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Fabrikken »Lolland« 
og dens avlsbrug

Af Else-Marie Boyhus

Sukker udvundet af sukkerrør har været 
kendt i over 1000 år; sukker udvundet af 
roer kom derimod først til at spille en 
rolle i årene omkring 1800, da fastlands
spærringen under Napoleonskrigene stand
sede indførslen af rørsukker til Europa. 
Mangel på sukker og unormalt høje pri
ser var følgen, og det animerede til at 
udvikle en sukkerproduktion på grundlag 
af et europæisk råstof. Man koncentrere
de sig om den hvide runkelroe, og i 1802 
anlagdes den første roesukkerfabrik i 
Schlesien. En række sukkerfabrikker blev 
oprettet i Tyskland, Østrig og Frankrig; 
også i Danmark forsøgte man sig, idet 
der i 1812 etableredes en runkelroe-suk- 
kerfabrik ved Tranekær på Langeland. 
Den måtte imidlertid opgives få år efter, 
da fastlandsspærringen i 1815 blev hæ
vet, og rørsukkeret igen kom på markedet.

Ude i Europa fik sukkerfabrikkerne 
store vanskeligheder at slås med, da de 
skulle til at konkurrere med rørsukkeret. 
Bedst gik det i Frankrig, hvor told be
skyttede roesukkeret, og det var da også 
i dette land, at videreudviklingen af suk
kerroen og roesukkerindustrien fandt sted. 
Fra midten af 1800-tallet var Tyskland 
atter med, og de fine resultater herfra og 
fra Sverige blev fulgt med stigende in

teresse i Danmark. Dog ikke af regerin
gen; den havde for store interesser i St. 
Croix-sukkeret og i de betydelige indtæg
ter, som sukkerafgifterne var; men i land
mandskredse begyndte man at se sukker
roens muligheder.

I 1868 stillede Videnskabernes Selskab 
en prisopgave om sukkerroedyrkning og 
fabrikation; den besvaredes af Fr. Otten, 
der tilegnede sit skrift „Runkelroeavlen 
og Roesukkerfabrikationen i Danmark“ 
til Edward Tesdorpf til Orupgård. I 1870 
foranledigede Landhusholdningsselskabet 
nogle mindre dyrkningsforsøg med suk
kerroer, og i februar 1872 holdt selskabet 
det første diskussionsmøde om emnet. 
Herefter gik man ind i den konkrete fase: 
i foråret 1872 etableredes to aktieselska
ber med roesukkerproduktion som for
mål, „De danske Sukkerfabrikker“ med 
C. F. Tietgen som bærende kraft, og fa
brikken „Lolland“ med to unge land
mænd, brødrene Erhard og J. D. Frede
riksen som grundlæggere.

De danske Sukker jabrikker

I årene omkring 1872 havde C. F. Tietgen 
mange jern i ilden: udviklingen af De for
enede Dampskibsselskaber, B&W’s om
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dannelse til aktieselskab, udvidelse af 
Store Nordiske Telegrafselskab med Kina- 
Japan koncessionen, udvidelse af Privat
banken, jernbaneplaner på Lolland-Fal
ster m. m. Han var meget betænkelig ved 
at tage fat på sukkerroesagen, bl. a. for
di han var pessimist med hensyn til at få 
ændret sukkertolden; men delvis presset 
af en række storgodsbesiddere gik han 
med, og 20. april 1872 stiftedes DDS.

Der er to hovedprocesser i sukkerfabri
kation, dels udvinding af sukkersaften og 
fremstilling af råsukker, dels raffinering, 
d. v. s. viderebearbejdning til melis, top
sukker o. s. v. Det var afgørende for Tiet
gen, at raffinaderivirksomhed blev bæren
de i det nye selskab - i alle tilfælde til en 
start. Raffinering af råsukker fra de vest
indiske øer havde været kendt i Danmark 
siden 1600-tallet, og det var både godt 
indarbejdet og rentabelt. De første 2 mil
lioner af DDS’s samlede aktiekapital på 
5 millioner blev da også brugt til at købe 
landets to største raffinaderier: Helsingør- 
gadens og Phoenix, begge i København. 
Tietgen var ikke fremmed over for at 
købe det tredie af hovedstadens raffina
derier og brødrene Frederiksens fabrik, 
som var under opbygning, men han be
grænsede sig til de to raffinaderier og til 
den roesukkerfabrik, han påbegyndte i 
Odense i november 1872. Der var på det
te tidspunkt planer om ialt 10 roesukker- 
kogerier under DDS.

Det skulle hurtigt vise sig, at Tietgens 
forbehold havde været berettigede. Den 
nye lov om beskatning af indenlandsk 
sukker af 3. maj 1873 gjorde ikke de ban
ge anelser til skamme, og på Fyn kneb 
det med at få dyrket sukkerroer nok. Den 

første kampagne startede 13. december 
1873, og der blev kun oparbejdet omkring 
1/3 af den roemængde, fabrikken havde 
kapacitet til.

Roesukkerfabrikation var ikke lukrativ 
i de første år, og først i 1880 begyndte 
DDS for alvor at udvide. På dette tids
punkt var fabrikken „Lolland“ allerede 
historie; den gik konkurs i 1877. Bag den 
ligger der imidlertid så mange tanker og 
idéer, som senere skulle vise sig at være 
af betydning, at der er grund til at se 
nærmere på brødrene Frederiksens pro
jekter.

Brødrene Frederiksens projekter

Gennem brødrene Frederiksens breve til 
Tietgen og til lensbaron Bertouch-Lehn, 
baroniet Sønderkarle (Lungholm, Højby- 
gård m. m.) kan vi følge projekternes ud
vikling. Vi kender to udkast samt det 
projekt, der blev udsendt den 29. april 
1872.

Det første udkast må være udarbejdet 
i vinteren 1871/72. J. D. Frederiksen hav
de i 1871 været på studierejse i Tysklands 
og Frankrigs sukkeroeegne, og ved hans 
hjemkomst tog brødrene fat. De infor
merede deres bror D. P. Friderichsen på 
Kærstrup og skovrider Schrøder, og 1. 
marts 1872 sendte de det første udkast til 
Bertouch-Lehn. På dette tidspunkt kendte 
de ikke Tietgens planer, men de havde 
visse idéer om at knytte ham til deres 
projekt! Det fremgår af Erhard Frede
riksens brev til Bertouch-Lehn 1. marts 
1872, hvor der bl. a. står: „Det ville jo 
være nødvendigt at have til medindsky
der en københavnsk børsmand eller to
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Erhard Frederiksen, 1843-1903. Landbrugskan
didat i 1862 og derefter underforvalter på 
Orupgård. Han videreuddannede sig ved stu
dierejser i ind- og udland og overtog i 1866 
fædrenegården Nøbbøllegård. 1872-77 land
økonomisk direktør ved roesukkerfabrikken 
»Lolland«. Efter konkursen tog han til Køben
havn, hvor han hl. a. var med til at starte 
Københavns mælkeforsyning. I disse år be
gyndte hans omfattende landøkonomiske skri
bentvirksomhed. 1880-1902 medredaktør af 
Ugeskrift for Landmænd. 1882 ansattes han 
af De danske Sukkerfabrikker som landbrugs
konsulent ved sukkerfabrikken i Nakskov.

for at sikre aktiernes tegning ... Bedst 
var det at have etatsråd Tietgen som med
indbyder, og der er sandsynlighed for, 
at dette heldigt kunne ske, netop mens 
jernvejens ordning er i værk.“

Kort tid efter må de have fået at vide, 
at Tietgen selv var igang med et sukker
roe-projekt, og da J. D. Frederiksen i 

marts 1872 var på rejse i Tyskland, for
søgte han på vej til Magdeburg at træffe 
Tietgen i Berlin. J. D. Frederiksen blev 
imidlertid forsinket på grund af sne, og 
da han nåede Berlin, var Tietgen rejst. 
Derfor sendte J. D. Frederiksen 26. marts 
1872 et brev til Tietgen, hvori han under
retter ham om deres planer og beder 
Tietgen om at sende mere detaillerede op
lysninger om hans til broderen Erhard 
Frederiksen.

I begyndelsen af april udarbejdede 
brødrene det næste udkast; det kendes i 
den trykte version, som blev udsendt til 
de mennesker, man ønskede som med
indbydere. På dette tidspunkt havde brød
rene Frederiksen kun et flygtigt kendskab 
til Tietgens projekt. Dette trykte udkast 
blev 16. april sendt til Tietgen. Han bad 
om yderligere orientering, hvad han fik i 
et brev af 20. april 1872 - samme dag 
som stiftelsen af DDS kom til offentlig
hedens kundskab. Ni dage efter udsendtes 
så den endelige plan for fabrikken „Lol
land“.

I løbet af disse måneder undergik pro
jektet forandringer på adskillige punkter 
undtagen ét: det bærende princip, at fa
brikken skulle kombineres med et om
fattende og velindrettet avlsbrug; det 
skulle sikre leverance af sukkerroer, der 
såvel kvantitativt som kvalitativt var til
fredsstillende. Herom hedder det i alle 
tre versioner af projektet: „I de egent
lige sukkerroedyrkende lande foreskriver 
fabrikanterne landmændene strenge regler 
for dyrkningen for at sikre sig sukkerrige 
roer. Dette har man ikke kunnet gøre i 
de lande, hvor denne industri er ny (Sve
rige og England), da man så ville skræm- 
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me landmændene bort og ikke få det nød
vendige kvantum roer; men når der in
gen regler er for dyrkningen, og roerne 
ikke betales efter kvalitet, fristes land
mændene til at bruge billigt frø, gøde med 
staldgødning osv. for at få det størst mu
lige udbytte af jorden, hvilket kun kan ske 
på sukkerindholdets bekostning. Den hin
dring, som således den første sukkerfabrik 
sikkert vil møde også her, kan kun hæ
ves ved at forene med fabrikken et be
tydeligt avlsbrug.“

Johan Ditlev Frederiksen, 1846-1926. Land
brugskandidat 1866. Efter studierejser i ind- 
og udland købte han i 1870 Bådesgård. 1872- 
77 teknisk direktør ved roesukkerfabrikken 
»Lolland«. Efter konkursen rejste han til Ame
rika, hvor han øvede en meget betydelig meje
riteknisk indsats.

Placeringen af fabrikken

Denne sammenkobling af fabrik og avls
brug var afgørende for placeringen af fa
brikken på Sydlolland. Her kunne man 
regne med at forpagte Erhard Frederik- 
sens egen gård Nøbbøllegård med dens 
400 tønder land veldyrket jord; gennem 
den nære forbindelse til lensbaron Ber- 
touch-Lehn var der udsigt til også at for
pagte Højbygård, og allerede i 1870 hav
de Erhard Frederiksen fået Saksfjed i 
forpagtning af baroniet Sønderkarle. Det
te pegede således mod egnen omkring Ho
leby. Men endnu to vitale faktorer for en 
sukkerfabrik måtte tages med ind i over
vejelserne: Transportsystemet og vandfor
syningen.

I 1870erne var transportsystemet i stø
beskeen. Der var planer om en havn et 
eller andet sted på Lollands sydkyst, og 
et jernbaneprojekt var ved at tage form; 
men endnu i 1872 var ingen af sagerne 
afgjort. Transportmulighedernes betyd
ning understreges allerede i titlen til det 
første udkast: „Om anlæget af en runkel- 
roesukkerfabrik med tilhørende agerbrug 
og gødningsfabrik ved en lollandsk syd
havn eller jernvejsstation“. I et efterskrift 
i sit brev til Bertouch-Lehn af 1. marts 
1872 skriver Erhard Frederiksen: „Skulle 
havnen anlægges ved Bunddrag, ville fa
brikken være til stor gavn for inddæm
ningen .... kommer havnen ved Sylt- 
holm, bør vist nok Lineslyst købes til 
byggeplads for fabrikken, der helst må 
ligge ved havnen.“ Men fabrikken fik in
gen havn. Først i 1912 åbnedes havnen, 
den såkaldte Rødbyhavn, og i hele den 
første årrække var fabrikkens nærmeste 

10



havn Bandholm. Så meget desto vigtigere 
var det, at fabrikken fik jernbaneforbin
delse.

Siden 1860erne havde der været planer 
om en fugleflugtslinje. I 1870erne kom 
Privatbanken og dermed Tietgen stærkt 
ind i billedet, og ved loven af 25. marts 
1872 fik regeringen bemyndigelse til at 
give koncession på en Lollandsbane. 
April 1873 påbegyndtes banebyggeriet, og 
1. juli 1874 var den færdig. Kredsen bag 
fabrikken „Lolland“ havde allerede i 
1872 henvendt sig til indenrigsminister 
Fonnesbech og bedt om en linjeføring, 
der tilgodeså fabrikken, og resultatet blev 
da også en station i Holeby.

Om det tredje punkt, der indgik i over
vejelserne om placeringen, vandforsynin
gen, hedder det i det første udkast, hvor 
man regnede med at bygge ved en syd
havn: „Fabrikken vil udfordre 10.000 tøn
der vand i døgnet fra oktober til februar. 
Af denne grund vil det være hensigts
mæssigt at anlægge fabrikken ved havet, 
da ca. 9/10 kan benyttes som saltvand, 
og man må antage, at artesiske boringer 
kunne skaffe resten tilveje.“

Allerede i det næste udkast har man 
imidlertid opgivet at bruge havvand, og 
da det efter analyser havde vist sig, at 
vandet i Maribo-søerne var bedre end i 
brøndene, blev det foreslået at anlægge 
fabrikken ved en station, der kunne få 
vandledning fra Røgbølle eller Maribo 
sø. Resultatet blev - som vi senere skal 
se - en vandledning fra Røgbølle sø til 
Holeby. Det havde måske været mere 
bekvemt at anlægge fabrikken nærmere 
ved søen, men for planlæggerne vejede 

avlsbrugene og jernbanens placering tun
gest, og fabrikken blev bygget ved Hole
by.

Rajjinaderi eller ej?

Der er to hovedprocesser i sukkerfrem
stilling: udvinding af sukkersaften og raf
finering af råsukkeret, og disse to proces
ser behøver ikke at finde sted i umiddel
bar forlængelse af hinanden. Som vi har 
set, lagde Tietgen stor vægt på at beherske 
raffinaderierne, således at raffinering af 
rørsukker fra de oversøiske lande kunne 
være en slags sikkerhedsnet i roesukker- 
kogeriernes indkøringsperiode.

I brødrene Frederiksens første udkast 
„tænkes anlagt raffinaderi efter større el
ler mindre målestok samt en spritfabrik 
for at brænde sprit af siruppen“. Inden 
udarbejdelsen af udkast nr. 2 har brødre
ne imidlertid fået underretning om, at 
Tietgens planer går mod en koncentration 
omkring raffineringen, de opstiller da som 
alternativ, at fabrikken „Lolland“ kan 
deltage i det københavnske raffinaderi.

I raffinaderispørgsmålet kom brødrene 
Frederiksen for alvor ind på Tietgens ge
bet, og de gik dybt ind i problematikken 
om hele organisationen af sukkerindu
strien i Danmark.

Tietgen havde i marts 1872 forklaret 
J. D. Frederiksen, at han ønskede „at 
samle den komplicerede råsukkerfabrika
tion og raffinering på ét sted og simpli
ficere fabrikkerne på landet så meget som 
muligt“, og vi véd fra grundstensdoku
mentet i Odense, at man regnede med 
ialt 10 kogerier. I sit brev til Tietgen af 
26. marts 1872, hvorfra ovenstående ci- 
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tat stammer, beder J. D. Frederiksen Tiet
gen om at få oplyst „om De tænker Dem 
ét stort aktieselskab for hele landet, eller 
- hvad jeg snarere antager - særskilte 
selskaber omkring i provinserne, interes
serede i det fælles raffinaderi i Køben
havn.“

Tietgen havde nu tænkt sig ét stort sel
skab, og det må han mundtligt have med
delt brødrene Frederiksen, for 16. april 
1872 skriver J. D. Frederiksen til Tietgen: 
„Denne plan kommer jo helt på tværs for 
vor, idet det store selskab naturligt ikke 
kan indlade sig på et storartet landbrug.“ 
Parterne er dog stadig i kontakt med hin
anden, og i et brev af 20. april til Tietgen 
antyder Erhard Frederiksen, at det vor
dende store selskab (DDS) kunne drive 
kogeriet på Lolland med J. D. Frederik
sen som bestyrer, mens han selv kunne 
overtage avlsbrugene.

Kort tid efter må DDS have fremsat 
et tilbud og samtidigt opfordret den æld
ste af brødrene D. P. Friderichsen til at 
indtræde i DDS’s repræsentantskab. Det 
afslår han og begrunder det i et privat
brev til Tietgen den 26. april 1872 med 
familiemæssige hensyn. Han udtrykker 
dog håb om, at hans brødre må få en 
ordning i stand med DDS, og han er i så 
fald villig til at indtræde i repræsentant
skabet.

DDS’s tilbud må imidlertid have været 
uacceptabelt for brødrene Frederiksen, 
for 28. april 1872 meddeler Erhard Fre
deriksen Tietgen, at da de nu har udsigt 
til at få den fornødne kapital, gennem
fører de på egen hånd. De håber dog på, 
at der kan etableres en eller anden for
bindelse til DDS’s raffinaderi.

I brødrene Frederiksens endelige plan 
fra 29. april 1872 står der, at fabrikken 
skal producere „konsum eller råsukker, 
som kan føres i markedet uden raffine
ring“, og hermed menes lyst puddersuk
ker. Man har altså foreløbig stillet raffi
neringsplanerne i bero, men skrinlagt er 
de ikke. I løbet af 1872 er der følere ude 
til andre raffinaderier, hvad Tietgen bli
ver fortørnet over og betegner som en 
mindre fair handlemåde. I et brev af 24. 
januar 1873 forklarer Erhard Frederik
sen nærmere: „Det er ikke os, men en 
altfor ivrig ven, der uden vort vidende 
førte underhandlinger med et andet raf
finaderi end DDS’s.“ I 1873 arbejdede 
brødrene dog videre med raffinerings
spørgsmålet, og i august 1873 besluttede 
de sig for at købe raffinaderiet Öja ved 
Ystad i Sverige.

Organisation og finansiering.

Brødrene Frederiksen havde lige fra star
ten tænkt sig, at fabrik og avlsbrug skulle 
etableres som et aktieselskab, og i de to 
første udkast regnes med en aktiekapital 
på en million rigsdaler. I den endelige 
plan af 29. april 1872 er aktiekapitalen 
imidlertid halveret; man regner her med 
følgende fordeling: 200.000 rigsdaler til 
anlæg af fabrikken, 230.000 til drift af 
avlsbruget og 70.000 til anlæg og drift af 
en gødningsfabrik. Til drift af fabrikken 
og til eventuelle udvidelser ville man op
tage prioritetslån.

Det er en noget usædvanlig fremgangs
måde, der vidner om, hvor vanskeligt 
det var for brødrene at få tegnet aktie
kapitalen, eller rettere hvordan deres fi-
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15. december 1872 bragte Illustreret Tidende 
dette billede af fabrikken »Lolland«. På dette 
tidspunkt var grunden til fabrikken dårligt nok 
udgravet!

nansielle rådgivere vurderede deres chan
cer for at få aktiekapitalen tegnet.

Brødrene Frederiksen håbede længe på 
en ordning med Tietgen; det glippede, 
som vi så, og i det brev (28. april 1872), 
hvor Erhard Frederiksen meddeler Tiet
gen, at de vil realisere planerne alene, op
lyser han, at den del af kapitalen, som 
ikke er tegnet på Lolland-Falster, indsky
des af Landmandsbanken. Forbindelsen 
til denne bank er nok formidlet af deres 
bror, økonomen N. C. Frederiksen, der i 

1871 var medstifter af Den danske Land
mandsbank.

Finansieringen var og blev imidlertid 
mangelfuld. I maj 1874 opsøgte Erhard 
Frederiksen atter Tietgen i fortrolighed 
og uden at have underrettet sin kontrol
komité. Han fulgte besøget op med et 
brev dateret 17. maj 1874. Af det frem
går, at han netop da var i færd med ende
ligt at få ordnet hypoteklånet i Land
mandsbanken og den kredit, som var 
nødvendig derudover. I sidste øjeblik før
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end tinglæsningen af lånet foreslår han 
nu, at „Lolland“ optages i DDS ved ak
tiebytning, „Lolland“s til pålydende med 
et års rente, DDS’s til dagens kurs, og 
brevet fortsætter: „Sagen står hos os - 
min bror og jeg privat - således, at vi kun 
ved meget store personlige ofre kunne 
skaffe tilveje den kapital, som vi nødven
dig behøver til forretningen. Vi har, som 
etatsråden [Tietgen] sagde mig, kun me
get ringe støtte hos andre, langt ringere 
end vi havde ment at have ret til at ven
te, og vi nære en frygt for ikke at kunne 
bære sagen igennem ved egne kræfter. 
Jeg véd, at jeg ikke tager fejl ved åbent 
at sige dette til Dem.“ Sidst i brevet an
tyder Erhard Frederiksen, at skal fabrik 
og avlsbrug adskilles, er tiden inde nu. 
Han vil altså bøje sig og opgive sin kongs
tanke om forening af avlsbrug og fabrik. 
Men Tietgen havde mindre lyst end no
gensinde til at udvide DDS, og omend 
han ikke har mistet troen på, at kogen
erne med tiden vil betale sig, så var han 
på dette tidspunkt koncentreret om at få 
sin egen virksomhed til at gå. Dette med
delte han Erhard Frederiksen i et brev 
den 19. maj.

Det var ensomt for brødrene Frederik
sen i maj 1874. De havde - forfulgt af 
uheld - omsider fået bygget fabrikken, så 
deres første kampagne kunne begynde i 
januar 1874. Kampagnens resultater var 
ikke opmuntrende, og fremtiden tegnede 
alt andet end lyst. Bordet fangede, og ka
pitalen var alt for lille.

Fabrikken bygges.

I juni 1872 begyndte den offentlige ak
tietegning i A/S fabrikken „Lolland“. Der 

blev købt jord og skrevet skøder, og i 
juli drog Erhard Frederiksen af sted på 
en studietur til Tyskland. Tegningerne til 
fabrikken blev udført af firmaet Maschi
nenbauanstalt i Braunschweig, og de le
verede størstedelen af maskinerne; ked
lerne blev dog bestilt hos Burmeister & 
Wain. Selve opførelsen af bygningerne 
blev overdraget til arkitekt Granzow, der 
havde erfaring fra lignende byggeri i Sve
rige.

13. november 1872 brød stormfloden 
ind over Sydlolland, og denne katastrofe 
kom også til at berøre fabriksbyggeriet; 
men trods det afholdt man en højtidelig 
grundstensnedlæggelse den 10. december 
1872. Herom skrev Lollands-Posten bl. a.: 
„Klokken 2 var der på pladsen, hvor fa
brikken skal stå, samlet en del menne
sker af forskellige samfundsklasser, og 
efter at musikken havde spillet en fædre
landssang, opfordrede justitsråd Meincke 
til at udbringe et leve for hans majestæt 
kongen, under hvis regering denne suk
kerfabrik anlagdes, hvilken opfordring be
svaredes med ni hurraer ... “ Efter at 
Erhard Frederiksen havde talt om de sto
re forhåbninger, man nærede, nedlagde 
etatsråd Jørgensen grundstenen på den 
sygemeldte lensbaron Bertouch-Lehns 
vegne.

Under grundstenen blev der lagt et do
kument og en sølvplade med følgende 
indskrift: „År 1872 den 10. december ned- 
lagdes grundstenen til sukkerfabrikken 
„Lolland“. Gid den med held må arbejde 
til målet at bringe liv og fremgang i eg
nens agerbrug og velstand til husbond og 
arbejder.“

15. december 1872 bragte Illustreret Ti-
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Fabriksbyggeriet fotograferet i foråret 1873.

dende en forside-artikel med en stor teg
ning af fabrikken, en grundplan og en 
beskrivelse af fabrikationsprocessen. På 
dette tidspunkt var grunden dårligt nok 
markeret, og det skulle snart vise sig, at 
vejen fra billede til virkelighed blev lang.

Da Gerhard Faye i 1874 blev ansat som 
kemiker ved fabrikken, gik der endnu fra- 
sagn om alle de bryderier, de havde un
der fabrikkens opførelse, og det skildrede 
han således i Maribo amts økonomiske 
Selskabs årbog 1912: „Der var den gang

ingen bane, så alle materialerne, de tunge 
maskiner osv. måtte transporteres pr. 
akse, og hvem, der kendte de lollandske 
biveje på den tid, vil forstå, at de efter
hånden blev forvandlet til et bundløst 
lerælte. Om arbejdsforholdene skriver da
værende bestyrer J. Krebs fra Amerika: 
„Da så fabrikken skulle bygges og sættes 
igang i 1873, blev arbejdsforholdene des
perate. Jeg har ikke i de 45 år, jeg har 
været knyttet til fabriksvirksomhed, kendt 
blot tilnærmelsesvis noget lignende. Jern
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banen var under bygning og fordrede 
mange folk, bøndergårdene og husene, 
der var gået til grunde under stormfloden, 
skulle genopføres, fabrikken gøres færdig, 
roerne passes osv. osv. Resultatet var 
komplet demoralisation: folkene arbejde
de en halv snes dage ved et foretagende 
til høje lønninger, så holdt de blå uge 
og begyndte om igen ved jernbanen eller 
et andet sted, mens sagerne andre steder 
gik, som de bedst kunne.“ Gerhard Faye 
fortsætter: „Følgen af alle disse vanske
ligheder blev da også, at fabrikken, der 
skulle være færdig i oktober, først nåede 
at blive færdig i januar (1874). Hvad det 
vil sige for gennemførelsen af en kam
pagne først at komme igang i januar må
ned, vil enhver kunne forstå, der har lidt 
kendskab til roesukkerfabrikation. Man 
vil kunne forstå de umådelige vanskelig
heder, der optårnede sig for hele denne 
uøvede stab af unge mennesker, der skul
le gennemføre en kampagne i sne og is i 
årets koldeste måneder, forstå, at man 
undertiden var nær ved at opgive ævret. 
Og resultatet var selvfølgelig også deref
ter: højst utilfredsstillende. Kampagnen 
sluttede først de sidste dage i april, sam
tidig med, at roesåningen havde taget sin 
begyndelse!“

Da fabrikken omsider - den 7. januar 
1874 - var færdig, havde den kostet dob
belt så meget som finansieringsplanens 
200.000 rigsdaler, nemlig 200.000 rigsda
ler for maskineriet, told og opsætning ibe
regnet, og 180.000 rigsdaler for bygnin
gerne. Oven i denne ekstraregning kom 
så, at selskabet for at sikre sig en jern
banestation nær ved fabrikken måtte teg
ne for 10.000 rigsdaler aktier i det ved 

loven af 26. februar 1869 bestemte ga
rantifond. - Intet under, at brødrene Fre
deriksen var modløse i foråret 1874.

Fabrikken
Kærnen i det store anlæg var selve fa
briksbygningerne, der blev opført af 
grundmur med tag af tagpap. I en syns
forretning fra 1877 opregnes de således: 
i syd en tre-etages bygning, hvor der for
neden er roeoplag, og på de andre etager 
kontorer og beboelse for en del af de an
satte. Ved siden af denne ligger den store 
mellembygning, i realiteten fabrikkens ho
vedbygning; den var indrettet til kogeri 
og maskinrum, og det var her, de to store 
balance- og de fire mindre dampmaskiner 
var anbragt. Denne bygning blev opført 
med muret hvælvingsloft og et galleri, 
der hvilede på træpiller. Nord for og sam
menbygget med kogeriet ligger en fire
etages bygning, den blev brugt til suk
kerhus og lager. Mod øst endnu en fire
etages bygning med udbygning i højden 
og altan på taget; i dette hus blev suk
kersaften filtreret. Drivkraften til denne 
store fabrik fandtes i kedelhuset, der var 
sammenbygget med sukkerhuset i øst. Her 
var foruden et gasværk fem dampkedler 
med tilbehør, og ved kedelhuset opfør
tes dels en 60 alen høj dampskorsten, 
dels en gasbeholder.

Gærbassiner og en kalkstation med 
kalkovn hørte også med til fabriksanlæg
get. Kalk er et vigtigt stof i sukkersaftens 
rensnings-proces, og i de første år måtte 
man yderligere bruge benkul til rensnin
gen. Dette benkul blev dels importeret fra 
Frankrig, dels fabrikeret på stedet. Der
for var der i den østlige del af fabriks-
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Fabrikken skulle have været klar i oktober 
1873, men den blev ikke færdig førend i ja
nuar 1874, og den første kampagne måtte gen
nemføres midt om vinteren. Foto fra o. 1900.

komplekset opført en bygning med såvel 
tørreovn som glødeovn for benkul, og 
ovre ved arbejderboligerne lå et benhus 
med to ovne og en skorsten samt plads 
til opbevaring af de kreaturben, der skul
le omdannes til benkul. I tilknytning til 
fabrikken lå endvidere et smedeværksted, 
et lokomotivhus samt forskellige oplags
huse og vognremiser.

Kort tid efter fabrikkens start tog man 
fat på de transportproblemer, som havde 
voldt så mange kvaler i starten. Da jern

banen i 1874 var færdig, blev der anlagt 
et jernbanespor fra Holeby station til fa
brikken, en afstand på ca. 500 m. Trans
porten omkring selve fabrikken fandt sted 
med tipvogne, og fra fabrikken til Tors
lundemarken under Højbygård blev der 
anlagt en hestebane, d. v. s. en smalsporet 
roebane med heste som trækkraft; trans
porten af roerne fra markerne foregik ad 
transportable spor. Arealerne omkring fa
brikken blev brolagt eller makadamiseret.

Fabrikken fik vand fra Røgbølle sø 
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gennem en vandledning, der blev ført 
gennem Fauersted skov og Fuglse mose. 
Vandet blev drevet af en centrifugalpum
pe med tilhørende brønde anlagt på matr. 
nr. 12 i Fuglse. Anlægget af denne vand
ledning var en kompliceret affære, der 
fordrede ikke mindre end 17 kontrakter 
med de grundejere, over hvis ejendomme 
vandledningen skulle føres.

Boliger.

Såvel sukkerfabrikken som avlsbrugene 
krævede en stor arbejdsstyrke, som det 
daværende Holeby på ingen måde kunne 
huse. Det var der nu heller ikke regnet 
med, for allerede fra begyndelsen var op
førelse af såvel funktionær- som arbej
derboliger forudset. Ifølge synsforretnin
gerne fra 1877 rådede aktieselskabet over 
følgende boliger:

I den sydlige fløj af selve fabriksbyg
ningen var der foruden kontorer værelser 
til de ugifte funktionærer. I 1877 var der 
på første sal værelser til direktør J. D. 
Frederiksen, forvalter Petersen, den vagt
havende toldkontrollør, inspektør Larsen 
og til kandidat Faye, og til fælles brug var 
der en kombineret spise- og dagligstue. 
På anden sal var der 11 funktionærværel
ser, og her boede bl. a. maskinmesteren 
og forvalter Rosengren. I kvistetagen var 
der pigeværelser.

I tilknytning til fabrikken opførtes mar
ketenderi og økonombolig med tilhørende 
huse. I forhuset var der beboelse og bu
tik til husholdningsforeningens udsalg, 
folkekøkken samt en række værelser, og i 
denne bygning var der endvidere skole
stue og lærerbolig samt spisestue for lær

lingene. I en anden bygning var der spise
stue for arbejderne i den ene halvdel og 
hestestald og materialkammer i den an
den; over hele bygningen var der på lof
tet indrettet sovesal for de kvindelige ar
bejdere, og det vil i 1870erne sige de sven
ske piger. I tilknytning til dette hus var 
der karlekammer, vaskehus og rullestue.

I juli 1873 fik fabrikken skøde på matr. 
nr. 4b og 4bb i Hillestolpe, et areal nord
øst for fabrikken, og her opførtes samme 
år de såkaldte fabrikshuse, der ifølge 
synsforretningen 1877 omfattede 21 huse. 
Hvert hus bestod af et grundmuret for
hus til to familier, der hver fik en lejlig
hed bestående af en stue, et sovekammer, 
et køkken og spisekammer samt en for
stue. Til hvert af husene blev opført et 
baghus, hvor der var svinesti og brænde
hus, og endelig fik hver arbejderfamilie 
en havelod. På samme matrikelnummer 
opførtes en inspektørbolig og det førom
talte benhus.

Ud over fabrikshusene var der arbej
derboliger i tilknytning til avlsgårdene. 
Under Nøbbøllegård var der 11 huse med 
jord; de lå i henholdsvis Holeby, Bursø 
og Hillestolpe, og hertil skal lægges tre 
jordløse huse, hvoraf de to var til to fa
milier.

Under Højbygård var der 7 huse, heraf 
32 familiehuse, og i 1875 blev arbejder
boligernes antal udvidet med ni nye to
families huse; de blev opført i Holeby 
på matr. nr. 33a og 33b under Højby
gård. Herefter rådede aktieselskabet over 
76 arbejderlejligheder, hvortil kom det 
store antal værelser på Nøbbøllegård, 
Højbygård og Saxfjed.
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Nordøst for fabrikken opførtes i 1873 21 to
families huse til fabrikkens arbejdere. Husene 
eksisterer endnu. På billedet ses den nordre 
række fotograferet i 1968.

A visbrugene.

Brødrene Frederiksens faglige forankring 
var landbruget. Allerede i hjemmet mød
te de det for sin tid avancerede landbrug 
hos faderen Johan Ditlev Friderichsen, 
der foruden at eje Nøbbøllegård og Bå
desgård var forpagter af Fuglsang, Prior
skov og Lungholm. Efter skolegang på 
Sorø Akademi blev begge brødre uddan
net på Landbohøjskolen, hvorfra Erhard 
Frederiksen blev kandidat i 1862 og Jo

han Ditlev i 1866. Herefter videreuddan- 
nede de sig praktisk og teoretisk i ind- 
og udland; Erhard Frederiksen var så
ledes 1862-63 underforvalter hos Tesdorpf 
på Orupgård, han studerede mejerivæsen 
hos professor Th. R. Segelche og foretog 
adskillige studierejser i Danmark og Vest
europa, og da han i 1866 købte Nøbbølle
gård af sin mor, var hans landbrugsfag
lige ballast stor og hans lyst til at omsæt
te den i praksis og til at videreudvikle 
den endnu større.
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Forgængernes landbrugsindsats.

Perioden fra 1830erne og til et stykke ind 
i 1870erne var en god tid for det korn
producerende landbrug, og konjunkturer
ne blev i første række udnyttet af stor
landbruget, der havde råd til at investere 
i forbedringer. De mest fremsynede af 
den tids landmænd samledes i Maribo 
amts økonomiske Selskab og på landsplan 
i Det kongelige Landhusholdningsselskab, 
og disse selskaber spillede en betydelig 
rolle i dette tidlige reformarbejde.

Der blev taget fat på grundforbedrin
ger, først mergling, siden dræning. Mer
gel er jord, der indeholder væsentlige 
mængder af forskellige kalkforbindelser. 
Det er et udmærket jordforbedringsmid
del, som der på Lolland-Falster næsten 
overalt er let adgang til. Den første merg
ling gav formidable resultater; jordens 
gødningskraft var den gang gennemgåen
de ringe, men da jordbehandlingen var ret 
mangelfuld, var jordens forråd af plante- 
næring kun udnyttet i ringe grad. Virknin
gen af den første mergling var derfor fan
tastisk, og mange anså mergel for at være 
et direkte gødningsmiddel. Men det skul
le hurtigt vise sig, at virkningen kun var 
varig, hvis merglingen blev fulgt op af 
øget gødningstilførsel. Mergling giver rig 
far og fattig søn - sagde man.

Førend kunstgødning vandt frem i 
1870erne, var man henvist til naturgød
ning, og det voksende gødningsbehov 
blev en stærk tilskyndelse til at forøge be
sætningerne. Men det var en langsom og 
kompliceret proces, og gødningsbehovet 
blev en flaskehals i den fortsatte udvik
ling.

Fra naturens hånd er Lolland-Falsters 
jorder stive og vandbindende; det er der
for intet under, at man tidligt begyndte 
at interessere sig for dræning i denne del 
af landet. Den ældste form for vandaf
ledning er de åbne grøfter, som blev gra
vet i den lavere del af brakmarken. På 
denne måde kunne grundvandet bortle
des, men egentlig grundvandssænkning 
krævede lukkede ledninger af teglrør.

De første forsøg på rørlægning i Dan
mark fandt sted på godset Geddesdal på 
Sjælland i 1848. Større rørlægningsarbej
der blev i begyndelsen af 1850erne udført 
på Frijsenborg og på Edward Tesdorpfs 
falsterske godser, således 1852 på Gedser- 
gård og i de følgende år på Orupgård, 
Kringelborg og Frisenfeldt. - I 1851 
tog Landhusholdningsselskabet drænings
spørgsmålet op bl. a. ved at sende unge 
landmænd på studierejser til England og 
ved at udsende lærebøger.

