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DANSK LANDBRUG:

TILBAGEBLIK, NUTID OG FREMTID

Erik Hovgaard Jakobsen, cand. agro. Historisk konsulent og arkivar. Landbrug og
Fødevarer

Indledning
I nutiden er forudsigelser og prognoser på
de fleste områder behæftet med usikker-
hed og hastige skift. Dertil kommer at den
moderne teknologi spreder nyheder langt
hurtigere end nogensinde før.

Begivenheder i New York, Tokyo, Mo-
skva, Beijing eller andre steder på vor klo-
de har vi i vore stuer på TV og på mail
næsten samtidig med, at det sker. Det for-
årsager, at beslutningsprocesser og over-
blik bliver vanskelige i nutid og fremtid.
Det gælder for politikere, ledere og det
enkelte menneske. Stabilitet og varighed
hører efterhånden til sjældenhederne.

For at sætte tingene lidt i relief: Nyhe-
den om Napoleons nederlag ved Waterloo
i juni 1815 var tre dage om at nå til Kø-
benhavn, og der var en dagsrejse imellem
Københavns posthus på Nørregade og Sorø.

Artiklen beretter om dansk landbrug i den økonomisk-politiske udvikling fra begyndelsen

af det 19. århundrede frem til nutiden. Gennem krige og kriser frem til den globaliserede

verden, vi oplever i dag, med dens udfordringer og muligheder.

Endvidere at det fremtidige behov for fødevarer vil stige med en øget befolkning og større

købedygtige mellemklasser i tidligere u-lande.

Dertil at et forsat betydningsfuldt Europa i nutidens og fremtidens verdensorden kræver

et styrket EU.

Det bemærkes, at denne artikel er skrevet inden krisen om Krim og Ukraine. Den vil dog

næppe føre til nogen ny kold krig. Omstændighederne fra dengang er ikke til stede i

nutidens verden.

H. C. Andersen var tre dage om rejsen med
dagvognen til Hamborg, før jernbanerne fra
midten af det 19. århundrede spændte sit
stadig tættere net ud over Europa, i øvrigt
til stor glæde for digteren. Han elskede at
rejse.

Jernbanerne skabte, udover at glæde
H.C. Andersen og andre rejseglade, store
samfundsmæssige og økonomiske ændrin-
ger. Rejsetiderne og varernes vej til de sta-
dig større bysamfund blev langt hurtigere.
Det gjaldt ikke mindst let fordærvelige lev-
nedsmidler som kød og mejeriprodukter.

Selvom tiden rider hastigt, har vi en ræk-
ke statistiske, elektroniske og historiske
hjælpemidler, der kan hjælpe os ind i den
ukendte fremtid også for landbrugets ved-
kommende.
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Ved Anden Verdenskrigs afslutning i
1945 havde vi i Danmark ca. 200.000 selv-
stændige landbrug med en gennemsnits-
størrelse på ca. 16 ha. Produktionen var
nogenlunde den samme på den enkelte
gård, mælk, kød, æg og sommetider lidt
korn i overskud.  I dag er antallet af land-
brug faldet til knap 40.000, heraf er om-
kring halvdelen fuldtids.  Den alsidige pro-
duktion på de enkelte ejendomme, der gav
en vis økonomisk sikkerhed, er afløst af
enkeltprodukter på ejendommene såsom
mælk, svin kødkvæg eller planteproduk-
ter. Landbrugsarealet er siden 1945 faldet
fra ca. 3,2 mio. ha. til i dag ca. 2,5 mio.
ha. Skov, veje og byudvikling har altså slugt
ca. 0,7 mio. ha. siden 1945. Til trods her-
for er produktionen på snart sagt alle om-
råder steget.

Sættes hele landbrugsproduktionen på
indeks med 1939 som 100, er indeks i dag
ca. 300 fordelt på langt færre ejendom-
me. Tallene udtrykker altså en voldsom
produktivitetsstigning.

Eksporten af landbrugsvarer har også
ændret struktur og sammensætning. Nye
markeder i Øst- og Central Europa og i en
række tidligere ulande, nu med store kø-
bedygtige mellemklasser, spiller i dag en
langt større rolle end tidligere.

Siden Berlinmurens fald i 1989 er Dan-
mark så at sige blevet “et rige i midten”.
Før var vi en udkant i skyggen af det jern-
tæppe, der delte vor verdensdel i næsten
et halvt århundrede. Det har haft enorm
betydning for vor dagligdag, både politisk
og økonomisk, at vi nu er sammen i EU og
NATO med tidligere Østlande. En foran-
dring, der virkelig vil noget. Før 1989 fand-
tes polske militære angrebsplaner mod
Danmark.

