8

Ant.

9,4

Tabel II. Deltagelse for alle Mejerier i:
Smørmærkeforeningen
Medlem

Ikke Medlem

Ikke
Deltager

pCt.

pCt.

24,6 5 2,1
16,7
7 5,1
13,3 12 7,0
11,8 20 10,3
7,4 13 10,8
3,1 33 33,7

Ialt... 729 76,2 138 14,4 90

pCt.

Ant.

Indsendt
Regnskab til
Drifts-Statistik
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over 6 Mili. Pd. Mælk
5—6 — - —
4—5 — - —
3—4 — - —
2—3 — - —
under 2 Mili. Pd. . .

Afregning

Bøtteudstillingerne
Deltager

Mejeriforeninger

Ikke Deltager

Medlem

Ikke Medlem

Antal

pCt.

Antal

pCt.

Antal

pCt.

Antal

pCt.

Antal

pCt.

Antal

pCt.

1326

88,5

173

11,5

1127

75,2

372

24,8

900

60,0

599

40,0
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Aar

Overskudsudførsel

GennemsnitsSmørpris

Aar

1885—86
1886-87
1887—88
1888-89
1889-90
1890—91
1891—92
1892—93
1893—94
1894—95
1895 -96
1896-97

32 Miil.
35 —
47 —
; 52 —
65 —
71 —
69 —
! 72 83 80 90 —
92 -

97,4
98,3
94,2
100,1
95.0
99,8
104,0
99,9
91,9
91,7
88,9
88,1

1897—98
1898—99
1899—00
1900-01
1901—02
1902—03
1903-04
1904—05
1905—06
1906—07
1907—08
1908-09

i Overskuds- Gennemsnitsudførsel
Smørpris

,
!
i

1
<
!

!
;

i
109 Miil. ,
110 109 —
126 —
149 152 — i
151
145 -167 —
175 — '
183 — 1
177 — !

95,6
95,5
99,0
97,1
94,8
95,5
93,5
91,8
98,5
99,8
100,3
99,9

1896: Der begyndes med maskinafkølede Rum i Dampere
til England. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets
Kvalitet.
1897: Forsøg med kemiske Prøver for Pasteuriseringen.
1898: Pasteuriseringen kan siges at være indført paa alle
Mejerier. Mejeriernes Ulykkesforsikring oprettes. Tuberkulose
loven. Mejeriernes Driftsstatistik paabegyndes. Mælkebedømmelse
indføres systematisk paa enkelte Mejerier. Det første alminde
lige Mejeristmøde. Forsøg med forskellige Apparater til Under
søgelse af Mælkens Fedme.
1899: Oprettelse af en Forening til Malkearbejdets Fremme.
Statstilskud til Undermejerister til Ophold paa Mejeriskole. For
søg med Pasteuriseringsapparater.
1900: Undersøgelser over Smørfedts Lysbrydninger.
1901: Smørmærkeforeningen træder i Virksomhed. Forsøg
med Fremstilling af fersk Smør. Forsøg med Afkøling af Jern
banevogne. Chr. Hansens tekn. kern. Laboratorium begynder
Forsøg med Ostelavning af pasteuriseret Mælk.
1902: Forsøg med Lysanlæg i Mejerier.
1905: Forsøg over forskellige Metoder til Fedtbestemmelse i
Mælk. Forsøg med Udluftning af Fløde og med Disbrows Kærne.
Dansk Mejeristforening ansætter en Konsulent i Ostelavning.
n*
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1906: Loven om Handel med samt Ind- og Udførsel af
Landbrugsprodukter. (Revideret 1911.)
1907: Forsøg med Bestemmelser af Vandindholdet i Smør.
1909: Korte Kursus for Mejerister.
1910: Forsøg med Paraffinering af Ost. Centrifugeforsøg.
Mejeriskolerne udvides.