Kornsalgsperioden satte skub i meget. 
Redskaberne blev forbedret, svingplov af
løste hjulplov, svenskharver vandt indpas 
næsten overalt, der blev arbejdet på for
ædling af besætningerne, mejeridriften 
blev udviklet, sædskifterne ændredes, så 
der blev plads til egentlige foderafgrøder, 
men endnu i 1870erne indgik hel- eller 
halvbrak i sædskiftet næsten overalt. Man 
var opmærksom på, at den intense jord
behandling, som kræves til rodfrugter, 
kunne formindske brakbehandlingen, men 
foderroer, som var de eneste, man kendte, 
skulle opfodres, og dette satte en naturlig 
grænse for roearealernes størrelse.

På adskillige af kornsalgsperiodens 
avancerede landbrug var man o. 1870 nået 
til et punkt, hvor stilstand truede, hvis 
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ikke nye momenter kom til. Det er ka
rakteristisk, at den ældre Edward Tes- 
dorpf valgte at udvikle sit kombinerede 
korn- og husdyrbrug til fuldkommenhed, 
mens den unge Erhard Frederiksen utål
modigt så sig om efter nye veje. Tesdorpf 
fulgte engageret med i landbruget som 
helhed, og han forstod rodfrugternes be
tydning for agerbruget, men han veg til
bage for helt at afskaffe brakken. Erhard 
Frederiksen stræbte derimod efter at ud
nytte hele arealet på én gang, og da bro
deren J. D. Frederiksen i 1871 vendte 
hjem fra studierejsen til Tyskland og 
Frankrig, var de sikre: det skulle være 
sukkerroedyrkning, der satte nyt skub i 
landbruget.

I juli 1872 drog Erhard Frederiksen af 
sted til Sachsen, Anhalt og Braunschweig, 
og ved hjemkomsten skrev han artiklen 
„Sukkerroedyrkningen i Tyskland“, som 
kom i Ugeskrift for Landmænd samme 
år. Artiklen gennemgår dyrkningsmeto
derne, og den munder ud i, at man i Dan
mark bør erstatte renbrakken, der nu ud
gør % af arealet, med sukkerroer. Det 
fordrede imidlertid fabrikker, der kunne 
aftage roerne. Erhard Frederiksen forud
så, at det kunne blive vanskeligt at få 
sikret tilstrækkeligt mange roedyrkere de 
første år, hvorfor han foreslår, at fabrik
kerne sikrer forsyningerne ved selv at dyr
ke roer, i det mindste i de første år. Se
nere kunne man tænke sig, at landbruger
ne - når de var overbeviste om den nye 
kulturs fortræffelighed - selv opførte suk
kerfabrikker.

Fabrikkens avlsbrug.
Ved kontrakt af 5. januar 1873 forpagte

de fabrikken „Lolland“ Nøbbøllegård for 
en periode af 20 år; 5. marts sluttedes en 
tilsvarende kontrakt om Højbygård, og 
kort tid efter inddroges også Saksfjed i 
fabrikkens forpagtninger. De to sidst
nævnte gårde tilhørte baroniet Sønder- 
karle. Herefter omfattede fabrikkens avls
brug 1800 tønder land, heraf 1500 tønder 
land agerjord og 200 tønder land per
manent græsning. Disse jorder indgik fra 
foråret 1873 i et driftsfællesskab, der be
tød omlægning til sukkerroeavl og inten
sivt husdyrbrug.

Teorien bag omlægningen har Erhard 
Frederiksen fremsat mange gange i sit 
omfattende forfatterskab i mere og mere 
afklaret form, efterhånden som årene gik 
og erfaringerne voksede. En tidlig version 
findes i Dagbladets landbrugstillæg fra 
1874, her hedder det bl. a.: „Sukkerroen 
skal bringe avlsbruget fordel ved at af
løse den kostbare renbrak og de lidet ren
table græsmarker, i den førstes sted af
leverer den jorden renset for ukrudt til 
de efterfølgende afgrøder, og i de sidstes 
afgiver den en mængde fortrinligt kvæg
foder i affaldet. Udgifterne ved roemar
kens behandling skulle dækkes, og et 
overskud skulle fremkomme ved roernes 
salg til fabrikken. Men roemarken må i 
sædskiftet på ingen måde indskrænke 
kornarealet eller kornsalget.“ Jævnt sagt 
går teorien ud på at få både i pose og i 
sæk, og på dette sted vil det nok være på 
sin plads at se på de gårde, hvor eks
perimentet skulle foregå.

Erhard Frederiksens egen gård, 'Nøb
bøllegård, var på 51 tønder hartkorn: 400 
tønder land agerjord og 39 tønder land 
skov m. m. Allerede i faderens tid var 
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jorden blevet merglet, og da Erhard Fre
deriksen i 1866 købte gården, tog han 
fat på dræningen. Terrænet er fladt og 
regelmæssigt, og et godt fald lettede ar
bejdet, og i 1873 var al jord drænet. Bl. a. 
med henblik på fabrikation af drænrør 
anlagde Erhard Frederiksen o. 1870 et 
teglværk ved sin gård (se side 32).

På Nøbbøllegård og de omliggende går
de brugte man også de åbne afvandings
grøfter. Rørlægningen bortledte grund
vandet, men på de lave lollandske jorder 
måtte også overfladevandet bortledes. 
Hertil brugtes åbne grøfter, som pløjedes 
med den såkaldte vandfureplov, og ved 
eftergravning med spader blev vandet 
ledt bort. Brakken havde man forladt, 
så vandf ureploven kom igang, når efter
årspløjningen var overstået.

I taksationer fra 1870 og 1873 får vi et 
indblik i sædskiftet i årene forud for om
lægningen. Jorden blev dyrket i 7-marks- 
drift således:

1) renbrak
2) hvede
3) byg
4) % græs, % rodfrugter, % bælgsæd
5) rug, 14 byg, havre
6) kløver og græs
7) kløver og græs

Besætningen var på 24 heste, 110 krea
turer, 125 får og 40 svin. Der blev ikke 
brugt kunstgødning, men udelukkende 
naturgødning; der var ikke tale om 
egentlig kraftfodring af kreaturerne, og 
gødningsmanglen var her - som i så man
ge andre af kornsalgsperiodens landbrug 
- følelig. Nøbbøllegård blev på dette tids

punkt drevet mere intensivt end Højby
gård, og da førstnævntes jorder tilmed var 
mere muldfattige, kendte Erhard Frede
riksen svaghederne ved det traditionelle 
kornlandbrug til bunds.

Højbygård var på 120 tønder hartkorn: 
800 tønder land ager og 50 tønder land 
eng. Da fabrikken „Lolland“ i 1873 over
tog forpagtningen, var dræningen fuld
ført; jorden blev dyrket i 7-marks-drift, 
men ikke så intensivt som Nøbbøllegård, 
og da Højbygårds jorder fra naturens si
de var mere muldrige, var udpiningen 
ikke så udtalt, til gengæld var Højby
gårds besætning af ringe kvalitet.

Nøbbøllegård og Højbygård var begge 
avlsbrug, der efter datidens målestok var 
i høj kultur; anderledes stiller det sig 
med Saksfjed. Det var oprindelig en halvø 
ved Lollands sydkyst opdelt i lodder, som 
tilhørte bøndergårdene inde i landet. I 
1865 samlede baroniet Sønderkarle lod
derne til en gård på ca. 260 tønder land; 
den fik navnet Saksfjedgården. I 1870 
blev den bortforpagtet til brødrene Fre
deriksen afgiftsfrit i 25 år. Brødrene for
pligtede sig til at indvinde nyt land ved 
inddæmning og til at opbygge en avlsgård. 
Arbejdet blev sat i gang, men ødelagt ved 
stormfloden i 1872. Det blev genoptaget 
i 1873, og et par år efter var de nået så 
langt, at 200 tønder land var under plov, 
fuldt drænet og i god kultur, endnu måt
te man dog renbrakke ca. 40 tønder land. 
På agerjorden dyrkedes især havre og 
rug. Nok så vigtigt var dog græsnings
arealerne, som i sommertiden blev brugt 
til ungkvæget. 120 tønder land henlå som 
permanent græsning, og ved inddæmning 
var indvundet 164 tønder land. Dette are
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al blev holdt tørt med grøfter og en vand
snegl, drevet af et lokomobil, og det blev 
tilplantet med fioringræs, en hveneart, 
som var særlig velegnet til fugtig jord.

Omlægningen.

I efteråret 1872 forberedtes og i foråret 
1873 iværksattes omlægningen til intensiv 
drift. Den indledtes med rydningen af 
pilehegnene mellem markerne, og derefter 
fulgte en dybtgående jordbehandling. 
Sædskiftet blev:

1) hvede
2) sukkerroer
3) byg
4) kløver og andre foderurter

Renbrak og græsmarker skulle altså op
gives. Det blev dog ikke nået det første 
år. Endnu i 1873 måtte en mark under 
Højbygård renbrakkes, og da heller ikke 
græsmarken helt kunne opgives, gik det 
ud over kornarealet, at ca. 420 tdr. land 
blev besået med sukkerroer. Der blev av
let ca. 150.000 centner roer det år, men 
da kampagnen kom sent igang, nåede 
man ikke at oparbejde hele dette kvan
tum, hvorfor ca. 50.000 centner måtte 
bruges til foder.

Af betydning for roekvaliteten var, at 
roerne blev sået på marker, hvor der året 
før havde været dyrket staldgødet korn; 
heller ikke dette kunne opfyldes det første 
år. I det hele taget måtte der investeres 
meget i at få sat gødningskraften i vejret. 
Før naturgødningen ved kraftfodringen af 
kreaturerne var blevet af tilstrækkelig god 
kvalitet, måtte man bruge opløst Peru- 
guano sammen med staldgødningen. Gua

no er en af de tidligste slags handelsgød
ning; i sin oprindelige form fuglegødning 
fra Peru. I 1873 brugte fabrikkens avls
brug således 2.000 centner guano foruden 
de 1.500 centner fosfat, som krævedes til 
sukkerroerne.

Af andre bryderier i 1873 kan nævnes, 
at folkene endnu var uvant med arbejdet, 
der yderligere vanskeliggjordes af den 
sene kampagne. Roerne måtte i stor ud
strækning kules ned, og transporten fra 
markerne til fabrikken voldte i den milde 
og regnfulde vinter mange kvaler. Det 
blev dog afhjulpet året efter, da der blev 
anskaffet transportable sporbaner; ved 
konkursen i 1877 opgøres de til 3.000 alen 
transportable jernbanespor og 67 spor
vogne.

Husdyrholdet var et betydeligt led i 
avlsbrugets omlægning. Det skulle indgå i 
cirklen og udnytte sukkerroeaffaldet, de 
permanente græsgange ved Saksfjed og 
foderafgrøderne, for med tilskud af kraft
foder at levere store mængder af stald- 
gødning. Der blev lagt vægt på såvel mal
kekvæg som fedekvæg.

Til opfedning tillagdes korthornsblan
dinger, som i en alder af 2^ år skulle 
eksporteres til England. Opfedning var på 
dette tidspunkt nyt på Lolland, men an
sporet af den direkte dampskibsforbin
delse fra Nakskov til England blev Knu- 
thenborg fuldstændig ombygget til fede- 
gård efter engelsk mønster, og fabrikken 
„Lolland“s avlsbrug fulgte delvis efter. 
Man opgav således svineholdet til fordel 
for opfedning af stude og kvier, men holdt 
dog fast ved malkekvæget, hvis mælk blev 
behandlet på et mejeri, som Erhard Fre
deriksen samtidig anlagde i Holeby (se 
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s. 32). Foruden hornkvæget blev der op
arbejdet en besætning af Disleyfår til op
fedning ligeledes beregnet på det engelske 
marked.

I løbet af nogle år viste det sig imid
lertid, at omlægningen havde været lovlig 
voldsom. Sædskiftet blev derfor ændret til:

1) hvede
2) sukkerroer
3) byg
4) kløver
5) byg
6) sukkerroer
7) byg
8) bønner og lidt vikkehavre til 

staldfodring
Der blev holdt ét stort kreatur for hver 

2% tønde land. Staldgødningen blev ud
bragt to gange i rotationen dels på klø
verstubben før byggen dels til bønnerne, 
mens sukkerroerne blev kunstgødet. Det 
er dette sædskifte, Erhard Frederiksen an
befaler i sin første bog om sukkerroedyrk
ning fra 1883.

Redskaber og maskiner

Allerede som underforvalter på Orupgård 
havde Erhard Frederiksen erfaret betyd
ningen af tidssvarende redskaber, og ved 
indretningen af fabrikkens avlsbrug blev 
der investeret store summer i redskaber 
og maskiner.

Dels til reparation dels til udvikling 
af nye redskaber fik avlsbrugene egen 
smedje. Den blev indrettet ved Højby- 
gård, og som mester ansattes Hans Chri
stoffersen. Han blev på Højbygård, så
længe brødrene Frederiksen ledede drif
ten, og det var her, han lagde grunden 

til sin senere succes som maskinfabrikant 
i Holeby, først og fremmest med den rad
renser, som han - i utilfredshed med de 
importerede - udviklede. Det er den se
nere så velkendte Holeby-radrenser, der 
bedre end de udenlandske kunne klare 
den lollandske jord.

Avlsbrugets maskinpark får vi et ind
blik i gennem taksationer fra 1876 og bo
opgørelser fra 1877. De opregner gårdenes 
redskaber og maskiner; måske ikke så 
detailleret, som vi kunne ønske det, men 
sammenholder vi inventarlisterne med 
samtidens landøkonomiske litteratur, som 
for en stor del er skrevet af Erhard Fre
deriksen, får vi et ganske godt indblik i 
dette tidlige eksempel på landbrugsmeka
nisering.

Grundlaget for sukkerroedyrkning er 
dybmuldet jord, og det forudsætter en 
solid og rettidig efterårsbehandling. I 
Tyskland pløjede man almindeligvis til 
14-16” dybde, men Erhard Frederiksen 
advarede mod en så dyb pløjning, hvis 
det medførte, at der blev bragt rå jord op 
i pløjelaget. Var det tilfældet - og det var 
det i langt de fleste af de første sukker
roebrug - måtte man hellere bruge under
grundsgrubberen, som ikke vendte de ned
re lag op i de øvre.

I Tyskland havde Erhard Frederiksen 
stiftet bekendtskab med grubberen, og 
trækkraften var her dampmaskiner. Det 
gav stødet til hans mest ambitiøse, men 
også mest vellykkede eksperiment:

Damppløjning.

Tanken om at udnytte dampkraften i 
landbruget opstod i England, hvor man
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Erhard Frederiksen og hans stab fotograferet 
på dampploven ved Højbygård i 1870erne.

mere end noget andet sted havde set, 
hvor gennemgribende betydning denne 
maskine havde fået for industrien. Fra 
1700-tallets slutning blev der eksperimen
teret, men først i 1800-tallet fik det prak
tisk betydning. I 1869 blev damppløjnin
gen demonstreret i Danmark; det første 
damppløjeapparat blev samme år indkøbt 
til Søholt og Søllestedgård, og det næste 
til Knuthenborg i 1870. Søholts dampplov 
var fabrikeret af brdr. Howard, Knuthen- 
borgs af John Fowler. De arbejdede ef
ter nogenlunde samme princip: den mark, 
der skulle behandles, blev omspændt med 
et i trisser løbende tov, som bevægedes 

af et lokomobil, der var opstillet i ud
kanten af marken; tovet trak så via for
skellige anordninger redskabet frem og 
tilbage over ageren.

Erhard Frederiksen besluttede sig imid
lertid for et andet system: John Fowlers 
apparat med to selvkørende lokomobiler. 
Under hvert lokomobil sidder et vindeap
parat med et ståltov; lokomobilerne an
bringes i hver sin side af marken, de træk
ker redskabet imellem sig, og alt efter 
hvilken vinde, der er tilkoblet, føres red
skabet i den ene eller den anden retning; 
skift til ny fure sker ved at køre lokomo
bilet et lille stykke frem.
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Der afgik bestilling til John Fowler i 
Leeds på et sådant apparat bestående af 
to lokomobiler, der hver udviklede 14 he
stes kraft, en ballanceplov, en grubber, en 
stenbryder og en harve. 22. oktober 1872 
ankom maskinerne. Herom skrev Lol- 
lands-Posten dagen efter fra Maribo: „Be
boerne af byens vestlige udkant havde i 
går middags det overraskende syn at se 
to lokomobiler komme dampende på lan
devejen mod byen fra Bandholm-siden. 
Det viste sig ved ankomsten at være 
dampplove, som roesukkerfabrikken „Lol
land“ for længe siden havde bestilt i Eng
land, men som på grund af arbejdsned
læggelser dér nu først er ankommet hertil. 
For at forhindre ulykker var der nogle 
mænd i forskellige afstande forud for to
get. Dette bestod af 2 stk. 14 hestes damp
maskiner med tilhørende plove og øvrige 
apparater, som udfordres til roemarkens 
dyrkning. Samtlige apparater, som havde 
henstået nogle dage i Bandholm for at af
vente ministeriets tilladelse til at trans
porteres ved hjælp af damp, er blevet ta
get i øjesyn af mange sagkyndige og alle 
rost som smukt og solidt arbejde, der gør 
den store dampplovfabrik i Leeds megen 
ære. Maskinerne styredes langs landevejen 
med megen lethed, og skønt de med kul 
og vandforråd samt øvrige apparater veje
de ca. 30.000 pund pr. stk., bevægede de 
sig dog med påfaldende lethed såvel over 
ujævn stenbro som over blød og nyma- 
kadamiseret vej.“

Dampplovens forsinkede ankomst var 
en af de efterhånden utallige uregelmæs
sigheder, der prægede de første år. Det 
havde været Erhard Frederiksens plan, at 
samtlige jorder skulle have været damp

pløjet i efteråret 1872, men man nåede 
kun halvdelen af dem, resten måtte vente 
til foråret 1873. Men fra efteråret 1873 
fungerede det godt; 7-800 tønder land 
blev efterårsgrubbet det år, og tilmed var 
dampmaskinerne med til en hurtig afvik
ling af tærskningen af årets hvedehøst på 
2.000 tønder. I januar 1874 sukkede man 
da også efter endnu et damppløjeapparat.

Ønsket gik i opfyldelse i efteråret 1874, 
hvor ti midtlollandske landmænd, der
iblandt Erhard Frederiksen, dannede I/S 
Damppløjningsselskabet „Maribo“, som 
anskaffede et pløjeapparat meget lig fa
brikken „Lolland“s. Det arbejdede på skift 
hos de forskellige interessenter, således 
også for fabrikkens avlsbrug, der på den
ne måde kunne disponere over to plove 
i den travle tid. I den stille tid om som
meren udlejedes de til undergrundsgrub- 
ning af nabogårdenes brakmarker.

Dampploven - eller rettere grubberen, 
for det var mest den, der blev brugt - fik 
stor betydning for fabrikkens avlsbrug. 
Den sparede arbejdskraft, idet den kunne 
passes af to fyrbødere og en plovstyrer, 
og først og fremmest sparede den dyrisk 
trækkraft. Selvfølgelig var der store tek
niske problemer forbundet med det, men 
de blev overvundet, fordi det kunne be
tale sig at bruge dampkraften i et så stort 
og så specialiseret landbrug. Det er da 
også karakteristisk, at dampploven var i 
brug på Højbygård og Nøbbøllegård et 
godt stykke ind i vort århundrede, mens 
den hurtigt blev opgivet andre steder.

For at sikre så god spiring af roefrøet 
som muligt skal jordoverfladen være til
pas fugtig, findelt og muldet. Om foråret 
blev den vinterlagte fure findelt på over-
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Det ene af fabrikken »Lolland«s pløjelokomo- 
biler, fotograferet ved Højby gård i begyndel
sen af vort århundrede.

fladen med lette harver og ringtromle, og 
derefter dybere behandlet med grubber 
eller svenskharve, og til sidst atter be
handlet med lette harver og ringtromle. 
Umiddelbart før såningen blev marken 
kørt over med glattromler.

Af inventarlisterne fra 1877 fremgår 
det, at avlsbrugene disponerede over føl
gende harver: af ældre harvetyper fire al
mindelige harver og to svenskharver af 
træ, endvidere seks ledharver, hvoraf den 
ene betegnes som gammel; der er nok tale 
om redskaber af skotskharvetypen. Af de 

på den tid meget moderne jernharver var 
der 13 svenskharver til dyberegående be
handling og 10 Howardsharver til lettere 
bearbejdning. En enkelt rulleharve opreg
nes; det var en kraftig harve specielt be
regnet på svær jord, den var stationeret 
på Saksfjed. Til kornmarkerne var der 15 
rundharver og 8 sæddækkere, hvorved 
formentlig menes lapharver konstrueret 
nogenlunde som Howards, men med bre
de lapper på tænderne.

Tromlerne omfattede 8 glattromler af 
træ: 5 bræddetromler og 3 planketromler. 
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I 1870erne blev dette redskab udviklet og 
suppleret bl. a. med tromler, der havde 
ujævn overflade, og tromler forarbejdet 
af jern. Avlsbrugene rådede således over 
10 ring- eller kamtromler, der efter tysk 
forbillede vandt kraftigt frem i 1870erne, 
samt en enkelt stangtromle.

Inventarlisterne fra 1877 opregner ialt 
9 såmaskiner: 6 radsåmaskiner af forskel
lig størrelse, 2 bredsåmaskiner og 1 gød
ningssåmaskine. Af disse havde bredså
maskinerne været kendt en tid; de blev 
udviklet i kornsalgsperioden, og det mest 
kendte fabrikat var fra A. C. Rasmussen 
i Stubbekøbing. Til sukkerroer, som skul
le såes i rækker med 14-18” afstand, du
ede de imidlertid ikke, hertil krævedes 
radsåmaskiner. De første kom til landet 
samtidig med roerne, og det varede ret 
længe, førend en indenlandsk produktion 
af disse maskiner kom igang.

De næste redskaber, der var brug for i 
roemarken, var hestehakkerne, også kal
det radrensere. Med dem skulle jorden 
holdes løs og ren imellem roerækkerne. 
Fabrikken „Lolland“s avlsbrug rådede i 
1877 over 11 store og 25 små radrensere. 
Radrenseren var i 1870erne ny i Dan
mark; de første blev importeret fra Tysk
land, og det er sandsynligt, at man på 
Højbygård og Nøbbøllegård brugte Sie
derslebens, som Erhard Frederiksen hav
de set i arbejde i de tyske roemarker. Dis
se maskiner på 6 fod klarede 4 rækker ad 
gangen. Mindre maskiner blev i disse år 
udviklet af Hans Christoffersen.

Til sommerplejen, som omfattede ud
tynding og hakning af roerne, brugtes 
håndhakker. I Mellemtysklands sukker
roeegne, der er præget af sort og løs 

muldjord, blev udtyndingen ofte foretaget 
med fingrene alene uden brug af noget 
redskab; men på de stivere jorder, der 
blev hårde i tørt vejr, hjalp man sig med 
et knivformet redskab af jern. Det blev 
også brugt den første tid på Lolland, 
men her udvikledes en lille, firkantet 
håndhakke, som snart kom i brug over
alt. Denne kortskaftede hakke blev brugt 
til første og anden hakning; tredie hak
ning blev derimod foretaget med lang- 
skaftede hakker. Inventarlisterne opregner 
da også såvel roehåndhakker som roe- 
lugejern. Ind imellem håndhakningerne 
blev jorden behandlet med radrenserne, 
og hen på sommeren blev jorden hyppet 
let op om roeplanterne ved hjælp af rad
rensere med særlige hyppejern påmon
teret. Denne hypning blev dog senere for
ladt.

Fabrikken ejede 9 roeoptagere; de be
skrives ikke nærmere, men man kan vist 
gå ud fra, at der var tale om de kraftige 
roeløftere til to rækker, som Erhard Fre
deriksen anbefalede til større avlsbrug i 
sin sukkerroebog fra 1883. Til optagning 
med håndkraft brugtes en smal, stærk 
spade; den senere så velkendte roegaffel 
blev først lanceret i 1883. Efter optagnin
gen blev roerne afpudset og toppen hug
get af med en roekniv.

Efter optagningen fulgte efterårsbe
handlingen, der først og fremmest blev 
foretaget med dampploven, men ud over 
den opregner inventarlisterne 24 sving
plove, 14 jernplove og 8, som bare beteg
nes som plove.

Fabrikkens avlsbrug var også veludsty
ret med moderne redskaber til de andre 
afgrøder, således 2 mejemaskiner, 1 slå
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maskine, 2 skandinav hesteriver, 1 ame
rikansk hesterive samt yderligere 3 heste
river. På Nøbbøllegård var der tærske
værk kombineret med en hesteomgang, på 
Højbygård var der et 8-hestes lokomobil 
med tærskemaskine og elevator, og en
delig blev de to store pløjelokomobiler 
også brugt til tærskning.

Det var meget store beløb, der blev in
vesteret i avlsbrugenes omlægning, i gød
ning, i besætninger, i redskaber og ma
skiner og i bygninger. De første år gav 
da også underskud, og det havde brødre
ne Frederiksen ikke kapital til at bære. 
Først efter konkursen i 1877 begyndte de 
store investeringer at forrente sig, men 
da var det andre, der fik glæde af over
skuddet.

Arbejdsstyrken

Fabrikationen og avlsbrugene krævede en 
veluddannet fast stab og herudover en 
stor ekstra arbejdsstyrke i sæsonen. Brød
rene Frederiksen gjorde sig mange tanker 
om disse spørgsmål, og på dette som på 
mange andre felter forsøgte de at gå nye 
veje. De havde begge erfaret betydnin
gen af uddannelse og studierejser, og de 
var da også indstillet på at lade medar
bejderne uddanne i Tyskland og Sverige 
fremfor at indforskrive udenlandske med
arbejdere i større stil.

Det lykkedes brødrene Frederiksen at 
få samlet en ung og ivrig stab omkring 
sig; med en enkelt undtagelse var ingen 
af dem over 30 år. Gerhard Faye skildre
de senere disse første år: „Forholdene på 
sukkerfabrikken var - som naturligt un
der kampagnen - alt andet end lette. Unge 

og arbejdsvillige, som vi alle var, og ær
gerrige i retning af at få denne sag ført 
godt igennem, som vakte befolkningens 
interesse til alle sider, anstrengte vi os af 
bedste evne for at få det bedst mulige 
ud af arbejdet; men atter og atter stødte 
vi på nye vanskeligheder, uerfarne som 
vi var, arbejdende med en lige så uøvet 
arbejdsstyrke. Hertil kom, at de første 
kampagner strakte sig langt ind i januar, 
ja i februar måned, med sne og is... et 
forhold, som ikke skulle gøre arbejdet 
lettere.... løvrigt levede vi trods disse 
besværligheder et ret sorgløst liv, uagtet 
de stadig voksende pengevanskeligheder 
nok kunne give anledning til betænkelig
hed; men disse vanskeligheder blev ef
terhånden så dagligdags, at vi blev gan
ske afstumpet derfor. Det var brødrene 
Frederiksen, der måtte bære den tunge 
byrde.“

I oktober 1872 begyndte averteringen 
efter faste arbejdere, der blev tilbudt bo
lig i fabrikkens arbejderhuse, billigt køb 
af husholdningsvarer og en form for pen
sion.

Sæsonarbejdet søgte man at løse ved 
hjælp af lærlinge, som man averterede ef
ter i januar 1873 på følgende måde: „Be
tingelser, hvorefter drenge antages til op
læring som arbejdere ved fabrikken „Lol
land“ fra 1. maj 1873. Drenge skulle være 
konfirmerede. Kun sådanne antages, der 
skaffe anbefaling fra præst og lærer for 
i et og alt god opførsel og for at være 
sunde, lærenemme, flinke og opvakte. 
Drenge, som er født på landet og vant til 
landbrugsarbejde, foretrækkes.

Drengene vil i reglen betragtes som 
lærlinge indtil deres 17. år, fra hvilken tid 
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de mulig antages som selvstændige arbej
dere. De skulle i læretiden deltage i alle 
sådanne arbejder i landbrug og fabrik, 
som ikke overstiger deres kræfter eller 
skader deres sundhed og legemlige ud
vikling. De ville blive anbragt under sta
dig pålidelig tilsyn; uden for arbejdstiden 
vil deres skoleundervisning blive fortsat.

I læretiden ville drengene blive fuld
stændigt underholdte for fabrikkens reg
ning, få sund og god bolig, ordentlig og 
rigelig kost, gode og renlige klæder. For 
særlig flinkhed og dygtighed gives beløn
ning i penge, som opspares til læretidens 
udløb for den enkelte. Ved antagelsen på 
fabrikken må enhver dreng være forsynet 
med mindst ét sæt ordentlige klæder, un
dertøj, linned osv. samt en kiste eller kas
se med lås til deres opbevaring. Lige så 
gode klæder vil blive ham medgivet, om 
han forlader fabrikkens tjeneste inden læ
retidens udløb, og når han går derfra som 
udlært, vil han erholde to sæt ordentlige 
klædninger med alt tilbehør, som en or
dentlig velklædt karl bør have det.

Det står til enhver tid en drengs for
ældre eller værge frit for at tage ham bort 
fra fabrikkens tjeneste, og denne er lige
ledes berettiget til at afskedige og bort
sende en dreng, som efter hans foresattes 
skøn af en eller anden grund ikke egner 
sig til videreuddannelse eller vil kunne 
antages som arbejder.“

Det lykkedes det første år at få ansat 
et halvt hundrede lærlinge, og herudover 
regnede man med at kunne klare sig med 
ekstramandskab i form af koner og børn 
til sommerarbejdet.

Det blev efterhånden en stor stab, og 
fabrikken udviklede sig til et særegent 

samfund, som Lollands-Posten skildrede 
26. januar 1874, altså midt i den første 
kampagne: „Der benyttes på kogemeste
ren nær - som er en erfaren og øvet tysk 
mester - lutter danske folk. Her har det 
navnlig en stor betydning, at fabrikken 
disponerer over en fast styrke af ca. 40 
arbejdere i egne boliger. Betalingen for en 
sådan bolig er kun 12 rigsdaler årligt. 
Arbejdslønnen er 72 skilling for 10 timers 
arbejde samt 10 skilling i timen for over
arbejde. Fra marketenderiet får arbejder
ne fuld kost for 32 skilling daglig. Det 
er gennemgående flinke og pålidelige 
mænd, og nogle af disse, skønt simple ar- 
bejdsmænd, har været i svenske fabrikker 
i forrige år for at lære specialiteter og er 
allerede fuldkommen i stand til at udfylde 
formandsposterne. Også de 50 lærlinge, 
14-16 årige drenge fra landets forskellige 
egne, kunne allerede betroes ansvarsfulde 
poster og gøre fabrikken megen nytte.

For arbejderne er der sørget foruden ved 
boligerne ved billigt udsalg af nødvendig
hedsartikler, bespisning, skole osv. Der er 
sygekasse og vil blive indrettet alderdoms
forsørgelse for enhver arbejder, som har 
tjent fabrikken 5 år.

Alt, hvad der således gøres for arbej
derne, mener bestyrelsen vil være lige 
frem fordelagtigt for forretningen, idet det 
sikrer den udvalgte, dygtige og tjenstivrige 
folk, der nødig vil miste deres stilling. Vi 
nære den tillidsfulde forventning, at de to 
brødre, der har sat denne efter lolland
ske forhold storartede fabrik igang, som 
beskæftiger 132 voksne arbejdere, her har 
fundet en vid mark for deres energi og 
dygtighed, og at de må se lønnende frug
ter af deres virksomhed ikke blot for dem
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Maskinmester Møller og lokomotivfører Dietz 
fotograferet ved et af fabrikkens roetog i 1902.

selv.... men især og fornemmelig ved at 
berede en talrig arbejdsfordeling og en 
bedre tilstand, end de jordløse landarbej
deres kår i almindelighed er her i landet 
og ved at sørge for den unge arbejder
stammes udvikling og bedre oplæring ved 
den ved fabrikken oprettede fortsættelses
skole“. Helt så rosenrødt blev det nu ikke. 
Lærlingeordningen, der vist nok har en
gelsk forbillede, kunne kun delvis gen
nemføres, og da det samtidig kneb med 
at få danskere til at gå i roerne, måtte 
man gå over til at anvende svenske sæ
sonarbejdere (se s. 133).

Det er en broget arbejdsstab, vi bl. a. 
via de bevarede kassebøger fra brødrene 
Frederiksens sidste år får et indtryk af. 
Den første bestyrer, Johannes Krebs, der 
var uddannet maskinist, blev træt efter 
den tredie kampagne og sagde sin stil
ling op. Hans afløser blev Gerhard Faye, 
der i 1874 blev ansat ved fabrikken som 
kemiker. Den tyske sukkermester var da 
afløst af en dansker, Chr. O. Larsen, som 
senere blev bestyrer af Stege sukkerfabrik. 
Th. Møller var maskinchef. Regnskabet 
blev styret af bogholder J. O. Andresen 
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og en kasserer. På hver af gårdene lede
des arbejdet af forvaltere og underforval
tere, og staben bestod herudover af karle, 
piger, mejerifolk, landvæsenselever, røg
tere osv.

Hans Christoffersen ledede smedjen, 
der var bemandet med 1 svend og 3 lær
linge. En sadelmager hørte også med til 
den faste stab.

Foruden lærlinge var der en lærer og 
en faststationeret politibetjent, hvis løn fa
brikken måte refundere by- og herreds
fogedkontoret i Rødby; også et postbud 
blev fast lønnet af fabrikken. En del af 
bespisningen, rengøring, opsyn med vask 
samt husholdningsforeningens udsalg blev 
forestået af en økonom. Hertil kom så 
den faste arbejderstab, i sæsonen over 100 
svenske piger og i kampagnen en stab 
af toldembedsmænd, som boede på fa
brikken. Der har været et vældigt leben, 
og i stærk kontrast til det står det afsnit 
af Gerhard Fayes erindringer, hvor han 
skildrer tiden omkring konkursen i 1877.

„Det var i det hele taget et ejendom
meligt liv, jeg levede her. Bogholder An
dresen tog sin afsked, kasserer Lorenz 
også, og til sidst sad jeg ganske alene på 
den store fabrik og var både bestyrer, 
bogholder og kasserer; nå, der var nu ikke 
meget at styre med, men umådeligt en
somt var det. Når arbejdstiden var forbi, 
var jeg den eneste tilbage på fabrikken. 
Vægter havde vi ingen af, tyende heller 
ikke; de eneste levende væsener var et par 
mus, som jeg delte min aftensmad med. 
Mange var de skridt, jeg gik på kontoret 
om aftenen, og endnu mange år efter 
fandtes 2 huller i hver ende af kontoret, 
hvor jeg havde drejet om.“

Teglværket

Omkring 1870 anlagde Erhard Frederik
sen et teglværk ved Nøbbøllegård, og kort 
tid efter udvidede han det betydeligt. Da 
Nøbbøllegård i 1873 blev bortforpagtet 
til fabrikken „Lolland“, beholdt Erhard 
Frederiksen teglværket og sikrede sig ret 
til at tage 1er, hvor han måtte ønske det, 
imod - som det hedder i kontrakten - „at 
det areal, der medgår, fradrages fra det 
bortforpagtede, såfremt det skulle blive 
uskikket til dyrkning“.

Ifølge taksationen i 1877 bestod tegl
værket da af en ældre firkantet ovn, der 
kunne rumme 50.000 mursten; omkring 
den var opført en firkantet bygning med 
vægge af stampet 1er og en ny dobbelt
ovn, bestående af to grundmurede, hvæl
vede ovne, der hver kunne klare bræn
ding af 25.000 sten. I tilknytning hertil 
et maskinhus med en 1 O-hestes dampma
skine, som drev teglværkets to lermøller 
og murstensmaskinen samt trak vognene 
ad sporveje fra lergravene til lermøllerne.

Der var to tørrehuse til mursten, et stort 
og et lille, og to tørrehuse til drænrør. 
Ud over murstensmaskinen rådede man 
over to transportable drænrørsmaskiner.

Af en lageropgørelse fra 1877 fremgår 
det, at produktionen bestod af mursten og 
drænrør, sidstnævnte i fire størrelser: 
U/2”, 2”, 3” og 5”.

Kildemejeriet.
Dels som underforvalter på Orupgård, 
dels under sine studier hos Segelche hav
de Erhard Frederiksen fået indblik i mo
derne mejeridrift. På selve Nøbbøllegård 
var der i tilknytning til kostalden indret-
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Fabrikken y>Lolland«s Husholdningsforening 
drev et udsalg af husholdningsvarer. Udsalget 
havde til huse i marketenderibygningen. Alle 
medarbejderne kunne blive aktionærer. På bil
ledet ses en af Erhard Frederiksens aktier.



tet et mejeri med bødkerværksted og en 
smørkælder opført af lermure. Der var 
tale om et typisk herregårdsmejeri, sådan 
som man traf dem på adskillige af sam
tidens store gårde.

Den store forøgelse af besætningerne, 
som var et led i omlægningen og samdrif
ten af avlsbrugene, krævede imidlertid 
væsentlig større mejerikapacitet, og i april 
1873 købte Erhard Frederiksen en eng
lod, der hørte under Holeby præstegårds
jord med adgangsvej til Bursø-Holtevejen. 
På denne englod var der en usædvanlig 
god kilde, som kunne forsyne mejeriet 
med godt og rigeligt vand, ca. 1600 tønder 
i døgnet.