Statsbankarot og krisen 1817 – 20
I årene under Danmarks ulykkelige krig
med England 1807-14 havde Staten flittigt
benyttet sig af seddelpressen for at betale
de stigende krigsomkostninger med det
resultat, at pengeværdien var styrtdykket.
Forbundet med Napoleon havde kostet
dyrt. Norge måtte afstås til Sverige efter
Kielerfreden i 1814. I januar 1813 måtte
Staten smide håndklædet i ringen og ud-
stede Forordningen om Statsbankerot.

Det betød en devaluering af de tidligere
pengeværdier på omtrent  90%, og dertil
en engangsskat på al fast ejendom på 6%,
der dog ikke skulle indbetales kontant, men
stå som en første prioritet  til en rente på
6,5%. Det var som udtrykt i ældre littera-
tur “en slem forhæftelse” i den følgende
tid, hvor priser på ejendomme og land-
brugsvarer faldt.

Arkitekten bag denne økonomiske og
nødvendige hestekur var Frederik VI‘s fi-
nansminister, grev Ernst Schimmelmann.
Foranstaltningerne skabte en del bitterhed
i befolkningen. Det fik Frederik VI til at
afskedige Schimmelmann, selv om det ske-
te var tidens ubønhørlige krav. Syndebuk-
ke er ikke ualmindelig i politik.

 En ulykke kommer sjældent alene. I
perioden 1817- 20 blev dansk landbrug og
vort land i det hele taget ramt af voldsom-
me prisfald på mange af vore varer - sær-
lig korn - væsentligt fordi tabet af Norge
og en engelsk korntold afskar os fra tidli-
gere gode markeder.

Den krise sparede vi os ud af helt frem
til omkring 1840.  Et af Cristian VIII ’s kon-
geord til befolkningen var “Nu skal vi alle
spare”. Omkring 1817 var ejendomspriser-
ne faldet til under det halve, og kornpri-
serne til nær en fjerdedel, hvilket var no-
get, der kunne mærkes særligt for de sto-
re ejendomsbesiddere.
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Bondebruget, som takket være landbo-
reformerne i slutningen af det 18. århund-
rede var kommet til deres gårde på gun-
stige vilkår, klarede sig nogenlunde igen-
nem, mens mange kapitaltunge virksom-
heder, f.eks. en del godser og store han-
delsvirksomheder, måtte gå fallit. Årene
var præget af stor fattigdom og nød hos
dele af befolkningen. H.C. Andersens: Lil-
le pige med svovlstikkerne, er ikke grebet
ud ad den blå luft.

Trods de trange tider blev der gennem-
ført en ny skolelov i 1814 med undervis-
ningspligt for børn fra 7. til 14. år. Refor-
men fik stor betydning for bønderbørn og
landdistrikter. Da Frederik VI‘s rådgivere ad-
varede mod de store omkostninger, var
kongesvaret “Vi er blevet fattige, vi har
ikke råd til også at være dumme”.

Midt i al fattigdommen skabte  H.C.
Andersen, Thorvaldsen. B.S. Ingemann,
Grundtvig, Søren Kierkegaard, H.C. Ørsted
og flere andre en guldalder for digtning,
nytænkning og billedkunst.

Først hen omkring 1840 kom der en for-
bedring af de økonomiske forhold i Dan-
mark og ude i Europa. Englænderne op-
hævede korntolden for at gavne de stigen-
de arbejdermasser i den voksende indu-
stri, hvilket bl.a. betød højere kornpriser.

Kornkrisen omkring 1870
Et halvt århundrede senere - omkring 1870
-  ramte en ny krise dansk og europæisk
landbrug. Vi havde haft en periode med
godt salg af korn til gode priser til forskel-
lige europæiske lande. De ændrede trans-
portmuligheder med dampskibe og jernba-
ner, der afløste hestevogne og sejlskibe,
gjorde transport hurtigere og langt billige-
re og førte masser af billigt korn til Europa
fra Rusland og Nordamerika, som danske

og andre europæiske kornproducenter ikke
kunne konkurrere med.

Mange lande i Europa greb til toldbe-
skyttelse for at sikre egne landmænd.
Motiverne kunne være forskellige. I Tysk-
land, særligt Prøjsen, lød udsagnet “Gute
baueren sind gute Soldaten”. I Frankrig var
det mere et alment hensyn til landdistrik-
ternes ve og vel, der gjorde sig gældende.
Man aner konturerne til den fælles EF land-
brugspolitik mange år senere. Danmark
greb kun i begrænset omfang til toldbe-
skyttelse men valgte andre veje. Ubevidst
erkendte man, at ordet krise stammer fra
det græske krisis, der betyder forandring,
og det var netop den løsning på proble-
merne, danske bønder tyede til.