Efter et kort Ophold holdt Landbrugslærer Chr. Kjær-Nielsen
Foredrag om

Fodringsprincipper gennem de sidste 25 Aar.
Inden for saa godt som alle Erhverv og Erhvervsgrene kan
der gennem Tiderne henvises til enkelte Foranstaltninger, Op
dagelser eller Opfindelser af saadan Art, at deres økonomiske
Værdi og Betydning for vedkommende Erhvervsgren straks og
ubestridelig maa erkendes af alle. Ogsaa Landbrugs-Erhvervet
har saadanne Mærkepæle at henvise til, men de er dog vistnok
— sammenlignet med andre Erhvervs — færre og mindre skarpt
tegnede, og kun meget faa — for ikke at sige slet ingen —
falder indenfor det Spørgsmaals Omraade, som jeg skal tale
om her ved denne Lejlighed. Dermed skal ikke være sagt, at
der ikke er arbejdet paa det Felt, og at der ikke kan henvises
til Forandringer og Forbedringer — tværtimod. Fodringsspørgsmaalet har i de sidste 25 Aar saa at sige til enhver Tid været
Genstand for Undersøgelse og Forhandling. Jeg vil kun hævde,
at de Forandringer og Forbedringer, som vi nu mener at kunne
henvise til, ikke kan henføres til bestemte Datoer eller Begi
venheder og siden har staaet fast, de er derimod bleven til
lidt efter lidt, og altid har de været fulgt til Verden af varme
skriftlige eller mundtlige Fejder. Det er forstaaeligt nok, at det
har været saadan, og at noget lignende fremdeles vil blive
Tilfældet. De enkelte Forhold vedrørende den praktiske, øko
nomiske Fodring af Husdyrene er nemlig saa mange og saa
forskelligt sammenkædede, at man kun meget ufuldstændigt kan
overse en enkelt Faktors Rækkevidde.
Det bliver derved saa
uhyre vanskeligt at bevise en Anskuelses eller Erfarings abso
lutte Rigtighed paa det Omraade.
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At der i de forløbne 25 Aar har gjort sig mange forskellige
Anskuelser gældende vedrørende Fodringen, er det let nok at
komme til Kendskab om, det er værre at danne sig en Mening
om, i hvor stor Udstrækning disse Anskuelser har vundet Ud
bredelse og Rod i Praksis samt om deres Virkning.
Det er ogsaa vanskeligt, vel nærmest umuligt, i et enkelt
Foredrag at give en begrundet Fremstilling af Fodringsspørgsmaalets sidste 25-aarige Historie, dertil er den for indviklet og
omfattende. Det kan kun blive et Uddrag.
Det er som bekendt først efter 1860, at Kvægbruget her i
Landet kommer til at indtage en saadan Plads, at man som
Helhed regner det for at have økonomisk Betydning. Korn
salget var fremdeles det overvejende gennem 60’erne. I 1872
er Overskudsudførslens Værdi omtrent lige stor for Salg af Korn
og af Husdyrprodukter; derefter gaar Husdyrbruget rask frem,
mens Kornsalget bliver mindre. Det er ikke saa meget Kon
junkturerne som Spørgsmaalet Rovdrift eller Erstatningsdrift, der
bevirker Omslaget. Først opfodres en væsentlig Del af Kornet,
siden tillige store Mængder af Oliekager og Klid. Havde man
den Gang haft det Kendskab til Kunstgødning og dens Anven
delse, som vi nu har, vilde Forbruget af Kraftfoder næppe være
steget saa hurtigt og stærkt, som Tilfældet var i 8C’erne.
Som et nogenlunde gyldigt Eksempel paa, hvordan man
fodrede i Begyndelsen af den 25-aarige Periode, har jeg til omstaaende Tabel Side 169 uddraget nogle Tal af „Tidsskrift for Land
økonomi“. Den anførte Oversigt er samlet og udarbejdet af da
værende Konsulent, nuværende Professor ved Landbohøjskolen
B. Bøggild. Han skriver selv om disse Tal, at de" stammer fra
Indberetninger fra Gaarde, spredte over hele Landet, og maa ikke
tages som Udtryk for de mest fremmelige Kvægbrug, men kun
skal tjene til at belyse Fodring i al Almindelighed. Betragter
vi nu de første Talkolonner i Oversigten, ser vi, at det gennemgaaende er ret store Besætninger fra 25—160 Køer; antagelig
har det været vanskeligt den Gang at faa et fuldstændigt Regn
skab fra mindre Gaarde. tallene viser endvidere, at der paa
saa godt som alle Gaarde er brugt Rapskager, Palmekager
og Klid, alle øvrige Handelsfoderstoffer er slaaet sammen i én
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Rubrik og udgør kun en ringe Del. Endvidere er der brugt
gennemsnitlig 475 Pd. Korn pr. Ko, hvilket kommer til at ud
gøre en Trediedel af det samlede Kraftfoder. Kraftfodermængden
pr. Dag er noget vekslende, gennemsnitlig 6 Pd. pr. Ko. Roemængden vil vi nu nærmest kalde lille, men vi ser dog, at de
allerfleste har brugt Roer, kun 3 har slet ingen Roeforbrug.
Konsulent Bøggild har omregnet den samlede Fodermængde pr.
Ko i F. E. efter følgende Forholdstal: 1 Pd. Kraftfoder, 21A> Pd.
Kløverhø, 4 Pd. Enghø, 81/» Pd. Runkelroer, \2x!z Pd. Kaalroer
eller Turnips. F. E. ialt er forholdsvis faa, men her maa det
tages i Betragtning, at Halm ikke er medregnet, rimeligvis bør
der regnes med 2 å 3 F. E. i Form af Halm pr. Ko daglig. Ved
at sætte en F. E. til 5 Øre har Bøggild derefter udregnet Mæl
kens Produktionspris; denne viser sig at variere fra 2,1 1 til 5,31
Øre pr. Pd.
Disse aarlige Oversigter i Tidsskriftet gav, som rimeligt var.
Anledning til mange Betragtninger vedrørende Fodringsspørgsmaalet. Bøggild siger selv, at saadanne Opstillinger og Bereg
ninger kun tilnærmelsesvis kan blive rigtige og kun er an
vendelige til Sammenligning. Han føjer til: I Tabellen maa
man vistnok forgæves søge Oplysninger angaaende det meget
vigtige Spørgsmaal, om den stærke eller jævne Fodring betaler
sig bedst. Den stærke Fodrings Forkæmpere vilde vistnok have
Vanskelighed ved at forklare os, hvorfor eller hvorledes Nr. 9
og Nr. 19 har kunnet producere Mælken saa billigt. Nr. 22 er
ganske vist et Eksempel paa, at meget stærk Fodring kan blive
godt betalt, men det synes ogsaa uforklarligt, hvorfor Nr. 2 med
en smuk Besætning af nordslesvigske Køer, jævn stærk Roefodring o. s. v. producerer Mælken forholdsvis saa dyrt, mens
Nr. 1 med jydsk Besætning, færre Kælvere, næsten ingen Roefodring, producerer Mælken 33 pCt. billigere.
Uden her at komme nærmere ind paa Enkelthederne vedrø
rende de anførte Tal, skal jeg nu prøve at fremdrage enkelte
af de mest brændende Fodringsspørgsmaal fra 80’erne.
Der er da først Fodring med Roer. Roefodring var paa den
Tid i sin Vorden. Selv om den omtalte Tabel viser, at der paa
21 af 23 Gaarde er fodret med Roer, tør man dog næppe tage
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dette som Udtryk for, at ca. 90 pCt. af Landets Kvægbesætninger
er bleven fodret med Roer. Saa maatte det i alle Tilfælde have
været smaa Mængder. Roearealet her i Landet opgaves i 1888
til 1,7 pCt. af det samlede Areal, det giver jævnt fordelt kun
godt ’/2 Td. Land pr. Bondegaard.
Fra mange Sider arbejdes der ihærdigt paa at faa Roefoderet
forøget, men det gik langsomt. Man var imod Roerne, dels
fordi de var vanskelige at dyrke, dels fordi man ikke vidste
noget som helst om, hvorvidt de i det hele taget var noget værd
som Foder.
I „Ugeskrift for Landmænd“ 1886 tager Kaptajn Schroll,
Lykkenssæde, Spørgsmaalet op til Behandling, og med den for
ham bekendte Evne til at behandle et Regnskab udregner han,
dels efter Beregninger i „Tidsskrift for Landøkonomi“, dels efter
Fodringsregnskab fra Lykkenssæde, at de roefodrede Besætnin
ger gennemgaaende producerer Mælken dyrere end de ikke
roefodrede. Skønt Kaptajn Schroll tilføjer, at han paa Grundlag
af de anførte Resultater selvfølgelig ikke under alle Forhold
kan eller vil fraraade Roefodringen, slutter han dog med følgende
Resumé: Det synes mig at fremgaa af disse Regnskaber,
1) at jeg ikke har faaet Roerne betalt med 64 Øre pr. Td.
å 160 Pd. (en Pris, som Kaptajn Schroll angiver Roerne skal be
tales med, hvis det skal kunne betale sig at dyrke dem paa de
gode Jorder),
2) at Roerne ikke behøves for at holde Mælkemængden oppe,
3) at Hø, navnlig godt Hø, er det bedste hertil.
Schrolls Beregninger bliver ikke uimodsagt; blandt andre
fremhæver Landbrugskandidat H. Iversen, at Grunden til det
for Roerne ugunstige Forhold væsentlig er den, at der paa de
roefodrende Gaarde i det hele taget er fodret for stærkt, de har
brugt et dagligt Foder pr. Ko af 10 F. E. og kun haft 10,8 Pd.
Mælk.
Striden om Roernes Foderværdi gav Anledning til, at man
begyndte at tale om det ønskelige i at faa udført et virkeligt
systematisk Forsøg med Roefodring. Saa vidt jeg véd, var
det navnlig Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard, der søgte
at formaa Docent Fjord til at iværksætte et saadant Fodrings-
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forsøg. Fjord gik som bekendt ind herpaa, og Forsøgene ud
førtes i Vinteren 1887—88. Man havde ikke forlangt andet af
Fjord, end at han ved Forsøgene skulde bevise, at Roerne i
det hele taget havde Værdi som Foder til Malkekvæg, samt om
det havde Indflydelse paa Mælkens Kvalitet. Paa Forsøgsgaardene fodredes med forskellige Mængder af Roer som Tillægs
foder til den for vedkommende Gaard almindelige Fodermængde
— ikke som Erstatningsfoder.
Resultatet af dette første Forsøg, der findes i Forsøgslabo
ratoriets 13. Beretning, kan egentlig ikke siges at opmuntre
stærkt til at fodre med Roer. Det viste sig, at 36 Pd. Runkelroer forøgede Mælkemængden med 2,6 Pd., og at 30 Pd. Tur
nips kun gav en Forøgelse af 1,3 Pd. Mælk. Regnes Mælken
til 4,5 Øre pr. Pd., bliver det en Betaling af 52 Øre pr. Td.,
ikke 64 Øre, som Schroll havde forlangt som Minimum.
I en af de senere Oversigter 1889 over Fodring og Mælke
udbytte, som Konsulent Bøggild har skrevet i „Tidsskrift for
Landøkonomi“, henviser han atter til de indsendte Regnskaber,
idet han hævder, at Tallene som sædvanlig peger i Retning af,
at adskillige Landmænd, der giver mange Roer, kommer til at
producere Mælken noget dyrt. Rimeligvis -- føjer han til —