Her opførtes mejeriet i 1873. Det be
stod ifølge taksationen fra 1877 af et stue
hus til beboelse og mejeri; sidstnævnte 
var udstyret med en fastmuret dampkedel. 
I en tilbygning mod nord var der faststå
ende kærne, der var forbundet med en 
hestegang uden for huset, mens resten af 
bygningen var indrettet til mælkekælder 
med to vandbassiner, hvori kildevandet 
blev ledt ind igennem et jernrør under 
gulvet. I et tredie hus var der foruden 
ostekammer indrettet kulrum, stalde og 
personaleværelser.

Kildemejeriet modtog daglig mælk fra 
220 køer på Højbygård og 85 på Nøbbøl
legård, foruden hvad der blev leveret fra 
de omliggende gårde. Det blev ledet af 
mejeribestyrer Hartmann, der efter brød
rene Frederiksens konkurs købte mejeriet.

Kaffefabrikken.

I bo-opgørelsen fra 1877 omtales et kaffe
hus ved Nøbbøllegård, hvor der ved kon

kursen befandt sig 25 kasser forarbejdet 
exportkaffe, 41 kasser forarbejdet kaffe
tilsætning, et kvantum exportkaffe, som 
var under arbejde, og et kvantum kaffe
tilsætning, som heller ikke var færdigbe
handlet. Endvidere rummede lageret 4 
sække kakao og 8 fade melasse.

Fra konkursboets forhandlingsprotokol
ler og regnskaber véd vi, at råstoffet til 
kaffetilsætningen var lupiner. Ifølge Land
brugs Ordbog for den praktiske Land
mand må det være frø af den blå lupin 
(L. angustifolius), som på dette tidspunkt 
var ret sjælden som nytteplante i Dan
mark. Kvæget var ikke villig til at æde 
den, så når den i enkelte tilfælde blev 
dyrket, var det, fordi frøene kunne bruges 
til kaffesurrogat.

Vi mangler detailler om kaffefabrikken, 
hvis inventar bestod af 1 knusemaskine, 
2 jerntromler, 2 jernpander, en større kaf
fekværn, forskellige kar og sigter samt 
pakkemaskine med papir og etiketter.

Tørvemosen.

I 1873 købte fabrikken „Lolland“ en tør
vemose i Krønge på 10 tønder land (matr. 
nr. 34h og 34a). Den blev udstyret med 
snegl og hesteomgang, 2 æltemaskiner og 
1.000 alen transportabelt spor med tilhø
rende vogne og æltekasser.

Tørveproduktionen var i gang allerede 
i sommeren 1873, og formålet var at skaf
fe selskabet godt og billigt brændsel.

Gødningsfabrikken.

Anlæg af en gødningsfabrik i tilknytning 
til sukkerfabrikken er med i de allertid-
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Tegning til en kunstgødnings- og svovlsyrefa- 
brik ved fabrikken »Lolland«, udført af pre
mierløjtnant Fr. Wagner. Planen blev aldrig 
realiseret.

ligste planer fra brødrene Frederiksen. 
Gødningsfabrikationen skulle dels udnyt
te biprodukter som affaldet af benkul, 
dels sikre billig og rigtig kunstgødning til 
sukkerroemarkerne.

I de første planer regnede man med en 
fabrik for tilberedning af såvel svovlsyre 
som superfosfat med en årsproduktion på 
3 millioner pund, af hvilke fabrikkens 
egne avlsbrug ville kunne bruge den ene 
million. Både i statutterne og i firmaan

meldelsen opregnes såvel sukkerfabrik og 
avlsbrug som gødningsfabrikation, og i 
nogle beregninger, som 10. maj 1872 ud
sendtes til aktionærerne, tales der om at 
starte avlsbrugene i foråret 1873, sukker
fabrikationen i efteråret samme år, men 
der siges intet om tidspunktet for gød
ningsfabrikkens start.

Projektet til gødningsfabrikken blev ud
arbejdet af premierløjtnant Fr. Wagner i 
København. Fra hans hånd er bevaret 
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dels et sæt beregninger, dels to tegninger; 
sidstnævnte befinder sig stadig på Højby- 
gårdfabrikken. Ifølge dette materiale skul
le der produceres såvel kunstgødning 
som det til en sådan produktion nødven
dige råstof: svovlsyre. På denne tid var 
ellers gødningsfabrikken Fredens Mølle 
ene om svovlsyreproduktionen, og landets 
øvrige 11 gødningsfabrikker var henvist 
til at købe deres vigtigste råstof her. Dette 
monopol havde man altså planer om at 
bryde på Lolland.

Projektet blev imidlertid aldrig realise
ret. På generalforsamlingen i juli 1874 
blev det opgivet med følgende begrun
delse: „Da der nu her i landet er anlagt 
storartede svovlsyre- og gødningsfabrik
ker, og priserne på fosfater i England er 
forholdsvis lave, anser man det for øje
blikket ikke fordelagtigt at fastholde tan
ken, da dertil vil udfordres en større ka
pital. Men planens iværksættelse er ikke 
opgivet.“

Udsættelsen blev dog identisk med op
givelse. Sukkerfabrikken fik sit at slås 
med, og landbrugskrisen i slutningen af 
1870erne slog flertallet af landets gød
ningsfabrikker ud. Kun de mest kapital
stærke klarede krisen, og til dem hørte 
brødrene Frederiksen ikke.

Öja sockerbruk.
I 1873 besluttede brødrene Frederiksen 
sig for at erhverve Öja sockerbruk ved 
Ystad i Skåne. Fabrikken var opført i 
1872-73 af lagmann Sylvan og skænket 
til byen Ystad. I december 1873 fik brød
rene den svenske stats tilladelse til at er
hverve ejendommen, og ved købebrev af 

17. februar 1874 overtog de fabrikken for 
ialt 245.000 kroner i guld. Fabrikken var 
beregnet på såvel råsukkertilvirkning 
som raffinering, men ved købet manglede 
endnu en del maskineri.

Brødrene Frederiksen investerede ca. 
250.000 kr. i maskiner, og i marts 1877 
blev værdien af hele foretagendet anslået 
til ca. 600.000 kr., heraf var byen Ystads 
fordring på 208.000 kr.

I 1875 blev Öja bortforpagtet til fabrik
ken „Lolland“, men af formelle grunde 
stod brødrene Frederiksen stadig som eje
re, idet et dansk aktieselskab ikke kunne 
eje ejendom i Sverige, og det var således 
brødrene personligt, der hæftede for Öjas 
gæld.

Det var en stor mundfuld for et i for
vejen svagt funderet foretagende, og i ef
teråret 1876 går Erhard Frederiksen igen 
til Tietgen, denne gang for at foreslå, at 
DDS forpagtede Öja. 11. december 1876 
sender Erhard Frederiksen et brev til 
Tietgen, hvor han tilbyder bortforpagt
ningen af Öja under forudsætning af en 
overenskomst med DDS, hvorefter dette 
selskab aftager „Lolland“s råsukkerpro
duktion efter nærmere fastsatte regler, der 
bl. a. skulle omfatte forskud på produk
tionen fra hvert års 1. maj til kampagnens 
slutning.

15. december 1876 orienterede Tietgen 
DDS’s bestyrelse om forhandlingerne 
vedr. öja. De havde imidlertid ikke ført 
til noget resultat, og mødereferatet fort
sætter: „Under almindelige forhold ville 
formanden anbefale et køb af denne fa
brik på gunstige vilkår, men han betrag
tede i øjeblikket DDS’s stilling som så 
fortrinlig, at man burde lade sig nøje med 
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denne og ikke risikere noget ved yderlige
re foretagende.“

15. marts 1877 blev Öja erklæret kon
kurs. I marts og april 1877 indhentede 
Tietgen forskellige oplysninger om fabrik
ken i Ystad-afdelingen af Skånes Enskil
da Bank. Af denne korrespondance frem
går det, at han overvejede en ordning, 
hvorefter DDS overtog byen Ystads for
dringer i Öja og førte fabrikken videre, 
men forhandlingerne førte ikke til noget. 
Tietgen havde ikke længere grund til at 
frygte raffinaderikonkurrence.

Sammenbruddet,

Allerede under den første kampagne trak 
skyerne truende op, og i løbet af de næste 
år så det mere og mere mørkt ud. Akti
erne var vanskelige at komme af med, så 
brødrene Frederiksen måtte selv aftage 
hovedparten samtidig med, at de og deres 
nærmeste familie personligt måtte stille 
sikkerhed for de voksende gældsforplig
telser. Fra generalforsamlingen 16. april 
1875 er bevaret en fortegnelse over de 
stemmeberettigede aktionærer; af 3.110 
stemmer havde brødrene selv de 2.115, 
og det var ikke efter deres ønske, at stem
merne var koncentreret på så få hænder.

Da „Lolland“ i 1875 overtog forpagt
ningen af Öja, blev bestyrelsen bemyndi
get til at udvide aktiekapitalen med ind
til V/2 million kr., men heller ikke på 
dette tidspunkt blev aktierne revet væk!

Bemyndigelsen til den store aktieudvi
delse blev trukket tilbage på en ekstraor
dinær generalforsamling d. 26. maj 1876 
og erstattet af en bemyndigelse til at ud
stede præferenceaktier til et beløb af 

500.000 kr. Baggrunden for denne æn
dring var, at Edward Tesdorpf tilbød per
sonligt at garantere for en 6 måneders 
kredit til råstoffet til Öja sockerbruk, 
imod at „Lolland“ selv skaffede den øv
rige driftskapital.

Det er bemærkelsesværdigt, at Tesdorpf 
nu omsider træder frem, og ifølge det 
officielle generalforsamlingsreferat sagde 
han, at han „anså roesukkerindustrien for 
et af de kraftigste midler til at fremme 
vort agerbrug herhjemme. Men selv om 
taleren ikke havde haft dette syn, så ville 
hans interesse for de to mænd, der her 
havde indført denne industri og ved de
res virksomhed havde krav på hele lan
dets taknemmelighed, dog bringe ham til 
at gøre anstrengelser for at fremme deres 
sag. I de sidste dage havde taleren per
sonligt undersøgt forholdene på selska
bets avlsgårde på Lolland, og han havde 
fundet et jordbrug af sådan fortrinlighed, 
at han ikke noksom kunne rose det. 
Brakmarken var afskaffet og roedyrknin- 
gen trådt i stedet, og alt stillede sig så 
gunstigt, at der ikke kunne være tvivl 
om en heldig gennemførelse under nor
male forhold. Enhver enkelt mark bar 
vidnesbyrd om en sådan pleje og dygtig
hed, at taleren tvivlede om tilnærmelses
vis at finde deres mage i Danmark. Tale
rens eget agerbrug, måtte han bekende, 
stod i gennemsnit tilbage for selskabets 
ejendomme. Også økonomien havde han 
fundet fortrinlig. Dette vidnesbyrd ønske
de han at afgive, ikke for at fremkalde 
overdrevne forhåbninger hos aktionærer
ne, men for at forsikre dem om, at intet 
var forsømt for at fremme deres tarv, og 
under forhold, der ikke var ligefrem uhel
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dige, måtte et passende udbytte med sik
kerhed kunne ventes. Roesukkerindustri
en fortjente en langt bedre understøttelse 
fra regeringen og en langt større tillid hos 
folket, end den nød, og taleren nærede 
det sikre håb, at staten inden ret længe 
ville blive nødsaget til at støtte sagen, 
som var den kraftigste løftestang for kul
turindustrien her i landet.“

Det var klar tale fra en af landets be
tydeligste landmænd, og i de efterfølgen
de måneder blev der travlhed. En opfor
dring til godsbesiddere og fideikommis- 
ejere om at slutte op om foretagendet 
blev udsendt af etatsråd Tesdorpf, etats
råd Jørgensen (Søholt og Søllestedgård), 
udenrigsminister Rosenørn Lehn og lens
baron Bertouch-Lehn. Planen var at ord
ne selskabets pengeforhold ved at udstede 
partialobligationer til et beløb af 500.000 
kr. Men trods de magtfulde fortalere lyk
kedes det ikke, og dermed faldt grund
laget for Tesdorpfs tilbud bort.

Herefter gik det hurtigt. Tietgen ville 
ikke overtage forpagtningen af Öja, brød
rene Frederiksen forsøgte at holde sig 
oppe på veksler og kassekreditter, men 
falitten var uundgåelig. I januar 1877 blev 
fabrikken „Lolland“s bo taget under kon
kursbehandling af Sø- & Handelsretten, 
og henholdsvis d. 28. februar og 1. marts 
1877 indgav J. D. og Erhard Frederiksen 
konkursbegæring til Landsover- samt Hof 
og Statsretten i København.

Det blev en overordentlig langvarig og 
kompliceret konkursbehandling, som først 
blev afsluttet i april 1884. Ét stod dog 
klart, der var på intet tidspunkt tale om 
at rejse sigtelse mod brødrene Frederik
sen. De blev selv hårdest ramt af alle, 

idet de mistede alt, hvad de ejede. I det 
hele taget var det svære tider for familien, 
for samtidig gik en tredie broder, N. C. 
Frederiksen, fallit med sit svenske fore
tagende „Prinsnæs værk“.

I „Lolland“s fallitbo blev der kun ud
betalt få promille til kreditorerne. De 
største var Den danske Landmandsbank 
(godt 1 mill, kr.), Industribanken (590.000), 
firmaet Becket & Meyer (280.000), Cen
tral Spare- og Lånebanken i København 
(godt 150.000), jægermester P. Fride- 
richsen (150.000), baron Rosenørn-Lehn 
(120.000) og Diskonto- og Lånebanken i 
Maribo (85.000).

Fabrikkens videreførelse.

Fabrikken „Lolland“ og dens avlsbrug re
præsenterede dog så store værdier, at det 
var af allerstørste vigtighed at få foreta
gendet ført videre. Kreditorerne optog 
derfor lån for at holde driften igang, mens 
der forhandledes, og det endte med, at en 
kreds af interesserede i efteråret 1877 
overtog fabrik og avlsbrug og videreførte 
den under navnet „Højbygård Sukker
fabrik“.

Samtidig arbejdede Erhard Frederiksen 
med forskellige planer. 14. april 1877 
skrev han således til Tietgen, fordi han 
havde hørt, at DDS eller private i for
bindelse med DDS ikke var utilbøjelige 
til at købe fabrikken og fortsætte dens 
drift. Han tilbød nu sin bistand først og 
fremmest med at holde avlsbrugene igang, 
så leverancerne til fabrikken kunne fort
sætte. Men Tietgens svar af 16. april 1877 
efterlod ingen tvivl:

„Den meddelelse, som De omtaler i De
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res ærede af 14. ds., er fuldstændig grebet 
ud af luften; siden vor sidste samtale om 
denne sag har jeg ikke tænkt mere derpå, 
endsige talt med nogen derom.

Vel har jeg endnu den samme interes
se for at samle disse anlæg under DDS 
som tidligere, men tiderne er i alle hen
seender så ugunstige, at det ville være 
kådhed at fremkomme nu med nogetsom- 
helst.“

Tietgen styrede sin „kådhed“ og først 
i 1880, da klimaet for roesukkerfabrika
tion var blevet mildere, overtog DDS Høj- 
bygård Sukkerfabrik.

Således endte det første kapitel af Lol
lands sukkerroehistorie. Grunden blev 
lagt til senere tids velstand, men for pio
nererne blev det en stor personlig trage
die. Uvilkårligt må man spørge: kunne 
det være undgået?

Blev fabrikken „Lolland“ slået for stort 
op? I forhold til kapitalen - ja. I forhold 
til det sagligt nødvendige - nej. Den umå
delige sammenhobning af aktiviteter kan 
synes overvældende og uoverskuelig, men 
hvor mange af dem kunne i virkeligheden 
undværes? Kaffefabrik og tørvemose må
ske, men det var kun småting. Det grund
læggende er, at uden sukkerfabrik ingen 
sukkerroeavl, og uden sukkerroeavl ingen 
sukkerfabrik, og sukkerroeavl bliver først 
for alvor lønnende, når intensivt agerbrug 
følges af et tilsvarende husdyrbrug. Er
hard Frederiksen så jo rigtigt, da han 
kombinerede avlsbrug og fabrik. Det var 
nødvendigt i den første tid, og det måtte 
også DDS sande, da dette selskab kort tid 
efter starten selv måtte i gang med at dyr
ke sukkerroer på Fyn.

Den største svaghed - ved siden af ka

pitalmanglen - i brødrene Frederiksens 
organisation var, at de ikke havde fået 
klarlagt raffineringsspørgsmålet og salget 
af deres sukker. Deres køb af Öja kan for 
en umiddelbar betragtning forekomme at 
være galskab, men det er trods alt den
ne disposition, der fik både Tesdorpf og 
Tietgen til at indgå i alvorlige overvejel
ser om henholdsvis redning af „Lolland“ 
og overtagelse af Öja.

Tietgen så rigtigt, da han byggede DDS 
op på de eksisterende raffinaderier; til 
gengæld undervurderede han den land
brugsfaglige side af roesukkerindustrien. 
Hvorfor gik han da ikke sammen med 
brødrene Frederiksen? De var i forbin
delse med hinanden fra foråret 1872, om
end kommunikationen nærmest må be
tegnes som envejs.

Tietgen undervurderede ikke Erhard 
Frederiksens faglige dygtighed, og i 1882 
ansatte han ham som landbrugskonsulent 
ved den nyoprettede sukkerfabrik i Nak
skov. Det var ikke en sentimental gestus 
fra Tietgen - det lå ham lige så fjernt 
som kådhed - men en velovervejet dis
position: han havde simpelthen brug for 
en dygtig landøkonom. Tietgen kunne 
bruge Erhard Frederiksen som medarbej
der, ikke som kompagnon!

Erhard Frederiksen og Tietgen, der 
sammen fik indført sukkerroeindustrien 
i Danmark, var et ulige par. Tietgen in
dustriens, Erhard Frederiksen landbru
gets mand. Industri kontra landbrug, en 
medfødt konflikt. Erhard Frederiksen 
søgte at løse den på en måde, der hav
de fortjent en bedre skæbne.
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KILDER
LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND m.m.
Fabrikken »Lolland«s konkursbo: Sø & Han
delsretten. Konkursboer 1. afd. Pakkerne 9,101 
1877, 1011 1877 og 10IH 1877 og protokollerne: 
rapartitionsprotokol 5,83-85, forseglings- og re
gistrerings protokol 1 og behandlingsprotokol 
1 og 3.

Erhard Frederiksens konkursbo: Landsover- 
samt Hof og Statsretten. Skiftekommissionen 1. 
afd. D. Skiftedokumenter, prot. 4 nr. 39.

Johan Ditlev Frederiksens konkursbo: Lands
over- samt Hof og Statsretten. Skiftekommis
sionen 1. afd. D. Skiftedokumenter, prot. 4 nr. 
38.

Erhard Frederiksens korrespondance med lens
baron Bertouch-Lehn: Baroniet Sønderkarle. 
Sager vedr. sukkerfabrikken »Lolland« 1872-77. 
Baron R. Bertouch-Lehn har venligst gjort mig 
opmærksom på dette materiale.

RIGSARKIVET
Erhard Frederiksens korrespondance med Tiet
gen: C. F. Tietgens Arkiv: pakkerne DDS ind
komne sager 1872-75 og 1875-94,97. Niels 
Gnaur har venligst gjort mig opmærksom på 
dette materiale.

DOMMERKONTORET I RØDBY 
Forpagtningskontrakt vedr. Højbygård 5. marts 
1873, tinglæst 11. marts 1873.

Dagblade og tidsskrifter
Lollands-Posten.
Lolland-Falsters Stiftstidende. 
Sukkerroedyrkeren.
Dagbladets Landbrugstillæg. 
Ugeskrift for Landmænd.

Fremstillinger
Der henvises til biografien s. 176. De flittigst 
benyttede bøger har været nr. 10 Svejstrup- 
Willerslev, Erhard Frederiksens bøger inklusi

ve hans artikler i Landbrugsordbog for den 
praktiske Landmand, Krarup & Tuxen: Be
skrivelse af landbrugets udvikling. Bd. VI, 
København 1917, Dansk biografisk Leksikon 
samt Sv. Åge Hansen: Økonomisk vækst i 
Danmark I, København 1972.

HENVISNINGER
Indledningen: L. V. Birk, sukkerets historie, 
Svejstrup og Willerslev.

Brdr. Frederiksens projekter: Korrespondance 
med Bertouch-Lehn og med Tietgen.

Fabrikken: Lollands-Posten 11/12 1872, 13/8 
1873, 26/1 1874. Referat af generalforsamling 
i Lollands-Posten 3/7 1874. Lollands-Posten 
5/7, 6/7 og 8/7 1874 (kilde Dagbladets Land
brugstillæg). - Diverse synsforretninger m. m. i 
fabrikken »Lolland«s konkursbo.

Avlsbrugene: Diverse artikler i Landbrugsord
bog for den praktiske Landmand, Ugeskrift for 
Landmænd 1872. Oplysningerne om vandfure- 
ploven ved proprietær Helmer Ploug, Lunde
gårde, hvis bedstefar var forvalter på Nøbbøl- 
legård under Erhard Frederiksen. - Taksatio
ner, synsforretninger og inventarlister i fabrik
ken »Lolland«s og brødrene Frederiksens kon
kursboer. Beskrivelser i Sukkerroedyrkeren 
1884 s. 117 ff og 1885 s. 99 ff Lollands- 
Posten 13/8 1873, 18/1 1874 (kilde Ugeskrift 
for Landmænd), 5-8/7 1874, 12/8 1874 (kilde 
Dagbladets landbrugstillæg), 23/9 1874. Er
hard Frederiksen, Sukkerroer 1883. Skalk 
1969:3 (damppløjning), Maribo Amts økono
miske Selskabs årbog 1912.

Arbejdsstyrken: Lollands-Posten 21/10 1872, 
24/1 1873, 13/8 1873 (beretning til aktionærer
ne), 18/1 1874 (kilde Ugeskrift for Landmænd), 
26/1 1874. Gerhard Faye: Minder fra Svundne 
Tider og hans artikkel i Maribo Amts økono
miske Selskabs årbog 1912. Kassebøger, syns
forretninger m. m. i fabrikken »Lolland«s kon
kursbo.
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Teglværket: Taksationer og forpagtningskon
trakt i Erhard Frederiksens konkursbo. Kilde
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(kilde Ugeskrift for Landmænd). Kaffefabrik
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Etatsrådernes sukkerkrig
Edward Tesdorpfs og C. F. Tiet gens kamp 

om en falstersk sukkerfabrik

Af Niels Gnaur

I. PRÆSENTATION AF EMNET 
Etatsrådernes sukkerkrig var ikke blot et 
spørgsmål om, hvorvidt roedyrkerne skul
le levere til en tilfældig roesukkerfabrik 
beliggende i Nykøbing på Falster med en
ten Edward Tesdorpf eller C. F. Tietgen 
som leder. Det var en konflikt om det 
princip, hvorefter ejendomsforholdet til 
roesukkerfabrikker skulle organiseres.

Spørgsmålet var blevet diskuteret siden 
1872, og det udviklede sig til en diskus
sion for og imod at dyrke sukkerroer til 
De danske Sukkerfabrikker (DDS), en 
diskussion, der til sidst udmundede i en 
indbydelse i oktober 1883 til at oprette 
en landmandsejet roesukkerfabrik i Ny
købing med navnet: Andel-„Sukkerfabri- 
ken Nykøbing“ (herefter for nemheds 
skyld omtalt som andelsfabrikken).

De ledende personer bag de modsatte 
opfattelser var etatsråd C. F. Tietgen 
(1829-1901), formand for bestyrelsen i 
DDS, og godsejer, etatsråd Edward Tes
dorpf (1817-1889), Orupgaard på Fal
ster.

Tietgen og DDS stod for det princip, 
at landmændene skulle dyrke sukkerroer
ne, sælge dem til fabrikken og derefter 
ikke have mere med sagen at gøre. Fa
briksejerne skulle derefter sørge for suk

kerudvindingen og modtage indtægten fra 
salget af det udvundne sukker, med an
dre ord en fuldstændig adskillelse af land
brug og industri. En sådan fabrikstype 
var DDS, og dette princip kaldtes af sam
tiden for en „køberoefabrik“, da fabrik
ken opkøbte sine roer fra omegnens land
mænd. En sådan fabrik kunne ejes af en 
enkeltmand, men var som DDS oftest or
ganiseret som et almindeligt aktieselskab. 
Alle kunne blive aktionærer. Samtiden 
kaldte desuden fabrikker af DDS’s type 
for „kapitalfabrikker“.

Tesdorpf mente derimod, at landmæn
dene ikke blot skulle dyrke sukkerroerne 
og kun modtage indtægt én gang (ved 
salget til fabrikken). De skulle også eje 
fabrikkerne og på den måde få indtægt 
endnu engang (ved salget af det udvund
ne sukker). Ved at landmanden og fabri
kanten var én og samme person, ville 
sukkerroedyrkeren få det fulde udbytte 
af sin afgrøde. Det, Tesdorpf gik ind for, 
var, hvad man kunne kalde landmands
fabriksprincippet, d.v.s. landmandsejede 
roesukkerfabrikker med aktierne fordelt 
mellem de roeleverende landmænd i for
hold til det dyrkede areal. Samtidens hyp
pigste betegnelse for sådanne fabrikker 
var „aktiefabrikker“, og samtidig fore
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kom udtryk som „interessentskabsfabrik“ 
og „bondefabrik“. I et enkelt tilfælde 
kaldtes denne fabrikstype for „land
mandsfabrik“, nemlig af Tietgen i Land
husholdningsselskabet 11.4.1883. Efter 
indbydelsen til andelsfabrikken af 3.10. 
1883 dukkede endvidere udtrykkene „an
delfabrik“ og „andelsfabrik“ op (brugt i 
flæng). Udtrykket „andelsfabrik“ sattes 
herefter op som modsætning til „aktie
fabrik“ (som nævnt oprindelig brugt i 
betydningen landmandsfabrik), idet DDS 
nu også kaldtes „aktiefabrik“ ved siden 
af de gamle betegnelser „køberoefabrik“ 
og „kapitalfabrik“.

Undersøgelsens formål er at skabe 
klarhed over, hvad indholdet af etatsrå- 
dernes sukkerkrig var, og hvilket resultat 
den fik. For at kunne gøre det, er det 
nødvendigt at behandle følgende tre ho
vedpunkter: 1) andelsfabrikkens tilblivel
seshistorie, 2) DDS’s politik over for 
landmændene og med hensyn til fabriks
anlæg (i hvilken udstrækning og fra hvil
ket tidspunkt var de forskellige handlin
ger fra DDS et forsøg på at bekæmpe an
delsfabrikken) og 3) andelsfabrikkens sel
skabsform (hvad betød ordet andel i sam
tiden. Var andelsfabrikken et andelssel
skab på samme måde som det, vi nu for
står ved et andelsmejeri, og hvordan var 
dens opbygning i forhold til et alminde
ligt åbent aktieselskab som f. eks. DDS).

Der hersker stor uenighed om disse 
spørgsmål i de fremstillinger, der indtil 
nu har beskæftiget sig med sagen. I V. 
Falbe-Hansens og W. Scharlings Dan
marks Statistik fra 1887 kalder Erhard 
Frederiksen andelsfabrikken for „et min
dre aktieselskab på Falster“, mens Falbe-

Edward Tesdorpf.
Litografi 1889 af I. W. Tegner.

Hansen i samme bog skriver om den, at 
der var „anlagt en „andels-sukkerfabrik“ 
af roedyrkere“. I sin nekrolog over Tes
dorpf fra 1889 siger A. la Cour, at han 
fik rejst „en smuk andelsfabrik“, mens P. 
Stavnstrup i sin biografi fra 1942 over 
Tesdorpfs søn, Frederik Tesdorpf, intet 
nævner om, at det var en andelsfabrik, 
men omtaler den som „den Tesdorpfske 
sukkerfabrik“. Endelig er der også uenig
hed om, hvorvidt der overhovedet var en 
sukkerkrig. I sin tidsskriftartikel fra 1915 
(udgivet i bogform i 1923) „Sukkerfabri
ken Nykøbing“, dens tilblivelse og virk
somhed, skriver Carl Pedersen, at DDS’s 
tilbud i januar 1884 om at oprette „Fal- 
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sters Sukkerfabrik“ i Nykøbing var et led 
i bekæmpelsen af andelsfabrikken, mens 
DDS’s 50-årsjubilæumsskrift fra 1922 
hævder, at det ikke var tilfældet, fordi 
DDS’s Nykøbinganlæg var planlagt ad
skillige år før, man begyndte at arbejde 
for oprettelsen af andelsfabrikken.

Disse og andre problemer vil blive for
søgt løst i det følgende.

II. SUKKERROEDYRKNING 
OG ROESUKKERINDUSTRI

Sukkerroens betydning for landbruget var 
både direkte og indirekte. Den indirekte 
virkning bestod dels i, at sukkerroeaffaldet 
fra roesukkerfabrikationen kunne anven
des som grundfoder i et stabilt kvæghold, 
og i at dette forbedrede kvæghold gav øget 
gødningsmængde til markerne, dels i, at 
sukkerroen selv stillede så store krav til 
grundig jordbehandling og gødning, at 
den kunne overtage brakmarkens rensen
de funktion, hvorved jorden blev udnyt
tet mere effektivt.

Den direkte betydning var dens rolle 
som en ekstra salgsafgrøde ved siden af 
eller ligefrem i stedet for korn.

I forholdet mellem driftsudgifterne ved 
sukkerroedyrkningen og sukkerroeprisen 
lå kimen til et modsætningsforhold til fa
brikkerne. Jo færre udgifter landmanden 
havde ved dyrkningen, desto flere penge 
ville der blive til overs af de penge, han 
fik for roerne. Dyrkningsudgifteme kun
ne mindskes ved mindre omhyggelig jord
behandling og gødning. Derved ville fa
brikken få et ringere produkt, og sam
tidig ville det i længden virke udpinende 
på jorden. Desuden ville det være i land

mandens interesse at avle størst mulige 
roer, da den væsentligste del af betalin
gen skete efter vægt. En tønde (td.) land 
store roer vejede mere end en td. land 
små roer, men fabrikkerne var interesse
rede i mindre roer p. g. a. deres større 
kvalitet.

Disse modsætninger kunne forenes via 
fabrikkernes organisationsform. Hvis 
landmanden ejede fabrikken, fik han ind
tægt af både roesalg og af fabrikations
udbyttet. Dette ville gøre ham interesseret 
i at levere fabrikken et kvalitetsprodukt 
og dermed modvirke fristelsen til at sløse 
med dyrkningen og de uheldige virknin
ger, det ville få for jorden på længere 
sigt.

To forhold bestemte roesukkerfabrik
kernes ydre arbejdsbetingelser: statens 
sukkerafgiftspolitik og forholdet til roe- 
dyrkerne.

Statens sukkerafgifter kunne opkræves 
efter to hovedsystemer, og dette kom til 
at spille en rolle for debatten under suk
kerkrigen. Afgiften kunne enten opkræ
ves af den anvendte mængde råstof (suk
kerroerne), kaldet materialskatten, eller 
af den udvundne sukkermængde, uanset 
hvor mange eller hvor få roer der var 
brugt. Det kaldtes udbytte- eller produkt
skat.

I Tyskland havde man materialskat, og 
den var fastsat efter, hvor meget sukker, 
man skønnede, der kunne udvindes af en 
bestemt mængde sukkerroer, f. eks. 8 
pund (pd.) sukker af 1 centner (ctr.) roer. 
(1 ctr. = 100 pd.). Imidlertid udvandt 
man mere sukker, end staten skønnede, 
og det betød, at det ekstra sukker, man 
udvandt, i virkeligheden var skattefrit. 
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Hvis man f. eks. udvandt 10 pd. sukker 
af 1 ctr. roer, var de 2 sidste pd. skattefri, 
da man slap med at betale 8 pd.-afgiften 
for et udbytte på 10 pd., fordi afgiften 
jo betaltes af den ene ctr. roer, man hav
de anvendt. På den måde kom systemet 
til at virke som en indirekte støtte til in
dustrien.

I Danmark anvendtes produktskat, og 
det betød, at afgiften ville stige i samme 
takt som sukkerudbyttet, da man betalte 
for det udvundne sukker. Hvis man ud
vandt 8 pd. sukker af 1 ctr. roer, betalte 
man afgift af 8 pd. sukker, og hvis man 
udvandt 10 pd. sukker af 1 ctr. roer, be
talte man følgelig afgift af 10 pd. suk
ker, hvorved der ikke blev tale om no
gen indirekte støtte.

Denne forskel betød, at de tyske fa
brikker havde en større indtjeningsevne 
af en given mængde sukker, end en dansk 
fabrik havde af samme mængde, og un
der sukkerkrigen diskuteredes det, om 
det var denne forskel, der var årsagen til 
fremvæksten af de tyske landmands
fabrikker og til de højere sukkerroepri
ser i Tyskland. Med andre ord: kunne 
man uden videre bruge Tyskland som be
vis på, at landmandsfabrikker også pas
sede for Danmark.

Det andet punkt i roesukkerfabrikker
nes ydre arbejdsbetingelser var forholdet 
til sukkerroedyrkerne. Fabrikkernes in
teresse måtte være den lavest mulige pris 
for den størst mulige kvalitet i den mindst 
mulige mængde (p. g. a. betalingen efter 
vægt). Gennem en række serviceydelser 
kunne fabrikkerne søge at påvirke land
mændenes leveringsvillighed til at dyrke 
til en given pris. DDS benyttede sig alle

rede tidligt af gratis tilbagelevering af 
roeaffaldet, rentefri forskudsbetaling, le
vering af kunstgødning til senere betaling 
og gratis lån af maskiner. Dette ville og
så sikre roernes kvalitet, og på samme 
måde virkede den betalingsmåde, DDS 
havde ved en del fabrikker, nemlig ud 
over grundprisen pr. ctr. at betale ekstra 
for særlig sukkerholdige roer. Landmæn
denes interesse kunne desuden stimuleres 
ved tilbud om andel i fabrikationsudbyt
tet og om særlige landmandsaktier.

Alt dette vil være typiske midler i en 
sukkerfabriks almindelige politik til sik
ring af landmændenes leveringsvillighed 
og dermed af dens roeforsyninger, men 
samtidig vil de være blandt de bedst 
tænkelige midler i et forsøg på at hindre 
landmændene i selv at anlægge fabrikker, 
og det er det, der i det følgende vil blive 
taget stilling til: var DDS’s politik et led 
i bekæmpelsen af andelsfabrikken, eller 
var det den almindelige politik, en suk
kerfabrik til enhver tid kunne føre til sik
ring af sine roeforsyninger.

III. UDGANGSPOSITIONER

Tesdorpf udtalte sig først offentligt om 
sit syn på sukkerroedyrkning og roesuk
kerindustri på mødet i Landhushold
ningsselskabet 15.3.1876. Han havde dog 
beskæftiget sig med problemet siden be
gyndelsen af 1850’erne og foretaget stu
dierejser i de tyske sukkerroeegne i 1857, 
1867/68 og senest i 1875/76. I 1869 hav
de han været i både Tyskland og Fran
krig. Desuden havde han forsynet Erhard 
Frederiksen med introduktionsskrivelser, 
da denne foretog undersøgelser i de ty
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ske sukkerroeegne i juli 1872. Da Land
husholdningsselskabet efter 5 års pause 
igen drøftede sagen på et møde 2.3.1881, 
skete det på Tesporpfs initiativ, og han 
havde forsynet foredragsholderen, H. 
Zahrtmann, med anbefalingsskrivelser til 
dennes studierejse, igen i de tyske sukker
roeegne.

Både ved mødet i 1876 og det i 1881 
udtalte Tesporpf sig kraftigt til fordel for 
landmandsfabriksprincippet: for at suk
kerroedyrkningen og roesukkerindustrien 
kunne få den størst mulige virkning på 
samfundet som helhed, måtte flest mulige 
landmænd gøres interesserede. Det kunne 
opnås ved den højest mulige pris, noget, 
der også ville sætte dem i stand til at dyr
ke sukkerroerne på en forsvarlig måde. 
Den højest mulige betaling kunne kun 
sikres ved at anlægge landmandsfabrik
ker, for fabrikker, der var anlagt „på spe
kulation“, trykkede roeprisen for at få 
størst mulige „dividende“. Der var for
skel på at tage hele udbyttet og blot at 
sælge sine roer til andre.

I 1876 havde Tesdorpf lagt vægt på, at 
det var de „små“ landmænd, der skulle 
anlægge deres egne fabrikker. Den første 
fabrik ville være et eksempel, der snart 
blev fulgt af andre. Dog måtte han ind
rømme, at initiativet måtte udgå fra de 
„store“ landmænd. Han mente dog ikke, 
at nogen turde anlægge fabrikker under 
de herskende ugunstige toldforhold. I 
1881 fandt han også, at sukkerbeskatnin
gen burde lempes, ud over den nedsæt
telse 3.5.1873-loven havde fået 24.3.1877. 
Dog havde han skiftet holdning, hvad an
går muligheden for at anlægge fabrikker: 
„kapitalen“ havde skaffet sagen fodfæste, 

og landmændene kunne nu oprette deres 
egne landmandsfabrikker, hvis blot de 
store landmænd, hvad de hidtil ikke hav
de gjort, forenede sig med de små.