Danmarks held - dengang
Danske bønders evne til fornyelse var ble-
vet styrket af landboreformerne fra slut-
ningen af det 18. århundrede, senere Fre-
derik VI´s folkeskole, junigrundloven 1849
og Grundtvigs og Kolds folkehøjskoler. Det
havde givet dem kraft til at vælge nye veje.
Produktion og eksport blev omlagt til for-
ædlede produkter i form af kød, mejeri-
produkter og æg, som billig korn og andre
fodermidler nu gav basis for.

Med andelsbevægelsen, til dels inspire-
ret af højskolerne, som de fleste unge bøn-
derkarle og piger besøgte, skabte bønder-
ne på forbavsende kort tid forædlings- og
afsætnings virksomheder i form af ca. 1200
andelsmejerier og godt et halvt hundrede
andelsslagterier, lidt senere også foderstof-
og gødningsforsyninger som væsentlig del
af det nye produktionsmønster

En stærk industriel udvikling i vore na-
bolande, først og fremmest Tyskland og
England, skabte en stor og købedygtig be-
folkning. Det kaldes sommetider “Dan-
marks held”. De nye varer ville jo være
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nytteløse uden købere - men det var der.
Alt det nye medførte  økonomisk og social
fremgang særlig i landdistrikterne.

Europas held
Årene fra midten af det 19. århundrede
og frem til ca. 1930 var præget af en stor
udvandring fra Europa. Mere end 50 mio.
europæere forlod deres hjemstavn for at
søge nye muligheder i fjerne lande hinsi-
des havene, særlig USA og Canada, tildels
også Australien og New Zealand, hvor de
blev modtaget med åbne arme. De nye,
tyndt befolkede lande havde brug for flere
indbyggere. I dag er situationen som be-
kendt en ganske anden. Ingen åbne arme
til nutidens indvandrere til Europa.

Det var “Europas held,” da vor verdens-
del umuligt kunne brødføde og beskæfti-
ge den stærke befolkningstilvækst, som tog
fart båret frem af medicinske fremskridt
og forbedret hygiejne. Der var i det væ-
sentlige tale om økonomiske flygtninge,
også få politiske.

Til forskel fra de nuværende, der mest
kommer fra Afrika for at søge en bedre
tilværelse i Europa, blev de som anført
modtaget med åbne arme.  Fra Norge og
Sverige udvandrede 1 mio. mennesker fra
hvert af de to lande. Fra Danmark med
nogenlunde det samme indbyggertal kun
ca. 300.000. Et interessant perspektiv som
opdyrkning af ca. 800.000 ha hede og
nævnte omlægning af landbruget havde
skabt baggrund for.

Første Verdenskrig 1914-18
Verdenskrigene 1914-18 og 1939-45 var i
realiteten én krig afbrudt af en våbenhvile
på 25 år. Krigenes baggrund var dog for-
skellig.

Første Verdenskrig handlede i hovedsa-
gen om magten i Europa og på havene.

Den anden handlede om modsætninger
mellem nazismens umenneskelige diktatur
og de atlantiske staters åbne og frie de-
mokratier.

Opspillet til første Verdenskrig var præ-
get af stigende spændinger mellem natio-
nerne i datidens Europa med et selvbevidst
og militært stærkt tysk kejserdømme ef-
ter sejre over nabolande i 1864 og1866,
senest og til manges overraskelse, også
Frankrig i 1870. Dertil var det nye tyske
storrige i rivende økonomisk og industriel
udvikling.

Udbruddet af første Verdenskrig skyldes
i det væsentlige mangel på viden og udsyn
hos datidens statsledere. Historien kalder
dem “søvngængere”.

I de sidste hektiske dage af juli 1914 lå
den åbenmundede og ikke voldsomt be-
gavede tyske Kejser Wilhelm II og sejlede
rundt i Østersøen med sin yacht, mens den
østrigske olding kejser Franz Josef (84) øn-
skede hævn over serberne, efter at skud-
det i Sarajevo havde dræbt hans tronføl-
gerpar.

Han blev rådgivet af udygtige genera-
ler, der mente, at hans vaklende kejser-
dømme kunne styrkes ved en lille rask krig,
Sådan gik det som bekendt ikke.

Frankrigs præsident Poincaré, der så
frem til revanche over Tyskland efter det
forsmædelige nederlag i 1870, var i Sct.
Petersborg på officielt besøg hos sin russi-
ske allierede Kejser Nicolaj II.

Da krigstrommerne begyndte at rumle,
hastede han hjem til Paris igennem Øre-
sund  forbi København, som han også, iføl-
ge planen, skulle besøge. Besøget måtte
aflyses.

I nutidens Europa ville det beskrevne
forløb, der fik den europæiske krudttønde
til at eksplodere, være utænkeligt og umu-
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ligt takket være dyrekøbte erfaringer. Som-
metider lærer man af historien.