fordi man har tillagt Roerne for høj Foderværdi. Stemningen
for Fodring med Roer i større Udstrækning var paa dette Tids
punkt ikke særlig stor. Hvis ikke Rodfrugtdyrkningen havde
haft andet at støtte sig til end Fodringsresultaterne, vilde dens
Talsmænd næppe have opnaaet stort. Dyrkningen havde imid
lertid allerede mange Steder vundet sig en fast Plads i Sæd
skiftet, og der skulde mere til at drive den derfra.
I „Vort Landbrug“ af 1889 tager Forstander A. Svendsen, Tune,
fat paa Rodfrugtspørgsmaalet. Han gør gældende, at de Regn
skaber, som Kaptajn Schroll og Konsulent Bøggild støtter deres
Bedømmelse paa, ikke kan bruges som Grundlag for Vurdering
af Roernes Foderværdi. Dertil kommer, at de benytter For
holdstal, der er forkerte. Han siger, at Roerne skal værdsættes
i Forhold til deres Indhold og ikke efter vilkaarligt valgte Værdier,
som naar man i Tidsskriftets Regnskab sætter 8Vs Pd. = 1 Pd.
Kraftfoder. Han bruger Wolffs Analyser og Fordøjelighedstal,
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udfører derefter en sammenlignende Beregning og kommer til
det Resultat, at 100 Pd. Kraftfoder af en alm. god Kraftfoder
blanding er — 158,8 N. E. 250 Pd. Kløverhø af en alm. god
Foderblanding er = 197,7 N. E. 400 Pd. Enghø af en alm.
god Foderblanding er = 292,0 N. E. 833 Pd. Runkelroer af
en alm. god Foderblanding er = 133,0 N. E.
En Nærings-Værdienhed udregner han ved at bruge de den
Gang almindelige Forholdstal 5:5: 1.
Svendsen siger ogsaa, at hvis der i det hele taget er nogen
Mening i at tillægge et Foderstofs Indhold af de almindelige
Værdistoffer nogen Betydning — og det vil dog vel alle — saa
er det hermed givet, at de af Konsulent Bøggild med flere be
nyttede Enhedsberegninger er forkerte, og at Roefodringen da
absolut maa vise mindre gunstigt Resultat. Det er heller ikke
saa underligt, at Schroll ved sine paa samme Grundlag støttede
Beregninger kommer til det Resultat, at rigeligt og godt Hø
giver det bedste Udbytte. Noget andet bliver det saa, om det kan
betale sig at dyrke Roerne, naar deres Foderværdi skal sættes
ned.
Dertil siger Svendsen blot, hvorfor spørges der ikke om,
hvad en Foder-Enhed i Hø skal betales med, for at det kan
lønne sig at dyrke den.
Angaaende Roeforsøget siger Svendsen bl. a.: Den anvendte
Roemængde er for lille til at faa Indflydelse paa Stofskiftets
Retning, og den anvendte Kraftfoderblanding passer ikke sam
men med Roerne. Denne Paastand støttes vægtigt ved følgende
Tal fra 3 af Forsøgsgaardene :
Paa Rosvang var Næringsstofforholdet som 1 : 5,4. Paa Bregentved 1 : 6,5. Paa Wedellsborg 1 : 7,5.
Forøgelsen i Mælkeudbytte ved Opfodring af 36 Pd. Run
kelroer var henholdsvis 3,3—2,3—1,7 Pd.
At Roespørgsmaalet interesserede, og at man var klar over,
at det langt fra var løst, ser vi deraf, at der allerede i 1889
atter blev anstillet Fodringsforsøg med Roerne. Denne Gang
med Roer som Erstatning for Kraftfoder.
Forsøgene viste som Gennemsnit, at en Erstatning af Kraftfoder med Roer efter Forholdstallet 1—10 ingen nævneværdig
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Indflydelse havde paa Mælkeudbyttet, og at Roerne kunde spare
paa Halmen. Efter Offentliggørelsen af disse sidste Forsøg synes
Modstanden mod Roefodringen i Almindelighed at være forsvun
den. Roearealerne øges omend kun smaat, saa dog stadig og
jævnt stigende i de nærmest følgende Aar.
Anvendelsen af Oliekager har tilsyneladende vakt mindre
Røre og ikke mødt saa megen Gnidningsmodstand. I Agitationen
for deres Udbredelse havde man 3 Hovedfaktorer at bruge.
Først den værdifulde, kvælstofholdige Gødning, som de kunde
blive Aarsag til; dernæst, at de var nødvendige for Smørrets
Kvalitet, og endelig, at de var et godt Mælkefoder. At man
i en Aarrække, som det vil ses af Tabellen Side 169, væsentlig
holdt sig til Rapskager, Turnips og Klid var næppe, fordi man
ansaa disse Foderstoffer for de billigste i Forhold til deres Ind
hold, men fordi Mejeribruget stærkt tilraadede det og mange
Steder ligefrem paabød Brugen deraf. Selvfølgelig var der en
Del, som i lang Tid vægrede sig ved at sælge deres gode
Korn og købe de mindre kendte Oliekager, hvad rimeligt
var, især naar disse i Pris stod noget over Kornet. Forsøget
mellem Oliekager og Blandsæd, som Forsøgslaboratoriet foretog
1891—92, talte jo ogsaa ret ordentlig til Gunst for Oliekager.
Spørgsmaalet om — som man siger — stærk eller svag
Fodring var aabenbart stærkt brændende i Firserne og er det
forøvrigt den Dag i Dag. Det er dog meget vanskeligt at faa
et tilforladeligt Billede af, hvor stor Udbredelse Troen paa den
meget stærke Fodring har haft. Det er dog almindelig kendt,
at Navnet „en dygtig Fremskridtslandmand“ i mange Aar var
nær knyttet til stærk Fodring af Køerne. Hvad man saa vil
kalde stærk Fodring, kan der være delte Meninger om. 12—14
Pd. Kraftfoder pr. Ko daglig var paa Steder ret almindeligt. Det
siges, at man enkelte Steder brugte Kraftfoder „efter Behag“,
d. v. s., hvad Køerne gad æde. Det kan vel ogsaa være muligt
I „Vort Landbrug“ fra 1885 er offentliggjort Regnskab og
Beretning om præmieæskende Kvæghold i Københavns Amt.
De fleste af de Besætninger, der er omtalt, er i alle Tilfælde
fodret med gennemsnitlig ca. 12 Pd. Kraftfoder pr. Ko daglig
og det endda tildels om Sommeren med.
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En kendt sjællandsk Gaardmand skriver en Artikel i „Vort
Landbrug“ fra 1885 — Artiklen gaar forøvrigt ud paa at anbe
fale Roefodring og giver et godt Eksempel paa, hvad man kunde
skrive om Fodring paa den Tid. — Der skrives bl. a.: — —
her er anvendt Rodfrugter i Foderblandingen i Vintertiden. For
bruget af Kraftfoder var før den Tid pr. voksent Kreatur 16—
18 Pd., naar den samlede Mælkemængde var størst.------ Det
er aldrig lykkedes at faa Kreaturerne til at fortære mere Kraft
foder, naar der fodredes med Runkelroer og Kartofler ved Si
den af. — — — Det har altid interesseret mig at iagttage,
hvorledes Kreaturerne med tilsyneladende Flid og god Vilje for
tærer alle de Roer, vi byder dem, og samtidig med den største
Ro og Ligegyldighed staar eller ligger overfor det duftende
Kraftfoder, uden i mindste Maade at røbe Trang eller Lyst til
at nyde deraf. —
Der er vist faa Spørgsmaal vedrørende de almindelige Fod
ringsprincipper, der er saa vanskelige at give Raad om, som
dette, hvor stærkt der skal fodres; det er vel ogsaa derfor, at
de givne Raad paa dette Omraade saa ofte er bievne misforstaaede eller misbrugte. — Det Par Eksempler paa stærk Fod
ring, jeg nævnte før, kunde let suppleres med mange andre.
I disse Tilfælde kan vi vistnok gaa ud fra, at baade Princippet,
Køerne og Fodermidlerne er bleven misbrugt.
En af de dygtigste og mest aktive Forkæmpere for stærk Fod
ring var og er vel endnu Forstander A. Svendsen, Tune. Mange
af vi yngre synes vel nok nu, at den gamle dygtige Læremester
paa det Omraade til Tider er gaaet lovlig vidt, vi kan ikke der
følge ham. Vi maa dog erindre, at han samtidig med, at han an
befalede stærk Fodring, mere end nogen anden var omhyggelig
med, at Foderblandingen blev saa alsidig som muligt, og at
alle andre Faktorer, som kan faa Indflydelse paa Foderets Ud
nyttelse, blev taget med i Betragtning. Dertil kommer den
Antagelse, som i lang Tid var gældende, at den stærke Fodring
var en af de vigtigste Faktorer i Bestræbelserne for at udvikle
og fæstne Køernes Malkeevne.
Angaaende Sommerernæringen og de Anskuelser, som i den
omhandlede Periode har været gældende, skal jeg fatte mig i
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Korthed. Jeg har heller ikke noget Talemateriale fra den Tid
at henvise til. Saa vidt man kan skønne, har Princippet — for
øvrigt ligesom nu — gaaet lige fra, som det hedder „fuldstæn
dig gennemført Sommerstaldfodring“, gennem alle Grader til
den Opfattelse, at Græsmarkerne er Koernes Hjem om Sommeren,
af disse og kun af disse skal de leve. Jeg maa dog tilføje, at
Princippet „fuldstændig Sommerstaldfodring“, selv om det i sin
Tid var meget aktuelt, næppe nogensinde har været et rigtigt
Fodrings-, men mere et Jorddyrkningsspørgsmaal.
Jeg maa nu bede Dem om at se lidt paa Tabellen Side 173.
De dér anførte Tal er hentede fra samme Kilde som de i
Tabellen Side 169, men er fra en anden Tid, nemlig 1898
— 99. Vi vil lægge Mærke til, at Raps- og Palmekager ikke
længere angives i særskilte Rubrikker, deres dominerende Ind
flydelse er forbi. Derimod er det samlede Forbrug af Oliekager
pr. Ko ikke saa lidt større end i 1886—87. Der bruges nu
mindre Klid og Korn. Sammenligner vi efter simpel Gennem
snit — altsaa uden Hensyn til Koantallet — finder vi, at mens
det gennemsnitlige Forbrug af Oliekager pr. Ko i 1886—87
og 1898—99 er henholdsvis 280 og 460 Pd., er Forbruget
af Korn henholdsvis 475 og 248 Pd., altsaa en ligefrem Om
bytning. Klidforbruget er gaaet noget ned og Roemængden
steget. Det samlede Antal F. E. er praktisk taget det samme,
nemlig henholdsvis 9,9 og 9,8. Ligeledes er der tilsyneladende
kun lidt Forskel i den gennemsnitlige Produktionspris pr. Pd.
Mælk (henholdsvis 3,79 og 3,74 efter simpelt Gennemsnit).
I Halvfemserne har der været forholdsvis Ro om Fodrings
principperne. Forsøgslaboratoriet fortsatte med Fodringsforsøgene
og gav derigennem Svar paa en hel Del af de Spørgsmaal, som
det praktiske Landbrug særlig interesserede sig for.
Alle disse Forsøg gik som bekendt ud paa at prøve de al
mindelige Fodermidlers Foderværdi i Forhold til Korn (Blandsæd);
derved støttes og udvides det allerede før den Tid benyttede
F. E.s-Begreb. Samtidig med denne Sætten i Enhed oplyser
Forsøgene ogsaa om, at F. E. i de ved Forsøgene benyttede