Hans holdning til sin egen deltagelse i 
sagen var dog den samme i både 1876 og 
1881. Han ville ikke selv beskæftige sig 
med det, da han var for gammel og var 
fuldt optaget af alle sine mange andre fo
retagender.

For Erhard Frederiksen (1843-1903) 
grundlægger af sukkerfabrikken „Lol
land“, fra 1882 DDS’s landbrugskonsu
lent på Lolland, havde hovedsagen ved 
sukkerroedyrkningen altid været dens be
tydning for landbrugsbedriften som hel
hed, og han udtalte også på 1881-mødet 
i Landhusholdningsselskabet, at land
mand sf abrikker var heldigst. Han fandt 
det dog så vigtigt at få indført sukkerroe
dyrkningen, at han ikke afviste dyrkning 
til fabrikker, der ikke ejedes af landmæn
dene. Derfor opfordrede han store og 
små landmænd til, at de for at varetage 
deres interesser i fællesskab skulle kræ
ve andel i fabrikationsudbyttet ved de nye 
fabrikker, han regnede med, DDS ville 
anlægge.

Hvor mange sukkerfabrikker var der i 
Danmark i 1881? DDS’s fabrik i Odense 
havde startet produktionen i december 
1873, og den var endnu ved indgangen 
i 1880 deres eneste. Den næste fabrik fik 
DDS i februar 1880, da de købte Højby- 
gaard Sukkerfabrik på Lolland, den fa
brik, der var startet på sukkerproduktion 
i januar 1874, ledet af brødrene J. D. og 
Erhard Frederiksen. (Om denne fabrik 
se artiklen s. 7-41). DDS blev hermed 
eneproducent af indenlandsk roesukker.
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Før salget havde Højbygaard indledt 
forhandlinger om anlæg af en fabrik i 
Nakskov, og efter købet fik DDS tilbud 
fra et interessentskab om at deltage i 
et fabriksbyggeri i Nakskov. Da dette op
løstes, fortsatte DDS forhandlingerne med 
landmændene om et anlæg alene ved 
DDS, og i maj 1881 tilbød DDS at an
lægge en fabrik, hvis der tegnedes 1000- 
1200 tdr. land. På DDS’s generalforsam
ling 28.6.1881 meddelte Tietgen, at fa
brikken ville blive anlagt, da der var teg
net 1200 tdr. land. Fabriksbyggeriet be
gyndte i august 1881 og Nakskovfabrik- 
ken startede i oktober 1882.

DDS havde hermed påbegyndt deres 
ekspansion og stod som landets eneste af
tager af sukkerroer, da de i oktober 1881 
fremsatte det første tilbud om at bygge en 
roesukkerfabrik i Nykøbing på Falster.

IV. ANGREBENE PÅ DDS OG 
SPØRGSMÅLET OM 
LANDMANDSFABRIKKER.

Oktober 1881 - Oktober 1883.

DDS’s tilbud i oktober 1881 om at an
lægge en roesukkerfabrik i Nykøbing 
fremkaldte ingen offentlig debat om suk
kerroer og roesukkerindustri. Fabriks
anlægget blev ikke til noget p.g.a. mang
lende tilslutning og var opgivet senest ved 
Maribomødet 8.2.1882. Den egentlige og 
tilbundsgående debat om hele sukkerroe
spørgsmålet begyndte først fra dette mø
de, der afholdtes af Maribo Amts øko
nomiske Selskab. Tesdorpf var selskabets 
formand, og mødets foredragsholder var 
A. la Cour (1841-1906), siden 1877 for

stander for den Classenske Agerbrugs
skole på Næsgaard ved Stubbekøbing. - 
A. la Cour havde fra 1862-1877 bortset 
fra en mindre afbrydelse været forvalter 
på forskellige af Tesporpfs gårde. Sam
men med Erhard Frederiksen var A. 
la Cour den altdominerende hoveddebat
tør i de følgende års debat om sukkerroe
sagen. Tesdorpf og A. la Cour var begge 
blandt de 20 personer, der 3.10.1883 ud
sendte indbydelse til oprettelse af andels
fabrikken, og før denne dato var de de 
eneste af de senere indbydere, der deltog 
i den offentlige debat om sukkerroer. 
Spørgsmålet er, om de allerede fra dette 
Maribomøde 8.2.1882 arbejdede for an
delsfabrikkens oprettelse, eller om man 
først begyndte på det fra indbydelsen af
3.10.1883. Den i afsnit I omtalte C. Pe
dersen, der var journalist ved og senere 
redaktør af Lolland-Falsters Stiftstidende 
(herefter forkortet Stiftstidende), mener, 
at man allerede fra 8.2.1882 arbejdede 
for at få andelsfabrikken skabt, og hans 
opfattelse er blevet overtaget af dem, der 
senere har beskæftiget sig med sagen: 
Richard Willerslev i sin del af sit og P. 
P. Sveistrups værk fra 1945, Den danske 
sukkerhandels og sukkerproduktions hi
storie, og Hans Mikael Holt i sin Tes- 
dorpf-biografi i værket For Fædrelan
dets bedre Flor, udgivet i 1968 i anled
ning af Landhusholdningsselskabets 200- 
års jubilæum (svarer til bind 19 af Er
hvervshistorisk Årbog, 1968). Som følge 
heraf har Pedersen og de, der følger ham, 
opfattet DDS’s handlinger i perioden fra 
8.2.1882 til oktober 1883 som et led i 
DDS’s forsøg på at bekæmpe andelsfa
brikken.
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I dette afsnit vil der kortfattet blive 
redegjort for kritikken af DDS og blive 
taget stilling til, om man arbejdede for 
andelsfabrikkens oprettelse. I afsnit V vil 
resultatet af denne undersøgelse blive 
sammenholdt med en række andre ting 
for at finde ud af, om det, DDS foretog 
sig, var et led i bekæmpelsen af andels
fabrikken, eller om det var udtryk for en 
sukkerfabriks almindelige politik og alt
så uden sammenhæng med andelsfabrik
ken.

Debatten faldt i tre hovedafsnit: det 
første fra februar til april 1882, hvorefter 
der indtrådte en pause. Næste debatperio
de startede efter Erhard Frederiksens fo
redrag i Slagelse 9.9.1882 ved fremsættel
sen af DDS’s tilbud om et fabriksanlæg 
dér. Denne gren af debatten fortsatte til 
april 1883, og det tredie debatafsnit var 
nogle få kommentarer til mødet om suk
kerroesagen i Landhusholdningsselskabet
11.4.1883. Debatten begyndte først igen, 
efter at Stiftstidende 4.10.1883 havde of
fentliggjort indbydelsen til andelsfabrik
ken fra 3.10.1883.

Efter sine udtalelser på Maribomødet 
8.2.1882 gik der 1 år og 2 måneder, før 
Tesdorpf igen deltog i den offentlige de
bat om sukkerroer, nemlig ved det nævn
te møde i Landhusholdningsselskabet
11.4.1883.

Debatten behandlede følgende hoved
spørgsmål: kunne det betale sig at dyrke 
sukkerroer til DDS’s priser; var DDS i 
stand til at betale mere; var sukkerroe
priserne i Tyskland højere, og hvis de 
var det, skyldtes det så særlige tyske for
hold, f. eks. at der var et andet sukker
beskatningssystem?

A. la Cours standpunkt var, at sukker
roedyrkning var ufordelagtig og uforsvar
lig til de gældende DDS-priser. Det kunne 
ikke betale sig at dyrke sukkerroer frem 
for korn eller foderroer, da nettoindtæg
ten var næsten ens, og den nuværende 
ringe anvendelse af kunstgødning ville på 
længere sigt udpine jorden og nedsætte 
dens ydeevne.

Dette synspunkt blev imødegået af Er
hard Frederiksen, der hævdede, at man 
ved en ændret dyrkningsmetode ville væ
re i stand til at opnå en højere indtægt. 
Han fremhævede, at A. la Cours talmate
riale viste, at man i Danmark kunne hø
ste 310-314 ctr. roer pr. td. land uden 
kunstgødning, mens man i Tyskland med 
kunstgødning høstede 320 ctr. i gennem
snit. Hvis man blot anvendte mere kunst
gødning, ville man øge den avlede mæng
de roer væsentligt og dermed indtægten 
under de gældende DDS-priser.

A. la Cour mente desuden, at DDS måt
te kunne betale mere, end de gjorde, og 
hans udtalelser viser en tydelig frygt for, 
at landbruget blev udnyttet af industrien. 
DDS betalte nu på Lolland (i første af
leveringstermin, indtil 15. november) 75 
øre for 1 ctr. normal-roer med 12 % suk
kerindhold. Desuden betaltes ekstra for 
særlig sukkerholdige roer, den såkaldte 
overprocentbetaling, nemlig 5 øre for 
hver procent sukkerindhold ud over 12%. 
A. la Cour nævnede desuden, at man op
rindelig havde betalt 67 øre pr. ctr. på 
Lolland, men da overprocentbetalingen 
dengang havde været 8,3 øre (4 skilling), 
fandt han, at der ikke var tale om en reel 
prisstigning, da prisen for en 14 % roe 
ville være næsten uændret.
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Det ældste fotografi af sukkerfabrikken i Ny
købing, taget umiddelbart efter opførelsen i 
]885.

Modsat dette fandt Erhard Frederik
sen, at DDS sandsynligvis betalte den 
højest mulige pris, man kunne forvente, 
da deres efterspørgsel efter roer var stør
re end udbudet, og at det ikke kunne 
afgøres, om de alligevel kunne betale 
mere.

Alt dette ledte naturligt over til en 
sammenligning af den danske og den 
tyske roesukkerindustri for at finde be
viser for de forskellige opfattelser.

Over for DDS’s pris på ca. 79 øre for 

en 12,77 % roe fremhævede A. la Cour, 
at de tyske køberoefabrikker betalte 
mindst 10 øre mere, og at prisen i land
mandsfabrikker ville være ca. 120 øre, 
hvis dividenden blev medregnet.

Tesdorpf omtalte en landmandsfabrik 
i Northeim i Syd-Hannover, der foruden 
en dividende på mellem 19 og 40 % i 
årene 1876-1880 betalte 97,5 øre i første 
afleveringstermin.

Dette blev fra DDS imødegået af fa
briksbestyrer G. Faye. Han var oprinde
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lig bestyrer af Højbygaardfabrikken, 
men blev ansat ved Nakskov i forbindel
se med fabriksanlægget dér. Han fremhæ
vede, at de danske og tyske sukkerroe
priser i virkeligheden ikke var ret for
skellige. Den tyske stats statistik viste kø- 
beroepriser på mellem 71 og 130 øre for 
årene 1877-1880 med et gennemsnit på 89 
øre. Hvis man tog Højbygaards gennem
snitspris og medregnede betalingen for 
overprocent og værdien af DDS’s ser
viceydelser, var DDS’s pris ca. 85 øre.

A. la Cour tilbageviste dette med, at de 
tyske priser var de reelt udbetalte penge
beløb uden indregning af sparede udgif
ter, og med, at statistikken medtalte både 
rentable og urentable fabrikker og fabrik
ker af begge organisationsprincipper.

Endelig fremhævede G. Faye, at DDS 
havde en ringere indtjeningsevne end de 
tyske fabrikker (underforstået: DDS kun
ne ikke betale mere). Dette skyldtes to 
ting: de tyske fabrikker tjente mere på en 
ctr. roer, både fordi de udvandt mere 
sukker af den ene ctr. roer, og fordi de 
desuden fik den indirekte beskyttelse 
p.g.a. beskatningssystemet (se afsnit II). 
Grundlaget for G. Fayes synspunkt kan 
med udgangspunkt i hans udtalelser for
klares på følgende måde: den tyske stat 
regnede med, at man kunne udvinde 8 
pd. sukker af 1 ctr. roer og ønskede at 
opkræve 9 øre i afgift pr. pd. sukker. 
Derfor havde den fastsat afgiften pr. ctr. 
roer således, at den kom til at svare til 
en betaling af 9 øre pr. pd. sukker, hvis 
man udvandt 8 pd. sukker af 1 ctr. roer. 
Men da fabrikkerne kunne udvinde 10 
pd. sukker, betød det, at de ikke betalte 
9 øre i afgift for hver af de to sidste pd.

Derved fik de en indirekte beskyttelse 
eller tilskud på 18 øre for de to ekstra 
pd., mens man som nævnt betalte afgift 
af alle de udvundne pd. i Danmark. Des
uden gav det de tyske fabrikker en øget 
indtjening, at hver gang de betalte land
manden for 1 ctr. roer, udvandt de 10 pd. 
sukker, mens DDS for deres købsudgif
ter til 1 ctr. roer kun udvandt lidt over 
8 pd. sukker.

Endelig fremhævede grosserer Hoff
meyer (tilknyttet DDS’s Højbygaardfa- 
brik), at de tyske fabrikker modsat DDS 
desuden udvandt 1% pd. sukker af me
lassen (restproduktet efter første sukker
udvinding), og det var også skattefrit.

A. la Cour fik mindsket denne forskel 
i indtjeningsevnen noget ved at hævde, at 
man i Danmark kunne udvinde lige så 
meget sukker af 1 ctr. roer som i Tysk
land.

Som også senere var der med andre 
ord tale om fra DDS’s side at afvise an
grebene på deres priser med, at højere 
tyske priser skyldtes særlige tyske forhold 
og navnlig beskatningssystemet.

I den fortsatte debat fra 9.9.1882 duk
kede der ikke nye træk frem i de hersken
de standpunkter.

Hvilke følger drog debattørerne af de
res kritik af DDS: gik de ind for straks 
at anlægge landmandsfabrikker, herunder 
én i Nykøbing, eller noget helt andet?

Hvad angår den første debatperiode, 
gik A. la Cour ind for landmandsfabrik
ker, men han mente ikke, at der forelø
big ville blive anlagt landmandsfabrikker 
i Danmark, ikke før sukkerroen blev me
re kendt, og man fik større tillid til den. 
Man måtte først overvinde en række van
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skeligheder, og her nævnede han, at en 
fabrik med roer fra 1000 tdr. land i Tysk
land blev anslået til at koste ca. 1 mill, 
kr., og at der krævedes enighed, de rette 
folk, samt at landmændene var villige til 
at underkaste sig og overholde fabrik
kens betingelser.

I anden debatperiode fra 9.9.1882 ud
talte A. la Cour udtrykkeligt, at hele 
spørgsmålet om sukkerroedyrkningens 
udvidelse skulle indstilles i en længere år
række, og han støttedes heri af S. C. A. 
Tuxen (1848-1924), medredaktør af Uge
skrift for Landmænd fra 1874-1879 og 
fra 1879 overlærer på Næsgaard. Han 
havde i sit foredrag på mødet i Land
husholdningsselskabet 11.2.1874 udtalt 
sig til fordel for landmandsfabrikker. 
Tuxen mente, at man skulle vente 10 år 
og se, hvordan forholdene udviklede sig. 
Samtidig gav A. la Cour i denne anden 
debatperiode Erhard Frederiksen ret i, at 
en landmandsfabrik måske ikke kunne 
betale mere end DDS, og i, at DDS’s i 
afsnit V nærmere omtalte tilbud i juni 
1882 om at give roed yrkerne andel i fa
brikationsudbyttet måske viste sig at gøre 
roedyrkning til en god forretning.

Man vil næppe kunne kalde den slags 
udtalelser et arbejde for at få oprettet 
andelsfabrikken, og at der ikke arbejdes 
for andelsfabrikkens oprettelse vil fremgå 
yderligere, når man undersøger Tesdorpfs 
holdning.

Midt under arbejdet for andelsfabrik
kens oprettelse i januar 1884 oplyste to 
debattører i et indlæg i Stiftstidende, at 
de havde henvendt sig til Tesdorpf på 
Idestrup Sogneforenings vegne, da DDS i 
oktober 1881 fremsatte deres Nykøbing- 

tilbud. De havde bedt Tesdorpf om at stille 
sig i spidsen for en landmandsfabrik, og 
han skulle have svaret, at man skulle 
„prøve, undersøge og overveje“ sagen 
endnu 2-3 år og også især for at se, hvor
dan forholdene udviklede sig på Lolland. 
De to debattører oplyste desuden, at som 
følge heraf skulle de fleste i sognet have 
afholdt sig fra at gå ind på DDS’s tilbud.

Tesdorpf oplyste selv på den stiftende 
generalforsamling 30.1.1884 imod, hvad 
Tietgen hævdede, at han ikke havde talt 
imod DDS’s 1881-tilbud. Det eneste, han 
havde gjort, var at nægte at „levere roer 
til de herrer“, da man havde spurgt ham.

Ud fra det foreliggende kildemateriale 
er det ikke muligt at udtale sig om den 
rolle, Tesdorpf eventuelt har spillet for, 
at DDS’s 1881-tilbud ikke blev til noget. 
Af det tidligere sagte ses det, at hans af
visning af DDS’s organisationsprincip var 
hans sædvanlige indstilling, der følgelig 
også gjaldt Nykøbing-området, og derfor 
kan hans afvisning ikke opfattes som en 
særlig reaktion, blot fordi det var i Ny
købing.

Beretningen om Tesdorpfs udtalelser i 
oktober 1881 om hans syn på deltagelse 
i et fabriksanlæg kom mere end 2 år efter, 
at han skulle have fremsat dem, og selv 
hvis de er korrekte, er de meget vage. 
Lige så vage og endnu mere ubestemte 
er hans udtalelser på Maribo-mødet 8.2. 
1882. Ifølge Statstidende udtalte han: 
„Jeg vil ikke være betænkelig ved at byg
ge en sukkerfabrik på Falster, men vil 
dog helst først have Gedserbanen og mu- 
ligen udvinde nogle flere erfaringer om 
denne kultur“. Lolland-Falsters Folketi
dende (herefter forkortet Folketidende) 
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gengav hans udtalelser således: „Taleren 
skulle trods sine 64 år ikke have noget 
imod at sætte sig i spidsen for en sukker
fabrik på Falster; han ville dog gerne 
tøve lidt endnu og indhente lidt flere 
erfaringer og helst have Gedserbanen 
først“. (Tietgen fik koncession på Ged
serbanen (Nykøbing-Gedser) 25.5.1884, 
og banen åbnedes 1.7.1886).

I modsætning til hans udtalelser i 
Landhusholdningsselskabet i 1876 og
1881 var der her i oktober 1881 og februar
1882 ikke tale om nogen fuldstændig af
visning af selv engang at deltage i et fa
briksanlæg. Mens hans forbehold med 
Gedserbanen til dels kunne være tidsbe
grænset, havde han med sit forbehold om 
først at høste flere erfaringer nærmest ud
sat indløsningen af sin „forpligtelse“ (el
ler rettere manglende modvilje) på ube
stemt tid. Endelig bemærkes, at Tes- 
dorpfs udtalelser gav udtryk for, at han 
mente, at forholdene i Nykøbing-området 
endnu ikke var velegnede. Dette kunne 
næppe opfattes som en opfordring til an
dre om at tage fat. Desuden erindres om, 
at Tesdorpf holdt sig fuldstændig ude af 
debatten i de følgende 14 måneder fra 
februar 1882 til april 1883. Det skal alle
rede her nævnes, at da han i april 1883 
igen udtalte sig, var det med en total af
visning af selv at deltage i anlæg af en 
roesukkerfabrik. Hans afvisning her var 
næsten ordret magen til hans afvisning i 
1876.

Sammenfattende kan det siges, at man 
ikke med rimelighed kan hævde, at der 
var tale om noget arbejde for at få op
rettet andelsfabrikken fra Maribo-mødet 
8.2.1882. Når både Willerslev og Holt 

har den opfattelse, at der gjordes forsøg 
på at få andelsfabrikken oprettet, skyldes 
det, at de bygger på Pedersens meget 
mangelfulde og direkte forkerte gengivel
se af hændelsesforløbet. Pedersen beskæf
tiger sig f. eks. kun med udtalelserne på 
Maribo-mødet 8.2.1882, og det uden at 
nævne de forbehold, Tesdorpf fremsatte 
ved den lejlighed, ligesom han heller ikke 
omtaler, at Tesdorpf i april 1883 igen to
talt afviste selv at deltage i anlæg af roe
sukkerfabrikker.

På mødet i Landhusholdningsselskabet
11.4.1883 udtalte Tesdorpf sit syn på den 
situation, der var opstået, efter at DDS 
på de to generalforsamlinger i marts 1883 
(se nærmere i afsnit V) havde vedtaget 
tre nye fabriksanlæg i Stege, Assens og 
Slagelse og dermed ville kunne klare 
hele det indenlandske sukkerforbrug. 
Tesdorpf fortalte, at da han læste Tiet
gens forslag om aktieudvidelsen (se nær
mere i afsnit V) og de tre nyanlæg, „blev 
jeg tavs, jeg kunne ikke sove den nat, thi 
i mine øjne havde den danske jordbruger 
lidt et tungt og, som jeg meget frygter, 
følgerigt nederlag“.

De to modsatte hovedopfattelser var 
stadig ved magt. Tesdorpf fremhævede, 
at hvis man regnede med Erhard Frede
riksens anslåede gennemsnitspris på 83 
øre pr. ctr. roer, betaltes i Tyskland 10-15 
øre mere, og at man desuden forventede 
at få andel i fabrikationsudbyttet. Mod 
dette anførte Tietgen, hvad DDS havde 
fremført siden Maribo-mødet 8.2.1882, at 
man ikke kunne sammenligne Danmark 
og Tyskland, fordi forskellen i beskat
ningssystemerne gjorde, at de sidst ud
vundne pd. sukker i Tyskland var skatte-
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Sukkerfabrikken i Nykøbing 1885. Til venstre 
ses den ny anlagte jernbane til Gedser.

fri (jævnfør afsnit II), hvilket betød et 
tilskud pr. ctr. roer af ca. 17 øre.

Tesdorpf og Tietgen havde et kraftigt 
personligt sammenstød på dette møde i 
Landhusholdningsselskabet 11.4.1883. - 
Tietgen sagde, at Tesdorpf ville vinde sig 
„herostratisk berømmelse“ ved at så splid 
mellem roedyrkerne, noget Tesdorpf tog 
ham meget ilde op: aldrig var der i et 
landøkonomisk møde rettet bebrejdelser 
mod ham for at så splid og handle af 
forfængelighed.

Også efter en sen beretning fra hans søn 
Frederik Tesdorpf på andelsfabrikkens 

generalforsamling i januar 1922 skulle 
Tesdorpf være blevet meget opbragt, og 
hvis man skal fæste lid til beretningen, 
var Tesdorpf på mødet ikke ganske klar 
over betydningen af ordet herostratisk. 
Frederik Tesdorpf beretter: „Da fai kom 
hjem, slog han op i Meyers konversa
tionsleksikon og så, at Herostrat var en 
kavaler, som for at blive berømt havde 
stukket ild på templet i Efesus. Det gjor
de ikke far blidere stemt, for han havde 
ikke til hensigt at brænde noget af“.

Tesdorpf mente, at landmændene hav
de den fornødne kapital til fabriksanlæg 
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og i modsætning til 1876, at man nu skul
le have tilstrækkelig teknisk og dyrk
ningsmæssig erfaring. På denne baggrund 
rettede han følgende opfordring til alle 
landets landmænd: „Slå Eder sammen, 
store og små, dan en forening, skaf de 
midler, der er nødvendige, for at I kan 
bygge Eders egen fabrik, og se hen til er
faringerne, som er gjort i nabolandet“.

Af hans udtalelser i denne forbindelse 
fremgår desuden, at han har opfattet sig 
selv nærmest som en udenforstående per
son. Han sagde, at DDS havde kunnet 
ekspandere, fordi „rette vedkommende“ 
ikke havde været på deres post, og han 
bebrejdede landets store grundbesiddere, 
at de ikke havde gjort deres pligt ved at 
træde i spidsen. Det havde han ventet, 
godsejerne på Assens- og Slagelseegnen 
havde gjort.

Hvad angår muligheden for, at han 
selv ville være med til at anlægge en 
landmandsfabrik, var Tesdorpf på dette 
møde 11.4.1883 igen fuldstændig afvisen
de, og han gentog som nævnt sine udta
lelser fra 1876 næsten ordret. Han be
grundede sin afvisning af selv at være 
med på følgende måde: „Man ville må
ske opfordre taleren til selv at oprette en 
aktiesukkerfabrik (om udtrykket „aktie
fabrik“ se afsnit I), men taleren ville 
dertil svare som for syv år siden, at skønt 
han var trådt i brechen, ventede han dog 
aldrig at blive part i sagen; i sin frem
rykkede alder og med det svære arbejde, 
som i forvejen hvilede på ham, kunne 
han ikke indlade sig derpå“. Mod dis
kussionens slutning sagde han som en un
derstregning af, at det ville være muligt 
at oprette landmandsfabrikker, at hvis 

han ikke havde været 65 år og havde haft 
så mange andre jern i ilden, kunne han 
få oprettet en fabrik, „hvad dag det skul
le være“. Hvad det kom an på, var ini
tiativet. Når først én landmandsfabrik var 
anlagt, ville den være et eksempel, der 
snart blev fulgt af andre.

Efter dette møde gik debatten om or
ganisationsprincipperne i stå. Der kom et 
par indlæg om sukkerroeudbyttet og suk
kerroepriserne i Tyskland og landmands
fabrikkernes stilling dér, men ellers skete 
der intet, før debatten igen blussede op, 
da indbydelsen af 3.10.1883 til andels
fabrikken offentliggjordes i Stiftstidende
4.10.1883.

Som kildematerialet foreligger, synes 
det ikke muligt, hverken direkte eller in
direkte, at pege på nogle bestemte årsager 
til, at Tesdorpf i april 1883 som sæd
vanlig afviste selv at være med i fabriks
anlæg og i oktober 1883 (sandsynligvis 
som følge af en beslutning taget engang 
mellem april og oktober) var den, på hvis 
opfordring man afholdt et møde, hvor 
det blev besluttet at udsende en opfor
dring til oprettelse af en landmandsfa
brik i Nykøbing.

V. DDS’s POLITIK OKTOBER 1881- 
OKTOBER 1883

DDS’s tilbud i 1881 om at anlægge en 
roesukkerfabrik i Nykøbing blev fremsat 
på et møde i Nykøbing 18.10.1881 af
holdt efter indbydelse af en justitsråd 
Blangstrup. Denne havde haft en brev
veksling med Tietgen om sagen i juli 
1881, og tilbudet må opfattes som et led 
i DDS’s naturlige ekspansion, indledt 
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med tilbudet til Nakskov i maj 1881. 
Nakskov ville kunne dække Vestlolland, 
Nykøbing Østlolland og Falster.

Af hensyn til de sammenligninger, der 
senere foretages af DDS’s politik ved til
bud om fabriksanlæg som et led i forsø
get på at finde ud af, om deres politik 
efter indbydelsen til andelsfabrikken
3.10.1883 var et led i bekæmpelsen af 
denne, skal der her fremhæves en række 
karakteristiske træk ved dette 1881-til
bud.

Pristilbudet til Nykøbing var det sam
me, som der betaltes ved Nakskov-fabrik- 
kens kontrakter: 75 øre pr. ctr. i første 
afleveringstermin indtil 15. november, 83 
øre i anden afleveringstermin fra 15. no
vember til 15. december og 87 øre i tre
die afleveringstermin efter 15. december. 
Desuden ville som i Nakskov roeaffaldet 
blive leveret tilbage, og man ville på linie 
med leverandørerne til Nakskovfabrikken 
få et forskud på 100 kr. pr. td. land. Som 
i Nakskov ville der også blive betalt 5 
øre for overprocent. Mens arealkravet i 
Nakskov havde været 1000-1200 tdr. land 
og var blevet accepteret ved 1200 tdr. 
land, var kravet her i Nykøbing på 1500 
tdr. land.

Det bemærkes, at DDS lod en lokal 
person om at fremsætte tilbudet på et of
fentligt møde indkaldt af ham, og at de 
lod samme lokale person søge at få teg
net det forlangte areal, og at der ikke 
indrykkedes annoncer i DDS’s navn med 
opfordring til arealtegning. Dette vil sam
men med de nævnte priser indgå i diskus
sionen nedenfor.

Det næste udspil fra DDS kom i juni 
1882, og det er af Pedersen, Willerslev 

og Holt blevet opfattet som et forsøg på 
at modvirke andelsfabrikken. På DDS’s 
generalforsamling 29.6.1882 foreslog Tiet
gen, at roedyrkere med 10-års kontrak
ter, efter at aktionærerne havde fået 5 % 
af DDS’s overskud, skulle have 10 % af 
resten. Tietgen begrundede forslaget med, 
at det skulle knytte landmændene nær
mere til selskabet, samt kompensere for 
den lavere indtægt de måtte have haft i 
mindre gode høstår. Han mente, at for
slaget ville blive modtaget med megen 
påskønnelse af roedyrkerne i landet.

Hvad var årsagen til dette tilbud? Var 
det, som Tietgens udtalelser tyder på, et 
led i en sukkerfabriks almindelige politik 
til sikring af roedyrkernes leveringsvillig
hed, eller var det et særligt udspil til hin
dring af bestræbelserne for at få oprettet 
en landmandsfabrik i Nykøbing?

I forrige afsnit er det set, at der ikke 
var tale om forsøg på at få oprettet an
delsfabrikken, så det kan næppe have 
været et led i bekæmpelsen af denne. Me
get taler da også for, at det er mere ri
meligt at opfatte det som en sukkerfa
briks almindelige politik.

DDS stod i en meget vanskelig situa
tion: alle ville gerne have højere priser, 
og en del, heriblandt en af samtidens mest 
fremtrædende landmænd, Tesdorpf, drog 
den slutning, at dyrkning til DDS’s pri
ser ikke kunne betale sig og var uansvar
lig. Dette ville sætte en stopper for DDS’s 
netop påbegyndte ekspansion med nye 
fabrikker og for udvidelse af arealer til 
de allerede bestående fabrikker og der
med mere rentabel drift. Således omtaltes 
det ved grundstensnedlæggelsen til Nak
skovfabrikken 31.10.1881, at den skulle 
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forsynes fra seks saftstationer (steder, 
hvor sukkersaften udvandtes, og hvorfra 
den sendtes i rørledninger til en stor cen
tralfabrik, der sørgede for sukkerudvin
dingen), og let ville kunne udvides til at 
modtage roer fra ti saftstationer, og at 
man også regnede med denne udvidelse 
i nær fremtid, hvorved fabrikken ville 
kunne dække hele Vestlolland indtil Ma
ribo. Endvidere omtalte Tietgen på den 
nævnte generalforsamling 29.6.1882, at 
DDS ville modtage roer fra over 5000 
tdr. land, og at de inden for de beståen
de anlægs rammer ville være i stand til 
at modtage roer fra 8000 tdr. land. DDS 
havde således evne til at forarbejde be
tydelig flere roer, end de havde tegnet 
på deres kontrakter. Et tilbud om at give 
andel i fabrikationsudbyttet ville være et 
velegnet udspil til at gøre landmændene 
mere ivrige efter at dyrke roer, ikke 
mindst da der navnlig var utilfredshed 
med, at roedyrkerne ikke fik andel i ind
tægten fra sukkerfabrikation og -salg.

Tilbudet om andel i DDS’s overskud 
må, alt taget i betragtning, opfattes som 
et led i DDS’s almindelige politik til sik
ring af deres roeforsyninger.

To betydningsfulde ting blev foreslået 
og vedtaget på DDS’s generalforsamlin
ger 7. og 15.3.1883. For det første, at 
DDS ud over de tre bestående fabrikker 
(Odense, Højbygaard og Nakskov) ville 
anlægge endnu tre fabrikker: Assens, 
Stege og Slagelse. For det andet ville 
DDS til at finansiere disse fabrikker ud
byde for 6 mill. kr. nye aktier, og af dis
se skulle de 3 mill, tilbydes landmænde
ne.

Spørgsmålet om de tre nye fabrikker 

har ikke hidtil været undersøgt nærmere. 
Det vil i det følgende komme til at få be
tydning, når der skal tages stilling til, om 
DDS’s afslag i oktober 1883 på at an
lægge en fabrik i Saxkøbing var et led i 
etatsrådernes sukkerkrig om en sukkerfa
brik i Nykøbing, hvad Pedersen og Holt 
mener.

Spørgsmålet om de tre mill. kr. land
mandsaktier er af Pedersen blevet opfat
tet som et led i kampen mod andelsfa
brikken og af Willerslev som et alvorligt 
ment forsøg fra DDS’s side på at få land
mændene knyttet mere direkte til DDS 
på linie med de oprindelige planer ved 
starten i 1872, hvor DDS også havde til
budt særlige landmandsaktier.

I slutningen af 1882 og begyndelsen af 
1883 var DDS nærmest blevet bestormet 
med opfordringer fra hele landet om at 
anlægge roesukkerfabrikker. DDS havde 
foreløbig opsat en række almindelige be
tingelser, som de krævede opfyldt, før de 
overvejede, om de ville anlægge en fa
brik. I den forbindelse slog DDS ind på 
et andet betalingssystem end det, der er 
omtalt i Nakskov, og som også blev til
budt Nykøbing i 1881. Hvis man kalder 
dette gamle system for 75-øressystemet, 
kan det nye kaldes 80-øressystemet. Det 
bestod i betaling af 80 øre pr. ctr. i før
ste afleveringstermin, men uden de 5 øre 
ekstra for overprocent, der betaltes un
der 75-øressystemet. Priserne i 2. og 3. 
afleveringstermin var ens i de to systemer. 
(Ved Højbygaard betaltes en grundpris af 
76 øre pr. ctr. foruden overprocentbeta- 
ling, noget, roedyrkerne ved Nakskov- 
fabrikken med dens 75 øre var utilfredse 
med). Desuden forlangte DDS nu sæd
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vanligvis, at der var tegnet 2000 tdr. land 
på 10-års kontrakter.

80-øressystemet og de 2000 tdr. land 
blev krævet af DDS ved deres tilbud til 
Slagelse 9.9.1882, Saxkøbing 30.1.1883 
og også ved Assens, Horsens og Stege i 
slutningen af 1882. Dog synes DDS kun 
at have krævet et minimum på 1000 tdr. 
land i Stege.

På et bestyrelsesmøde 9.2.1883 beslut
tede DDS at anlægge fabrikker i Stege og 
Assens i 1884 og i Slagelse i 1885, da der 
i Slagelse endnu kun var tegnet ca. 1670 
af de forlangte 2000 tdr. land. Tietgen 
gav officiel meddelelse om dette på gene
ralforsamlingen 7.3.1883: DDS turde un
der de herskende ugunstige toldforhold 
ikke anlægge flere end disse tre nye fa
brikker, da de sammen med de tre gam
le ville kunne dække hjemmemarkedets 
forbrug. Fabrikker ud over disse seks 
ville være henvist til at basere deres pro
duktion på eksport, og det var for risi
kabelt, da DDS ville være ugunstigt stillet 
på verdensmarkedet p. g. a. det danske 
sukkerafgiftssystem, der ikke havde no
gen eksportpræmie.

Den tyske indirekte eksportpræmie op
stod på følgende måde: det tyske skatte
system kom til at give et tilskud ved eks
port, da den tyske stat tilbagebetalte den 
skat på 9 øre pr. pd. sukker, man regne
de med, materialskatten udgjorde. Nu er 
det set, at for hver 10 pd. udvundet suk
ker, var de to sidste pd. skattefri, men 
staten tilbagebetalte 9 øre for hvert pd. 
eksporteret sukker, hvilket vil sige, at de 
tyske fabrikker fik en direkte foræring 
på 18 øre, hver gang de eksporterede 10 
pd. sukker, da de jo aldrig havde betalt 

de 18 øre i afgift. Dette gav dem en bedre 
konkurrenceevne. Det tyske skattesystem 
var en direkte årsag til de tyske fabrik
kers store sukkerudbytte, da det, der blev 
udvundet ud over 8 pd., var en skattefri 
indtægtskilde og ved eksport ovenikøbet 
blev belønnet ved et direkte tilskud.

Man kunne kalde den politik, Tietgen 
her omtalte, for DDS’s trefabrikspolitik. 
En nærmere undersøgelse viste, at DDS 
ved mindst to lejligheder også udførte tre
fabrikspolitikken i praksis, første gang, 
da DDS ifølge et referat i Stiftstidende
6.6.1883 afslog at anlægge en fabrik i 
Saxkøbing, anden gang, da DDS 19.6. 
1883 afslog at anlægge en fabrik i Hor
sens. Begge steder var der tegnet de for
langte 2000 tdr. land på 10-årskontrak- 
ter, og begge steder afviste Tietgen an
læg med de begrundelser, han på gene
ralforsamlingen i marts 1883 havde givet 
for trefabrikspolitikken.

Betydningen af dette er, at denne tre
fabrikspolitik var fastlagt og udført i 
praksis længe før, man begyndte at ar
bejde for oprettelsen af andelsfabrikken 
og altså før, man kunne begynde at nære 
mistanke om, at såvel politik som årsags
forklaringer skulle have nogen sammen
hæng med andelsfabrikken, d. v. s. ikke 
være den egentlige årsag.