Under første Verdenskrig lykkedes det
Danmark at bevare neutraliteten, til dels i
kraft af et stærkt og troværdigt neutrali-
tetsværn, bl.a. en sikringsstyrke på ca.
60.000 mand, da den var på sit højeste.
Mange bønderkarle måtte i trøjen i den
anledning. Den politisk omstridte befæst-
ning af København siges at have afholdt
tyskerne fra at forsøge at erobre Danmark.

Krigen mellem det militært stærke Tysk-
land samt Østrig-Ungarn og de allierede
Frankrig, England, Rusland og til sidst USA
blev lang og meget blodig. Ikke mindst
Maxims maskingevær med massehære  og
skyttegravskrige spillede en stor rolle. Mil-
lioner af soldater faldt på fronterne og ha-
vene. Et europæisk selvmord.

Landbruget i det neutrale Danmark op-
levede gode priser, dog opstod der efter-
hånden   mangel på varer til at opretholde
produktionen, hvortil kom at tyskernes
ubådskrig påførte eksporten til England
store omkostninger både menneskeligt og
materielt. Neutraliteten blev desuden en
vanskelig balancegang. Eksporten til de to
stridende parter måtte holdes på forholds-
vis  samme niveau som før krigen. Den blev
gennemført under nøje kontrol fra Uden-
rigsministeriet og Handelsministeriet. På
hjemmemarkedet blev der indført maksi-
malpriser, rationering og priskontrol for at
sikre rimelige forsyninger og forbrugerpri-
ser.

Landbrugets hovedorganisationer, den-
gang samlet i Landbo- og husmandsfor-
eningerne og Andelsudvalget, deltog i dis-
se ofte modsætningsfyldte forhandlinger.
Det fortsatte flere år efter krigens afslut-
ning, hvilket landbruget var meget utilfreds
med. Det førte bl.a. til oprettelse af Land-
brugsraadet i 1919, for at sikre landbruget

en bedre forhandlingsposition i fremtiden.
Landbrugsraadet bestod af repræsentan-
ter fra Landboforeningerne og Andelssel-
skaberne. Senere kom også Husmandsfor-
eningerne med.

Landbrugets organisationer fik i øvrigt
mange nye medlemmer i 1920 med Nord-
slesvigs forening med Kongeriget. Landbru-
get i dette område var præget af store øko-
nomiske og sociale vanskeligheder, udmar-
vet som det var af den lange krig med ca.
6.000 faldne, mange dansksindede og fra
landdistrikterne.

Mellemkrigsårene
Mellemkrigstiden var præget af politisk og
økonomisk usikkerhed og valutakriser. Det
medførte vanskeligheder for dansk eks-
port, ikke mindst landbruget. I 1929 kom
så  den økonomiske krise, som  hærgede
verden med udgangspunkt i børskrakket i
New York i oktober 1929.  Det kom plud-
seligt og uventet for de fleste. Det Ameri-
kanske udsagn “Prosperity for ever,” blev
eftertrykkeligt gjort til skamme. Krisen
ramte få år senere Europa hårdt med mas-
searbejdsløshed og talrige økonomiske fal-
litter.

Tyskland var forarmet og tynget af den
hårde fredstraktat - Versillastraktaten - ef-
ter første Verdenskrig. Det bragte Hitler
og nazismen til magten i januar 1933.

Krisen i Danmark: Kanslergadeforliget
I 1932 nåede krisen til Danmark med valu-
taunderskud, afsætningsvanskeligheder og
stor arbejdsløshed, samt trusler om strej-
ker og lock-out. Arbejdsgiverne havde for-
langt en lønnedgang på 20%, under hen-
visning til faldende priser. Situationen var
yderst alvorlig. Det fik i januar 1933 stats-
minister Th. Stauning, leder af den davæ-
rende socialdemokratisk-radikale regering,
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til at indkalde til krisemøde med partiet
Venstre og landbrugets organisationer. Ef-
ter til tider dramatiske natlige forhandlin-
ger i Staunings lejlighed i Kanslergade blev
der nået en aftale, der omfattede største-
delen af befolkningen.

En truende storstrejke og lockout blev
afværget ved en uændret, etårig forlæn-
gelse af overenskomsterne. Der blev gen-
nemført en devaluering af kronen i forhold
til britiske pund på ca. 20 %. Det gav flere
kroner i kassen til de danske landmænd,
hvis hovedmarked dengang var England.
Dertil visse lettelser i ejendomsskatterne
og mulighed for gældssanering.

Desuden blev landbruget berettiget til
selv at styre deres eksport gennem en sær-
lig bemyndigelseslov, som blev forvaltet af
Landbrugsraadet, samt mejeriernes og
slagteriernes hovedorganisationer.