Foderblandinger — i alle Tilfælde indenfor visse Grænser — har
kunnet ombyttes, uden at Mælkens Mængde eller Kvalitet paa-
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virkedes. Derfor kalder man ogsaa de Tal, der angiver, hvor
store Vægtmængder af et bestemt Foderstof, der skal til en F. E.,
for Erstatningstal.
Foderenhedsberegningen var der haardt Brug for i Kontrol
foreningerne, som nu kommer frem, og Erstatnings-Princippet
ligeledes, navnlig ved Forandring i Roemængderne.
Alt synes saaledes en Tid at være i rigtig god Gænge, da
det forholdsvis pludselig og ret voldsomt igen trækker op til
Kamp.
Den Kamp, der nu indledes, er af en noget anden, man
maa vel sige mere videnskabelig Art end dem, man hidtil har
udfægtet herhjemme. Det er navnlig de mere videnskabeligt
uddannede Fysiologer, der med Læreren i Dyrefysiologi ved
Landbohøjskolen, Dr. Henriques, i Spidsen lægger for med en
skarp Kritik af den omtalte F. E.s Beregning. Dr. Henriques
siger, at den nu benyttede „Sætten i F. E.“ ikke er bedre end
de gamle Høværdier. Den kan ikke benyttes, hvis Talen er
om at sammenligne to forskellige Foderblandingers Pengeværdi,
fordi en F. E. i et Fodermiddel som Oliekager koster mere end
en F. E. i Roer. Det er dog ikke det værste, men F. E. og
den dermed følgende Erstatningslære er i høj Grad forkert og
misvisende, idet Betingelsen for, at f. Eks. 10 Pd. Roer skal
kunne erstatte 1 Pd. Oliekager, er, at deres Indhold af de 3
Hovednæringsmidler Æggehvide, Fedt og Sukkerstoffer er nogen
lunde ens, og det er den som bekendt ikke. Om Forsøgslabo
ratoriet siger Dr. Henriques, at det efterhaanden er gaaet over
til at løse Opgaver, som paa Forhaand maa siges at være
uløselige.
Professor Storch, som den Gang var konstitueret Direktør
fer Forsøgslaboratoriet, gjorde derefter gældende, at naar For
søgene saa tydeligt, som sket var, tilkendegiver, at en Ombyt
ning af forskellige F. E. indenfor de i Forsøgene benyttede
Mængdeforhold, kunde finde Sted, saa var man ogsaa berettiget
til at regne med disse Enheder og Erstatningstal. Han hævder
endvidere, at Fysiologerne aabenbart tager altfor ensidigt Hen
syn til de enkelte Næringsstoffer og disses indbyrdes Mængde
forhold.
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Den herved indledede Kamp faar ny Næring efter Offent
liggørelsen af Forsøgslaboratoriets 53. og 55. Beretning, der
omhandler Forsøg med Oliekager, Korn og Roetørstof. Hoved
resultatet af dette Forsøg var, at man i endnu større Udstræk
ning end hidtil bevist kunde foretage Ombytning, og at man
aabenbart ikke behøvede at fodre med saa megen Æggehvide
som tidligere antaget, og Næringsstofforholdet derfor kunde gives
et større Spillerum.
Paa dette Tidspunkt er det, at Dr. Hindhede træder til. Han
skriver et Afsnit i Laboratoriets 55. Beretning, hvori han navn
lig tager Æggehvidespørgsmaalet under Behandling. Hindhede
gør der gældende, at Videnskaben har overvurderet Ægge
hvidestoffernes Betydning for den dyriske Organisme. Denne
Overvurdering skyldes tildels en lille, men skæbnesvanger
Fejlregning, som de to tyske Fysiologer Vogt og Pettenkofer
havde gjort sig skyldige i, da de anstillede Forsøg over dette
Spørgsmaal.
Den gældende Regel, at en 1000 Pd.s Malkeko daglig be
høver 70 Kvint fordøjeligt Æggehvide for at vedligeholde sit
Legeme og dertil 50—90 Kvint for hver 10 Pd. Mælk, den
producerer, kan heller ikke passe, siger Hindhede; i alle Til
fælde maa enten den eller ogsaa mange af Forsøgskøerne være
gale, flere af disse har nemlig, naar der regnes 70 Kv. Ægge
hvide til Legemets Vedligeholdelse, i et Par Maaneder formaaet
at levere 10 Pd. Mælk af ca. 25 Kvint fordøjeligt Æggehvide.
Et af Holdene paa Sanderumgaard har endog kun brugt 19 Kv.
og endda kun tabt ubetydeligt i Legemsvægt,
Dr. Hindhede mener, at Forklaringen paa Fænomenet enten
kan være den, at en Ko ikke behøver 70 Kv. Æggehvide dag
lig for at vedligeholde sit Legeme, muligvis ogsaa den, at
Fordøjeligheds-Koefficienterne er forkerte, eller hvad han anser
for mest sandsynligt, at Køerne, naar det kniber, kan benytte
en Del af Foderets lavere Kvælstofforbindelser til at danne
Æggehvide af. Som en sidste Mulighed anfører han det tem
melig usandsynlige Tilfælde, at Køerne, naar det kniber meget
haardt, kan producere Æggehvide af Kulhydrater og saa en Del
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af deres egne kvælstofholdige Udskillelsesprodukter. Dette sidste
vilde vist være Topmaalet af økonomisk Husholdning!
De fleste praktiske Landmænd modtog Resultatet af de omtalte
Forsøg med stor Glæde, og det sporedes ogsaa snart i Praksis,
navnlig derved, at Roefoderet mange Steder blev forøget, og den
sidste Rest af Korn i Foderblandingen forsvandt som Regel
samtidig.
Der var dog ikke lutter Glæde og Tilfredshed over hele
Linien. Den fra Husdyrbrugsfysiologerne begyndte Kritik fik
— som før nævnt — fornyet Næring, og enkelte af det prak
tiske Landbrugs Repræsentanter sluttede sig delvis til.
Det vilde være lidet oplysende og let blive uretfærdigt mod
de stridende Parter her at fremdrage Brudstykker af Kritik og
Forsvar; dertil er Spørgsmaalet for indviklet og omfattende.
1 de senere Aar er det af enkelte blevet hævdet, at Fodringsspørgsmaalets Løsning i højere Grad end sket er burde
tage Sigte paa at finde mere bestemte Tal for Mængderne af
de enkelte Hoved-Næringsstoffer og paa at bevise disses Ind
flydelse paa Fodringens Økonomi. Et Skridt i den Retning er
de saakaldte Rentabilitets-Fodringsforsøg, som d’Hrr. Professor
Goldschmidt samt Proprietærerne Moesgaard-Kjeldsen og J. A.
Lemming fik iværksat i Vinteren 1902—03. Formaalet hermed
var ifølge Beretningerne i første Række at finde Lovene for den
mest rentable Fodring, og Princippet var, at der beregnedes
et bestemt Vedligeholdelsesfoder, og at Mængden af Æggehvide
og beregnet Kulhydrat i Produktionsfoderet varierede og væsent
ligst bestemtes i Forhold til Mælkemængden.
Disse Forsøg har faaet deres Part af Kritik. Det kan heller
ikke nægtes, at de forsøgsmæssig set havde mange svage Punk
ter. En stor Del af disse maa dog undskyldes ud fra den For
udsætning, at Pengemidlerne og i det hele taget det Materiale,
som Forsøgslederne raadede over, ikke var tilstrækkeligt. Man
tør derfor heller ikke tillægge Resultaterne nogen afgørende
Værdi; derimod er de Spørgsmaal, som Forsøgene tog Sigte
paa at besvare, af saadan Art, at de absolut fortjener at blive
underkastet større og niere indgaaende Undersøgelse.
Jeg har fremdraget Eksempler paa Fodringen, som den har
12
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Uddraget af Beretningen om Kontrolforeningerne i Jylland.
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været praktiseret i Begyndelsen og i Midten af den 25-aarige
Periode; jeg kan nu henvise til Tabellen Side 178.
Naar jeg til Eksempel har valgt Tal fra jydske Kontrolfor
eninger, er det kun, fordi Forholdet mellem de forskellige Fo
dermidler dér er angivet i Pund, mens det i de fynske er an
givet i pCt.
Jeg har ikke søgt at paavise noget bestemt med disse Tal
og ligesom i de øvrige Tabeller kun taget dem med for Sammen
ligningen mellem de forskellige Tider i Perioden.
Som Følge
af, at Tallene i de to første Tabeller kun gælder for Vinteren,
mens de i den tredje Tabel gælder for et helt Aar, bliver Sam
menligningen dog af mindre Værd; men Beretningen er affattet
saaledes, at man ikke kan uddrage Sommer- og Vinter-Fodringen
hver for sig.
For lettere at kunne sammenligne Roefoderets Størrelse har
jeg i Tabellen indført en Rubrik, som skulde angive Pd. Roer
pr. Ko daglig. De i denne opførte Tal har jeg fundet ved at
regne, at der gennemsnitlig er regnet med 10 Pd. Roer til en
F. E. og ved derefter at fordele det samlede Antal Pd. paa 200
Dage. Det er altsaa en Rubrik, som Beretningen ikke vil ved
kende sig, og som ikke kan være helt korrekt. Rubrikken
Mælkens Produktionspris er ligeledes lavet for Tilfældet og er
fundet ved at regne en F. E. til 5 Øre; vil man sammenligne
denne med de tilsvarende Tal i de øvrige Tabeller, maa man
selvfølgelig erindre, at disse her gælder for et helt Aar, de
andre kun for Vinteren, og at Halmen er taget med her.
Jeg har nu søgt at fremdrage enkelte af de Begivenheder,
som har været fremme til Drøftelse, og som jeg har ment i
nogen Grad kunde tjene til Belysning af den Udvikling, Fodringsspørgsmaalet har gennemgaaet i de sidste 25 Aar. Der har
været mange Brydninger, og der er endnu mange uklare
Punkter, som vil give Anledning til Arbejde og Kamp. — Jeg
tror ikke, vi tør haabe eller vente, det gaar i Retning af at
gøre Fodringen af Husdyrene mere lige til og mageligere at
praktisere; dertil er Sagen for kompliceret og af for stor økono
misk Betydning. Dette er heller ikke nødvendigt. Derimod er
det nødvendig, at der arbejdes paa at skaffe mere Klarhed
12*
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over hver enkelt af de mange Faktorers Indflydelse, og at man
i Praksis lærer at regne med og bruge disse Faktorer paa
en saadan Maade, at de giver det bedst mulige økonomiske
Resultat.
Under Opholdet, hvori der spistes Middagsmad og Deltagerne
fik set sig om i Mark og Lade og i Skolestuerne, flokkedes Folk
i saa stort Tal, at der ikke kunde være Tale om at faa Plads i
Gymnastiksalen, og da det til med nu var bleven stadig Som
mervarme og Eftermiddags-Foredraget krævede Ophængning af
store Planer over Skolens Markbrug, saa blev Bænke og Stole
flyttede ud i den lukkede Skolegaard, og Planerne med Tabeller
blev hængt op for Vinduerne i Mejeriskolens nederste Etage.
Efter Sangen:
„Helt tungt han efter sig Foden drog“