DDS afslog i oktober 1883 igen på for
nyet henvendelse fra Saxkøbing at anlæg
ge en fabrik dér, endnu engang med tre
fabrikspolitikkens årsagsforklaringer. - 
Som omtalt er dette af Pedersen og Holt 
blevet opfattet som et led i etatsrådernes 
sukkerkrig om en fabrik i Nykøbing. De 
mener, at de årsager, DDS gav for af
slaget, var en dårlig undskyldning. Den 
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egentlige årsag skulle være, at DDS ville 
samle deres ressourcer for at kunne sætte 
dem ind i Nykøbing.

Pedersens tolkningsgrundlag forekom i 
første omgang rimeligt: DDS-afslaget til 
Saxkøbing i oktober 1883 faldt 2 dage 
efter indbydelsen til andelsfabrikken un
der et ophold, Tietgen havde i Nakskov, 
og da DDS i januar 1884 tilbød at an
lægge en fabrik i Nykøbing - endda før 
der var tegnet én eneste td. land roer i 
modsætning til de 2000 tdr. land i Sax
købing - snakkede Tietgen ikke længere 
om ugunstige toldforhold.

Det viste sig imidlertid, at ingen af 
Pedersens forudsætninger var holdbare. 
For det første var situationen i Saxkø
bing oktober 1883 og Nykøbing januar 
1884 ikke ens. Der var ikke noget selv
modsigende i forhold til trefabrikspolitik
ken ved DDS’s Nykøbing-tilbud i januar 
1884, da det nemlig først fremsattes nog
le dage efter, at DDS havde opgivet at 
anlægge Slagelsefabrikken, der hidtil hav
de været den tredie fabrik inden for tre
fabrikspolitikken. Med andre ord: Sax
købing ville være en fjerde fabrik ud over 
trefabrikspolitikken, mens Nykøbing p. g. 
a. opgivelsen af Slagelse selv var den tre
die inden for trefabrikspolitikken.

For det andet faldt Tietgens afslag til 
Saxkøbing ikke 2 dage efter indbydelsen 
til andelsfabrikken. Avisartiklen, der om
taler afslaget, er dateret 6.10.1883, 2 dage 
efter at indbydelsen blev kendt i offent
ligheden ved aftrykningen i Stiftstidende
4.10.1883. Desuden bemærkes det, at 
Stiftstidende var en aftenavis. Avisartik
len af 6.10.1883 fortæller, hvad Pedersen 
også nævner, at Tietgens afslag blev gi

vet, mens han opholdt sig i Nakskov som 
et led i en rundrejse til DDS-fabrikkerne. 
Imidlertid fremgår det af andre avisar
tikler, at dette ophold (hvor altså afslaget 
blev givet) fandt sted 3.10.1883 og mu
ligvis en del af dagen 4.10.1883.

Man kan vanskeligt forestille sig, hvor
dan Tietgen under sit Nakskovophold 
skulle have kendt indbydelsen, der offent- 
gjordes i aftenavisen Stiftstidende (Nykø
bing) 4.10.1883.

Tietgen opholdt sig i Nakskov som et 
led i en rundrejse med DDS’s bestyrelse 
og forskellige „honoratiores“ til de for
skellige DDS-fabrikker. Rejsen foregik 
med dampskibet Vesta, og rejseplanen 
var offentliggjort i forvejen. Vesta ankom 
kl. 8 om morgenen 3.10.1883 til Nak
skov. Man tog straks til Nakskovfabrik- 
ken, hvor man fik frokost. Derefter tog 
man et ekstratog til Højbygaardfabrik- 
ken. Herefter var det meningen, stadig 
efter den offentliggjorte plan, at man fra 
Orehoved, hvor Vesta i mellemtiden skul
le være sejlet hen, endnu om aftenen
3.10.1883 ville fortsætte til Stege, og at 
Vesta 4.10.1883 skulle sejle selskabet 
hjem til København.

Den sidste del af planen måtte dog op
gives, og det får betydning for tidspunk
tet for Tietgens afslag. Vesta fik nemlig 
rorskade ved udsejlingen fra Nakskov og 
kunne ikke sejle til Orehoved. Derfor 
kom selskabet mod den oprindelige plan 
til Nakskov igen 3.10.1883 med aftento
get fra Højbygaard, og man tilbragte re
sten af aftenen på Den industrielle og 
landøkonomiske Udstilling i Nakskov. 
Dog rejste en mindre del af selskabet (be
retningen siger ikke hvem) fra Nakskov
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3.10.1883 om aftenen med et ekstratog 
til Nykøbing. Derfra tog de 4.10.1883 
morgentoget til København. Resten af 
selskabet blev i Nakskov og tog 4.10.1883 
med Vesta til Stege.

Tietgen opholdt sig derfor også om af
tenen 3.10.1883 i Nakskov, og muligvis 
en del af dagen 4.10.1883, men han kan 
ikke have haft kendskab til indbydelsen 
fra andelsfabrikken fra Stiftstidende
4.10.1883, da den jo først udkom om af
tenen. (Alle andre lolland-falsterske avi
ser trykte først indbydelsen 5.10.1883). 
Desuden er det sandsynligt ,at Saxkøbing- 
komiteen, der ikke kunne vide, at han 
ville komme tilbage til Nakskov igen, har 
henvendt sig til ham senest ved frokost
tid 3.10.1883, da han efter planen heref
ter ikke ville opholde sig i Nakskov læn
gere. Alt i alt forekommer det usansyn- 
ligt, at Tietgen (eller Saxkøbingkomiteens 
medlemmer) skulle have kendt indbydel
sen til andelsfabrikken (dette gælder og
så muligheden for en eventuel meddelel
se underhånden fra deltagerne i mødet
3.10.1883, hvor indbydelsen blev vedta
get). Desuden er det set, at trefabrikspo
litikken og dens årsagsforklaringer var en 
gammel foreteelse.

Afslaget til Saxkøbing i oktober 1883 
kan ikke have været et led i bekæmpel
sen af andelsfabrikken, men må opfattes 
som et led i DDS’s normale trefabriks
politik.

Tilbage er spørgsmålet om de 3 mill, 
kr. landmandsaktier, DDS tilbød roedyr
kerne på den omtalte generalforsamling
7.3.1883, Ud fra hvad der hidtil er sagt, 
er det tydeligt, at det ikke, som Pedersen 
mener, var et led i bekæmpelsen af an

delsfabrikken. Skal man da tage Tietgens 
årsagsforklaring for dens pålydende vær
di? Ifølge Tietgen var tilbudet et yder
ligere skridt i retning af at knytte roedyr
kerne til selskabet, indledt med bestem
melsen fra sidste år (juni 1882) om an
del i DDS’s udbytte. Det skulle altså væ
re et lige så alvorligt ment tilbud som det 
fra juni 1882. Willerslev mener som 
nævnt, at tilbudet svarede til det tidligere 
tilbud om landmandsaktier i 1872 og alt
så var alvorligt ment.

På generalforsamlingen i DDS 26.6 
1883 meddelte Tietgen, at landmændene 
kun i meget ringe grad havde benyttet 
sig af tilbudet, og at man derfor havde 
sluttet kontrakt med nogle fondshandlere 
om køb af landmandsaktierne.

Spørgsmålet er imidlertid, om DDS 
mente dette tilbud alvorligt og virkelig 
regnede med herigennem i fælles interesse 
at få knyttet landmændene til selskabet. 
Det kan ikke have været tilfældet. For 
det første blev „Garantisyndikatet“ til 
overtagelse af landmandsaktierne allerede 
dannet 16.2.1883. Dette kunne måske væ
re mindre væsentligt og blot opfattes som 
en sikkerhedsforanstaltning, hvis aktierne 
nu ikke blev solgt, men Tietgens eget ud
sagn umuliggør for det andet denne for
klaring. I et brev af 15.2.1883, skrevet af 
Tietgen og påtegnet „Privat“ (3-4 uger 
før tilbudets vedtagelse på generalforsam
lingen) og adresseret til Fyens Disconto- 
kasse skrev han i sin egenskab af direk
tør for Privatbanken bl. a., at de havde 
„arrangeret et Garantisyndikat for over
tagelse af de aktier, som ikke tegnes af 
roedyrkere“, og han tilbød Discontokassen 
5-10 % af de ikke-tegnede aktier. Brevet 
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slutter med følgende væsentlige udtalelse: 
„Det er jo ikke sandsynligt, at roedyrker- 
ne, for størstedelen småfolk, ville benytte 
retten i større omfang“.

Dette viser, at Tietgen på forhånd ikke 
har forventet noget omfattende salg, 
hvorfor han heller ikke kan have forven
tet for alvor at få knyttet roedyrkerne til 
selskabet, således som han fremstillede 
det på generalforsamlingen. Tilbudet kan 
derfor ikke have været alvorligt ment og 
må opfattes som et led i en sukkerfabriks 
almindelige politik for at få et godt for
hold til roedyrkerne, i dette tilfælde ved 
at benytte den gunstige lejlighed ved ud
stedelsen af nye aktier til at demonstrere 
en velvillig holdning over for roedyrkerne 
og dem, der angreb DDS’s system og fra
rådede dyrkning til DDS.

Sammenfattende kan det siges, at der i 
perioden op til 3.10.1883 ikke arbejdedes 
på andelsfabrikkens oprettelse, og at 
DDS’s politik ikke har været en reaktion 
på andelsfabrikken, men et led i en suk
kerfabriks almindelige politik.

VI. ANDELSFABRIKKENS 
TILBLIVELSESHISTORIE, 

3.10.1883-30.1.1884

Indbydelsen til andelsfabrikken blev ved
taget på et privat møde 3.10.1883, hvor 
man drøftede et forslag fra Tesdorpf om 
at oprette en „andel-roesukkerfabrik“. 
Indbydelsen blev offentligt kendt, da 
Stiftstidende lod den aftrykke dagen ef
ter, 4.10.1883.

Blandt de 20 indbydere var foruden 
Tesdorpf, dennes godsforvalter Hjalmar 

Eggers, Tesdorpfs søn Frederik Tesdorpf 
og A. la Cour desuden 11 personer om
talt som „gårdejere“, 1 forpagter, 1 fa
brikant og 3 godsejere (D. A. Aagaard, 
Ulriksdal, R. V. Neergaard, Fuglsang, og 
A. Stampe, Skjørringe).

Da indbydelsen blev kendt, brød hele 
diskussionen om sukkerroesagen ud igen. 
Man begyndte endnu engang på debatten 
om de forskellige fabrikssystemer og om 
forholdene i Danmark og Tyskland. 
Grundopfattelser var stadig de samme. 
Det ville føre for vidt her at gengive den
ne meget omfattende debat. I stedet vil 
blive udvalgt de væsentligste træk fra den 
del af debatten, der drejede sig om, hvor
dan andelsfabrikken kunne tænkes op
bygget, da hovedformålet er en beskri
velse af andelsfabrikken.

A. la Cour og E. Frederiksen var sta
dig de altdominerende debattører, men 
der var dog også en hel del indlæg fra 
andre, og her navnlig hofjægermester S. 
C. Hillerup, Ny Kirstineberg, sukkerraf- 
finadør William Axel Tutein, DDS-direk- 
tøren G. A. Hagemann og lederne af den 
lokale venstrepresse: Rasmus Claussen, 
Folketidende (Nykøbing), og Carl Slenge- 
rik, Stubbekøbing Avis. Tietgen havde et 
enkelt og Tesdorpf fire indlæg i debatten.

Hillerup var blandt dem, der angreb 
andelsfabrikken kraftigst. Da DDS i ok
tober 1881 havde søgt at få oprettet en 
fabrik i Nykøbing, havde han tegnet sig 
for roelevering, og han var med i komi
teen for tegning af arealer til den „Fal
sters Sukkerfabrik“, DDS fra januar 1884 
søgte at få oprettet i Nykøbing. Et andet 
medlem af denne komité var den omtalte 
godsejer A. Stampe, der som nævnt op
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rindelig var blandt andelsfabrikkens ind
bydere.

W. A. Tutein var blandt andelsfabrik
kens fortalere. Han havde fra 1872 til 
1882 ledet DDS’s raffinaderier. Der fo
religger intet om årsagen til, at han for
lod DDS, men af hans indlæg, hvis ho
vedkarakter er angreb på DDS i al almin
delighed, fremgår, at han har været uenig 
med DDS’s ledelse om driften af raffina
derierne og om DDS’s produktudviklings
politik, navnlig forholdet mellem roesuk
ker og kolonialsukker (af sukkerrør). Det 
fremgår endvidere af et bevaret brev fra 
Tutein fra 26.11.1883 som svar på et 
brev af 14.11.1883 fra DDS’s bestyrelse, 
at Tutein har haft et kraftigt personligt 
opgør med Tietgen. Efter nogle aftaler af 
1880 mente Tutein sig berettiget til et be
løb på omkring 400 kr., som Tietgen op
rindelig havde ment var uretmæssigt er
hvervet. Senere havde Tietgen ændret op
fattelse, men Tutein svarede i dette brev, 
at han opfattede det som „en æressag“, 
hvorfor han nu ikke ville have pengene, 
men foreslog, at de blev „tilstillet Køben
havns Understøttelsesforening“. Derfor 
skal Tuteins indlæg nok i lige så høj grad 
opfattes som et led i hans egen krig med 
DDS som et led i andelsfabrikkens svar 
på den rejste kritik. Det vil nemlig senere 
fremgå, at Tuteins første indlæg imod 
DDS først blev offentliggjort, efter at både 
Tesdorpf og hans søn Adolph Tesdorpf 
havde drøftet indholdet med Tutein.

Både R. Claussen og C. Slengerik var 
fremtrædende personer inden for den ra
dikale del af Venstre. I deres aviser førte 
de en heftig kamp mod Højre, og denne 
politiske kamp blev inddraget i deres 

kommentarer til andelsfabrikken. Begge 
kom i den anledning med kraftige per
sonlige angreb på Tesdorpf. R. Claus
sens angreb på Tesdorpf var ikke noget 
nyt. Venstrebladet Folketidende og Høj
rebladet Stiftstidende førte en hyppig ind
byrdes politisk kamp. Tesdorpf var med 
i det konsortium, der ejede Stiftstidende, 
og som havde overtaget udgivelsen af 
Nakskov Avis, og de stående betegnelser 
for disse to aviser i Folketidendes angreb 
var „Hr. Tesdorpfs Blade“ og „De Tes- 
dorpfske Organer“.

Fabrikken blev beskrevet på følgende 
måde i indbydelsen: som opland var 
tænkt Falster og Østlolland, og formålet 
var, ved at landmændene anlagde deres 
egen fabrik, at få hele udbyttet af sukker
roedyrkningen. Anlægget ville koste ca. 1 
mill, kr., og til tilvejebringelse af denne 
grundkapital udstedtes for de 3500 tdr. 
land, den daglige produktion på 10.000 
ctr. roer ville kræve, 3500 andele à 300 
kr. (1.050.000 kr.) med pligt til at dyrke 
1 td. land roer pr. andel. Efter at roerne 
var betalt med „almindelig pris“, der lidt 
længere ned blev angivet til 83 øre i gen
nemsnit pr. ctr., ville fabrikkens udbytte 
blive fordelt på andelene. Desuden ville 
man få affaldet tilbage, og fabrikken ville 
give højere betaling ved lang transport ad 
landevej eller jernbane. Vandtransport 
ville fabrikken selv betale. De andelsha
vere, der dyrkede roer på mere end an
delsarealet, havde pligt til at levere dem 
også. Desuden ville ikke-andelshavere 
kunne levere roer, men kun hvis fabrik
ken også havde kapacitet til dem. De vil
le ikke få andel i udbyttet, der pr. andel 
formodedes under normale forhold at bli
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ve på 10-30 %, nemlig 30-90 kr. pr. an
del, eller 10-30 øre pr. ctr.

Dette aftryk af indbydelsen 4.10.1883 i 
Stiftstidende og dagen efter i morgenavi
sen Folketidende var ingen annonce. I 
begge tilfælde var det aviserne selv, der 
aftrykte den på linie med andet nyheds
stof som en oplysning over for læserne 
og ledsaget af et par kommentarer.

Det er muligt, at der først var almin
delig åben og offentlig adgang til at 
tegne andele efter annoncen af 29.10.1883 
i Stiftstidende, hvor Tesdorpf opfordrede 
de landmænd, der endnu ikke have fået 
„indbydelse, plan m. v.“ tilsendt, til at 
henvende sig til ham. Efter denne annon
ce annonceredes der regelmæssigt efter 
andelshavere. Før 29.10.1883 havde an
delsfabrikken ikke annonceret.

Betydningen af dette er, at et typisk an
delsselskab er åbent med lige adgang for 
alle, hvilket andelsfabrikken ikke kunne 
have været, hvis andelene var blevet for
beholdt en særlig udvalgt gruppe. Den 
privat omsendte indbydelse henvendte sig 
til en særgruppe, da indbydelsen nævne
de, at som andelshavere ønskede man 
„kun de jordbrug, der ligger bekvemt ved 
landevej, jernbane eller vandvej“. Des
uden bad man dem tilmelde sig „nu“, 
fordi de ikke senere kunne blive optaget, 
da fabrikken ikke kunne udvides ud over 
den planlagte kapacitet.

Man kunne dertil måske sige, at der 
var åben adgang for alle bekvemt boende, 
men da andelsfabrikken fra annoncen af
29.10.1883 indbød alle til at tegne andele 
uden hensyn til beliggenheden af deres 
ejendom, holder denne indvending allige

vel ikke. Andelsfabrikken var mere åben 
efter 29.10.1883.

Det næste, der skete efter indbydelsen, 
var afholdelsen af et ikke-annonceret pri
vat indkaldt møde 13.10.1883 for en ræk
ke særligt indbudte. Her forklarede Tes
dorpf planen og oplæste andelsfabrikkens 
rentabilitetsberegning. Disse særligt ind
budte, ifølge Tesdorpf 1 mand fra hver 
by, skulle derefter indkalde deres „by- 
mænd“ og drøfte sagen med dem, da Tes
dorpf ikke selv kunne rejse rundt. Det 
fremgår da også af debatten, at der af
holdtes en række mindre, ikke annonce
rede møder rundt omkring, og at man 
kun havde adgang til dem efter særlig 
indbydelse.

På et tidspunkt mellem udsendelsen af 
indbydelsen og 30.10.1883 har man ud
sendt statutter og rentabilitetsberegning. 
Det fremgår ikke alene af R. Claussens 
kritik, men også af Stiftstidendes redak
tionskommentar til det nye statutudkast, 
at det første statutudkast var umiddelbart 
bindende for dem, der tegnede andele og 
ikke først skulle vedtages endeligt på en 
stiftende generalforsamling. Efter første 
statutudkast, der kun kendes gennem 
spredte kommentarer til enkelte af dets 
punkter, ville selskabet være stiftet, når 
der var tegnet 2000 andele, svarende til 
600.000 kr.

Det nye statutudkast udsendtes om
kring 6.11.1883. Stiftstidende oplyste, at 
det først skulle vedtages endeligt på en 
stiftende generalforsamling. Af A. la Cours 
svar på R. Claussens kritik af, at fabrik
ken kunne stiftes med kun 2000 andele, 
hvorved de store andelshavere ville få 
hele overvægten, da hver andel havde 1
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Pramhavnen ved sukkerfabrikken i Nykøbing, 
anlagt samtidig med fabrikken i 1885.
Foto o. 1900.

stemme (nærmere nedenfor), fremgår 
endvidere, at det nu ville være muligt at 
stifte fabrikken også med færre end de 
2000 andele, d.v.s. en ændring i den mod
satte retning af R. Claussens kritik og ud 
fra hans synspunkt en ændring til det 
værre.

Det første store offentlige møde om an
delsfabrikken afholdtes 24.11.1883 efter 
forudgående annoncering siden 15.11. 
1883. Mødet fulgtes af en annonce 26.11. 
1883, hvori man bad om, at eventuelle 

andelshavere tilmeldte sig inden 1.12. 
1883. Man kunne tegne andele hos de 20 
indbydere, samt hos 6 købmænd.

Et væsentligt og afgørende skel i an
delsfabrikkens tilblivelseshistorie var Tes- 
dorpfs annonce 1.12.1883 og kommenta
rerne til denne i et brev, han udsendte til 
landmændene 4.12.1883. På to punkter 
var der tale om en ny situation. For det 
første erklærede han, at der nu var teg
net andele nok (uden at oplyse det teg
nede antal) til, at fabriksplanen kunne 
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udføres i praksis. Samtidig meddelte han 
dog, at der p.g.a. „den korte tidsfrist“ 
endnu kunne tegnes andele til 31.12.1883, 
et tegn på, at man ikke var oppe på den 
kapacitet af 3500 tdr. land, der var be
regnet, og den omtalte beslutning om, at 
fabrikken kunne stiftes med under 2000 
andele, tyder på vanskeligheder med at få 
tilslutning. Også annoncen af 29.10.1883, 
hvori man søgte andelshavere uden de 
oprindelige hensyn til ejendommens be
liggenhed, tyder på besvær med at få til
slutning.

I samme retning peger det andet nye 
punkt, nemlig at man nu også direkte 
opfordrede ikke-andelshavere til at slutte 
kontrakter om levering af roer for 5 år 
ad gangen, dog så man helst 10-årskon- 
trakter. Dette var en klar ændring fra ind
bydelsen, hvor det kun forelå som en mu
lighed, hvis der var plads ved siden af 
andelsroerne. At man nu ville slutte 10- 
årskontrakter om køberoer tyder ikke på 
nogen frygt for, at disse ville optage plads 
for andelsroer.

Det fremgår herefter af nogle bevarede 
breve fra Tesdorpf til sønnen Adolph Tes
dorpf (skrevet på tysk; i det følgende ci
teret oversat til dansk), at hans anden 
søn, Frederik Tesdorpf, 7. og 8.12.1883 
har diskuteret sagen med Tietgen, men 
uden at det fremgår, hvad de har talt om. 
Tesdorpfs mening var, efter at han havde 
fået Fr. Tesdorpfs beretning, at de skulle 
fortsætte arbejdet for andelsfabrikken 
uden hensyn til Tietgens holdning, og han 
gav Fr. Tesdorpf ret i, at „Konsortiet 
Tietgen ikke kan gøre os noget“. Tes
dorpf beskrev Tietgens holdning i følgen
de udtryk: „Disse underhandlinger med 

etatsråd Tietgen var i mine øjne tragi
komiske og viser blot, hvorledes forfæn
gelighed og djævelsk hovmodighed kan 
forblænde os, . . . en sådan arrogance 
kan umuligt få en god afslutning... Vi 
lader os foreløbig på ingen måde anfæg
te af hr. Tietgen og fortsætter roligt un
der bistand fra Oven ... “

I en annonce 14.12.1883 tilbød DDS at 
oprette modtagelsesstationer i Nykøbing 
og Saxkøbing og dér modtage roer til vi
derebefordring pr. jernbane og på sam
me vilkår som ved Nakskovfabrikkens 
saftstationer, et tydeligt angreb på an
delsfabrikken, hvorom nærmere i afsnit 
VII. (Om dette tilbud har været nævnt 
under Tietgens samtaler med Fr. Tes
dorpf 7. og 8.12.1883, eller om det er 
fremkaldt af dem, kan næppe afgøres).

I et nyt brev fra 15.12.1883 til Adolph 
Tesdorpf var Tesdorpf meget foruroliget 
over, at Hillerup havde en tegning til en 
sukkerfabrik på Ejegods jorder med saft
stationer over hele Falster og Østlolland. 
Tesdorpf fortsatte (om der også er en 
hentydning til DDS-tilbudet af 14.12.1883 
kan ikke afgøres): „Under disse forhold 
er det på høje tid, at vi kommer den her- 
re/de herrer (det kan ikke afgøres, om det 
er entais- eller flertalsformen, der står i 
den tyske tekst) i forkøbet, hvilket da og
så vil lykkes for os med Guds bistand“.

Med Ejegods jorder må være ment 
proprietær G. Böckmanns ejendom Eje
god. Böckmann havde været blandt en 
række indbydere, der uden forbindelse 
med Tesdorpf og DDS havde indbudt til 
oprettelsen af en „aktiefabrik“ i Nykø
bing i december 1882 og januar 1883. 
Denne plan var blevet forbigået i næsten 
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fuldstændig tavshed af alle aviser. Fabrik
kens aktier var blevet tilbudt til både roe- 
dyrkere og til ikke-landmænd, og både 
E. Frederiksen og A. la Cour havde taget 
afstand fra planen, fordi det dermed ikke 
ville blive en rigtig landmandsfabrik, og 
E. Frederiksen desuden fordi han fandt 
kapitalgrundlaget for lille.

Selv om DDS i april 1884 købte 14 tdr. 
land af proprietær G. Böckmann, Ejegod, 
til anlægget af deres „Falsters Sukker
fabrik“ er det næppe muligt eller sand
synligt at mene, at Hillerups fabriksteg
ning var en DDS-plan, da DDS som 
nævnt havde tilbudt at oprette en mod
tagelsesstation i Nykøbing.

I et indlæg 9.11.1883 havde Hillerup 
truet med, at hvis andelsfabrikken ikke 
blev anlagt med saftstationer, ville der 
„inden længe“ være en sukkerfabrik i Ny
købing med saftstationer over Falster og 
Østlolland. Tegningen kan tænkes at være 
lavet enten på Hillerups eget initiativ 
(hvornår han tilsluttede sig DDS er umu
ligt at afgøre), da han som nævnt netop 
angreb andelsfabrikken, fordi den ikke 
ville anlægge saftstationer, eller Hillerup 
kan have fået den udarbejdet i forbindel
se med Böckmann eller andre af de tid
ligere indbydere. Dog bør det måske lige 
oplyses, at fabrikant B. C. Nobel, Nykø
bing, der sammen med en arkitekt og 
bygmester Jensen havde været den leden
de bag planen om „aktiefabrikken“ i 
1882/83, var blandt indbyderne til andels
fabrikken.

Alt taget i betragtning, kan man intet 
nærmere sige om, hvem der har stået bag 
Hillerups tegning, eller hvor konkret en 
fabriksplan, den har været udtryk for. 

Men man kan ud fra Tesdorpfs brev sige, 
at han har opfattet den som en fare for 
andelsfabrikken.

Dette brev af 15.12.1883 sluttede med, 
at Tesdorpf skrev, at han i morgen ville 
komme til København og sammen med 
Adolph Tesdorpf straks gå til Tutein. 
Dette besøg hos Tutein havde været plan
lagt i et stykke tid. Senest fra 9.12.1883 
havde Tesdorpf haft kontakt med Tutein 
om en artikel, Tutein ville offentliggøre. 
Adolph Tesdorpf havde på Tesdorpfs op
fordring drøftet artiklens indhold med 
Tutein, da Tesdorpf mente, at Tutein 
måtte være forsigtig med sine udtalelser. 
I et brev fra 13.12.1883 havde Tesdorpf 
skrevet, at „Tuteins artikel må helt be
stemt offentliggøres“. Det blev den i Ber- 
lingske Tidende (aften) 19.12.1883. Den 
var det første af Tuteins angreb på DDS. 
Det fremgår ikke, om det er Tesdorpf, 
der har henvendt sig til Tutein eller om
vendt.

Endnu en betydningsfuld ting skete 
15.12.1883. Indbyderne til andelsfabrik
ken holdt et møde, hvor Tesdorpf frem
kom med et forslag, der skulle vedtages 
endeligt på en stiftende generalforsam
ling. Med forslaget sikrede han personligt 
andelsfabrikkens økonomiske grundlag 
(nærmere nedenfor). Man kan ikke påvise 
nogen direkte sammenhæng mellem dette 
mødes afholdelse og Hillerups fabriksteg
ning eller mellem mødet og DDS’s tilbud
14.12.1883 om modtagelsesstationer.

Det næste afgørende punkt var annon
cen af 2.1.1884, der bekendtgjorde en be
slutning taget af indbyderne samme dag. 
Den stiftende generalforsamling fastsattes 
nu til slutningen af januar 1884. Annon-

65



een var underskrevet af 19 af de oprin
delige indbydere. A. Stampe var nu ikke 
længere med.

Det næste skridt var annoncen af 7.1. 
1884, hvorigennem man søgte at effekti
visere andelstegningen. Der var nu lagt 
tegningslister frem hos 18 personer mere.

Den lovede generalforsamling blev en
deligt fastlagt til 30.1.1884 i en annonce 
af 12.1.1884.

I en annonce af 16.1.1884, dateret 15.1. 
1884, tilbød DDS at anlægge en roesukker
fabrik i Nykøbing baseret på saftstatio
ner på Falster og Østlolland. Før der ses 
nærmere på DDS’s politik, vil et par af 
debattens hovedtemaer blive draget frem 
for derigennem at få en karakteristik af 
andelsfabrikken.

1 ) Andelsfabrikkens sukkeroepriser.

Allerede rentabilitetsberegningen viste, at 
de tyske landmandsfabrikker var forbille
det for andelsfabrikken, idet man regnede 
med at udvinde 10 pd. sukker pr. ctr. 
roer, nemlig dels de ca. 8% pd. som nor
malt i Danmark, dels 1% pd. ekstra af 
melassen.

Rentabilitetsberegningen gik ud fra 
samme verdensmarkedspris for sukker 
som i debatten siden 1882: 17 øre pr. pd., 
og ved at holde andelsudbyttet som en 
fast størrelse på 5 % (15 kr. pr. andel, 
d.v.s. 5 øre pr. ctr.), nåede Tesdorpf i 
sin oplæsning af rentabilitetsberegningen 
på mødet 13 10.1883 frem til, at der ville 
blive 98 øre tilbage til betaling for hver 
ctr. roer, når alle fabrikationsudgifter var 
trukket fra, herunder forrentning og af
skrivning.

E. Frederiksen forkastede denne be
regning, da han anså det for umuligt 
(urentabelt) p.g.a. skattesystemet at ud
vinde sukker af melassen. Derfor ville 
andelsfabrikken kun kunne betale 85*4 
øre pr. ctr. I forhold til dette satte han 
DDS’s gennemsnitspris på 83 øre, der ved 
indregning af værdien af det rentefri for
skud, 1 øre, og andelen i udbyttet, der hid
til havde været 2,4 øre, kom op på 86,4 
øre. I Nakskov havde man endda p.g.a. 
overprocentbetaling fået helt op til 95 øre. 
Desuden fremhævede han, at hvis roedyr
kerne benyttede sig af DDS’s tilbud om 
at tegne for 300 kr. aktier til pari pr. td. 
land (de tilbudte landmandsaktier) ville 
de få 10 % i udbytte (DDS’s sædvanlige 
udbytte) mod rentabilitetsberegningens 
5%.

A. la Cour imødegik dette med, at selv 
hvis man ikke udvandt sukker af melas
sen, ville der blive 97% øre tilbage til be
taling pr. ctr., da udgifterne ved melasse
udvindingen også ville falde væk.

E. Frederiksen holdt fast ved, at det 
var urealistisk at regne med at få et stør
re udbytte af roerne, end man kunne få 
ved leverance til DDS, hvortil A. la Cour 
svarede, at de foreløbig heller ikke regne
de med mere. Hvis de kunne få det, Nak
skov gav, plus fabrikationsudbyttet, ville 
de have rigeligt til renter og afdrag på an- 
delsindskudets 300 kr.

Dette tyder på, at rentabilitetsberegnin
gen kun har været et eksempel, hvor man 
af praktiske årsager havde gjort andels
udbyttet til en fast størrelse på 5 % mod
sat indbydelsen, der regnede med 10-30 
% og ca. 83 øre.

I praksis viste det sig, modsat hvad der 
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var hævdet i debatten siden 1882, at en 
landmandsfabrik som andelsfabrikken ik
ke kunne betale mere end DDS. I sta
tutterne af 30.1.1884 er i § 11 prisen fast
sat til 80 øre inden 15. november, 83 øre 
fra 15. november til 15. december og 87 
øre efter 15. december, altså fuldstændig 
mage til DDS’s 80-øressystem.

2) Andelsfabrikkens anlægs
omkostninger

Målet med landmandsfabrikker var at 
skabe den størst mulige indtjening for 
landmændene. Derfor måtte de være in
teresserede i billigst mulige fabriksanlæg 
og -drift. Dette må siges at være årsagen 
til, at man ikke ville anlægge andelsfa
brikken med saftstationer. Således sam
menkædede Tesdorpf på mødet 24.11. 
1883 ønsket om en høj roepris som ufor
eneligt med anlæg af saftstationer, og og
så Tutein mente, at systemet var for dyrt 
i forhold til fabrikker uden saftstationer.

DDS var med Nakskovfabrikken slået 
ind på saftstationssystemet, og det danne
de også grundlaget i deres tilbud til Ny
købing 1881 og til Assens, Stege og Sla
gelse. Saftstationssystemet gjorde det mu
ligt for fabrikkerne at samle et meget 
stort opland (det var netop det, Hillerup 
ønskede, en fabrik i Nykøbing skulle), 
mens fabrikker som Odense, Højbygaard 
og andelsfabrikken, der var uden saftsta
tioner og baseret hovedsagelig på tilfør
sel af roer pr. jernbane, var mere lokalt 
orienteret som følge af det mindre op
land. Transportomkostningerne for roer
ne satte nemlig en grænse for, hvor langt 
væk fra man kunne få sine roer.

Det var også meningen, at andelsfa
brikken skulle være en lokalt orienteret 
og forholdsvis lille fabrik, ligesom tilfæl
det var for de tyske landmandsfabrikker. 
Det lå netop i systemet, at hver egns 
landmænd skulle have deres egen fabrik. 
A. la Cour afviste da også E. Frederik
sens kritik af, at andelsfabrikken ville 
bruge penge på at betale transportgodt
gørelse til de fjernereboende med, at den 
eneste mulighed for at få startet var at få 
de fjernereboende med. Med tiden ville 
udgiften mindskes, da de fjernereboende 
kunne sælge deres „aktier“ til folk, der 
boede nærmere fabrikken.

Tanken bag dette må have været, at 
de fjernereboende med tiden ville opret
te deres egen landmandsfabrik. Dette lo
kale princip fremgår også af, at det op
rindelig ikke havde været meningen, at 
Nordfalster skulle levere roer til andels
fabrikken. At dette senere blev fraveget 
må ses som endnu et tegn på, at det kneb 
med at få tilstrækkelig tilslutning. Det lo
kale princip fremgår også af Tesporpfs 
udtalelser på generalforsamlingen 30.1. 
1884. Han fandt det urimeligt at anlægge 
to fabrikker i Nykøbing, men det var kun 
naturligt, hvis der med tiden blev anlagt 
endnu én, f. eks. i Stubbekøbing.

For at man kan få en fornemmelse af 
størrelsesforholdene, kan oplyses, at an
delsfabrikken som nævnt var beregnet på 
10.000 ctr. i døgnet i en 100 dages nor
malkampagne. Den omtalte „aktiefabrik“ 
fra 1882/83 skulle have forarbejdet 6.000 
ctr. i døgnet og have kostet 900.000 kr. 
Tietgen oplyste i Landhusholdningssel
skabet 11.4.1883, at DDS’s Odensefabrik 
var beregnet på 5000 ctr. pr. døgn og 
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havde kostet 1,2 mill, kr., Højbygaard - 
fabrikken 4.000 ctr. og 1 mill, kr., og 
Nakskovfabrikken var fuldt udbygget be
regnet til at kunne forarbejde 20.000 ctr. 
pr. døgn og at koste ca. 4 mill. kr.

Hvad andelsfabrikkens pris angår, anså 
både A. la Cour og Tesdorpf det for mu
ligt at anlægge den for ca. 1% mill. kr. 
To tyske maskinfabrikker havde anslået, 
at fabrikken kunne bygges for denne pris. 
At dette skulle være realistisk, underbyg
gede Tesdorpf med en henvisning til en be
regning, han havde fået af en tysk gods
ejer, han kendte godt. Denne ledede og
så arbejdet med en landmandsfabrik. Den 
var bygget til 12.000 ctr., maskinerne dog 
foreløbig kun til 5.500 ctr. Den havde ko
stet 900.000 kr. Endelig benyttede A. 
la Cour den tyske ekspert R. Buersten
binders talmateriale. Ifølge Buerstenbin
der kostede en 900 tdr. land fabrik i 
Tyskland mellem 570.000 og 860.000 kr. 
Det fandt A. la Cour passede meget godt 
med de 1% mill, kr., hvilket E. Frede
riksen benægtede. Det ses da også ved 
efterregning, at tallene langt fra passer. 
I forhold til det mindste tal er der en 
forskel på omkring % mill. kr. Endelig 
erindres om den ovenfor citerede udta
lelse i afsnit IV af A. la Cour, hvor han 
var af den mening, at prisen for en 1000 
tdr. land fabrik i Tyskland var ca. 1 mill, 
kr.

I praksis viste det sig ikke muligt at 
holde den anslåede pris. Ved første regn
skabsårs afslutning 30.6.1886 er den pris, 
man har betalt for fabriksanlægget inklu
siv alt tilbehør, angivet til mere end 1,7 
mill, kr., og det vil senere i afsnit VIII 

fremgå, at fabrikken derudover havde et 
betydeligt lånebehov.