Som noget meget væsentligt blev der
gennemført en række forbedringer af de
sociale love.

Der var tale om et fremragende politisk
håndværk, en samfundskontrakt, der om-
fattede størstedelen af den danske befolk-
ning, og som fik betydning for økonomi og
samfundsudvikling mange år frem.

Forliget blev indgået 31. januar 1933,
samme dag som Hitler overtog magten i
Tyskland. Vi fik samfundskontrakten, ty-
skerne Hitler med alt hvad det kom til at
indebære.

30‘ernes krise døde ikke en naturlig død.
Anden Verdenskrigs udbrud 1. september
1939 satte punktum. Afsætningsvanskelig-
heder blev afløst af krigsøkonomi og vare-
mangel.

Tre personligheder af betydning for
Danmarks ja til Fællesmarkedet i 1972.

Jens Otto Krag (1914-1978). Som statsmini-
ster og formand for Socialdemokratiet
overbeviste han tøvende socialdemokrater
og fagforeningsledere om, at vejen frem for
Danmark var i EF.

Anders Andersen (1912-2006). Præsident
for Landbrugsraadet 1960-1973 var den
stærke kraft, der overbeviste skeptikere i
landbruget, samt særlige dele af andelsbe-
vægelsen, om vigtigheden af, at vi kom
med i Fællesmarkedet og den fælles land-
brugspolitik.

Niels Kjærgaard (1905-1980). Administre-
rende direktør for Landbrugsraadet 1956-
1976. Juristen, der formåede at fremlægge
et overbevisende defensorat for Danmark i
EF. Det bragte tvivlere i landbruget på andre
tanker.

Jens Otto Krag
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Årene under Anden Verdenskrig: Besæt-
telsestiden
Det lykkedes ikke for Danmark at holde
sig udenfor Anden Verdenskrig. Tyske styr-
ker rykkede ind d. 9. april 1940, få måne-
der efter krigens udbrud. Årsagerne hertil
var flere: Dels manglende dansk militært
beredskab, dels en strategisk stilling, der
på flere områder var forskellig fra 1914-
18.

Tyskerne havde brug for de norske fjor-
de til ubådskrig og sikring af malmtrans-
porter over Narvik. Derfor var tyskerne først
og fremmest interesseret i Norge, som også
blev invaderet og besat, modsat Danmark,
efter tapper modstand. Danmark var bare
en nyttig trædesten i den forbindelse, som
under protest affandt sig med den tyske
besættelse på grundlag af en samarbejds-
aftale. Den holdt frem til 29. august 1943
hvor regeringen overlod styret til departe-

mentscheferne som følge af øget modsæt-
ning imellem besættelsesmagten og befolk-
ningen. Det fik dog kun begrænset indfly-
delse på samhandlen, der fortsatte stort
set uændret frem til befrielsen 5. maj 1945.

En følge af aftalen var, at landbrugets
organisationer i alle led undgik tysk ind-
blanding. De styresystemer for landbrugets
produktion og afsætning, som var et af
Kanslergadeaftalens resultater, kom til god
nytte i den krigsøkonomi og ændrede eks-
portforhold, som besættelsen indebar. Eng-
landseksporten standsede så at sige over
nat og blev efter få dage afløst af omfat-
tende aftaler med tyskerne, som Land-
brugsraadet i vidt omfang kom til at admi-
nistrere i samarbejde med Udenrigsmini-
steriet og Landbrugsministeriet og ikke
mindst Nationalbanken, som betalte for de
landbrugsvarer, der blev sendt til Tyskland
over en clearingkonto.

Anders Andersen     Niels Kjærgaard
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Ved krigens slutning i maj 45 efterlod
tyskerne en ubetalt regning  på godt 7 mia.
kr. Et meget stort beløb dengang.  Det sva-
rede til godt halvdelen af Danmarks da-
værende bruttonationalprodukt.

Der måtte skrappe midler til for at ord-
ne den sag efter krigen i form af en sed-
delombytning og engangsskat, der først og
fremmest blev pålagt fast ejendom. Det
betød, at landbruget måtte betale en væ-
sentlig part.

Eksportpriserne steg noget nær til det
dobbelte i løbet af besættelsen, hjemme-
markedspriserne noget mindre som følge
af forskellige ordninger. Landmændene
tjente godt. Det skal dog ses i sammen-
hæng med de magre år med meget lave
priser, som landbruget oplevede under kri-
sen årene før.

I besættelsesårene lykkedes det, mod
forventning, at opretholde produktionen
nogenlunde uændret, dog med forskydnin-
ger indenfor vareområderne. Endvidere lyk-
kedes det at sikre de danske forbrugere
de fornødne levnedsmidler. Danmark for-
blev et af de mest velforsynede lande i det
krigsførende Europa.