talte Forstander Th. Madsen-Mygdal:

Dalum Landbrugsskoles Avlsbrug og dets Betydning
for Skolegerningen.
Vil man søge Aarsagerne til, at Dalum Landbrugsskole har
haft Lykke til at vinde den store Tillid, som den har mødt gen
nem Aarene, saa kan der jo næppe være Tvivl om, at den Ger
ning, der er øvet i Skolestuen, kommer i forreste Række. Det
er Undervisningen, saaledes som den nu gennem 25 Aar er
meddelt her paa Skolen først og fremmest ved de fire Mænd:
Jørg. Petersen, Hans Appel, Jakob E. Lange og Niels Anton
Hansen, og det Præg, som disse Mænd har sat paa Skolesam
fundet her, der mere end noget andet har bygget Dalum Land
brugsskole, som vi ser den i Dag, og skabt de gode Traditioner,
som vi yngre nu efter bedste Evne maa værne om og søge at
føre videre.
Men ved Siden af selve Skolegerningen har ogsaa andre
Aarsager været medvirkende. Og forrest blandt disse tror jeg,
at Skolens Avlsbrug bør nævnes.
At et velledet Avlsbrug i Tilknytning til Skolegerningen er
en god Støtte for denne, havde Jørg. Petersen fuld Forstaaelse
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af under hele sin Virksomhed her, og da han for 25 Aar siden
købte Skolen, tog han derfor med hele sin Energi fat paa at
oparbejde et Landbrug, der var i Overensstemmelse med de
Principper, som Lærerne slog til Lyd for i Skolestuen. Ogjørg.
Petersen viste gennem dette Arbejde, at han ikke blot som Lærer
i Husdyrbrugsfagene kendte gode Veje for Husdyrbrugets Frem
gang, men at han ogsaa var en for sin Tid ualmindelig frem
synet og praktisk dygtig Planteavler. Den dygtige Ledelse alene
er imidlertid ikke nok; men Jørg. Petersen forstod lige saa vel
i Avlsbruget som i Skolen at knytte dygtige og trofaste Med
arbejdere til sig, og der er i de forløbne 25 Aar baade paa
Mark og i Stald af flinke Avlskarle, Fodermestre og praktiske
Lærlinge udført et Arbejde, som vi ved denne Lejlighed bør
mindes med Anerkendelse og Tak. Navnlig har de to Avlsbestyrere: Søren Boes (10 Aar fra 1892 til 1902) og Hans
Conradsen (4 Aar fra 1903 til 1907) været Jørg. Petersen saa
gode Medarbejdere, at deres Arbejde har haft vidtrækkende Be
tydning for Avlsbrugets hele Udvikling.
Naar jeg nu gerne vil give nogle Meddelelser om Avlsbruget
i de forløbne 25 Aar, saa er jeg for saa vidt ikke rette Mand
dertil, som mit Kendskab til Avlsbruget paa Dalum Landbrugs
skole kun gaar 12 Aar tilbage i Tiden, og det netop er i de
forudgaaende Aar, at de betydeligste og mere grundlæggende
Arbejder er gennemførte. Der findes her i Forsamlingen Elever
fra de første Aar, som har et langt fyldigere Kendskab til Avls
brugets ældre Tilstand end jeg. Jeg skal imidlertid ikke fordybe
mig i Enkeltheder, men indskrænke mig for de første Aars Ved
kommende til i store Træk at gengive, hvad der mundtligt er mig
meddelt af andre, og hvad der fremgaar af Avlsbrugets Regn
skabsbøger. Blandt disse gaar Arbejdsdagbøgerne tilbage til 4.
Maj 1891, og der findes i dem paalidelige Oplysninger om, hvad
der er arbejdet med fra denne Dag og indtil nu.
I en af de første Arbejdsdagbøger har Søren Boes paa for
reste Side skrevet: „Ved at være tro i Dag, faar man Kræfter
til i Morgen“, og (efter Luther) „Med dine Bønner skal du hente
Velsignelse ned fra Himmelen, og med dit Arbejde skal du grave
den op af Jordens Skød“. Disse to gode Ord er betegnende
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for Søren Boes, baade for hans Tankesæt og for hans Gerning,
men de danner ogsaa en udmærket Indledning til de store og
omfattende Arbejder, som netop denne Arbejdsdagbog indeholder
Redegørelse for.
I disse Arbejder stod Jørg. Petersen og Søren Boes troligt
ved hinandens Side, og saa forskellige som de to var, opnaaede
de i deres Samarbejde, hvad den enkelte maaske vanskeligt
kunde have gennemført alene. Det var Jørg. Petersen, der havde
Ideerne og Modet til at tage fat, men samtidig ogsaa Evnen til
at overveje og sikre Arbejdernes Gennemførelse i økonomisk
Henseende. Men det var Søren Boes, der
med sin stærke Troskabsfølelse mod Jørg.
Petersen og Skolens Tarv og en Flid og
Ordenssans, der ligger langt ud over det
almindelige, gjorde Ideerne til Virkelighed.
Et smukkere Samarbejde end disse to
Mænds kender jeg ikke. Det gik ikke
altid for sig uden Smaarivninger; men de
følte for hinanden en gensidig Beundring
og Taknemlighed, der bar ud over det dag
lige Livs Fortrædeligheder, og de knyttede
Søren Boes
gennem 10 Aars Samarbejde et Venskabsbaand, der for dem begge varede Livet ud.
Det var en af de mange gode Egenskaber hos Jørg. Petersen,
at han altid baade i Tale og i Gerning havde et bestemt Maal
for Øje. Da han begyndte her i 1886, har han dog næppe
straks kendt Maalet for Avlsbrugets Udvikling i alle dets Dele;
men han har med fuld Kraft taget fat paa det, der tiltrængtes
mest i Øjeblikket. Og naar vi nu kaster Blikket tilbage paa,
hvad der er udrettet, saa falder det straks i Øjnene, at der er
taget fat fra den Ende, at der i de første Aar er lagt Hoved
vægt paa Planteavlens Forbedring, og først efter at der ved et
velordnet Markbrug er bragt det fornødne Grundlag til Veje, bliver
der sat fuld Kraft ind paa Tilvejebringelsen af en fast, ydedygtig
og rentabel Husdyrbestand. Allerførst gaar Bestræbelserne ud paa
ved Indkøb afjord at give Agermarken en heldig Størrelse og Form
samt ved Grundforbedringer at gøre den sund og let at dyrke.
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Da Jørg. Petersen i 1886 købte Skolen, havde den et Til
liggende paa 42 Td. Land; men Marken havde ikke nogen hel
dig Form (se Fig. 1), og der blev derfor 2 Gange til ret høje
Priser købt mere Jord ind. I Foraaret 1892 købtes langs Vejen
ca. 18 Td. Land, hvorved Ejendommen fik det Udseende som
vist i Fig. 2, og i Foraaret 1896 blev der ved den østlige Ende
af de nuværende Markskifter Nr. 3—8 købt ca. 16 Td. Land,
saa at der nu ogsaa mod Øst blev en lige Grænselinie. Tid
ligere var i god Forstaaelse med Naboerne Markskellet mod
Nord rettet ud, og hele Ejendommen havde derved faaet den
smukke og heldige Form og nære Beliggenhed (se Fig. 3), som
vi den Dag i Dag i saa høj Grad nyder godt af.
Samtidig med, at disse Udvidelser fandt Sted, blev der taget
fat paa Markernes Grundforbedring. Et Stykke Skov eller Krat
paa det i 1892 købte Jordstykke ryddes, Jorden planeres, hvor
ved bl. a. 3 Mergelgrave fyldes, der samles Sten, der igen an
vendes til Anlæg af gode Markveje, nogle magre Sandjordspletter
gennemblandes med Kompost, og paa Steder, hvor der forekom
en ahlagtig Undergrund, gennembrydes denne. Men først og
fremmest tages der fat paa Afvanding og Tilførsel af Kalk.
Agermarken er lavtliggende og ikke let at afvande. I Be
gyndelsen samledes Vandet til en stor Mergelgrav i det østlige
Skel midt i Marken, hvorfra det pumpedes op ved en Vindmølle
(opstillet af C. Kold) og lededes ud til Grøften ad Killerup efter.
Denne Afvanding var imidlertid ikke tilfredsstillende, og med
store Bekostninger (ialt ca. 6000 Kr.) anlagde Jørg. Petersen i
1892 og 1895 en Hovedledning i modsat Retning ned gennem
Skoven til Aaen ved Fruens Bøge, og efterhaanden som de ny
Jordstykker blev købt til, førtes der Rør ogsaa fra dem til denne
Hovedledning. Denne Foranstaltning har været meget nyttig;
men Markerne er alligevel endnu paa Grund af deres lave Be
liggenhed vaade om Foraaret, og vor Saatid falder derfor stadig
sent, 8—10 Dage senere end almindeligt f. Eks. i Kertemindeegnen.
Den anden Hovedgrundforbedring var Kalkningen, som ganske
sikkert ogsaa nok har været tiltrængt, skønt der fandtes Mergelgrave paa Ejendommen. Der anvendtes Sukkerkalk fra Odense
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Sukkerfabrik, og i Løbet af Halvfemserne blev vistnok alle Mar
kerne kalkede. Iflg. Arbejdsdagbogen blev deri Vinteren 1893—94
kørt 215 Læs Kalk, i 1895—96 endog 479 Læs og i 1896 — 97
128 Læs. Hvad Sukkerkalken har indeholdt, har jeg ikke kun
net finde Oplysninger om; men iflg. Optegnelser i Dagbogen ser
det ud til, at der gennemgaaende er anvendt 12 Læs eller ca.
30,000 Pd. pr. Td. Land. Denne sidste Kalkning har saaledes
været grundig, og dens Virkninger føles den Dag i Dag. Jorden
er overalt sund og reagerer alkalisk. Blandt Ukrudtsplanterne
er Surbundsplanterne saa godt som ikke at finde, medens der
imod Fuglegræs-Fladstjerne, der synes at trives bedst paa
kalkrig og sund Jord, i alle Marker nu er vort besværligste
Ukrudt. Om Havrens lyse Bladpletsyge i Skifterne Nr. 3 og 4,
som vi har set saa stærke Angreb af i de to sidste Aar (forrige
Sommer gav Grønjordshavren i Nr. 3 kun 15 Fold), ogsaa staar
i Forbindelse med denne stærke Kalkning, er maaske ikke helt
udelukket. I hvert Fald blev Mark Nr. 3 netop tilført meget
store Mængder Kalkslam i Jan.—April 1896.
Det er store Grundforbedringer, der i Halvfemserne, navnlig
i Vinterhalvaarene, er gennemførte her paa Dalum Landbrugs
skole ; men der opnaaedes ogsaa gode Resultater deraf, og For
skellen mellem 1886 og 1900 er baade m. H. t. Markernes
Form og deres Tilstand betydelig.
Grundforbedringerne alene er jo imidlertid ikke nok til at
bringe en Ejendom i Kultur. Markerne maa tillige være rene
og i god Gødningskraft.
Fra Begyndelsen af har Markerne her vistnok ikke været
særlig rene. Men der blev straks taget fat med stærk Rodfrugt
dyrkning, der gennemførtes saaledes, at meget Rodukrudt (Tidsel
og Følfod) derved har faaet sin Bekomst, selv om Markerne ikke
straks blev og forøvrigt heller ikke endnu er rene for Rodukrudt.
En særlig haardnakket Krabat at vinde Bugt med har Agersennepen været, og der meldes fra de første Aar og langt op i
Halvfemserne stadig om Stykker af Vaarsædsmarkerne, der maa
ompløjes og tilsaas med Turnips eller afhugges paa et tidligt
Tidspunkt, fordi „Agerkaalen“ vinder fuldstændig Overhaand.
Det er først ved Anvendelsen af Ukrudtsharven, at Agersennepen
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er blevet vist eftertrykkeligt tilbage. Jørg. Petersen var en af
de første, der i Praksis tog Ukrudtsharven i den Form, hvor
under vi nu bruger den, i sin Tjeneste, og han saa snart, at den
var det længe tiltrængte Middel til Bekæmpelse af „den gule
Fare“. Saa stor har Ukrudtsharvens Betydning her været, at
siden den første Gang (i 1898) blev anvendt, har Agersennepens
Herredømme været brudt, og denne er nu, skønt der stadig findes
saa meget Frø af den, at Ukrudtsharvning (eller Vitriolsprøjtning)
i Vaarsædsmarkerne fremdeles er en Nødvendighed, uden kende
lig Indflydelse paa Afgrødernes Størrelse. Jørg. Petersens Glæde
over Ukrudtsharvens gode Virkninger medførte, at han offentlig
stemplede Vitriolsprøjtningen som overflødig, da Statskonsulent
K. Hansen nogle Aar efter begyndte at anstille Forsøg dermed.
Det har jo senere vist sig, at ogsaa Vitriolsprøjtning kan være
et brugbart Middel; men utvivlsomt er dog Ukrudtsharvning
Nr. 1, og det er i hvert Fald en Fejl, at mange helt har ophørt
med Harvningen, efter at de har indført Sprøjtningen; thi er
Vejrforholdene gunstige, er der ikke noget paa samme Tid let
tere og mere virkningsfuldt Middel end Harvningen.
Ogsaa m. H. t. Markens Gødningskraft er der i de forløbne
25 Aar og navnlig vel i Tiden indtil 1900 sket store Fremskridt.
De 76 Td. Land, der hører til Dalum Landbrugsskole, er af
meget vekslende Beskaffenhed, og det meste af det, der blev
købt med Skolen i 1886 som ogsaa ved det sidste Jordkøb i
1896, er af en ret tarvelig Beskaffenhed. Naar ikke desto min
dre Afgrøderne og da særlig Græs- og Roeafgrøderne paa Dalum
Landbrugsskole i Forhold til Jordens Godhed vistnok maa be
tegnes som gode og navnlig nogenlunde sikre fra Aar til Aar
(se Tabel I med Oversigt over Høstudbyttets Størrelse i Aarene
1892—1901), saa skyldes dette især, at der fra Begyndelsen af
blev lagt den allerstørste Vægt paa en rigelig Ernæring af Af
grøderne.
Den Driftsform, der i de forløbne 25 Aar er benyttet, er
den samme, som det danske Landbrug i sin Helhed er slaaet
ind paa siden Andelsmejeriernes Oprettelse i Firserne, og som
Jørg. Petersen var en af Banebryderne for. Det er Produk
tionen af Mælk med Græs, Staldfoder, Roer og Hø som de vig-
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Fig. 2. Marken 1892
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tigste Raamaterialer, der har været det centrale i Bedriften.
Og i dette Driftssystem spiller Staldgødningens Opbevaring og
Anvendelse, som vi alle ved, den allerstørste Rolle. Derfor er
det ogsaa Staldgødningen, der her i Avlsbruget mere end noget
andet har sat „Kagen paa Bordet“. Besætningen af Køer og
Svin har hele Tiden været betydelig, om end ikke saa stor
de første Aar som senere, der har været et stort Roeareal, og
der er indkøbt ikke saa lidt Kraftfoder som Tilskud til det hjemmeavlede Foder. Allerede i 1889 begyndte Niels Anton Hansen sine
Ajleforsøg, der har haft en saa overordentlig stor Betydning for
Ajlens Opbevaring og Anvendelse. Tid efter anden bygges der
flere og større Ajlekummer. I 1892 opføres et lukket Møddings
hus efter de samme Principper som dem, vi hylder den Dag i
Dag, og der har gennem mange Aar været lagt særlig Vægt paa
en omhyggelig daglig Pleje af Gødningen og Orden paa Mød
dingen. Da der for en Del Aar siden en Dag var „fint“
Besøg paa Skolen, standsede en af Gæsterne foran Møddingen
og sagde til Jørg. Petersen: „Her kan jeg alligevel se, at De
har forberedt Dem- paa vort Besøg, for saadan kan Møddingen
da ikke se ud til Hverdag!“ Der er andre Gæster, navnlig
Jyder, som ved at se Afgrøderne her paa Dalum i Sommertiden
har sagt: „Ja, saadan kan det gro paa den rigtig gode, fynske
Jord, ikke hos os!“ Men dette er ikke helt rigtigt; thi Dalum
Landbrugsskoles Jorder er ikke af de gode fynske. Det er fra
Mødding og Ajlekumme, at Kraften er hentet.
I Sammenligning dermed har Kunstgødningen spillet en under
ordnet Rolle. Der er vel hvert Aar anvendt nogen Kunstgødning,
men ikke store Mængder, i de sidste Aar for gennemsnitlig
6—700 Kr. ialt.
Ved Sædskiftets Ordning har Hovedvægten været lagt paa
følgende Forhold:

1) Marken har kunnet levere Raafoder (Roer, Græs og Stald
foder) efter Besætningens Behov.
2) Der har været Adgang til en virksom Bekæmpelse af
Ukrudtet.

3) Staldgødningen er søgt udnyttet saa fuldstændigt som muligt.

Fig. 3.

Marken 1896
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Disse Hensyn har alle virket hen til, at Rodfrugtdyrkningen
stedse har spillet en stor Rolle i Planteavlen her og har beslag
lagt 25—30 pCt. af Arealet.
Det første Sædskifte, der har været anvendt, var følgende
7 Marks Drift:
1. Rug,
2. Sukkerroer,
3. Byg,
4. Runkelroer,
5. Havre med Udlæg,
6. Kløver,
7. V2 Græs og
Staldfoder.

Dette Sædskifte holder sig — med en Del Forstyrrelse ved
Inddragningen af de 18Tdr. Land i 1892 — til 1896, da der atter
bliver købt Jord ind.
I 1897 bliver denne ny Jord dyrket med Roer (se Fig. 4)
for at blive renset og komme i Kultur, og der bliver i Stedet
for indlagt en ekstra Kornafgrøde i 7-Marks Driften. Fra 1898
har Marken den næsten ideelle Inddeling, som vi benytter den
Dag i Dag, og med det Aar indførtes en 9-Marks Drift (se Fig. 5)
saaledes:
1. Rug,
2. Sukkerroer,
3. Havre,
4. Runkelroer,
5. Byg,
6. Havre,
7. Kløver,
8. Græs,
9. V2 Græs og \ 2 Staldfoder.
Denne Sædfølge har været benyttet til 1907, da der blev
taget en Mark (Nr. 9) fra til Lucerne og Staldfoder. Resultatet
deraf er blevet følgende 8-Marks Drift:

1. Grønjordssæd (Havre eller 6/r Byg),
2. Runkelroer,
3. 6 r Byg,
♦

Fig. 4. Marken 1897
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4.
5.
6.
7.
8.

Hvede,
Kaalroer, Sukkerroer og Kartofler,
Havre,
Kløver,
Græs.

Den Halvdel af Mark Nr. 9, der anvendes til Staldfoder,
dyrkes nu i en 4-Marks Drift saaledes:
1. Vintersæd (Vs Rug, Vs Hvede + Vintervikker).
Derefter Turnips.
2. Sildigsaaet Vikkehavre.
3. Tidligtsaaede Runkelroer og Majs.
4. Tidligtsaaet Vikkehavre.
Der har saaledes i de forløbne 25 Aar været anvendt 3 for
skellige Sædskifter, nemlig:
1) Indtil 1896 en 7-Marks Drift.
2) 1898—1907 - 9- Do. Do.
2) Fra 1908
- 8- Do.
Do.
Udenfor Sædskiftet har der gennem flere Aar været udlagt
ca. 5 Td. Land med vedvarende Græs, inddelt i 2—3 Indheg
ninger. Nord for Skolebygningerne ligger Indhegning A, der
første Gang blev samlet indhegnet 1893. Efter 5 Aars Forløb
blev Marken pløjet og i 1898 dyrket med Sukkerroer, hvorefter
den i 1899 paa ny blev udlagt med følgende Frøblanding: 3 Pd.
Rødkløver, 1 Pd. Hvidkløver, 3 Pd. Alsike, 2 Pd. Timothe, 2 Pd.
Alm. Rajgræs, 2 Pd. Ital. Rajgræs, 4 Pd. Hundegræs, 4 Pd.
Draphavre og 6 Pd. Engsvingel. Skønt der ikke er medtaget
Rapgræs i Blandingen, er Alm. Rapgræs, efter at Marken
nu i 11 Aar er benyttet til Afgræsning, dog blevet en vigtig
Del af Bestanden. Endnu ældre er Indhegning B og den
Græsmark, der nu benyttes til Sportsplads, idet disse Græs
arealer allerede blev udlagt i 1891 og saaledes nu er 20 Aar
gamle. For det betydelige Opdræt, der navnlig siden 1900 har
været her, har disse vedvarende Græsarealer været til stor Nytte.
Der har heller ikke været sparet paa Gødning, idet der hvert
Aar er gødet med Superfosfat, Ajle og Kompost; men Udbyttet
har ogsaa været saa stort, at næppe nogen anden Del af Marken