Det fremgår af debatten, at en del an
delshavere i fællesskab har optaget lån 
til finansiering af købet af deres andele, 
og det er sandsynligt, at kravet om de 
300 kr. pr. andel har været en væsentlig 
årsag til den ringe tilslutning.

Problemet med at skaffe kapitalgrund
laget må have ligget bag det nævnte for
slag fra Tesdorpf 15.12.1883, hvormed 
han sikrede fabrikkens økonomiske 
grundlag. I overensstemmelse med sta
tutterne skulle der optages et prioritets
lån på 300.000 kr. til 5 %. Andelene 
skulle desuden deles i to kategorier, dels 
roeandele, dels som noget nyt pengean
dele, også på 300 kr. pr. stk. Pengeande
lene skulle ikke dyrke roer og heller ikke 
have stemmeret. De skulle forrentes med 
5//2 %, °g renten skulle udredes, før man 
beregnede udbyttet til roeandelene. Det, 
der var tilbage efter betalingen af de 5^ 
%, skulle fordeles ligeligt på roe- og pen
geandele, men alt udbytte ud over 5*4 % 
på pengeandelene skulle bruges til afdrag 
på prioritetslånet.

Formålet med pengeandelene var at 
tjene som håndpant for Tesdorpf, der for
pligtede sig til at låne fabrikken „de for
nødne penge“, der ikke skaffedes ved pri
oritetslånet og den indbetalte andelssum. 
Der skulle være pengeandele svarende til 
forskellen på de tegnede roeandele og det 
samlede antal andele på 3500. Fra 1885— 
1890 kunne fabrikken for hver nytegnet 
roeandel indløse én af Tesdorpfs penge
andele (der herved ændredes til roeandel) 
mod at videregive den nye andelshavers 
betaling til Tesdorpf som afdrag på lå- 
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net. I 1890 havde Tesporpf pligt til at 
overtage de resterende pengeandele til 
pari mod at kvittere for lånets tilbagebe
taling. Det vil senere ses, at Tesdorpf lån
te fabrikken betydeligt mere end penge
andelenes beløb.

3) Andelshavernes indbyrdes forhold

Som et sidste punkt skal der kort redegø
res for spørgsmålet om andelshavernes 
indbyrdes forhold. Det er tidligere nævnt, 
at ifølge statutterne skulle hver andel 
have 1 stemme på generalforsamlingen, 
og det samme var i både første og andet 
statutudkast tilfældet ved valg til repræ
sentantskabet. Hvad repræsentantskabs
valget angår, bøjede man sig for den rej
ste kritik af, at de store andelsbesiddere 
også her ville komme til at dominere.
2.1.1884 kom den tredie statutændring, og 
man foreslog nu „klassevalg“ til repræ
sentantskabet.

Andelshavere med under 10 andele 
hver skulle vælge den ene halvdel af re
præsentantskabet, de med over 10 andele 
den anden halvdel (6 hver). Hvis en an
delshaver ejede mindst 200 andele, skulle 
han automatisk være medlem af repræ
sentantskabet og dettes formand. I så fald 
valgte de med over 10 andele hver kun 
5 repræsentanter.

Mens en sådan bestemmelse ved poli
tiske valg med stemmeret efter indtægt 
eller lignende ville betyde en forholdsvis 
større indflydelse for et numerisk min
dretal over flertallet, ses det af bestem
melsens forhistorie, at den blev indsat 
som en beskyttelse af flertallet mod min
dretallet, fordi nogle få andelshavere hav

de størsteparten af andelene og dermed 
stemmerne, da hver andel som nævnt 
havde 1 stemme.

Hvad angår den ellers almindeligt gæl
dende stemmeret med 1 stemme pr. an
del, førte den voldsomme kritik af dette 
forhold fra R. Claussen, C. Slengerik og 
E. Frederiksen ikke til ændringer. Slen
gerik sammenkædede hele dette spørgs
mål med spørgsmålet om almindelig 
stemmeret til Folketinget. Man krævede 
for at hindre dominans fra enkelte per
soner om ikke 1 stemme pr. andel (hvad 
der nu kræves af et typisk andelsselskab) 
så i det mindste en grænse for, hvor man
ge stemmer hver enkelt andelshaver kun
ne have.

Det, Venstre-repræsentanterne slog på, 
var, at der måtte være et naturligt mod
sætningsforhold mellem store og små 
landmænd, en opfattelse, hofjægermester 
S. C. Hillerup tilsluttede sig. Tesdorpf ci
terede nemlig i et af sine breve til Adolph 
Tesdorpf en udtalelse af Hillerup på mø
det 24.11.1883. Hillerup havde sagt: „Jeg 
er en fri mand, jeg elsker friheden, det 
gælder om at hæve de små og trykke de 
store“. Tesdorpf fandt dette meget uhel
digt.

Hvilken betydning et eventuelt modsæt
ningsforhold, til dels politisk bestemt, 
mellem store og små landmænd har haft 
for tilslutningen til andelsfabrikken kan 
vanskeligt afgøres.

Spørgsmålet om 1 stemme pr. andel el
ler 1 stemme pr. mand blev rejst en sid
ste gang, nemlig på selve den stiftende 
generalforsamling 30.1.1884. Gårdejer H. 
J. Pedersen, Elisabo, der var blandt dem, 
der blev indvalgt i repræsentantskabet, 
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foreslog, at i de tilfælde, hvor der i re
præsentantskabet var stemmelighed om 
en sag, skulle den sendes til afgørelse i 
generalforsamlingen, og på spørgsmål fra 
en gårdejer Christensen svarede han, at 
det var meningen, at der i de tilfælde 
skulle stemmes efter princippet 1 mand 1 
stemme og ikke som ellers 1 andel 1 
stemme. Ved første stemmeoptælling (ved 
håndsoprækning) om dette forslag kunne 
man ikke finde ud af, hvor mange der 
stemte for eller imod, hvorfor spørgsmå
let udsattes til efter vedtagelsen af de øv
rige statutter. Da de var vedtaget, herun
der § 24 om, at hver andel havde 1 stem
me, genoptog man den afbrudte afstem
ning, og det blev nu vedtaget, at afgørel
sen i en række spørgsmål, deriblandt om 
optagelse af lån på op til 50.000 kr., skulle 
henvises til generalforsamlingen, hvis der 
var stemmelighed i repræsentantskabet. 
Derefter oplyser Folketidendes reportage 
fra generalforsamlingen, at der var nogle, 
der spurgte, om man i de tilfælde så skul
le stemme med 1 stemme pr. andel eller 
1 stemme pr. mand, hvad Pedersen havde 
sagt, der lå i hans forslag.

At dette automatisk lå i Pedersens for
slag blev ikke udtrykkeligt gentaget, da 
medindbyderen, Tesdorpfs godsforvalter, 
Hjalmar Eggers, formulerede Pedersens 
mening ved den fornyede afstemning om 
forslaget, men da Pedersen havde sagt, 
at det lå i hans forslag, at afstemningen 
skulle være med 1 stemme pr. mand, 
kunne man tro, at det stadig var tilfæl
det. Imidlertid besvarede Eggers spørgs
målene om stemmerettens ordning i dis
se tilfælde med, at det måtte være med 1 

stemme pr. andel, da man jo lige havde 
vedtaget denne afstemningsform i § 24.

Samtiden må have været klar over be
tydningen af, om man stemte med 1 stem
me pr. andel eller 1 stemme pr. mand, da 
det havde været et af debattens hoved
spørgsmål. Her kan man imidlertid blot 
konstatere, at fortalerne for 1 stemme pr. 
mand ikke har villet gøre mere ved sa
gen og åbenbart har fundet det vigtigere 
at få fabrikken stiftet, noget, den enstem
mige vedtagelse, uden diskussion af den 
almindeligt gældende bestemmelse i § 24 
om 1 stemme pr. andel, også kunne tyde 
På.

Det omtalte statutforslag om rettighe
den for den andelshaver, der havde 
mindst 200 andele, blev på generalfor
samlingen ændret til, at så længe penge
andelslånets indehaver (d.v.s. Tesdorpf) 
havde 50.000 kr. til gode af sit lån, var 
han eller hans arving, hvis han ejede 
Orupgaard, automatisk medlem af repræ
sentantskabet og dettes formand.

Den sidste betydningsfulde begivenhed, 
der vil blive draget frem fra generalfor
samlingen, er et forslag fra Tesdorpf. Det 
udgjorde ikke en del af statutterne, men 
bemyndigede repræsentantskabet til at 
udelukke fra optagelse som andelshaver 
i selskabet enhver person, som det måtte 
anse for ønskeligt ikke at få ind i dette. 
Forslaget vedtoges enstemmigt. Det er 
hævet over enhver tvivl, at formålet var 
at forhindre Hillerup i at blive andels
haver. Hillerup refererede i et protestind
læg, at han havde fået at vide, at det 
navnlig var for at kunne udelukke én be
stemt person, ham selv, og at det var til
fældet fremgår også af Eggers svar på
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Interiør fra sukkerfabrikken i Nykøbing 1910.

Hillerups kritik. Eggers oplyste, at Hille- 
rup, „DDS’s ivrigste agitator“ og „andels
fabrikkens erklærede modstander“, dagen 
før generalforsamlingen havde villet „teg
ne 1 - siger og skriver een - andel“.

Tesdorpf læste tegningsresultatet for 
andelsfabrikken op på generalforsamlin
gen. Der var på de lidt over 4 måneder 
tegnet 941 tdr. land andelsroer og 534 tdr. 
land køberoer, i alt 1475 tdr. land.

Andel-„Sukkerfabriken Nykøbing“s le
delse så ud på følgende måde ved afslut
ningen af det første driftsår 30.6.1886:

Formand for repræsentantskabet: Ed
ward Tesdorpf; næstformand for repræ
sentantskabet: Frederik Tesdorpf.

Den daglige drift lededes af 3 admini
strerende direktører, nemlig: Adolph Tes
dorpf, Hjalmar Eggers og en Zahrtmann. 
Denne sidste er sandsynligvis den samme 
som den H. Zahrtmann, der som omtalt i 
afsnit III på Tesdorpfs opfordring havde 
foretaget en studierejse til Tyskland og 
holdt foredrag om resultatet (til fordel for 
landmandsfabrikker) i Landhusholdnings
selskabet 2.3.1881.
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VII DDS’s POLITIK OKTOBER 1883- 
FEBRUAR 1884

DDS’s tilbud om modtagelsesstationer fra 
14.12.1883 blev kort omtalt i forrige af
snit. Tilbudet er uden nærmere begrun
delse opfattet af Pedersen som et led i 
DDS’s bekæmpelse af andelsfabrikken. 
Det er ovenfor set, at man ikke uden vi
dere kan tolke alle DDS’s handlinger som 
sket p.g.a. andelsfabrikken, men i dette 
tilfælde kan der ikke være nogen tvivl: 
det var den første handling fra DDS i 
deres forsøg på at modarbejde andelsfa
brikken. Der skal her gøres forsøg på at 
begrunde denne tolkning nærmere:

I annoncen oplyste DDS, at de, forud
sat fornøden tilslutning, allerede i 1884 
ville oprette modtagelsesstationer i Saxkø
bing og Nykøbing. Her ville man kunne 
levere roer på samme betingelser som ved 
Nakskovfabrikkens saftstationer. Desuden 
kunne man efter nærmere aftale levere 
roerne ved de lolland-falsterske jernbaner. 
Som ved DDS’s 1881-tilbud til Nykøbing 
var det justitsråd Blangstrup, der forestod 
arealtegningen.

DDS begrundede deres tilbud med, at 
det var for at imødekomme den stærke 
trang og det almindelige ønske om at dyr
ke sukkerroer på Falster og Østlolland. 
Denne trang var andelsfabrikken imidler
tid ved at efterkomme, så det måtte stå 
klart for DDS, at de ved deres tilbud ville 
tage roer fra andelsfabrikken, hvilket som 
nævnt også må anses for hensigten.

Betydningen af tilbudet er, at DDS vil
le betale den fulde jernbanefragt, en poli
tik, der stred mod deres sædvanlige. At 
der var tale om fuldstændig transport

betaling ses indirekte af, at betingelserne 
skulle være de samme som ved Nakskov
fabrikkens saftstationer. Princippet med 
saftstationer var netop, at DDS afregnede 
ved saftstationen og for egen regning sør
gede for den videre transport herfra og 
til centralfabrikken. At landmændene el
lers selv betalte jernbanefragt fremgår 
dels af nogle samtidige roeregnskaber of
fentliggjort af E. Frederiksen, dels af, at 
Tietgen på mødet i Landhusholdningssel
skabet 11.4.1883 talte om en generel jern
banetransportudgift for landmændene på 
7 øre pr. ctr. til Odense- og Højbygaard- 
fabrikken. Endelig kan det oplyses, at 
DDS ved Horsensforhandlingerne i febru
ar 1883 ikke var villige til at betale en 
delvis transportgodtgørelse for de roer, 
der skulle transporteres pr. jernbane 
(saftstationsfabrikker blev også forsynet 
via jernbane), og én af begrundelserne for 
forkastelsen af det tegnede areal til Sla- 
gelsefabrikken 10.1.1884 var, at DDS ik
ke ville betale fragtgodtgørelse. Man skal 
dog nok være forsigtig med at slutte for 
meget ud af argumenterne i Slagelse, dels 
fordi Slagelsepostens redaktør oplyste, at 
DDS oprindelig havde tilbudt fragtgodt
gørelse, dels da DDS i Slagelse havde 
brug for at finde en acceptabel forklaring 
på, at de alligevel ikke ville bygge en fa
brik i Slagelse, men derimod i Nykøbing 
(nærmere nedenfor).

DDS’s politik var imidlertid, at de in
gen steder betalte fuld fragtgodtgørelse, 
og at de nu pludselig tilbød at gøre det, 
tyder på, at det ikke var et tilfældigt til
bud, men et led i en sukkerkrig.

DDS’s situation ved oprettelsen af en 
landmandsfabrik ville da også kunne 
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vække en sådan betænkelighed, at ledel
sen måtte finde en midlertidig øget drifts
udgift for berettiget, hvis den på længere 
sigt kunne standse andelsfabrikken. Der 
måtte gøre sig et både specielt og gene
relt hensyn gældende. Specielt ville en 
landmandsfabrik i Nykøbing med opland 
i den del af landet, samtiden også betrag
tede som de bedste sukkerroeegne, hin
dre en fremtidig DDS-ekspansion her. 
Generelt ville oprettelsen af en land
mandsfabrik gennem sit eksempel kunne 
medføre oprettelse af flere landmandsfa
brikker rundt omkring i landet, herunder 
i de allerede eksisterende fabrikkers op
land og derved ikke alene hindre DDS’s 
ekspansion i nye egne, men også true de
res eksistensgrundlag ved, at de dels kun
ne begrænse muligheden for udvidelse 
af de allerede eksisterende fabrikkers op
land, dels kunne tiltrække roer fra det 
allerede bestående opland.

Med hensyn til det sidste punkt skul
le andelsfabrikken ifølge E. Frederiksen 
have søgt at få tegnet arealer midt inde i 
Højbygaardfabrikkens opland. Desuden 
meddelte Dagbladets (København) Ny- 
købingkorrespondent i en beretning, at 
„ ... selv i Rødby- (Højbygaardfabrik- 
ken) og Nakskovegnen, begynder adskil
lige at ønske andelsfabrikker“.

Alt taget i betragtning måtte det være 
vigtigt for DDS at hindre oprettelsen af 
andelsfabrikken eller i det mindste be
grænse dens udfoldelsesmuligheder. Kon
kluderende må dette tilbud opfattes som 
DDS’s første konkrete forsøg på at stand
se andelsfabrikken og foreløbig holdt in
den for mere beskedne økonomiske ram
mer.

Det er ikke muligt at slutte noget om 
en evt. sammenhæng mellem Fr. Tesdorpfs 
og Tietgens omtalte forhandlinger 7. og
8.12.1883 og modtagelsesstationstilbudet 
14.12.1883. Det er heller ikke muligt ud 
fra det korte tidsinterval at sige noget 
sikkert om en sammenhæng mellem an
noncen 12.1.1884, hvor andelsfabrikkens 
stiftende generalforsamling fastsattes til
30.1.1884, og DDS’s tilbud i en annonce
16.1.1884, dateret 15.1.1884, om at an
lægge en fabrik i Nykøbing.

Pedersen har opfattet dette fabrikstil
bud som et led i bekæmpelsen af andels
fabrikken. I det følgende vil det blive 
nærmere begrundet, hvorfor det er fundet 
rimeligst i dette tilfælde at være enig med 
Pedersen og afvise DDS’s 50-årsjubilæ- 
umsskrifts i afsnit I citerede afvisning af, 
at det var et led i en sukkerkrig.

Planen om Slagelsefabrikken har været 
omtalt nogle gange. Det var oprindelig 
den tredie fabrik inden for trefabrikspo
litikken. 31.12.1883 udløb den frist, der 
var sat for opnåelsen af de 2000 tdr. land 
i Slagelse. Der manglede da ca. 250 tdr. 
land. DDS forlængede fristen til 8.1.1884.
10.1.1884 afslog DDS at anlægge en fa
brik i Slagelse. De begrundede det med, 
at der stadig manglede ca. 150 tdr. land 
i at nå de 2000, og de nægtede at god
kende de manglende 150 i form af ga
ranteret areal, d.v.s. at en række personer 
garanterede, at de manglende arealer vil
le blive tegnet eller på anden måde frem
skaffet, inden fabrikken startede. Des
uden begrundede de afslaget med, at de 
ikke ville betale transportgodtgørelse.

Man kan ikke fuldstændig afvise, at 
særlige forhold i Slagelse har været med
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virkende til afslaget her, og at begrundel
sen manglende arealer, og at man ikke 
ville betale fragtgodtgørelse, har spillet 
ind. Det havde været meningen, at Sla- 
gelsefabrikken skulle have været en sær
lig stor fabrik, og man havde forgæves 
siden 9.9.1882 søgt at få tegnet mini
mumsarealet på 2000 tdr. land for en fa
brik af normal størrelse.

I Assens havde DDS i februar 1882, da 
der manglede 44 tdr. land i at nå de 2000, 
erklæret at være villige til at godtage de 
manglende i form af garanteret areal, 
mens DDS-direktøren G. A. Hagemann 
i et debatindlæg i februar 1884, hvor han 
kommenterede Slagelse-afslaget, fremhæ
vede det som en almindelig regel, at DDS 
ikke godkendte tegning i form af garan
terede arealer. Desuden havde DDS som 
nævnt oprindelig tilbudt fragtgodtgørelse, 
hvad de nu nægtede at betale.

Man kan som følge af alle disse for
hold ikke udelukke, at situationen i Ny
købing har været udslaggivende for op
givelsen af Slagelse. Vanskelighederne i 
Slagelse og de særlige forhold i Nykø
bing (jævnfør analysen af DDS’s situation 
ovenfor) måtte gøre et Nykøbinganlæg 
mere ønskværdigt i den givne situation, 
når valget stod mellem, hvilken af de to 
fabrikker der skulle være den foreløbig 
sidste under de eksisterende toldforhold.

I annoncen af 16.1.1884 skrev DDS, at 
da Slagelse ikke havde kunnet opfylde de 
stillede betingelser, havde DDS’s besty
relse som følge af „gentagne indtrængen
de opfordringer fra Falster og Østlolland“ 
besluttet at anlægge en fabrik i Nykøbing 
med 6 saftstationer på Falster og Østlol
land. DDS krævede, at der sikredes et 

„tilstrækkeligt areal“ på 1 O-årskontrakter 
efter de ved Nakskovfabrikken gældende 
kontrakter.

Ifølge Holt skulle DDS i Nykøbing 
have „lokket“ med „fordelagtige pristilbud 
og bonusordninger“, men annoncen (og 
debatten) viser, at DDS ikke brugte prisen 
som et led i sukkerkrigen. Kontrakterne 
var som i Nakskov efter det tidligere om
talte 75-øressystem med 5 øre i overpro- 
centbetaling og 100 kr. i forskud pr. td. 
land, altså også fuldstændig mage til de
res tilbud til Nykøbing fra oktober 1881.

DDS’s annonce sluttede med, at DDS 
hermed bragte denne beslutning til land
mændenes kundskab og opfordrede dem 
til at slutte sig sammen i komiteer, hvor 
saftstationer og fabrik skulle ligge, og 
hurtigst muligt søge at få de stillede be
tingelser opfyldt.

DDS’s fremgangsmåde ved Nykøbing- 
tilbudet i januar 1884 adskilte sig på flere 
punkter fra deres sædvanlige. Både i Ny
købing i 1881 og i Slagelse, Horsens og 
Saxkøbing var DDS’s tilbud blevet frem
sat på et særligt møde afholdt af den 
mand eller de mænd, der forestod teg
ningen. I Nykøbing i 1884 skete tilbudet 
i form af en annonce indrykket i DDS’s 
navn, en fremgangsmåde, der ikke er kon
stateret ved nogen af de hidtil i denne 
fremstilling nævnte fabrikstilbud, og des
uden opfordrede DDS nu direkte land
mændene til at tegne arealer, noget, der 
ikke var sket før. DDS plejede at indtage 
en ikke alt for ivrig holdning.

DDS’s endelige beslutning om at opfø
re „Falsters Sukkerfabrik“ skete på et be
styrelsesmøde 21.2.1884, efter at A. Stam
pe havde meddelt tegningsresultatet pr.

74



17.2.1884, hvor der var tegnet 2100 tdr. 
land.

Den skildrede fremgangsmåde viser, at 
DDS’s tilbud næppe i særlig høj grad 
kan have været forårsaget af eventuelle 
ønsker på egnen. (At DDS her lagde vægt 
på at fremstille sagen, som om de ikke 
selv var særlig interesserede, men kun 
fremsatte tilbudet efter opfordring, må i 
virkeligheden opfattes som et led i DDS’s 
sædvanlige taktik med ikke at fremstå 
som alt for ivrige. Hvis DDS optrådte for 
ivrigt, kunne landmændene jo f. eks. fin
de på at stille krav om højere priser for 
deres roer, før de sluttede kontrakt). Til
budet må være fremsat på DDS’s eget 
initiativ som led i en sukkerkrig. Det 
samme synes at fremgå af DDS’s forskel
lige motivangivelser for Nykøbinganlæg- 
get.

Annoncen af 16.1.1884 lagde vægt på, 
at DDS ikke var den egentlige initiativ
tager, da det som nævnt betonedes, at 
tilbudet skete som følge af „gentagne ind
trængende opfordringer“. Ud over at det 
skulle vise, at DDS ikke var alt for ivrig, 
måtte den ønskede konklusion være, at 
der ikke var nogen sammenhæng med an
delsfabrikken.

I sit indlæg i Stiftstidende 25.1.1884 
sammenkædede Tietgen imidlertid indi
rekte udviklingsgangen i andelsfabrikken 
med fremsættelsen af DDS’s tilbud. Han 
fremhævede først, at DDS, efter at Slagel
se ikke kunne opfylde betingelserne, „på 
indtrængende opfordringer“ havde forny
et tilbudet fra 1881. Bemærkningen om 
de „indtrængende opfordringer“ er i Tiet
gens kladde til dette indlæg ikke med i 
hans første kladde-udkast, men er skre

vet som en senere tilføjelse ude i mar
ginen. Uden denne tilføjelse ville DDS 
være fremstået som initiativtageren, og 
det var netop, hvad man forsøgte at und
gå at give det udseende af. Endelig slut
tede han med at sige, at DDS havde holdt 
sig tilbage fra indblanding, så længe der 
havde været tale om en „andelsfabrik“, 
men nu fandt han, at „denne illusion“ 
var „et tilbagelagt stadium“, da andelsha
verne „væsentligst“ bestod af Tesdorpf og 
familie, og da fabrikken skulle baseres på 
køberoer. I den situation fandt han, „at 
DDS’s penge er lige så gode og patrioti
ske som etatsråd Tesdorpfs“. (Hvordan 
det forholdt sig med disse rent konkrete 
forhold undersøges i afsnit VIII). Det 
ses, at Tietgen i virkeligheden hermed 
sammenkædede fremkomsten af sit tilbud 
med udviklingsgangen i andelsfabrikken, 
en sammenhæng, DDS ellers benægtede. 
Hvis DDS’s motiv skulle være uopfyldte 
betingelser i Slagelse og indtrængende op
fordringer fra Nykøbing, måtte det være 
uden betydning, hvilken karakter andels
fabrikken havde.

Alt taget i betragtning må DDS’s til
bud i januar 1884 om en fabrik i Nykø
bing opfattes som et led i bekæmpelsen 
af andelsfabrikken.

DDS’s „Falsters Sukkerfabrik“ i Nykø
bing blev ikke til noget. 28.8.1884 med
deltes det officielt, at anlægget blev mid
lertidigt indstillet p.g.a. sukkerkrisen, og 
på DDS’s generalforsamling 22.6.1889 op
lyste Tietgen, at planen om at anlægge 
„Falsters Sukkerfabrik“ nu var endeligt 
opgivet.

Der er bevaret en brevveksling mellem 
Tesdorpf og Tietgen fra august 1884, 
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hvori de begge bruger noget mindre kraf
tige udtryk, end de hidtil er blevet cite
ret for. Tesdorpf udtrykte i et brev fra
3.8.1884 „det håb, at det skulle lykkes 
for os begge at komme til en forståelse“, 
og han oplyste bl. a., at selv når de hav
de været uenige, så „har jeg dog altid til 
slutning måttet sige til mig selv, måtte 
Gud i nåde holde sin skærmende hånd 
over etatsråd Tietgens foretagender“.

I sit svar 23.8.1884 takkede Tietgen 
Tesdorpf for hans „udtryk af venligt sin
delag“ og ønskede, at de „måtte kunne 
komme til at arbejde sammen“. Derpå 
meddelte Tietgen Tesdorpf „først af alle“, 
at DDS indtil videre havde besluttet at 
indstille anlægget af „Falsters Sukkerfa
brik“.

VIII KARAKTERISTIK AF ANDEL- 
„SUKKERFABRIKEN 
NYKØBING“ OG BESKRIVEL
SE AF E. TESDORPFS 
ENGAGEMENT I FABRIKKEN

1) Tesdorpfs økonomiske støtte til 
fabrikken og hans finansiering 
af støtten.

Af Sukkerfabriken Nykøbings Hoved
bøger og årsregnskaber fremgår det, at 
Tesdorpfs lån til fabrikken pr. 30.6.1886 
udgjorde 1 mill. kr.

Af en række breve fra Bikubens direk
tør F. Gram til Tesdorpf fremgår det end
videre, at Bikuben 9.1.1885 har bevilget 
Tesdorpf et håndpantlån til 4^ % pro 
anno på 1,1 mill, kr., og at lånet var fuldt 
udbetalt 31.12.1885.

Det fremgår ingen steder, hvad Tes
dorpf skulle bruge lånet i Bikuben til. Det 

ville være nærliggende at formode, at Bi
kube-lånet skulle finansiere Tesdorpfs 
eget lån til andelsfabrikken, og at det må 
have været tilfældet, kan man slutte sig 
til ud fra Godsforvalterens Hovedregn
skab for Orupgaard gods. Datoer og be
løbsstørrelser for udbetalingen af Tes
dorpfs lån i Bikuben og hans lån til 
sukkerfabrikken viser en sådan grad af 
sammenfald, både hvad beløb og datoer 
angår, at det må sluttes, at han har op
taget lånet i Bikuben for at genudlåne 
det til andelsfabrikken.

Tesdorpfs eneste sikkerhed for lånet til 
andelsfabrikken var de omtalte pengean
dele, og det vil senere ses, at han ud
lånte flere penge, end der var udstedt 
pengeandele for. Det samlede antal roe- 
og pengeandele oversteg på intet tids
punkt de i alt 3500 andele, der var fast
sat.

Derimod måtte Tesdorpf selv stille en 
meget omfattende garanti for sit hånd
pantlån i Bikuben. Bikuben forlangte som 
garanti sikkerhed i de forskrivninger for 
bygafgift og panteobligationer i bortsolgt 
fæstegods, hvori Tesdorpf havde 1. prio
ritet. Den nominelle værdi af sikkerheden 
var 1,4 mill, kr., men Bikuben gjorde 
selv i sine regnskaber opmærksom på, at 
alene de 91 panteobligationer repræsente
rede en reel værdi på mellem 3,7 og 3,8 
mill. kr.

Endnu på to punkter spillede Tesdorpf 
en rolle ved sikringen af andelsfabrikkens 
finansieringsgrundlag.

Regnskabet i den første årsberetning 
1885/86 viste et prioritetslån (indtil 30.6. 
1902 fabrikkens eneste prioritetslån) på 
328.889 kr. Lånet var optaget i Tesdorpfs 
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broders tyske handelsfirma, A. Tesdorpf 
und Co., Hamburg, og havde sikkerhed 
i fabrikken med 1. prioritet. Tesdorpf for
pligtigede sig i panteobligationen til A. 
Tesdorpf und Co. til, at „jeg personlig 
eller mine arvinger er kreditor ansvarlig 
for lånets forrentning og tilbagebetaling“, 
hvis det ikke kunne inddrives i fabrik
kens ejendom eller i andelshavernes „sta
tutmæssige forpligtelse til at hæfte for 
prioritetslånet“ (nærmere nedenfor).

Det andet punkt var det 2. prioritets 
skadesløshedsbrev til staten for en kredit 
på 500.000 kr. ved betaling af sukker
afgift. Hvis fabrikken ikke kunne udrede, 
hvad den skyldte, indestod Tesdorpf 
„personlig som selvskyldnerkautionist“ 
for tilgodehavendet.

2) Fabrikkens finansieringsgrundlag 
og de Tesdorpfske lån.

Ved afslutningen af det første driftsår 
30.6.1886 havde andelsfabrikken en gæld 
på lidt over 2 mill. kr. Heraf udgjorde 
Tesdorpfs lån 1 mill, kr., lånet hos A. 
Tesdorpf und Co. 328.889 kr., en kasse
kredit hos Landmandsbanken 397.000 kr. 
og de resterende 280.000 kr. var gæld på 
maskiner, kunstgødning og „andre kredi
torer“ (disse sidste 27.000 kr.).

Det ses, at Tesdorpffamiliens lån har 
dækket ca. 1,3 mill. kr. af de 2 mill, kr., 
d.v.s. 65 %, og Tesdorpf heraf alene 
50%.

I 1886/87 opdeltes Tesdorpfs lån på 1 
mill. kr. på følgende måde: et afdrag på 
3.425 kr., et restlån på 260.000 kr. og 
2455% pengeandele på hver 300 kr. eller 
i alt 736.575 kr. At det netop blev 2455% 

pengeandele skyldtes, at der på dette 
tidspunkt var tegnet 1044% roeandele, 
hvorfor de 2455% udgjorde de manglen
de i at nå 3500 andele.

De 260.000 kr. af Tesdorpfs lån, som 
altså stod i fabrikken uden nogen form 
for sikkerhed, blev endeligt tilbagebetalt 
30.4.1902. Hvad pengeandelene angår, 
blev de sidste (og det er de fleste) af dem 
først indløst af fabrikken 31.12.1924. 
D.v.s. at størsteparten af Tesdorpfs lån 
stod i fabrikken over en periode på næ
sten 40 år.

3) Fabrikkens andele og E. Tesdorpfs 
andelsbesiddelse.

Det er ikke muligt på grundlag af fabrik
kens Andelsprotokol I at se, hvilke an
dele der var de 941, som ifølge Tesdorpf 
var tegnet ved den stiftende generalfor
samling 30.1.1884. I andelsprotokollen er 
uden datoen for deres tegning opført 
1047% roeandele med angivelse af deres 
ejer. De er nummereret fra nr. 1-1049, 
da % og % andel begge har selvstændigt 
nummer. Andel nr. 1-920 er indskrevet 
alfabetisk efter ejer, mens nr. 921-1049 
ikke er alfabetisk. Numrene fra 1050 er 
Tesdorpfs pengeandele.

Andelsantallet var som nævnt ifølge 
det første årsregnskab pr. 30.6.1886 
1044%, og 30.6.1890 angiver årsregnska
bet, at der er 1047% roeandele. Ændrin
gen er så lille, at den ikke vil kunne æn
dre billedet fra 1886 på afgørende måde.

Ved siden af disse 1047% andele fin
des der en pakke med originale andelsbe
viser, i alt 836% andele. Begge tal er no
genlunde lige langt fra 941, og en opstil- 

77



ling af den procentvise fordeling af an
delshaverne i hovedgrupper viste et næ
sten fuldstændigt sammenfald mellem for
holdene for de 836% andele og de 1047% 
andele. Derfor må man kunne gå ud fra, 
at en undersøgelse af fordelingen af de 
1047% andele vil give et dækkende bil
lede af andelsfordelingen omkring tids
punktet for fabrikkens start, selv om det 
ikke er muligt at finde frem til de 941 
første andele.

En systematisk opdeling af de 1047% 
andele, der var fordelt på 175 personer, 
viste, at de faldt i to klare hovedgrupper. 
Gruppen, der besad 1-4 andele pr. an
delshaver, udgjorde 84 % af andelsha
verne, og de havde 28 % af andelene.

Gruppen med over 5 andele pr. andels
haver udgjorde 16 % af andelshaverne, 
og de havde 72 % af andelstallet.

Hvis Tesdorpf ikke medregnes i grup
pen over 5 andele, udgjorde denne grup
pe 14,3 % af andelshaverne og havde 
27,9 % af andelene.

Tesdorpf selv udgjorde 0,55 % af an
delshaverne og besad 35,5 % af andelene 
(372 stk.). Desuden synes det at fremgå 
af regnskabsopstillingen i Hovedregn
skab for Orupgaard gods, at de andele, 
der var tegnet i hans søns, Frederik Tes- 
dorpfs, navn (70 stk.) og hans godsfor
valter Hjalmar Eggers navn (12 stk.) (for 
Eggers vedkommende fremgår det helt 
klart af andelsprotokollen), skal medreg
nes blandt Tesdorpfs andele. I så tilfæl
de bringes hans andelsbesiddelse op på 
43,3 % af samtlige andele.

Lægges hertil de 30 andele, Tesdorpfs 
svigersøn O. Brun, Boderupgaard, havde 
tegnet, kommer procentsatsen for Tes

dorpf og dem med tilknytning til ham op 
på 46,2 % af samtlige andele.

De 17 af de oprindelige 20 indbydere, 
der er opført i andelsprotokollen, udgjor
de 9,7 % af andelshaverne og besad 52,7 
% af andelene.

Mens 84 % af alle andelshavere var i 
gruppen 1^4 andele og 16 % i gruppen 
over 5 andele, er fordelingen helt ander
ledes for indbyderne. Af de 17 indbydere 
er 53 % i gruppen 1-4 andele og 47 % 
i gruppen over 5 andele.

Hvis man undersøger gruppen med 1-2 
andele pr. person, udgjorde den 61,8 % 
af andelshaverne med 14,6 % af andele
ne, mens gruppen med over 12 andele pr. 
person udgjorde 5,1 % af andelshaverne 
med 62,1 % af andelene.

Af de 17 indbydere var 17,6 % i grup
pen 1-2 andele, og 35,2 % i gruppen over 
12 andele pr. person.

Der kunne nævnes mange flere eksem
pler, men det skulle af det her udvalgte 
fremgå tydeligt, at der var tale om en me
get ulige fordeling af andelene, og at ind
byderne havde et større antal andele pr. 
person er typisk for andelshaverne som 
helhed. Endelig ser man Tesdorpfs me
get store dominans i forhold til samtlige 
andre andelshavere.

4) Andelsfabrikkens statutter og dens 
selskabsform

Mens det nu rent juridisk står temmelig 
klart, hvilke træk der kræves opfyldt af et 
selskab, for at det kan blive opfattet som 
et andelsselskab og ikke blive betragtet 
som et aktieselskab, hersker der i den 
forskning, der har undersøgt andelsbevæ
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gelsen, ikke fuld klarhed over, hvor store 
afvigelser, man vil „tillade“ for de første 
andelsselskaber i det, der nu kræves for, 
at man taler om et andelsselskab og alli
gevel lade dem falde ind under denne 
betegnelse.

Sagen er, at i en del af de første an
delsselskaber var der en række bestem
melser, som ikke nu må forekomme i et 
andelsselskab, men derimod nok i et ak
tieselskab. Problemet er da, dels hvor 
mange, dels hvilke afvigelser man vil „til
lade“ i disse første selskaber, hvor for
men endnu ikke var fastlagt. Andelsfa
brikken var netop et af de første såkaldte 
andelsselskaber, oprettet før man kunne 
tale om, at der overhovedet var en egent
lig andelsbevægelse. Den satte først for 
alvor i gang nogle år senere.

Spørgsmålet er, i hvilket omfang an
delsfabrikkens statutter svarede til, hvad 
der er typisk for et andelsselskab, og 
hvilken betydning man skal tillægge de 
eventuelle afvigelser, når man skal tage 
stilling til, hvilken slags selskab andels
fabrikken var.