Selvom Danmark materielt slap nådigt
igennem krigen, var de første efterkrigsår
overordentlig vanskelige. De traditionelle
markeder - ikke mindst England - mangle-
de penge, og det store tyske marked var
lammet i de første efterkrigsår. Vi kom i
en alvorlig pris- og valutaklemme, som først
Marshallhjælpen 1948-52 afhjalp.

Belært af erfaringerne efter Første Ver-
denskrig, var man i USA klar over, at det
udmarvede Europa - herunder også tidli-
gere modstandere - måtte have økonomisk
bistand for at komme på fode igen.

Undsætningen til Europa kom i form af
Marshallhjælpen i 1948-52, som den da-
værende amerikanske udenrigsminister

George Marshall lagde navn til. Hjælpen
til opbygning af det europæiske erhvervs-
liv blev på ca.13 mia. $  eller ca. 100 mia.
kr. i nutidens værdi.  Dansk landbrugs an-
del blev på ca. 275 mio. $, svarende til ca.
2 mia. kr. over de fire år, planen forløb.

 Det lunede svært i landbrugets kasse.
Landbrugets bruttoindkomst steg med
25%. De mange rare dollars medvirkede
til at forbedre landbrugets konsulenttjene-
ste og dermed landbrugsorganisationernes
virke på mange vitale områder. Antallet af
traktorer steg til 50.000 fra nogle få tusin-
de i de år, og mejetærskerne begyndte at
vise sig på markerne.

Landbruget og europæisk samvirke ef-
ter Anden Verdenskrig
Marshallhjælpen bidrog desuden til øget
samarbejde mellem landene. Det forlang-
te amerikanerne for at sikre rationel an-
vendelse af midlerne. Resultatet blev op-
rettelse af den europæiske samarbejdsor-
ganisation OEEC – i dag OECD, dertil en
europæisk betalingsunion EPU for at lette
omvekslingen imellem de europæiske
Marshall-landes valutaer. Organisationer-
ne blev sammen med den Europæiske Kul-
og Stålunion fra 1952 vigtige byggesten for
det Europæiske Fællesmarked, der blev
oprettet i 1957.

Det er tankevækkende at hæfte sig ved,
at USA, udover Marshallhjælpen, ved af-
gørende militær indsats så at sige reddede
de Allierede på stregen i begge Verdens-
krige. Uden USA´s vældige militære og øko-
nomiske formåen var krigene formentlig
blevet tabt af de Allierede. De 50 mio. euro-
pæiske udvandrere rejste ikke forgæves.

Århundreders europæiske krige, ikke
mindst de to verdenskrige, skabte ideen
om europæisk samarbejde efter Anden
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Verdenskrig. Marx sagde engang: “Krig
imellem Tyskland og Frankrig er borgerkrig”

I 1957 blev Romtraktaten underskrevet
af Benelux-landene, samt Vesttyskland,
Frankrig og Italien. Tidligere modstandere
under Anden Verdenskrig fandt nu sam-
men i et realistisk og omfattende samar-
bejde, der efterhånden angår de fleste
områder af samfundslivet, samtidig med
at medlemskredsen nu er på 28 lande. De
tidligere Østbloklande er kommet med i
kredsen efter Berlinmurens fald i novem-
ber 1989.

1973 blev et afgørende år i dansk histo-
rie, da vi trådte ind i det daværende Fæl-
lesmarked sammen med England og Irland,
efter en folkeafstemning i oktober 1972,
med et solidt Ja. Det som man i dansk
landbrug særligt hæftede sig ved var den
fælles landbrugspolitik med hovedteserne:

* Fælles priser
* Fælles marked
* Fælles økonomisk ansvar

Det faldt fint i de fleste danske land-
mænds smag, selv om der var tale om et
enormt stykke planøkonomi, der ellers lå
uden for danske andelsbønders hverdag.
Derfor var der en del tvivlere i landbrugs-
kredse til at begynde med, men de blev
efterhånden overbeviste af deres organi-
sationers omfattende oplysningsarbejde.

Danmarks vej til fællesmarkedet blev
lang, da det var et politisk flertals krav, at
vi skulle følge England. Et mellemtrin var
EFTA, der blev oprettet i 1960 som et sam-
arbejde mellem England, de skandinaviske
lande, Schweiz, Østrig og Portugal.

Samarbejdets hovedelement var indre
toldfrihed for industrivarer, langt fra Rom-
traktatens mere forpligtende og omfatten-
de samarbejde.