Fig. 5. Marken 1898
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har ydet noget tilsvarende. Her paa Fyn, hvor der findes for
holdsvis lidt af Enge og naturlige Græsarealer, men hvor der
desuagtet foregaar et betydeligt Kvægopdræt, er saadanne Ind
hegninger af Agermarken med vedvarende Græs ganske sikkert
af overordentlig stor Betydning.
Til stor Nytte har i de senere Aar ogsaa den i 1908 saaede
Lucerne i Mark Nr. 9 været. Der er tidligere prøvet Lucerne, i
hvert Fald et lille Stykke i 1898 dér, hvor nu en Del af den ved
varende Græsmark A ligger, men med et kummerligt Resultat. 1
Virkeligheden er sikkert ogsaa største Delen af den Jord, der hører
til Dalum Landbrugsskole, uskikket til Lucernedyrkning. Kun den
østlige og daarligste Ende af Mark 9, der ligger højt og har
skarpt Grus til Underlag (og muligvis ogsaa den øverste Ende
af Mark 7) er egnet til Lucernedyrkning, og ved Udlægget af
3Va Td. Land i 1908 viste det sig, at det nederste Stykke (ca.
Vs Td. Land) af Nr. 9 ogsaa var for fugtigt for Lucernen, hvor
for det i 1909 blev udlagt med Græs og indhegnet, et Eksempel,
der viser, hvor omhyggelig man bør være ved Valget af Jord
stykke til Lucerne. De tilbageværende 3 Td. Land har i For
bindelse med det foran nævnte Staldfodersædskifte givet et ud
mærket Tilskud til Sommergræsningen, og med den nuværende
Ordning, hvor vi i Forsommeren kun har 7 Td. Land til Græs
ning for 30—33 Malkekøer, vilde Lucernen, navnlig i de tørre
Perioder, næsten være uundværlig.
I Markbruget har i det hele og store de direkte Salgsafgrøder
stadig spillet en underordnet Rolle. Hovedvægten har været
lagt paa Foderafgrøderne, og for hele Bedriftens Rentabilitet har
derfor Husdyrbrugets og navnlig Kvægbrugets Tilstand øvet den
allerstørste Indflydelse.
Som det fremgaar af sidste Rubrik i hosstaaende Oversigt
(Tab. II) over Malkekøernes Ydelse m. m. i Aarene 1893—1910,
kan der m. H. t. Kvægbrugets Udvikling skelnes mellem 2 Perioder.
I den første Periode, Tiden indtil 1900, fornys Besætningen hoved
sagelig ved Indkøb, medens den i Aarene efter 1900 udeluk
kende er vedligeholdt ved eget Tillæg. Det er navnlig i disse
sidste 10 Aar, at den Besætning, som nu staar her, og som paa
faa Undtagelser nær nedstammer fra to indkøbte Køer, Nr. 47
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og 87, er blevet til. I 1887 blev Kostalden bygget, og naar
det erindres, at den saaledes nu er 24 Aar gammel, vil enhver
indrømme, at den har været en efter sin Tid ualmindelig vel
indrettet Kostald. En af Jørg. Petersens gode Ideer er det at
benytte en Del af Laden til Sommerstald, navnlig fordi der der-
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ved hver Sommer er blevet god Tid til grundig Udluftning, Ren
gøring og Kalkning af den egentlige Stald, hvad der sikkert har
været af en heldig Indvirkning paa Koernes Sundhedstilstand.
Af lignende Indflydelse paa Kalvenes Levedygtighed har det sik
kert været, at der gennem mange Aar i Ungkvægstalden har
været indrettet et særligt Kælvningsrum, hvor Ko og Kalv i
nogle Dage nyder godt af hinandens Selskab. 1 Gennemsnit af
de sidste 17 Aar — for tidligere Aar giver Regnskaberne ikke
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tilstrækkelig Oplysning — har samtlige Malkekøers Ydelse været
7790 Pd. Mælk med 3,50 pCt. Fedt eller 303 Pd. Smør.
Til Avlsbruget har der stadig været knyttet et forholdsvis
stort Svinehold, der gennemgaaende har givet et tilfredsstillende
Udbytte. Der er dog ikke Tvivl om, at Svineholdet m. H. t.
Rentabiliteten staar tilbage for Kvægholdet og betydeligt under,
hvad der opnaas mange andre Steder, dels fordi Svinestalden
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Kraftfoderet beregnes til Handelspris.
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1 Græsdag er sat til 40 Øre.