Fire hovedpunkter vil være af afgøren
de betydning, når man skal tage stilling 
til, om en virksomhed er et andelsselskab 
eller et aktieselskab: 1) bestemmelserne 
vedrørende parthavernes hæftelse og an
svar for selskabets forpligtelser over for 
trediemand, 2) stemmerettens ordning, 3) 
reglerne for udbyttebetalingen, og 4) om 
der er tale om et åbent eller et lukket 
selskab.

Disse 4 punkter er ordnet på følgende 
måde i et typisk andelsselskab som f. eks. 
et andelsmejeri: 1) andelhaverne hæfter 
personligt (ubegrænset ansvar) og solida

risk, altså med hele deres formue over 
for trediemand (det bemærkes, at et an
delsselskab godt kan have begrænset an
svar og alligevel være et andelsselskab, 
hvis visse betingelser er opfyldt), 2) alle 
andelshavere har hver 1 stemme på ge
neralforsamlingen (en del af de første an
delsselskaber havde 1 stemme pr. andel 
og opfattes normalt som andelsselska
ber), 3) udbyttet fordeles til andelshaver
ne i forhold til den enkelte andelshavers 
omsætning med selskabet uden hensyn til, 
hvor få eller hvor mange andele, han har, 
4) endelig er det et typisk træk for et 
andelsselskab, at det er et åbent selskab, 
d.v.s. at adgangen ikke som i et aktiesel
skab er begrænset af antallet af aktier.

I et almindeligt åbent aktieselskab er 
de 4 punkter ordnet på følgende måde:
1) aktionærerne hæfter kun med deres 
pengeindskud (deres aktier, altså begræn
set ansvar), 2) hver aktie har 1 stemme, 
3) udbyttet fordeles blandt aktionærerne 
i forhold til, hvor mange aktier hver en
kelt har, 4) selskabet er lukket: kun mu
lighed for optagelse af aktionærer inden 
for det fastsatte antal aktier. (Udtrykket 
åbent aktieselskab hentyder til, at der er 
fri (åben) adgang til at tegne aktier).

Disse 4 punkter var ordnet på følgende 
måde i Andel-„Sukkerfabriken Nykø
bing4^ statutter af 30.1.1884: 1) hæftelsen 
var begrænset som i et almindeligt aktie
selskab, da det i § 10 udtrykkeligt siges, 
at andelshaveren ikke hæfter for fabrik
kens forpligtelser ud over sin indskudte 
andelskapital. Dog var der en undtagelse 
herfra, hvad angår prioritetslånet, da an
delshaveren her hæftede i forhold til sin 
andel. Det må betyde, at hvis hans andele 
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udgjorde f. eks. 20 % af andelskapitalen, 
hæftede han for 20 % af prioritetslånet. 
Her var hæftelsen således ikke begrænset 
til hans indskud, men kunne gå derud
over, dog kun i forhold til hans andels
kapital. Rækkevidden heraf begrænsedes 
imidlertid, idet det samtidig bestemtes, at 
prioritetslånet ikke måtte udgøre mere 
end en trediedel af andelskapitalen 
(1.050.000 kr.) d.v.s. 350.000 kr.

Mens dette punkt således kan være 
lidt usikkert, men dog med en klar ho
vedkarakter af begrænset ansvar, er de 
øvrige 3 punkter helt klare.

2) stemmeretten (§ 24) var med 1 stem
me pr. andel, som i et almindeligt aktie
selskab.

3) udbyttet (§§ 15 og 20) fordeltes på 
andelene, som i et almindeligt aktiesel
skab. I dette tilfælde var den enkeltes an
delsantal ikke udtryk for størrelsen af 
hans omsætning med selskabet (som 
nævnt skulle hver andel levere 1 td. land 
roer), da antallet af høstede ctr. roer pr. 
td. land kunne være meget forskelligt: fra 
omkring 300 til over 500 ctr.

4) deltagelse som andelshaver (§ 2) var 
begrænset til de 3500 andele, d.v.s. lukket 
som i et almindeligt aktieselskab. Inden 
for den kapacitet på 3500 tdr. land, de 
3500 andele repræsenterede, kan man dog 
sige, at statutterne ikke hindrede fri og 
åben adgang for alle. I § 2 var der imid
lertid en anden bestemmelse, der klart 
var udtryk for en forskelsbehandling af 
andelshaverne, og hvor der tydeligt var 
tale om et lukket selskab. Det bestemtes 
nemlig, noget Tesdorpf allerede på infor
mationsmødet 13.10.1883 havde sagt, at 
hvis fabrikkens kapacitet og dermed an

delsantallet skulle udvides, skulle de ny
udstedte andele først tilbydes dem, der 
allerede var andelshavere i forhold til 
den enkeltes andelsbesiddelse. Kun hvis 
de gamle andelshavere ikke var interesse
rede i at tegne alle de nye andele, skulle 
der være fri adgang for nye andelshavere 
til at tegne sig for, hvad der måtte være 
til rest.

Før der tages stilling til, hvilken slags 
selskab andelsfabrikken var, skal det 
nævnes, hvad fabrikkens ledelse selv 
kaldte selskabet. I anmeldelsen til firma
registret 26.2.1884 skrev Tesporpf: „I 
henhold til lov 23. januar 1862 § 6 tilla
der jeg mig hermed at anmelde, at der er 
dannet et andelsselskab (aktieselskab) un
der navn af „Sukkerfabriken Nykø
bing“ ... “.

Firmaregistret er delt i to, dels i firma
er, der er aktieselskaber, dels i firmaer, 
der ikke er aktieselskaber. Andelsfabrik
kens anmeldelse er anbragt blandt aktie
selskaberne.

Indlagt ved anmeldelsen er et brev da
teret 12.4.1884 og skrevet af fabrikkens 
administrerende direktør Hjalmar Eggers. 
Heri forekommer udtrykket: „ ... ved 
aktieselskabet Sukkerfabriken Nykøbing“.

I det i afsnit VIII, 1 omtalte skadesløs- 
hedsbrev til staten er andelsfabrikken 
omtalt med følgende udtryk: „ ... aktie
selskabet ... “.

Betegnelsen: Andel-„Sukkerfabriken
Nykøbing“ findes på statutternes omslag, 
og i § 1 hedder det „ ... dannet et andel
selskab ... “.

Idet der erindres om, hvad der oven
for i afsnit I er sagt om „aktiefabrik“ og 
„andelsfabrik“, viser de her citerede ud
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taleiser, at samtiden har brugt betegnel
serne aktie- og andelsselskab i flæng uden 
at foretage noget skel mellem de to sel
skabsformer.

Hvilken selskabstype var andelsfabrik
ken da? Altafgørende herfor er statutter
nes indhold og ikke de forhold, der er 
skildret i punkt 1-3 (selv om det nok kan 
siges, at de ikke svarer til, hvad man ville 
forvente i et almindeligt andelsselskab), 
da de kunne ændres nårsomhelst inden 
for de til enhver tid gældende statutter.

Det er set, at andelsfabrikken afveg fra 
det typiske andelsselskab i alle 4 fremhæ
vede punkter, og at den bortset fra be
stemmelsen om prioritetslånet, der dog 
var af begrænset rækkevidde, svarede 
fuldstændig til et almindeligt aktieselskab. 
Selv under hensyntagen til de afvigelser, 
man ville „tillade“ for de første andels
selskaber, er afvigelserne her dog af en 
sådan karakter, at det er umuligt at kal
de det for et andelsselskab. Andel-„Suk- 
kerfabriken Nykøbing“ må ved sin stif
telse 30.1.1884 kaldes for et aktieselskab.

IX SLUTBEMÆRKNING

Ud fra det ovenfor skildrede må det være 
berettiget at karakterisere hændelsesfor
løbet som en sukkerkrig. Imidlertid har 
gennemgangen vist, at det er nødvendigt 
med en differentiering af betydningsind
holdet af udtrykket sukkerkrig. Der var 
tale om en kamp om den danske roe
sukkerindustris organisationsform, men 
denne kamp førtes ikke på samme bag
grund i hele den periode, fremstillingen 
dækker. Fra hvilket tidspunkt var der tale 
om et arbejde for at få oprettet andels

fabrikken, og hvad var baggrunden for og 
indholdet af DDS’s politik i de to perio
der adskilt af dette tidspunkt.

Skellet med hensyn til arbejdet for at 
få oprettet andelsfabrikken kan ikke som 
hidtil på grundlag af Pedersen sættes ved 
Maribomødet 8.2.1882, men må sættes 
ved indbydelsen til andelsfabrikken 3.10. 
1883. Først fra dette tidspunkt søgtes 
andelsfabrikken oprettet.

Det store skel med hensyn til den si
tuation, DDS var i, må sættes ikke ved 
8.2.1882 men ved 3.10.1883. Dette har 
fået betydning for tolkningen af motiver
ne til DDS’s politik. Var de udtryk for 
den almindelige politik, en sukkerfabrik 
kunne føre til sikring af tilstrækkeligt sto
re arealer, eller var der tale om en særlig 
reaktion på planerne om andelsfabrik
ken?

Der var ikke tale om forsøg på at få 
oprettet andelsfabrikker før 3.10.1883, og 
derfor var situationen for DDS op til
3.10.1883 ikke, at de måtte bekæmpe an
delsfabrikken, men at de var udsat for 
kraftige angreb i den offentlige debat og 
samtidig ikke havde fået tegnet tilstræk
kelige arealer til at forsyne Nakskovfa- 
brikken fuldt ud, foruden at de fra 1882/ 
83 havde påbegyndt den ekspansion, der 
skulle gøre det muligt at dække hele det 
indenlandske sukkerforbrug.

Det var således af afgørende betydning 
for DDS at sikre sig roedyrkernes leve
ringsvillighed, og den rimeligste tolkning 
af deres førte politik i perioden op til
3.10.1883 må ud fra disse betragtninger 
være, at den var et udslag af en sådan 
almindelig politik og ikke en reaktion på 
andelsfabrikken. Dette gælder deres til
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bud fra juni 1882 om at give roedyrkerne 
andel i DDS’s overskud og deres tilbud 
i marts 1883 om landmandsaktier, selv 
om dette sidste var mere en demonstra
tion af en velvillig holdning end et alvor
ligt ment tilbud.

Endelig er der opdaget noget, man kun
ne kalde DDS’s trefabrikspolitik, en po
litik, der var fastlagt og udført i praksis, 
længe før arbejdet for andelsfabrikken be
gyndte. Ved to lejligheder, i juni 1883, 
havde denne politik medført afslag på 
nye fabriksanlæg (i Saxkøbing og Hor
sens) ud over Stege, Assens og Slagelse.

Det er desuden set, at også afslaget til 
Saxkøbing i oktober 1883 var et led i 
denne trefabrikspolitik og ikke, som man 
hidtil på grundlag af Pedersen har ment, 
udtryk for DDS’s bekæmpelse af andels
fabrikken, dels fordi DDS næppe havde 
kendskab til indbydelsen til andelsfabrik
ken, da de afslog, dels fordi det var en 
gammel og længe ført politik, og endelig 
fordi deres tilbud til Nykøbing i januar 
1884 ikke var nogen selvmodsigelse i for
hold til trefabrikspolitikken, da tilbudet 
først fremsattes efter, at Slagelse var op
givet. Saxkøbing ville have været en fjer
de fabrik ud over trefabrikspolitikken, 
mens Nykøbing p.g.a. opgivelsen af Sla
gelse selv var den tredie inden for tre
fabrikspolitikken.

Hvad angår DDS’s handlinger i perio
den efter indbydelsen til andelsfabrikken 
3.10.1883, er det vist, at man ud fra en 
nærmere analyse af DDS’s almindelige si
tuation og af DDS’s handlemåde ved dis
se og andre lejligheder sammenholdt med 
deres motivforklaringer må slutte, at både 
deres tilbud 14.12.1883 om modtagelses

stationer i Saxkøbing og Nykøbing og
16.1.1884 om anlæg af „Falsters Sukker
fabrik“ i Nykøbing var et led i deres be
kæmpelse af andelsfabrikken.

Tilbage er spørgsmålet om andelsfa
brikken. Der havde siden 1872 været ud
talelser til fordel for landmandsfabrikker 
med Tesdorpf som den kraftigste fortaler. 
Trods sine anbefalinger af systemet af
stod Tesdorpf dog fra selv at være direk
te aktiv i et fabriksanlæg. Fra 3.10.1883 
arbejdede han på at få oprettet andels
fabrikken, uden at man med sikkerhed 
kan sige, hvad der har fået ham til at 
skifte mening i det korte tidsrum fra 
april 1883, hvor han totalt afviste eget 
engagement, og til oktober 1883, hvor 
han søgte at få tilslutning til en land
mandsfabrik.

Det er set, at den oprindelige plan om 
andelsfabrikken undergik en lang række 
ændringer undervejs, og at de gik i ret
ning af at gøre den i mindre grad til en 
typisk landmandsfabrik .

Andelsfabrikken fik en meget ringe til
slutning, sandsynligvis bl. a. p.g.a. kra
vet om indskud på 300 kr. pr. andel. At 
dette kan have spillet en rolle, synes den 
meget hurtige og store tilslutning, der var 
til DDS’s fabrikstilbud, at tyde på. Mu
ligvis kan et politisk betonet modsæt
ningsforhold mellem store og små land
mænd også have spillet ind. Endelig må 
det heller ikke glemmes, at landmænds 
direkte deltagelse i et industriforetagende 
af så store dimensioner var noget helt 
nyt.

Denne ringe tilslutning gjorde, at Tes
dorpf fik en overordentlig dominerende 
stilling, men dette må opfattes som util
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sigtet og alene som forårsaget af, at al
ternativet var, at fabrikken ikke blev til 
noget. Uden Tesdorpf var andelsfabrik
ken næppe blevet til virkelighed.

Tesdorpf var altdominerende blandt 
andelshaverne og sikrede desuden fabrik
kens kapitalgrundlag med et lån på 1 mill, 
kr., svarende til 50 % af lånebehovet, 
samt stillede personlig garanti for fabrik
kens lån og kredit til anden side, mens 
hans broders tyske firma A. Tesdorpf 
und Co., Hamburg, sørgede for at dække 
15 % af lånebehovet.

Fordelingen af andelene på andelsha
verne var meget ulige, og ordningen af 
alle de forskellige forhold inden for sta
tutterne kan ikke siges at have været som 
i et typisk andelsselskab.

Afgørende for karakteristikken af an
delsfabrikken som et aktieselskab har dog 
været statutternes indhold. I den grad var 
de i overensstemmelse med, hvad der gæl
der for et aktieselskab i modsætning til et 
andelsselskab, at det ville være urimeligt 
at kalde Andel-„Sukkerfabriken Nykø
bing“ for andet end et aktieselskab ved 
dens stiftelse 30.1.1884.

☆

Ovenstående artikel er en stærkt forkortet 
og omarbejdet gengivelse af et speciale 
skrevet under faget historie ved Køben
havns Universitet. 1 specialet vil man 
kunne finde omfattende og detaljerede 
noter med kildehenvisninger.

Forfatteren vil være meget taknemme
lig, om de, der måtte ligge inde med eller 
have kendskab til materiale om and els- 
fabrikken, især før 3.10.1883, men også 
efter, ville give oplysninger herom. Det

te gælder i det hele taget alt, der har 
forbindelse med det skildrede hændelses
forløb. (F. eks. breve med mødeindkal
delser, de 3 st at ut ud kast, rentabilitetsbe- 
regningen, indbydelse til deltagelse i mø
det 3.10.1883, hvor indbydelsen til an
delsfabriken blev vedtaget og lignende).

Specialet findes tilgængeligt følgende 
steder:

1) Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Jern
banegade 22, 4930 Maribo.

2) Historisk Institut, Specialebiblioteket, 
Bispetorvet 3, 1167 København K.

3) Københavns Universitet, Humanistisk 
og teologisk hovedområdes kontor, 
specialebiblioteket, Pilestræde 58, 1112 
København K.

4) Hos specialets forfatter (Stiftsmuseet 
oplyser adressen).

X LITTERATURLISTE
(over anvendte kilder og frem
stillinger).

KILDER
I Utrykte

A OFFENTLIGE ARKIVER
1 Rigsarkivet

a) C. F. Tietgens arkiv. Nr. 6441. 
Privatbreve og Forskelligt A-B. Heri:

A 1 Breve til C. F. Tietgen (1 pk.). 
Kopibøger 1857-1894. Heri:

Kopibog 20.10.1879-1881 19.3.
Kopibog 22.4.1881-1885 12.11.
Kopibog 14.11.1885-1887 28.4.

De danske Sukkerfabrikker og St. Croix’s suk- 
kerkogerier 1872-94, 1897 (3 pk.).

la DDS Indkomne Sager 1872-1875 (heri 
indlagt trykte love) (1 pk.).
la DDS Indkomne Sager 1876-94, 1897
(1 pk)-
lb-d,2 DDS og St. Croix’s sukkerkogerier 
1874-76 (1 pk.).
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Ib Forhandlingsprotokol med grosserer
Schou i Slagelse ang. en sukkerfabrik 1872— 
73.
le Forskelligt uden år.
Id Trykte regnskaber 1872/73-1878/79 og 
1883/84-1887/88.
(2 St. Croix’s sukkerkogerier 1874-76) (ikke 
benyttet).

2 Landsarkivet for Sjælland, Lolland-
Falster og Bornholm
a) Orupgaard Godsarkiv, Falster. Heri:
VI Godsets regnskabsvæsen. Heri:
Godsforvalterens Hovedregnskab for Orup
gaard Gods 1880/81-1927/28 (47 bd.).
Godsforvalterens Pengeregnskab for Orup
gaard Gods 1890/91-1918/19 (1 pk.).
b) Baroniet Sønderkarles arkiv, Lolland.
Heri:

Sukkerfabrikken »Lolland« 1872-1877 (1 pk.). 
(Else-Marie Boyhus har gjort opmærksom på 
dette materiale).

c) Nykøbing Falster. Dommer. Heri: 
Matrikelregister til Nykøbing F. købstads skø
de- og panteregistre (1 bd.).

d) Nykøbing Falster. Byfoged. Heri: 
Navneregister til realregister I-VIII (1 bd.). 
Realregistre 2. rk. bd. III ca. 1875-1950. 
Skøde- og panteprotokol Nr. 13 1884 2.7. - 
1888 23.1.

e) Nykøbing Falster. Retsbetjentearkiv. 
Heri:

Firmaregister 1862-1889 (1 bd.). 
Firmaanmeldelser (1 pk.). Heri 2 læg:

1) Firmaanmeldelser 1862-89 (Aktiesel
skaber).
2) Firmaanmeldelser 1862-89.

B PRIVATE ARKIVER
1 Kammerherre Edward Tesdorpf, Søgård,

4672 Klippinge. Heri:
Breve fra Edward Tesdorpf til søn Adolph, 
15.11.1870-8.2.1887 (89 breve).

Maskinskrevne gengivelser af originalerne.
(Amanuensis, cand. mag. Erik Helmer Pe
dersen har gjort opmærksom på dette mate- 
teriale).

2 Bikuben. København. Heri:
Kopibøger 7.9.1881 - 17.8.1887 (9 bd.). 
Forhandlingsprotokol Nr. 3 30.9.1880- 

4.10.1888.
Forhandlingsprotokol Nr. 4 11.10.1888- 

16.1.1894.

Bilag til Direktionsprotokollen 1882-84 og 
1885-87 (2 pk.).

3 Sukkerfabriken Nykøbing. Limiteret.
Nykøbing Falster. Heri: 

Andelsprotokol I 1884-1912. 
Andelsprotokol II 1912-1930. 
Andelsprotokol. Pengeandele. Serie A. 
Andelsprotokol. Pengeandele. Serie B. 
Hovedbøger I-V 1884-1905 (5 bd.). 
»De tegnede andele, november 1883-marts 

1884« (1 pk.).

II Trykte

A PRIVATE ARKIVER
1 Bikuben. København. Heri:
Oversigt over Bikubens virksomhed 1869-1888 

og 1889-1902 (2 bd.).
2 Sukkerfabriken Nykøbing. Limiteret. 

Nykøbing Falster. Heri:
Statutter for »Sukkerfabriken Nykøbing« 

1884 ff.
Årsberetninger for »Sukkerfabriken Nykøbing« 

1885/86-1934/35.

B LANDBRUGSTIDSSKRIFTER
Beretning om Maribo Amts økonomiske Sel

skabs Virksomhed 1880-84, Nykøbing F.
Landbovennen. Ugeblad for landbrugets øko

nomiske og sociale fællesinteresser. 1.-5. år
gang 1879/80-1883/84. Kbh.

Landbrugstidende. (Redaktør E. Frederiksen). 
1879-80. Kbh.

Sukkerroedyrkeren. 1884-86. Nakskov.
Tidsskrift for Landøkonomi, 1. rk. 1831-5. rk. 

1898. Kbh.
Ugeskrift for Landmænd. 1. rk. 1856-7. rk. 

1896, 1903. Kbh.

C AVISER
Assens Avis (Vestfyenske Avis) 1882-83 

passim.
Berlingske Tidende 1881-1890 passim.
Dagbladet, Kbh. Oktober 1883-februar 1884. 
Holbæk Posten. 1882 passim.
Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende. 

1883-84 passim.
Lolland-Falsters Folketidende. Nykøbing. 

Januar-februar 1881, juni 1881-februar 1884, 
august 1884, 1885 og 1922 passim.

Lolland-Falsters Stiftstidende. Nykøbing. 
Samme tidsrum som Folketidende.
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Lollandsposten. Maribo. Oktober 1883-januar 
1884.

Morgenbladet. Kbh. Oktober 1883-februar 
1884.

Møens Folkeblad. Tidende for Møen og Nord
falster. Stege. 1883 passim.

Nakskov Avis 1881-82 passim. Oktober 1883- 
februar 1884.

Nationaltidende. Kbh. 1882 passim. Oktober - 
december 1883.

Næstved Avis eller Præstø Amts- og Avertis
sementstidende. 1883 passim.

Slagelse Posten eller Vestsjællands Avis. 1882— 
83 passim; januar 1884.

Stubbekøbing Avis. Falsters Folkeblad. April 
1883-april 1884.

Østsjællands Folkeblad. Køge. 1883 passim.

D LOVE
Samling af Love og Anordninger m. v. af al

mindelig Interesse. 1849-1893, bd. 5-12. 
Kbh. 1865-1894.

E SAMTIDIGE FREMSTILLINGER
R. Buerstenbinder. Die Zuckerrübe. Anleitung 

für den praktischen Landwirth. Braun
schweig und Leipzig 1882.

A. la Cour. Hvilke erfaringer haves om suk
kerroekulturen? Kan den ventes at blive til 
gavn for vort agerbrug?
Nykøbing F. 1882.

Ernst von Düring. Nogle ord om sukkerroe
kultur og sukkerfabrikker. Haderslev 1871.

G. Faye. Sukkerroens kvalitative egenskaber 
på Lolland. Ni års statistik på Højbygaard 
sukkerfabrik. Nakskov 1882.

E. Frederiksen. Sukkerroen. En kort vejledning 
i dens dyrkning og behandling og i fabri
kationsaffaldets anvendelse. Kbh. 1882.

G. A. Hagemann. Om sukkerroedyrkning og 
sukkertilvirkning. Kbh. 1885.

L. Kristoffersen. Hvorledes skal landmanden 
stille sig over for »De Danske Sukkerfa
brikker«? Et indlæg til overvejelse for den 
praktiske landmand. Odense 1884, november.

F. Otten. Runkelroeavlen og roesukkerfabri
kationen i Danmark. Kbh. 1871.

W. A. Tutein. Er faldet i sukkeraktiernes pris 
begrundet udelukkende i sukkerkrisen i ud
landet? En betragtning. Kbh. 1884, oktober.

Samme. De danske Sukkerfabrikker, bestyrel
sen og driftsregnskaberne, stemninger i ud
landet. Et indlæg. Kbh. 1886, august.

FREMSTILLINGER
I Biografier - erindringer
A GENERELT
Dansk biografisk Leksikon. Red. C. I. Brincker 

19 bd. Kbh. 1887-1905.
Dansk biografisk Leksikon. Red P. Engelstoft 

og S. Dahl. 26 bd. + supplement. Kbh. 
1933-1944.

B SPECIELT
A. la Cour. Edward Tesdorpf. Kbh. 1890.
M. C. Harding. G. A. Hagemann. Kbh. 1916. 
Hans Mikael Holt. Edward Tesdorpf til Orup- 

gaard. S. 49-82 i For Fædrelandets bedre 
Flor, Erhvervshistorisk Årbog, bd. 19. 
Århus 1968.

J. Kr. Madsen. En dansk landmands gerning. 
Et hundredårsminde for forstander Albert 
Philip la Cour, Næsgaard... Fortalt på 
grundlag af la Cours landøkonomiske op
tegnelser i tiden fra 1862 til hans død i 
1906. Nykøbing F. 1941.

Oscar L. Tesdorpf. Mittheilungen über das 
Tesdorpf’sche Geschlecht. München. For
ord dateret maj 1887.

Samme. Die Geschichte des Tesdorpf’schen 
Geschlechts bis 1920. Forord dateret Heiden
haus i.d. Göhrde 4. Mai 1921. (I kammer
herre Edward Tesdorpfs arkiv).

C. F. Tietgen. Erindringer og optegnelser. Udg. 
af O. C. Molbech. Kbh. 1904.

Povl Vinding. G. A. Hagemann. En dansk 
ingeniørs levnedsløb. Kbh. 1942.

II Generelle økonomiske og politiske 
forhold

Dansk pengehistorie bd. 1 1818-1914 ved 
Svend Aage Hansen. Kbh. 1968.

P. Engelstoft og F. W. Wendt. Håndbog i 
Danmarks politiske historie fra freden i Kiel 
til vore dage. Kbh. 1933/1964.

Hans Chr. Johansen. Den økonomiske og so
ciale udvikling i Danmark 1864-1901. 
Kbh. 1962.

Erling Olsen. Danmarks økonomiske historie 
siden 1750. Kbh. 1967.

III Landbrugsforhold
(generelt og specielt)

A. la Cour. Rodfrugtdyrkning. Kbh. 1897.
Samme. Landøkonomisk foreningsvirksomhed i 

76 år. Nykøbing F. 1885.
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Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk 5. rk. 
Litra C Nr. 4. Landbrugsforhold i Dan
mark siden midten af det 19. århundrede. 
Kbh. 1911.

Dansk-engelsk Samhandel 1661-1963. Afsnit
tet ved Birgit Nüchel Thomsen. Erhvervs
historisk Årbog bd. 16. Århus 1966.

Dansk landbrug fra 1880-1938. Med portræt
ter af dets ledende mænd. Red. Kjeld Bjer
ke, Hans Jensen, Karl Madsen. Kbh. 1939.

Danske Herregårde ved 1920. Red. Louis Bobé 
m. fl. Bd. 1-3 Kbh. 1922-23.

Danske gårde. Illustreret statistisk og historisk 
håndbog for det danske landbrug. Udarbej
det af J. C. B. la Cour. Bd. 3 Svendborg. 
Odense og Maribo amter. Århus 1907.

Det danske Landbrugs Historie. Red. K. Han
sen. Bd. 1, 2, 4. Kbh. 1925^3.

V. Falbe-Hansen og W. Scharling. Danmarks 
Statistik bd. 2. Kbh. 1887.

E. Frederiksen. Om rodfrugtdyrkning. 
En håndbog. Kbh. 1892.

Samme. Den tekniske udvikling i Sukkerroe
dyrkningen i Danmark. Kbh. 1897.

H. Hertel. Det kgl. danske Landhusholdnings
selskabs historie. Bd. 1-2. Kbh. 1919-1920.

O. H. Larsen. Landbrugets historie og statistik. 
Kbh. 1929.

IV Andelsbevægelsen
Andelsidéen under nutidens vilkår. Hilsen til 

A. Axelsen Drejer på hans 70-årsdag 7. juni 
1959. Kbh. 1959.

Claus Bjørn. Landhusholdningsselskabet og an
delsmejeriernes gennembrud. S. 281-306 i 
For Fædrelandets bedre Flor, Erhvervshisto
risk Årbog, bd. 19. Århus 1968.

Samme. Omkring andelsmejeribevægelsens til
blivelse, s. 228-249 i Landbohistoriske stu
dier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang på 70- 
årsdagen den 5. august 1970. Kbh. 1970.

A. Axelsen Drejer. Den danske Andelsbevæ
gelse. Med bidrag af J. Th. Arnfred, Fr. 
Dalgaard, L. A. Godsk og C. C. Heilesen. 
Kbh. 1929.

H. Hertel. Andelsbevægelsen i Danmark. 
Kbh. 1917.

V Roesukkerindustri
A GENERELT
L. V. Birck. Sukkerets historie. En handels- og 

finanspolitisk studie. Kbh. 1909.
Samme. Vigtige varer. Kbh. 1915.

Hermann Paasche. Zuckerindustrie und Zuc
kerhandel der Welt. Jena 1891.

P. P. Sveistrup og R. Willerslev. Den danske 
sukkerhandels og sukkerproduktions historie. 
Kbh. 1945.

B SPECIELT
Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker 

1872 - 20. april - 1922. Et festskrift.
P. Drachmann og L. Estrup. Kbh. 1922.

De danske Sukkerfabrikker 1872-1888. 
Kbh. 1888.

J. B. Krarup og S. C. A. Tuxen. Beskrivelse af 
landbrugets udvikling i Danmark fra 1835 til 
nutiden. Bd. 6 Lolland-Falster og Born
holm, s. 289-325. Kbh. 1912.

C. Pedersen. Sukkerfabriken »Nykøbing«, dens 
tilblivelse og virksomhed. Nykøbing F. 1923.

Sukkerfabriken Nykøbing. 1884-1959.
Ved Karl Kauffeldt. Nykøbing F. (1959).

VI Juridiske håndbøger
Ernst Dyrbye. Retsforholdet mellem andels

foreninger og deres medlemmer. Kbh. (1955).
Samme. Kortfattet fremstilling af dansk sel

skabsret. Akademisk forlag 1970.
C. Hage (udgiver). Håndbog i handelsviden

skab. 1. udgave. Kbh. 1894.
Samme. 2. udgave. Kbh. 1906.
Samme. 4. udgave. Kbh. 1918.
T. Hindenburg. Juridisk formularbog.

Ved Aage Svendsen og Hans Topsøe-Jensen. 
8. udgave. 2. optryk. Kbh. 1947.

Karnovs Lovsamling. 7. udgave 1966.
Med kommentarer. Red. Stephan Hurwitz 
og W. E. von Eyben. Kbh. 1966.

VII Forskellige håndbøger
R. W. Bauer. Calender for årene fra 601-2200. 

Kbh. 1868. Genoptryk Viborg 1967.
H. P. Clausen. Aviser som historisk kilde. 

Århus 1962. (Også i Fortid og Nutid, bd. 21, 
1960-62).

Dansk Provinspresse. Red. J. V. Christensen, 
uden sted 1925.

De danske Statsbaner 1847-1947. Kbh. 1947.
Vagn Dybdahl. Historisk kommentar til natio

naløkonomi. Århus 1971.
Der grosse Duden Band 1 Rechtschreibung. 

16. Auflage Mannheim 1967.
Samme. Band 4 Grammatik 2. Auflage Mann

heim 1966.
Manuskripter og arkivalier i danske samlinger, 

ved Helle Linde og Anker Olsen.
Århus 1968.

Helge Nørgård. Nationaløkonomi. Kbh. 1966.
Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave. 

26 bd. Kbh. 1915-30.
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Sukkerroedyrkningens redskaber 
og maskiner

Af Kjeld Snedker

De her gengivne landbrugsredskaber er 
et udsnit af Stiftsmuseets samling af red
skaber brugte ved roedyrkningens begyn
delse og videreudvikling. Hensigten er 
fortrinsvis at illustrere pionertidens lokalt 
fremstillede hjælpemidler til udsåning af 
frø, til renholdelse af roemarkerne og til 
optagning af sukkerroer. Så- og dyrk
ningsmetoderne ved foderroeavlen videre- 
førtes til sukkerroerne og var da også ens 
for begge roearterne. Men når høsten af 
roeafgrøderne satte ind, ophørte ensartet
heden, i modsætning til de overjordiske 
foderroer måtte de dybtgroende fabriks
roer graves op.

Roeavlen og specielt sukkerroerne af
fødte en række af redskaber forfærdigede 
af fingernemme folk, landsbysmede, fa
brikanter og folk med opfindermani, dels 
for at fremme arbejdsgangen, dels for at 
opfylde behov og dels i håb om fortjene
ste.

Det indsamlede materiale er dog langt 
fra fyldestgørende. Størsteparten af de 
gamle jernredskaber er solgt som skrot og 
en del er smedet om. Af størst lokalhisto
risk interesse er naturligvis de lolland-fal- 

sterske landsbysmedes arbejder, som har 
vist sig at være en mangelvare, og når der 
enkeltvis findes et af disse redskaber, 
mangler ofte oplysning om, hvem der har 
fremstillet det og hvornår.

løvrigt skelede man bravt til andres 
modeller og gode ideer, plagierede uden 
hensyn til muligt patent, eller man købte 
fabriksfremstillede redskaber og reserve
dele, smedede dem lidt om her og der og 
solgte dem som egen produktion. Men ud 
af det hele groede også, at ved at rette på 
hverandres fejl oparbejdedes gode og hen
sigtsmæssige redskabstyper. Mange er 
glemte; dog er enkelte lokale fabrikater 
blevet stående stærkere i bevidstheden, 
såsom radrensere og såmaskiner fra Hans 
Christoffersen, Holeby; radrensere fra 
Johs. Hansen, Nebbelunde; roehakker og 
roeknive fra August Olsen, Sdr. Alslev og 
Egebjerg; såmaskiner fra A. C. Rasmus
sen, Stubbekøbing, og i senere tid radren
sere fra P. Petersen, Stokkemarke. End
videre kan fra „Statens Redskabsprøver“ 
nævnes roeløsnere („roeplove“) fabrikeret 
af Petersen i Døllefjelde, Nielsen og Møl
ler i Vejleby, Madsen i Branderslev. Til
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lige har man forsøgt sig med maskiner, 
som ikke rigtig slog an, f. eks. blokhug- 
geren til udtynding af roerækkerne, og 
ikke mindst mere eller mindre sindrigt 
konstruerede apparater til roeoptagning, 
hvoraf de fabrikater, der magtede opga
ven tilfredsstillende, regelvis krævede en 
trækkraft, som først nutidens traktorer 
har kunnet præstere på en nem og prak
tisk måde.

Foruden redskaber til roeafgrødens 
dyrkning og behandling i marken skabte 
sukkerroernes transport til fabrikkerne et 
behov for større og stærkere vogne og for 
roegreben. Før roegreben fremkom, læs
sede man roer på og af med de bare hæn
der.

Fra starten fast udformet efter sin 
funktion var en roegreb vanskelig at lave 
nogen videre tekniske fiks-fakserier med, 
men man fandt dog ud af, foruden proto
typen med de glatte horn, at lave „knop
grebe“ dels med aflange runde knopper 
på hornenderne, dels med kugleformede 
knopper og dels med flade runde knop
per, alt af hensyn til ikke at beskadige 
roerne. I modsætning hertil stod senere 
„spadegreben“ med mejselformede horn
ender, mest beregnet til at man kunne 
grave sig ned i større roelæs under af
læsning ved sukkerfabrikkernes svømme
render.

Roetransporten affødte også en æn
dring i arbejdsvognen, almindeligvis kal
det kassevogn eller stiv vogn. På denne 
vogntype blev bagsmækken forsynet med 
hængsler i underkanten og specielt lukke
tøj i hjørnerne, så den kunne lukkes ud
ad hængende vandret i to kæder, det var 
praktisk og arbejdsfremmende at kunne 

stå herpå, når man begyndte at „grebe“ 
et læs roer af. Sådan en vogn kaldtes ofte 
roevogn til forskel fra den ældre type 
med smækstang, der benævntes kasse
vogn.

Sukkerroedyrkningen medvirkede des
uden til ændring og udvikling af de al
mene jordbehandlingsredskaber, først og 
fremmest plovene. Medens de hidtidige 
afgrøder, korn, græs, ærter og enkelte ar
ter af de i 1870-erne fremkommende fo
derroer klarede sig ret tilfredsstillende i 
den tids muldlag, ca. 10-15 cm var al
mindeligt, så fordrede sukkerroerne et 
noget dybere pløjelag, og kraftigere, bedre 
konstruerede plove med matematisk be
regnede muldfjelde fulgte sukkerroernes 
udbredelse. Når de fede lerede vinter
pløjede marker derefter skulle forårsbe
handles, helst efter en tilpas lang kulde
periodes frostskørning, drog snart den ny- 
opfundne kultivator sine noget kluntede 
spor over agrene.

Det efterhånden uddybede muldlag var 
ikke altid nok for de grådige fabriksroer. 
I tørketider sendte de pælerodens pisk i 
dybden efter vand, som de oftest fandt 
i drænledningerne mellem rørenderne, 
hvor rodpisken dannene en busk, der 
hurtigt tilstoppede de gamle femkvart- 
tomme rør nedlagt i tre kvarters dybde. 
Nye meterdybe drænledninger med stør
re rørdimensioner blev følgen.