Landbruget var forbeholdent, men fik
dog noget ud af det, selv om det måtte
nøjes med tosidede aftaler med de enkel-
te EFTA-lande. Der blev dog opnået en be-
tydningsfuld aftale med Sverige, som in-
debar, at de svenske importafgifter på dan-
ske landbrugsvarer blev refunderet og ind-
gik i en fond ledet af landbrugets hoved-
organisationer. Det blev til ca. 400 mio. kr.,
inden pengestrømmen ophørte med Dan-
marks indtræden i EF.

Renterne fra fonden, som stadig eksi-
sterer, er i tidens løb brugt til en lang ræk-
ke fælles landøkonomiske formål. Såsom
bygning af kursusejendomme og konsulent-
huse, endvidere tilskud til eksportpropa-
ganda.

 Dansk landbrugseksport blev meget
berørt, efterhånden som Fællesmarkedets
variable importafgifter på vore vigtigste
landbrugsvarer udviklede sig. Det førte til,
at landbruget efter forhandling med skif-
tende regeringer opnåede en række støt-
teordninger, der indbragte landbruget ca.
14 mia. kr. i  løbet af årene fra 1962 indtil
dansk indtræden i EF. Filosofien, som par-
terne var enige om, var at holde landbru-
get kørende indtil indtræden i EF.  Der var
dog til tider tale om dramatiske forhand-
linger imellem parterne, inden man blev
enige.

Overgangen til alt det nye forløb for-
holdsvis let bl.a. i kraft af, at dansk land-
brug en del år før havde oprettet kontor i
Bruxelles, der havde fulgt udviklingen nøje
og plejet gode kontakter til de forskellige
EF-administrationer. Det sker stadig med
nutidens EU.

De første år blev vanskelige, dog ikke
så meget på grund af EF. Det var oliekri-
sen med mangedobling af prisen på olie
og skyhøje renter, der ramte landbruget
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meget hårdt med flere fallitter og tvangs-
auktioner til følge.

I dag er vi med i et andet EF - nu EU -
end det vi trådte ind i for ca. 40 år siden.
EU er under stadig forandring ud fra en af
traktatfædrene, Jean Monnets, tese om at
en forordning eller foranstaltning uvæger-
ligt fører en anden med sig.

Danmark er delvis med i Euroen med
binding til kursen. Den Fælles Landbrugs-
politik er ikke længere en prispolitik, til-
skuddene er frigjort fra produktionen og
bevæger sig efterhånden mere i retning af
en miljøbetonet landdistriktpolitik. Dansk
landbrugs fordele ved at være med i EU
har ændret karakter. Nu spiller ikke mindst
de åbne markeder i Øst for landbrugsva-
rer  og landbrugsaktiviteter i det hele ta-
get en stor rolle. Overskudslagrene, som i
nogen grad skyldtes prispolitikken, i form
af smørbjerge, vinsøer og kornbjerge er
væk. Stigende forbrug i en række tidligere
ulande, nu med store og købedygtige mid-
delklasser, spiller også ind.

Fusioner – Forandring – Fremtid
Efter årtusindskiftet nåede bølgen af sam-
menlægninger og fusioner landbrugets ho-
vedorganisationer. 62 slagterier er blevet
til 2: Danish Crown og den mindre virk-
somhed  TICAN. Antallet af andelsmejeri-
er er faldet fra ca. 1200 til en halv snes.
Det største er Arla. For mejerier og slagte-
rier  gælder dog, at der udover landet fin-
des en række mindre specialvirksomheder,
som bidrager til, at alsidigheden bevares.
Både Arla og Danish Crown har virksom-
hed både i Tyskland, Sverige og England.

Landbrugets største forsyningsvirksom-
hed, DLG, der også er en vigtig faktor i
forløbet, er nu også grænseoverskridende
med virksomhed bl.a. i Tyskland. Den næst-
største aktør på området er Danish Agro

med betydelig virksomhed både hjemme
og ude.

Landbrugets hovedorganisationer er si-
den 2009 samlet i èn organisation: Land-
brug & Fødevarer (L&F), hvis  forhandlings-
linie overfor regeringen og det øvrige sam-
fund først og fremmest er “Viden og Dia-
log.”  Eftersom dele af landbruget mener,
at L&F mangler lidt kant, er der opstået en
særlig organisation: “Bæredygtigt Land-
brug” med nogle tusinde medlemmer.

Det tidligere næsten enerådende selv-
eje til de enkelte landbrug bliver efterhån-
den afløst af andre ejerformer, fordi man-
ge af nutidens storlandbrug er for kostba-
re for en enkelt køber.

En rapport fra den Natur- og Landbrugs-
kommission, der blev nedsat for nogen tid
siden af tidligere fødevareminister Mette
Gjerskov, tyder på større fleksibilitet og for-
ståelse af landbrugets synspunkter på na-
tur-og miljøområderne. Fornuften vinder
som oftest før eller senere indpas i et ud-
viklingsforløb.