er gammel og m. H. t. Luftskifte ikke helt heldig, og dels navn
lig af den Grund, at Husholdningen nødvendigvis maa have første
Ret til at dække sit fra Dag til Dag svingende Forbrug af Mælk
fra Mejeriet, hvorefter Svinestalden maa udnytte Resten, og Svi
nenes Fodring vil derfor altid være mindre ensartet end ønskeligt.
Hesteholdet har ikke været billigt her paa Dalum Landbrugs
skole, fordi der gennemgaaende har været benyttet Heste, der gik
fra deres Værdi. Af ovenstaaende Oversigt (Tabel III) over Heste
nes Foderomkostninger fremgaar det, at 1 Foderdag gennemsnitlig
har kostet 62 Øre, men 1 Arbejdsdag 1 Kr. 68 Øre. Det er
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de mange Dage i Aaret, da Hestene staar paa Stald eller gaar
paa Græs, der gør Arbejdsdagen saa meget dyrere end Foder
dagen. Men da det nu engang ikke lader sig gøre at fordele
Hestearbejdet jævnt over hele Aaret, saa er der ikke andet
Middel til at opnaa en nogenlunde rimelig Pris pr. Heste-Arbejds
dag end at indrette sit Hestehold saaledes, at der hvert Aar ved
Salg af Heste kan blive en lille Indtægt, i Stedet for at der nu
mange Steder kræves et Tilskud til Besætningens egen Vedlige
holdelse.
I sin Helhed har Avlsbruget været af dobbelt Betydning for
Skolegerningen, dels har det sikkert paa mange Maader ind
virket heldigt paa Undervisningen, og dels har det Aar efter Aar
givet et saadant økonomisk Udbytte, at Skolen uden det ikke
vilde have kunnet bære sig.
Om Undervisningen i de forløbne Aar tør vi, der er Skolens
gamle Elever, vistnok sige, at den aldrig har svævet i Luften,
men altid har haft en Fod ved Jorden, og derfor tilkommer Sko
lens Avlsbrug sikkert en Del af Æren. Det er jo betydeligt let
tere at udkaste store Planer, naar man aldrig selv kan blive
udsat for at skulle føre dem ud i Livet, og der kommer af sig
selv mere Forsigtighed i Talen, naar udefra det Spørgsmaal kan
ventes: Har Du selv prøvet? Til Gengæld falder Ordene saa
ogsaa med desto større Vægt, naar der kan tilføjes: Jeg kan
selv vise Eder det. Og det falder ikke nær saa svært at svinge
Svøben over andre, naar man aldrig selv har følt den; men
man bliver forsigtigere, naar man selv har følt den eller kan
komme til at føle den. Til Gengæld kan man saa ogsaa ramme
desto bedre, naar man ved, hvor der skal slaas.
Det er jo sikkert nok, at god Teori og god Praksis ifølge
deres Oprindelse og deres indbyrdes Forhold aldrig kan komme
i Modstrid med hinanden. Men der kræves ogsaa en stadig
Vekselvirkning og et nøje Samarbejde; thi ellers kan „Teorierne“
komme paa Afveje. Det er derfor uden Tvivl en stor Lykke for
vort Landbrugs Udvikling i de senere Aar, at Konsulenterne,
der staar som Lærere og Vejledere midt ude i det praktiske
Landbrug, ikke har været Stuemennesker, men stadig har været
paa Farten fra den ene praktisk dygtige Landmand til den anden.
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En ganske tilsvarende Betydning har det, at de allerfleste af
vore Landbrugsskoler har et Avlsbrug ved Siden af sig. For
Lærerne har dette Avlsbrug her som paa andre Skoler givet
mere Sikkerhed, for Eleverne mere Tillid.
Det sker ikke sjældent, at der er Folk, der siger til os:
Ja, det er vel et Mønsterlandbrug, I har ved saadan en Anstalt!
Andre har undertiden kaldt det et Forsøgslandbrug. Men begge
disse Betegnelser hviler paa en stor Misforstaaelse.
Enhver, der ved, hvad Forsøgsvirksomhed er, og hvad land
økonomiske Forsøg, énten de saa knytter sig til Planteavl, Hus
dyrbrug eller Mejeribrug, kræver af Midler og Arbejde, vil kunne
forstaa, at et egentligt Forsøgsarbejde har Avlsbruget her ingen
Sinde kunnet give sig af med. Dette udelukker ikke, at enkelte
Lærere Tid efter anden har taget Spørgsmaal, som de omfattede
med særlig Interesse, op til Undersøgelse ved at udføre saadanne Forsøg, som der kunde blive Tid og Lejlighed til ved
Siden af Skolegerningen. N. A. Hansens Ajleforsøg er et smukt
Eksempel derpaa. Men saadanne Forsøg har aldrig været ud
ført i et saadant Omfang, at de har kunnet meddele Avlsbruget
Præg af et Forsøgslandbrug.
Og et Mønsterlandbrug har aldrig været tilstræbt, bl. a. af
den Grund, at et saadant Maal vilde være aldeles haabløst. Der
findes ikke nogen Landmand, der formaar at skabe et „Mønster“
for alle Landbrug. Dels vil der i ethvert Landbrug, selv om
Ledelsen er nok saa dygtig, og det daglige Arbejdes Udførelse
nok saa omhyggelig, altid findes Fejl og Efterladenhed, og i
Regelen vil det jo være saaledes, at hvor man finder noget rig
tigt godt, der er der et eller andet ved Siden af, som ikke helt
er, som det skulde være. Men dertil kommer jo saa, at selv
om den alsidige og fuldkommen dygtige Landmand fandtes, saa
gives der i hvert Fald ikke noget samlet Landbrug, der kan
være Mønster for alle andre eller en Kreds af andre; thi Land
brugets Drift skal tilrettelægges ikke blot efter mange særlige
Stedforhold, men ogsaa efter hver eneste Brugers personlige
Egenskaber. Der er en mægtig Forskel paa det Arbejde, der
udføres i Landets mange forskellige Landbrugsbedrifter, og vi
har ofte meget gode Landbrug lige ved Siden af megét daarlige;
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men selv de allerbedste er ikke og kan ikke være Mønster
landbrug.
Skolens Avlsbrug har derfor aldrig stilet imod saa højt et
Maal; men det har lige fra Begyndelsen af været Hensigten
at vise et almindeligt, godt Gaardmandsbrug i Overensstem
melse med de Anskuelser og Principper, som der i Skolestuen er
slaaet til Lyd for. Og selv om der vel altid har været og ikke
mindre nu er mange svage Punkter, som er iøjnefaldende nok,
saa tør det vistnok nu ved Afslutningen af de første 25 Aar
siges, at dette Maal i det store og hele er naaet.
Særlig tror jeg, at Dalum Landbrugsskoles Avlsbrug har været
kendt for god Orden. Baade Jørg. Petersen og Søren Boes var
i udpræget Grad Ordensmennesker, og de stillede m. H. t.
Orden saavel ude som inde store Fordringer baade til sig selv
og til andre. Det er vistnok i dette Forhold, at Aarsagen
maa søges til, at ikke saa faa af de Landmænd, der har besøgt
Dalum, har syntes, at Skolens Avlsbrug ikke var „rigtigt“ eller
naturligt, men paa kunstig Vis opstadset som til en permanent
Udstilling. Fra min Virksomhed som Konsulent i Jylland husker
jeg, at da jeg engang havde givet en Landboforeningsformand,
der var i Færd med at planlægge en Udflugt til Fyn, det Raad,
at Selskabet bl. a. ogsaa maatte besøge Dalum, fik jeg til Svar:
„Nej, vi vil se virkelige Landbrug, ikke Paradelandbnig!“ Og
det Svar er karakteristisk for mange. Der er nemlig ikke saa
helt faa, der forlanger en vis Grad af Uorden, før de vil kalde
et Landbrug praktisk, og de samme Folk har hver Gang, de
møder en Landbrugsbedrift, hvor der er ofret en Del paa den
gode Orden, en instinktmæssig Fornemmelse af, at de staar over
for noget, der vel er smukt, men som ikke betaler sig. Nu er
det maaske ogsaa nok muligt at gaa saa vidt med Kravet om
Orden, at det kan blive til rent Pedanteri og give Anledning til
unyttigt Pillearbejde. Men der er rigtignok meget langt frem,
inden vi naar dertil, og det er tvivlsomt, om vi for Tiden har
blot et eneste Landbrug, hvor der opretholdes en saa vidtdreven
Orden, at den bringer større Tab end Gevinst. Derimod er der
ikke Tvivl om, at vi Landet over paa Grund af for lidt Orden
hvert Aar taber store Summer. Det er i vore Dage mere den
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rigtige og fulde Gennemførelse af Driftsplanerne, end det er disse
Planer selv, der bestemmer et Landbrugs Rentabilitet, og den
rettidige og rigtige Udførelse af de forskellige Arbejder i Mark
og Stald øver i saa Henseende i Nutidens Landbrug, hvor Brutto
omsætningen naar op til store Beløb pr. Td. Land, en afgørende
Indflydelse. Men gennemført Orden betyder jo i Virkeligheden
netop først og fremmest dette: Hvert Arbejde til rette Tid og
paa rette Maade. Og derfor er god Orden noget af det, der
betaler sig allerbedst.
Det er derfor heller ikke til Trods for meget Ordensarbejde
i Aarenes Løb, men snarere paa Grund deraf, at Dalum Land
brugsskole stadig har haft et jævnt og sikkert Overskud ud af
sit Avlsbrug. Derom meddeler følgende Uddrag af Avlsbrugets
Kassebøger og Statusopgørelser en Oversigt for de sidste 7 Aar
(se Tabel IV).
I Gennemsnit af disse 7 Aar (de tidligere Aar er her ikke
medtaget, fordi der da blev benyttet en anden Regnskabsform
og Opgørelsesmaade) har Avlsbruget givet et Bruttoudbytte af
godt 5 Vs Tusind Kroner. Da alle Vedligeholdelsesudgifter samt
Løn til Avlsbestyrer og Kvægavlsleder er medregnet i de ovenstaaende Udgiftsposter, har Avlsbruget saaledes ydet en For
pagtningsafgift paa ca. 80 Kr. pr. Td. Land eller forrentet ca.
130.000 Kr. med 4l/4 pCt. p. A. Det er mere end Skolen med
alle dens mange Elever og sit Tilskud fra Stat og Amt samt
Mejeri, Laboratorium og andre Foretagender tilsammen har kun
net forrente. Det er derfor ikke for meget sagt, at Avlsbruget
i økonomisk Henseende har været bærende for hele Virksom
heden. Og hvis den Dag skulde komme, da Avlsbruget ikke
længere giver Udbytte, saa vil Skolen ikke kunne klare enhver
sit uden en Forhøjelse af sine egne Indtægter, hvor betydelige
de end er.
Der er vistnok dem, der herimod vil indvende, at har Skolen
Fordel af Avlsbruget, saa har dette ogsaa sin Fordel af Skolen;
thi et Avlsbrug, der har en saa nøje Sammenknytning til en
større Skolevirksomhed og til et Mejeri, er ikke helt normalt.
Dette sidste er naturligvis rigtigt. Men jeg tror ganske vist, at
Avlsbrugets Regnskab paavirkes i uheldig Retning af disse sær-
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lige Forbindelser. Det er ikke de mange „Pillearbejder“, som
Skolen for god Ordens Skyld maa forlange af sit Avlsbrug, som
her spiller nogen Rolle. Men der er uden Vederlag hvert Aar
ydet Skolen en Mængde forskellige Kørsels- og andre Arbejder,
hvorom Arbejdsdagbøgerne kan give Oplysning, og disse Bøgers
Rubrik for „Forskelligt“ kommer derved saa urimeligt højt op
som til 19 pCt. af Hestekraften og 21 pCt. af Haandkraften. Der
for er ogsaa Arbejdsudgifterne til Trods for, at de mange „prak
tiske Lærlinge“ ikke har faaet nogen stor Løn, oppe paa ca.
6000 Kr. om Aaret. Jeg føler mig overbevist om, at hvis Avls
bruget var et alm. Gaardmandsbrug uden Forbindelse med Skole
virksomheden her, saa vilde den samme Drift kunne opretholdes
med langt mindre Arbejdsudgifter, vel ca. 4000 Kr., og sand
synligvis vilde da ogsaa Svineholdet kunne give et større Over
skud. Der vilde da alt ialt kunne paaregnes et Bruttooverskud,
der er 2—3000 Kr. større end det nuværende. Men naturlig
vis maatte deri saa ogsaa være Løn for mere personlig Del
tagelse i og Tilsyn med Arbejdet fra Driftslederens Side.
Desværre er et saadant Overskud jo nok betydeligt over,
hvad der er almindeligt; men det er dog i vore Dage ikke noget
helt usædvanligt. I hvert Fald kender jeg flere dygtige Land
mænd, der har haft et forholdsvis større og undertiden langt
større Udbytte af deres Bedrift. Men vi har endnu saa faa
Regnskaber at opvise fra danske Landbrug, og jeg har derfor
ment, at det kunde være af Interesse at dvæle ogsaa ved den
økonomiske Side af Sagen for derigennem at yde et Bidrag til
at vise, hvad Udbytte et alm. Landbrug uden særlige Indtægts
kilder (heldig Frøavl, Afsætning til Byerne o. lign.) kan give.
Og der har ved denne Lejlighed været saa meget mere An
ledning dertil, som det kun er simpel Retfærdighed mod Sko
lens Avlsbrug, naar det her for én Gangs Skyld med Tal er
slaaet fast, at det ikke er Skolen, der økonomisk bærer Avls
bruget, men snarere omvendt.
Det er en Lykke for os, der nu arbejder ved Dalum Land
brugsskole, at vi ikke blot i Skolearbejdet, men ogsaa i de prak
tiske Virksomheder, der knytter sig til Skolen, har gode Tradi
tioner at bygge videre paa, og vi har Grund til at føle Tak-
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nemlighed mod dem, der har lagt alt saa godt til Rette for os,
først og fremmest de to, som vi nu ikke længere har iblandt
os, Jørg. Petersen og Søren Boes. Den bedste Tak, vi kan give
dem, er gennem et trofast og enigt Samarbejde at skabe — saa
vidt vore Evner strækker til — en værdig Fortsættelse af det
Arbejde, der er udført gennem de første 25 Aar, og at føre Ud
viklingen videre paa det Grundlag, som foreligger, og i god
Overensstemmelse med de Krav, som ny Tider stiller.
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