Fremtiden rummer som anført i indled-
ningen mange usikkerhedsmomenter. Der
er dog også elementer, som er kendsger-
ninger.

Ifølge FN‘s befolknings prognoser vil ver-
densbefolkningen nå op på ca. 9 mia. i 2050
mod nu ca. 7 mia., altså en stigning på ca.
30%. Tallet er stort, men noget tyder på,
at kurven er ved at knække.

Det er først og fremmest i Afrika, den
store befolkningsstigning finder sted. Det
giver en lav gennemsnitsalder til forskel
fra Europa, hvor befolkningstallet næsten
ikke stiger, og antallet af ældre derfor bli-
ver stadig større. Europa er ved at blive
gråhåret. På et tidspunkt bliver vor ver-
densdel nok nødt til at erkende, at der må
lukkes mere op for tilstrømningen udefra,
særlig af ung arbejdskraft, for at holde vore
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samfund kørende, både hvad angår ser-
vice og produktion.  I de nye vækstlande,
fortrinsvis Brasilien, Rusland, Indien og Kina
(BRIK), er der opstået store og købedygti-
ge mellemklasser. I den forbindelse forven-
tes det, at dansk levnedsmiddel eksport
vil nå op på ca. 80 mia. kr. i 2013 og vil
fortsætte med at stige.

Klimaforandringerer er dels naturgivne
i erindring om Karl den 10. Gustavs togt
over tilfrosne danske sunde og bælter i vin-
teren 1658 og de tre fimbulsvintre under
og umiddelbart efter Anden Verdenskrig.
De var til dels menneskeskabte som følge
af stigende udledning at CO

2 
og andre gas-

ser i atmosfæren, som har medført over-
svømmelser, tørke og andre voldsomme
ulykker på vor klode i de seneste år og
dermed også udsving i produktionen af fø-
devarer. FN s´ Klimakonferencer har hidtil
ikke ført til bindende internationale afta-
ler, selv om klokken er ved at falde i slag.

Dette, sammen med øget efterspørgsel,
peger i retning af en mere knap levneds-
middelforsyning med stigende priser i de
kommende år, dermed forbedret økonomi
for landbrug som de danske.

En anden side af medaljen er, at de  sti-
gende priser på mad, som må forventes,
er et særligt problem for fattige befolk-
ninger i ulande, hvor levnedsmiddelpriser
udgør en stor del af budgettet. Problem-
stillingen kræver nok øget opmærksomhed
fra verdens rige lande i form af øget bi-
stand til fremme af landbrugsproduktionen
i relevante ulande.

Tanker om Europas fremtid giver anled-
ning til følgende bemærkninger: I nutiden
husker mange ikke, at EF/ EU bygger på
dyrekøbte erfaringer efter to verdenskri-
ge og talrige europæiske krige før. EU er
ikke desto mindre det kraftcenter, der trods
aktuelle problemer er godt på vej til at ska-

be et helt Europa, hvor militære konfron-
tationer ikke længere eksisterer.

Tidligere Østbloklande er nu med i kred-
sen. Aldeles utænkeligt for et kvart århund-
rede siden. Det er givetvis Nobel Kommite-
ens begrundelse for at tildele EU fredspri-
sen i 2012. En velfortjent anerkendelse af
EF/EU‘s  biddrag til europæisk stabilitet
igennem de seneste godt 50 år. Det lover
godt for fremtiden. Og aktuelt har Den
Europæiske Union, EU, styret nogenlunde
igennem krisen, selv om problemerne er
store. Uden unionen ville de være langt
større.

Et vitalt spørgsmål for politikere og stats-
ledere er at finde den rette balance mel-
lem vækst og besparelser. Det nytter ikke
at ordinere så skrap medicin, at “patien-
ten” bliver endnu mere syg.

Afslutning
En af de ledende personligheder ved ud-
bruddet af den store franske revolution i
1789, Abbed Sieyes, udtalte følgende om
samfundet dengang. Det bestod af adel,
kirke og så en talrig underklasse mest bøn-
der, håndværkere og arbejdere alt sammen
benævnt trediestand.

Hvad er Trediestand? INTET. Hvad bur-
de den være? ALT. Hvad ønsker den at bli-
ve? NOGET.

Udsagnet, der senere er blevet blandt
de bevingede, kan omsættes til nutidens
Europa som følger:

Hvad var Europa engang? ALT. To Ver-
denskrige med arnested i vor verdensdel
gjorde ende på den position.

Hvad ville Europa være uden EU? INTET.
Dyrekøbte erfaringer fra historien må ikke
forspildes af snæversyn og uforstand.

Hvad vil Europa være med en styrket og
udbygget Union? NOGET.
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