Sukkerroen virkede på en måde revolu
tionerende og startede en kædereaktion i 
landbrugets udvikling tilligemed et verita
belt kapløb i redskabs- og maskinfabri
kation, et kapløb, der ingenlunde er af
sluttet, og som i nutiden vel køres hår
dere end nogensinde.
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1. Vandf ure plov brugt som hyppeplov, da 
man dyrkede roer på kamme.

2. Markør til frembringelse af såhuller.
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5. Hjemmelavet såmaskine til roefrø.

7. Hjemmelavet såmaskine bygget efter sam
me princip som PLANET JR.

6. Såmaskinen PLANET JR. patent 1890.

9. Såmaskine, vistnok af amerikansk fabrikat.

8. Hjemmelavet såmaskine efter amerikansk 
forbillede.

12. Hjemmelavet såmaskine fra 1890erne.
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10. Hjemmelavet, 2-rækket såmaskine fra 1895.

11. Såmaskine nr. 10, højre frøkasse set 
ovenfra.

13. 3-fods såmaskine til korn, her monteret til 
såning af roefrø. H. Christoffersens ma
skinfabrik i Holeby.

14. 17-rækkers såmaskine fra Hans Christof
fersen i Holeby. Fremstillet 1898 til Høj
by gårcl.
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15. Firkantede roehakker.

16. Trekantede roehakker.

19. Smedet radrenser. Denne type var meget 
udbredt på Lolland-Falster.

17. Hjulhakken PLANET JR.

18. Hjulhakke efter PLANET JR. model.
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23. 4-rækket radrenser lavet af Hans Christof
fersen omkring 1875 til brug på fabrikken 
»Lollandas gård Saksfjed.

21. PLANET JR. hestehakke.
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24. 2-rækket radrenser af typen IDEAL fra 
Hans Christoffersen i Holeby.

26. 2-rækket radrenser fra P. Pedersen 
i Stokkemarke.

25. 2-rækket radrenser fra Johs. Hansen 
i Nebbelunde.

27. Roehakker udført som bøjlehakker med 
enægget blad.
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30. Roegafler.
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31. Gammel træplov omdannet til roeplov.

32. Gammel tysk svingplov omdannet til 
roeplov.

36. Sukkerroeløsneren »Sterling«.

34. 4-hjulet roeløfter. 37. Roeløfter af Vejleby-typen.
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38. Roe knive.

39. Roeknive.

Supplerende oplysninger 
til roeredskaberne

(1)
Vandfureplov, total længde 245 cm. Asketræs 
ås, fod og stjerte. Træktøjet er stilbart i høj
den og med huller, så hammelkrogen kan re
guleres sideværts. To modstillede smedede 
muldplader, der er undersvajede bagtil. Fure
bredden er variabel ved to fladjern tværs for 
ploven med huller til en øjebolt over åsen. 
Fortil er muldpladen hængslet bag et skarp- 
rygget skråt fremadrettet skjold mellem åsen 
og den hjerteformede skærspids.

Ploven virker som en hyppeplov og an
vendtes til at pløje et net af furer i markerne, 
åbne dræn, der tjente til at lede overfladevan
det hurtigere bort om foråret. Vandfureploven 
gik af brug efterhånden som rørlagte dræn
ledninger fik udbredelse, men den kom atter 
igang, da man begyndte at dyrke roer. Rod
frugtavlen krævede et tykkere muldlag end 
stråafgrøderne, og for at fremskaffe dette pløj- 
edes markoverfladen op i parallelle kamme. 
Hertil var vandfureploven vel egnet, men med 
omvendt fortegn, thi nu var det ikke furen, 
men den opskubbede jordkam, som var ho
vedsagen.

Stiftsms. nr. 32.484.

(2)
Den første »maskine« til at så roefrø med var 
en stok, en almindelig gærdestaver, hvormed 
man trykkede huller i jorden og lagde et par 
roefrø ned i, oveni de sammenpløjede jord
kamme, hvor man dyrkede roer de første 
åringer.

Dette trillebørlignende apparat kunne vel 
kaldes en »mangestoks-maskine«. Når man 
trillede den langs ad jordkammene, fremkom 
en række huller, hvori roefrøene kunne læg
ges.

Hjulet er 61 cm i diameter, samlet af to lag 
brædder med 8 lægtestumper imellem med ud
ragende tilspidsede ender, som har en indbyr
des afstand af 24-25 cm. Håndtagene er af 
egetræ, det forreste er ret og det bageste er
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svajet udefter, for at man kunne gå ved siden 
af jordkammens midte, under fremføringen.

Ret hurtigt blev den almindeligste frem
gangsmåde dog at danne en sårille oveni jord
kammene med en stok, drysse roefrøene heri 
og stryge jorden til med bagsiden af en rive. 
Sluttelig tromledes efter ved at køre en tom 
trillebør langs ad sårækken.

Stiftsms. nr. 32.459.

(3)
Såmaskine til roefrø, 94 cm lang. Tragtformet 
kasse til frøbeholder fæstnet til en på langs 
gennemboret bøgetræsstok. Mekanisme bestå
ende af hjul, aksel og håndtag af træ. På hver 
side af hjulet 3 stifter, der, når håndtaget drej
es rundt, skiftevis knipser to fjedrende jern- 
pladestykker således, at to lodretstillede stål
tråde i frøkassen bevæges op og ned og på 
nedturen rager nogle frø gennem afpassede 
huller i kassens bund videre langs den udbo
rede stok ned i de i forvejen i jorden dannede 
huller eller riller. Man kunne således lægge 
frøene med ret ryg.

Det viste sig jo efterhånden, at vi danske 
ikke ret gerne krummede ryg for en roe, det 
overlodes velvilligt til udenlandsk arbejds
kraft.

Fra Maglemer, Hunseby sogn.
Stiftsms. nr. 32.469.

(4)
Såmaskine til roefrø beregnet til opkammet 
såbed.

Forrest en konkav trætromle, 34 cm lang og 
33 cm i diameter, beregnet til at tromle den 
sammenpløjede jordkam og forme den i et 
pænt rundbuet tværsnit. Rille-danner af 2 cir
kulære lidt skråstillede stålblikplader, lille tøn
deformet trætromle, hvis stativ er forsynet med 
krog til vægtlod. Mekanismen er en tynd ak
sel, som inde i bunden af den noget for lille 
frøbeholder har påsat en rund træskive med 
børsterække i kanten. Børsterne pensler frøene 
ned gennem såtragten af blik. Børsteakslen 
drives ved snortræk fra en skive på enden af 
den konkave tromles aksel. Såmængden regu
leres med en forskydelig båndjernsstrimmel 

med forskellige hulstørrelser. Træhåndtag 
sidder parallelt med maskinens længdeakse, og 
rundjernhåndtaget viser skråt ud til siden, så 
føreren kan gå lidt ved siden af jordkammen 
under fremføringen. En senere tilføjelse er 
rundjernsbøjlen foran med de to øjer, hvor en 
medhjælper kunne anbringe et reb eller en 
trækstang og ligeledes gå ved siden af jord
kammen.

Maskinen er fabriksfremstillet, men det vi
des ikke hvor. Den er meget lig i konstruk
tion som maskiner fabrikeret overvejende af 
støbegods af I. Buchtrups Maskinfabrik, Ran
ders. Disse leveredes (iflg. »Statens Redskabs
prøver«, 6, 1915) foruden med konkav tromle 
også med 2 hjul til såning på flad mark.

Fra Egholm Strandhuse, Horslunde sogn. 
Stiftsms. nr. 32.460.

(5)
Hjemmelavet såmaskine til roefrø. Størrelses
forhold: hjuldiameter 65 cm. I navenden på 
det store hjul er inddrejet en rille for snore
træk til såmekanismen monteret i bunden af 
trækassen eller frøbeholderen. Her er i et træ
leje anbragt en snorskive, som ind imod frø
kassen er forsynet med stifter af søm, der 
griber ind og drejer et spidstakket hjul af 
jernblik. Dette bevæger inde i frøkassen en 
lille firkantet jernaksel med to rørepigge. På 
snorskivens træaksel er i en slids midt i kas
sens skrå bund anbragt en cirkulær træskive, 
10 cm i diam. og 2,2 cm tyk, med 10 rundede 
fordybninger i randen, disse udsår frøet. Så
mængden kan reguleres med en læderlap på 
en lodret forskydelig træpind inde i frøkas
sen. Den lodret stilbare rilledanner er en ny
lavet attrap, den originale er forsvundet.

Stiftsms. nr. 32.458.

(6)
Frøsåmaskine brugt til at så roefrø med. PLA
NET JR. COMBINED DRILL. Patent 28 - 1 - 
1890. Fabrikeret af S. L. Allen & Co., Phila
delphia, Nord-Amerika. Alt af støbestål med 
asketræshåndtag. Hjuldiameter 29 cm. Hjule
nes hule klokkeformede nav er forbundne med 
en cylinder af messingblik og danner således 
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frøbeholder med en diameter af 11,5 cm. Om
kring midten af messingcylinderen findes en 
række af 7 trapezformede huller, som svarer 
nøje til 7 lignende huller i en udvendig for
skydelig strimmel af messingblik, hvormed 
såmængden reguleres. Indvendig i cylinderen 
er ved hullerne påloddet små trekantbukkede 
zinkstykker, som »øser« frøet ud. Det højre 
hjuls klokkenav har et drejeligt spjæld for frø
indhældning. Forrest findes en stilbar rilledan
ner og bagest et lille bredt tromlehjul, når dis
se afmonteres, kan maskinen forsynes med 2 
vingeskær og bruges som radrenser. I stellet 
er lejested for en vendbar markør, denne 
mangler.

Fra Toreby. Stiftsms. nr. 32.457.

(7)
Hjemmelavet såmaskine til forskellige frøsor
ter, fortrinsvis til roesåning. Gulmalet aske
træs stel og hjul, plovstjertformede styrestæn
ger af rundjern. Fortil en harvetandslignende 
rilledanner, stilbar i højden ved en øjebolt. Så
mekanismen er såre enkel, en roterende frø
beholder monteret på den gennemgående hjul
aksel og bestående af en cylinder af zinkplade 
med to cirkulære endebunde af bøgetræsskiver. 
Cylinderen er 21 cm lang og 16 cm i diame
ter, omkring midten forsynet med 7 trapez
formede huller, som indvendig er delvis af
skærmet med påloddede små runde tragte af 
zink, medvirkende til, at en vis frømængde fal
der gennem de nedadvendende huller. Regule
ring af såmængden sker ved et bredt forskyde
ligt zinkbånd omkring midten med samme 
antal og størrelse af trapezformede huller som 
i cylinderen. Ved dennes ene side findes et 
skydespjæld for frøindhældning. Bag stelram
mens midterste tværstykke findes et par hak
ker til en markørstang, denne mangler. Til- 
stryger af et stykke bukket båndjern.

Reguleringssystemet af congruente forskyde
lige trapezformede huller har været anvendt i 
mange såmaskiner, eftersom det tillader en mi
nutiøs indstilling i alle størrelsesgrader. Så
regulering ved forskydelige huller er senere 
blevet udsat for stram kritik af sagkyndige 
med motivering i, at såmængden mindskes, når 

kørehastigheden øges, f. eks. ned ad bakke, en 
egenskab som imidlertid de fleste nok så kom
plicerede såmaskiner var behæftet med.

Såmaskinen er i princippet bygget på sam
me sæt som den kombinerede såmaskine PLA
NET JR., patenteret 1890. (Jvfr. 6).

Fra Hillestrup, Idestrup sogn.
Stiftsms. nr. 32.462.

(8)
Hjemmelavet såmaskine til roefrø. Størrelse: 
107 cm mellem hjulenes yderkanter. Grønmå
let og hovedsagelig fremstillet af fyrretræ. For
hjulet har 6 knaster på højre side, disse bevæ
ger en kølleformet vippearm med en aksel 
gennem frøkassen. Midt i denne er på akselen 
anbragt et tretommersøm, der ved vippebevæ
gelsen pirrer frøet ned i såtragten gennem et 
trapezformet hul, hvis størrelse reguleres ved 
en forskydelig blikstrimmel med samme hul
form. Sårillen jorddækkes med en såkaldt til- 
stryger lavet af en træklods og et par stum
per af et gammelt leblad. Foran baghjulet, 
tromlehjulet, er anbragt en vendbar forskydelig 
træstang med en hammerformet slæbemarkør.

Såmaskinen er i udformning og mekanisme 
meget nær en vistnok amerikansk type (jvfr. 
9), som utvivlsomt også har dannet forlæg 
for nogle »Frøsåmaskiner«, dels fabrikeret af 
Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik v/ C. C. 
Jensen, og dels af I Buchtrups Maskinfabrik, 
Randers. Beskrivelse og bedømmelse af disse 
firmaers såmaskiner findes i »Statens Red
skabsprøver«, 6, 1915.

Fra Hillested. Stiftsms. nr. 32.461.
(9)
Såmaskine, vistnok amerikansk fabrikat at 
dømme efter frøbeholderens låg med ophøjet 
skrift: NEW MODEL. PAT D. DEC 4 83. 
OCT 28 84. JUNE 2 85. NOV 22 87.

Egetræs stel med støbeståls maskindele. For
hjulet 36 cm diam. med knastring, som bevæ
ger en vippearm på en aksel gennem den fir
kantede frøbeholder, hvorinde i er fastspændt 
en tap, der pirrer frøet gennem et trapezfor- 
met hul i bunden, regulerbart ved en fjeder
belastet flad skyder, som stilles og fastspæn
des med en kurve-gradueret skive med frem
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hævet skrift: CE-. PEA. BEET. SPIN.H. 
PARSNIA. ONION. CARROT. CABBAGE. 
TURNIP. Såtragten har en stilbar sko, herbag 
en tilstryger og et tromlehjul med konkav 
bane, diam. 16 cm, bredde 6,4 cm. På træstel
lets underside støbte firkantede lejer for to si
deværts forskydelige træstænger med ophængs
bøjle til en hammerformet markør, denne 
og træstængerne mangler. På støbegodset fin
des støberinumre af bogstaver og tal. Håndta
genes længde 125 cm. Brugt som fælles om
gangsmaskine til at så roefrø med på flere 
naboejendomme i Toreby.

En ret udbredt såmaskine, som kendes dels 
som ovenfor beskrevet med tekst på låget og 
med bogstav - tal - betegnelse på de enkelte 
støbte dele, og dels som nøjagtig samme ma
skine, men uden tekst og støberinummer, lidt 
forgrovet og udvisket i konturerne, sandsyn
ligvis dansk kopi.

Stiftsms. nr. 32.481.

(10)
2-rækket såmaskine til roefrø. Brugt som om
gangsmaskine i G rimstrup, Hunseby sogn, la
vet af to brødre Larsen.

Brunmalet asketræs stel, hjulene røde med 
sort staffering, stellets længde 167 cm. Bag
hjulene har ret tynde men 8,5 cm brede fæl
ge beregnet til at tromle sårillen og er an
bragt på en løs aksel af en bøgetræs rundstok, 
forhjulet er fast monteret på en jernaksel, der 
driver såmekanismen. 2 smedede såtragte med 
rilledanner af jernplade og fladjern gaffelfor
met ophængt i to fladjern, der sikrer sideslør. 
Forpå tragtene en krogstang med vægtlod af 
bly. Under transport kan tragtene hægtes op 
i en kæde. Ved alle tre hjulringe en jernblik
plade med kontravægt for afskrabning af jord, 
en skrabeanordning var alle landbrugsmaski
ner med hjul en overgang forsynet med, om
end disse skrabere hurtigt siedes og derfor 
ikke virkede efter hensigten ret længe. Fortil 
på såmaskinens stel en markørstang med rid
sepind, desuden anordning til trækstænger og 
hammelsvingel.

Stiftsms. nr. 14.663.

(11)
Samme såmaskines højre frøkasse set fra oven. 
Indvendig er kassen delt på langs med en skil
levæg og rummet ind mod hjulet danner frø
beholder, hvor en 14,5 cm lang jernstift gen
nem akselen pirrer frøet over den skrå bund 
ind i rummet ved siden af. Her er på akselen 
anbragt en cirkulær bøgetræsskive, tværmål 
18,5 cm, med hak i randen, hvori er fast
spændt 16 messingstøbte skeformede øsearme, 
kaldet kopper, beregnet til at øse frøet i små 
portioner op i bliktragten omtrent midt i kas
sen. Herfra løb frøene gennem et rør via rille- 
dannerens skede ned i jorden. I sårummet 
hænger på en lille krog et tilpasset bliklåg, der 
kan hægtes over tragten, hvis arbejdsgangen 
kræver, at man kun sår en række. I sårum
mets bagside er anbragt en glasrude, for at 
kunne kontrollere frøstanden og dermed for
hindre, at man såede maskinen tom. En vel
lavet og uden tvivl fyldestgørende såmaskine. 
På lågets inderside er påmalet 1895, sandsyn
ligvis maskinens fremstillingsår.

Mangfoldige fabriksfremstillede såmaskiner 
både til korn og roer er lavede med kopsyste
met, »kopmaskiner«. De havde ord for at være 
»fortrinlige« maskiner, men en præcis indstil
ling af såmængden var lidt kompliceret, da den 
måtte foretages med udskiftning af en del til
hørende løse kamhjul og, eller, ved variation 
af kop-antal og -størrelse.

(12)
To-rækket såmaskine til roefrø, hjemmelavet 
i 1890-erne. Blandt Stiftsmuseets samling af 
gamle hjemmegjorte såmaskiner til roefrø må 
denne siges at indtage en særstilling. Her er 
økonomisk sans, fantasi og rcalitetsbetonet 
konstruktionsevne med hensyn til anvendelse 
af ellers kasseret materiale gået op i en højere 
enhed.

Man tager: 1 stk. favnebrænde og hugger 
det pænt til med øksen. På den beregnede un
derside fastgøres to akselstumper med hjulene 
fra en gammel trækvogn. En frøkasse laves af 
nogle bræddestumper, bl. a. et gi. dørgericht, 
og et stykke blikplade med 2 udhuggede tra- 
pezformede huller nær bunden, under hvilke 
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et par rør af omrullet blikplade nittet sammen 
med blåsøm. Udenpå rørene to såtragte lavet 
på samme måde, styrede og ophejselige ved 
et par stykker båndjern forbundne med et til 
formålet bøjet stykke rundjern liggende oven
på stængerne. Tragtene er stabiliseret ved 
båndjern og et par bræddestumper fastsømmet 
på favnebrændet. Styrestængerne er et par læg
ter, let tildannede med båndkniven. De uund
værlige tragtlodder er dels et svært stykke 
rundjern med hul i og dels et gammelt kam
hjul. Såmekanismen består af et på det ene 
hjulnavs inderside fastsømmet kædehjul med 
blokkæde drivende et gearhjul, alt fra en kas
seret cykle. Gearhjulet er med nogle hestesko
søm fastkilet på den ottekantede ende af en 
stålaksel, der går gennem frøkassen, længden 
er 65 cm, og inde i kassen er den dels sekskan
tet og dels rund, - såmænd et bøsseløb fra en 
gammel forlader. I pibeenden er indbanket en 
trætold, og herind i er gennem kassens træside 
skruet en franskskrue med underlagsskive dan
nende både leje for akselen og sideværts styr. 
På akselen er i kassen anbragt to stjemetak- 
kede træskivehjul 11,5 cm i tværmål, som ra
ger frøet ud gennem de to trapezformede åb
ninger med lukkespjæld udvendig. Da disses 
indstilling én gang var udfunden, skulle der 
ikke pilles mere ved dem, hvorfor der på ma
skinen er ophængt et stykke rundjern ombuk
ket i begge ender og disse beviklet med blår. 
Blårtotterne ses øverst på tragtene lige under 
styrestængerne. Når det krævedes, tog man 
denne indretning, stoppede enderne med blår
totterne ind i frøhullerne og kunne således 
køre tomgang uden at spilde frø. Støttebenet, 
der hindrer stængerne i at falde til jorden, 
er tilhørende. Det er ikke umuligt, at den ty
ske Zimmermann-maskine har dannet forbil
lede.

Fra Vester Nordlunde.
Stiftsms. nr. 32.462.

(13)
3-fods 7-rækket såmaskine til korn, her mon
teret til såning af roefrø, fabrikations-nummer 
1835, fra H. Christoffersens maskinfabrik i 
Holeby.

Stellet er opbygget af vinkeljern, fladjern og 
firkantjern, støbte forhjul, baghjul af træ. 
Kasse af fyrrebrædder med støbestålsgavle 
med ophøjet firmanavn: H. CHRISTOFFER
SEN HOLEBY. I højre side tragt-ophejs og 
kobling til 3 kamhjul drivende en aksel i frø
kassen, på akselen er 7 støbte stjernehjul med 
8 rundede tapper beregnet til at rage frøet ud 
i tragtene. Disse består af en spiralsnoet jern
blikstrimmel, der munder ned i et jernblikrør 
foran den for Holeby-såmaskinerne karakte
ristiske høje sko eller rilledanner, ophængt i 
kæder og fladjernsarme med lodkrog. På det 
drejelige fortøj hænger en ca. 20 kg tung jern
kugle for at stabilisere styringen. Låget over 
frøkassen er et stykke sejldug, der samtidig 
beskytter frøhuller og tragtåbninger. På sejl
dugen er malet: Ole Sörensen & Co. Kolding 
& Kjøbenhavn. H. Christoffersen Holeby. 
Ole Sörensen var forhandler. Maskinens jern
tøj er rødmalet med hvid og sort staffering, 
kassen blå med hvid og rød staffering. På 
kassens bagside forskydelig såindstilling af ud
løbshullerne med stilbart stop. I kassen 4 skil
levægge af tynd jernplade dannende to rum til 
roefrø for tragtene nr. 2 og 6. Maskinen blev, 
som alle Holeby-fabrikkens daværende såma
skiner i forskellige størrelser, på bestilling le
veret med frøsånings-aggregat og med radren
serskær og -ruller, så man efter endt såning 
kunne ændre den til radrenser. Denne type 
kombinerede maskine fabrikeredes til brug i 
roemarkerne i 2-, 3-, 4- og 6-rækket format, 
og skyldte vistnok mere Erhard Frederiksen 
sin udformning og idé end maskinfabrikanten.

Fra Harpelunde, Sandby sogn.
Stiftsms. nr. 32.466.

(14)
17-rækkers såmaskine fra H. Christoffersen’s 
maskinfabrik i Holeby, fabrikationsnummer 
990. Fremstillet 1898 på bestilling af Højby
gård sukkerfabrik. Senere solgt på auktion og 
brugt på en gård i Torslunde indtil 1966.

Maskinen er konstrueret af samme slags 
materialer (jvfr. 13) og efter ganske samme 
principper, som fulgtes i Holeby-fabrikkens 
såmaskiner indtil »Saxonia«-typen.
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»Saxonia«-betegnelsen forekom iøvrigt på 
maskiner fra W. Siedersleben & Co., Bern- 
burg, Tyskland, fra H. Christoffersen, Holeby, 
og fra A. C. Rasmussen, Stubbekøbing.

Saxonia-maskinerne er kendetegnet ved en 
gearkasse i højre eller venstre side på forsiden 
af frøkassen, hvorved såakselens hastighed 
hurtigt og bekvemt kan indstilles, i modsæt
ning til ældre modeller med alle de løse kam
hjul. På såakslen er befæstet de såkaldte val
ser med små firkantede knopper, der befor
drer sæden ud i tragtene. Desuden kan så
mængden reguleres med skydespjæld foran ud
løbshullerne, hvis bundklap tillige kan hæves 
og sænkes. Alt i alt en kombination af for
skellige indstillings-muligheder så nær det ide
elle som man vel kan komme. Saxonia-syste- 
met har da også været anvendt i så at sige 
alle såmaskiner siden da, såvel som i nutidens 
kornsåmaskiner, hvorimod roefrø nu udsås 
med aggregater, der pudsigt nok i ydre for
bløffende minder om flere af fortidens hånd
såmaskiner.

På den afbildede såmaskine ses midt på 
maskinen bredsåningsaggregatet til græs- og 
kløverfrø, man såede derved både frø og korn 
i udlægsmarken i én arbejdsgang. Maskinen 
leveredes i sin tid tillige med udstyr, så den 
kunne omdannes til radrenser, men alle skær
armene blev smedet om til hestesko i krigs
tiden.

Disse kombinerede radrenser og såmaskiner 
fra »Holeby Maskin- og Dieselmotorfabrik« 
vandt stor udbredelse.

Stiftsms. nr. 32.476.

(15)
I modsætning til kornafgrøder, der »kunne 
passe sig selv« fra såtid til høst, krævede roe
markerne en hidtil ukendt mængde arbejds
tid. Roeplanterne var næsten at betragte som 
en børneflok, der konstant skulle plejes og 
passes for at gro og trives. Hurtigt lærte man, 
at uden en intens ukrudtsbekæmpelse gav roe
markerne kun ringe udbytte. Krigen mod na
turplanterne, som altfor hurtigt overgroede de 
spæde roeplanter, startede i bogstaveligste for
stand med nærkamp, idet man kravlede langs 

jordkammene og håndruskede ukrudtet. Noget 
egentligt hjælpeværktøj udover gamle knive el. 
lign, til tidselrødder fandtes ikke, før den fir
kantede hakke fremkom, en rektangulær stål
plade med en stump rundjern med træhåndtag 
nittet eller fæstnet med møtrikker vinkelret i 
pladens midtpunkt. Hakken, også kaldet roe- 
jern, var skærpet i begge ender, og når den 
var slidt kvadratisk, skærpedes den på alle fire 
kanter.

Stiftsms. nr. (fra venstre) 21.700 og 32.436.

(16)
Den trekantede roehakke var en forbedring, 
eftersom de spidse hjørner kunne komme nær
mere roeplanterne, og når man fik øvelsen, 
kunne man med hakken (roejernet) udtynde 
tætstående roeplanter i stedet for at pille med 
fingrene, - en metode som dog ikke var sær
lig velset. Man lærte, at en tilpas udtyndet 
plantebestand gav bedst udbytte, og første 
gangs roelugningen kaldtes at »tynde roer«.

Det midterste stærkt slidte roejern har væ
ret i brug indtil 1954, de sidste åringer dog 
mest som lugejern til havebrug.

Stiftsms. nr. (fra venstre) 31.268. 28.549. 
25.600.

(17)
Da man gik fra jordkammene til fladmarks
drift, blev en mere arbejdsbesparende rens
ningsmetode ved hjælp af egnede redskaber 
almindelig. Dette at maskinskuffe ukrudtet 
enten ved at føre det brugte apparat mellem 
rækkerne eller ved at skræve over rækken, blev 
på Lolland benævnt »at radrense«, mens man 
på Falster talte om at »køre mellem roer«.

Hjulhakken PLANET JR. Nr. 13, fabrike
ret af S. L. Allen, Philadelphia, Nord-Ameri
ka, som fabrikerede en mængde redskaber til 
landbrug og til gartneri som den afbildede 
håndradrenser, der ligesom de fleste af dette 
firmas modeller leveredes med tilbehør af for
skellige skærtyper, hyppeplov eller mere kom
binerede udførelser (jvfr. 6).

Beskrivelse af Planet Jr. Nr. 13 iflg. »Sta
tens Redskabsprøver« 6, 1915: »Pris 25 kr. 
Vægt 9,8 kg. Hjulhakken har 2 hjul og kan 
indstilles til at rense på begge sider af en ræk
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ke eller mellem to rækker. Hjulene er støbte, 
29 cm høje, ca. 3 cm brede og bæres hvert 
af en enkelt arm, der fastskrues til stativet. 
Der er to styrestænger, lidt stilbare i højden. 
Håndtagenes indbyrdes afstand er 48 cm«.

På den afbildede maskines hjul står PAT. 
28-6-87 og på stellet PAT. 7-6-88.

Fra Maglemer, Hunseby sogn. Stiftsms. nr. 
32.455.

(18)
Hjulhakke. Hjulet er af båndjern 33,5 cm 
i diam. med en stump rør og en maskinbolt 
til leje og aksel fæstnet til et bøjet fladjem, 
stilbart i højden ved en nitte og en bolt i den 
støbte plade, hvorfra håndtagene udgår. Pla
den er mærket KOCH og har to slidser til to 
sideværts forskydelige vingeskær. De enhjule- 
de håndradrensere var kun beregnet til at bru
ges mellem rækkerne.

Denne såvelsom så mange andre rensered- 
skaber af samme type synes at have haft for
billede i de amerikanske PLANET-modeller.

Disse let håndterlige håndredskaber, som 
egentlig fremstilledes til have- og gartneribrug, 
gjorde god nytte i roemarkerne; der blev nu 
kun en smal stribe med ukrudt at bearbejde 
med hakken langs roerækken. På større area
ler, især da sukkerroerne kom til, brugtes dog 
snart hestetrukne radrensere, i de første årin
ger kaldet hestehakker, men på husmandsbru
gene anvendtes hjulhakkeme til håndkraft 
langt op i tiden.

Fra Hillested. Stiftsms. nr. 32.456.

(19)
Radrenser, der arbejder mellem rækkerne. De
cideret smedearbejde pånær det støbte hjul. 
Stiftsmuseet har tre af disse redskaber, som 
er ens i formen, men varierer i mål og de
tailler.

Det vides ikke, hvem der har lavet den før
ste, men efter oplysninger fra forskellige si
der har, om ikke hver, så tilsyneladende hver- 
anden smed på Lolland-Falster tilvirket flere 
eksemplarer af denne meget udbredte type 
radrenser.

Største længde og bredde 214 X 54 cm. 

Lang opsvajet midtås af svært fladjern. Hånd
tagsstængerne af fladjern danner tillige sider 
i stelrammen forbundet med 3 stykker firkant
jern. De to vingeskær har forrest en lodret 
arm, foroven med en vinkelret ombukket run
det tap, og bagest en udsvajet opadbøjet arm, 
begge arme er fæstnet i spændestykker med 
øjebolte. Midterskæret kan anbringes i huller 
i midteråsen, enten foran eller bagved side
skærene. Dette midterskær er ikke originalt, 
men er senere lavet af et langjern fra en plov 
og et mere moderne radrenserskær. De ori
ginale midterskær var bredere og havde mere 
tværstillede vinger. Radrenserens dybgående 
indstilles dels ved at hæve og sænke forhjulet 
og midterskæret, og dels ved at hæve og sæn
ke sideskærenes bageste arme i spændestyk- 
kerne. Rammen er spændt sammen med mø
trikker udvendig.

Fra Torslunde. Stiftsms. nr. 32.468.

(20)
»Hjemmesmedet« radrenser med stilbar spor
bredde. Længde fra forspids til håndtagsender 
182 cm. Højre stjert, side- og forstykket er 
smedet ud i eet, ligeledes venstre side og stjert. 
50 cm bagved forspidsen er de her udsvungne 
sider hængslet ved en svær bolt, og de kan 
stilles sideværts ud og ind ved 2 stykker flad
jern med flere huller til en bolt. Forskæret 
er trekantet, de to midterskær er med »gåse- 
labber«, og bagskærene har vingeskær. Lod
retstående træktøj med 5 huller til hammel
krog.

Fra Lundegårde, Ringsebølle sogn. Stiftsms. 
nr. 32.485.

(21)
PLANET JR. hestehakke, fabrikeret af S. L. 
Allen, Philadelphia.

Ifølge »Statens Redskabsprøver« 6, 1915: 
pris 55 kr., vægt 37 kg, og der nævnes at: 
»Det fremstillede eksemplar kunne anvendes 
til bearbejdning mellem kamme. Sidearmene 
var forsynede med muldpladelignende skuffe
jern, og midterskæret havde et 18 cm bredt, 
noget stejlt kultivatorblad. Redskabet styres 
særdeles let og har en støt rolig gang. Ren- 
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seren slipper både i velbehandlet og kvikløben 
jord. Det bageste skær, der er stejlt og tvær
stillet, pløjer stærkt i jorden, som efterlades 
med en ret stor opluftet fure. Materialet er 
vel hærdet. Med den foreliggende montering 
skærer den ikke rodukrudt over, da tændernes 
spor ikke når sammen under arbejdet.«

Den amerikanske »hestehakke« har vistnok 
stået model til ikke så få danske efterlignin
ger, hvoraf Tårup-radrenseren har været den 
mest udbredte her i landsdelen.

Fra Udstolpe, Slemminge sogn. Stiftsms. nr. 
32.480.

(22)
Hjemmelavet radrenser. Konstrueret af aksel 
og 2 hjul fra en gammel barnevogn, hvorfra 
også stammer de flade båndjernsstykker, der 
fra akselen udgår til stængerne og til træklod
sen med skærene, det er enderne af de to 
store buede båndfjedre, som kassen på barne
vognen hængte i. Samme slags barnevogn fin
des i Stiftsmuseets samlinger og er en type fra 
1880-90’erne fra S. C. W. Knudsens vognfa
brik, Nørregade 35, København S. I et 47,5 
cm langt stykke egetræ er fastkilet 2 svungne 
fladjemsarme med vingeskær. De 2 stålplade- 
tallerkener er hængslet til akselen med 2 stk. 
fladjern. Styrestang af et skovlskaft. Træk
stænger af fyrretræ til en medhjælper. Altså 
en topersoners enrækket radrenser.

Fra Hunseby. Stiftsms. nr. 32.465.

(23)
4-rækket radrenser, efter oplysninger lavet af 
H. Christoffersen, Holeby, ca. 1875 på bestil
ling af sukkerfabriken til brug på »Saxfjed«.

Delvis bygget af træ og forstyret. Allerede 
her ses princippet med de lange (her 130 cm) 
skærarme individuelt bevægelige op og ned 
for at følge terræn-ujævnheder. Desuden er 
skærene, som på alle Holeby-radrensere, fæ
stet på en kort, buet fladjernsstilk og med en 
ring kilet fast på de lodrette opstandere, der 
fastholdes på skærarmene med støbte spænde- 
stykker, der også kendetegner fabrikens rad
rensere (jvfr. 24).

Selve radrenserskærene er sideværts styret 

ved et tandstangssystem, iøvrigt krævede ma
skinen 3 mænds betjening, en mand bag skær
styret, en styrmand ved fortøjet samt en kusk.

Stiftsms. nr. 16.270.

(24)
2-rækket radrenser af typen »Ideal«, der fa
brikeredes af H. Christoffersen, Holeby Ma
skinfabrik.

Særlige kendetegn for Holeby-radrenseren 
er de fra såmaskine-radrenseren videreførte 
meterlange skærarme, som ved et specielt leje 
på styreakselen fortil kan bevæge dem indivi
duelt op og ned under kørselen i roemarken. 
Typiske er også skærenes korte buede flad
jernsstilke, som med en aflang ring og en kile 
fæstnes til de lodrette stænger af firkantet stål, 
samt disses støbte spændestykker med en flad 
og en buet side fastholdt til skærarmene af 
en rundjernsbøjle på skrå.

Den på billedet viste radrenser identisk med 
»Ideal« fra Holeby-fabriken er imidlertid 
fremstillet hos A. C. Rasmussen i Stubbekø
bing, der brugte andre bøsninger til skærar
mene på styreakselen fortil, og denne aksel er 
rund, til forskel fra det originale Holeby-fa- 
brikat, som havde firkantet styreaksel. Enkel
te detailler i stellet afviger også fra Holeby- 
typen.

I forhold til størrelsen var denne type rad
renser noget tung, men dette har måske været 
en fordel ved behandlingen af de svære ler- 
muldede lolland-falsterske roemarker, hvor de 
hestetrukne 2-rækkede radrensere først fra Ho
leby og dernæst fra Stubbekøbing og senere 
en selvstændig type fra Nebbelunde i mange 
år var så godt som enerådende.

Frem i tiden vandt andre fabrikater indpas, 
her i landsdelen fortrinsvis »Ferritslev« og 
»Stegsted«. Ferritslev-radrenseren fremstilledes 
af M. Petersen, Ferritslev, Fyn, den var ken
detegnet ved kædeophæng i hver side. Steg- 
sted-radrenseren var fra Tommerup Radrenser 
og Værktøjsfabrik, den havde dybderegulering 
ved tandstangsbue i begge sider.

Den afbildede radrenser har været brugt i 
Majbølle ved Tillitze.

Stiftsms. nr. 32.473.
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(25)
2-rækket radrenser fabrikeret af smedemester 
Johs. Hansen, Nebbelunde pr. Rødby. Nebbe- 
lunderadrenserens særkende er det lave fortøj 
med ophængsstativet ragende bagud. Hjulene 
er af fladjern og støbte nav med Stauffer 
fedtkopper. Skærrammen af firkantjern og 
fladjern er med to bevægelige sidestænger og 
en fast midter-styrestang hængslet til akselen 
med kardanled. Der er trekantskær og 4 vinge
skær samt to sæt tallerkener eller »ruller« i 
fjedrende patenteret ophæng, dansk patent 
38.344. Dybderegulering ved en tandstang i 
venstre side. Skærarmene er formet i halvcir
kelbue over kant af fladt stål med bred ryg 
og smal forkant og er fæstnet i støbte holdere.

Fra Vester Ulslev. Stiftsms. nr. 32.486.

(26)
2-rækket radrenser fabrikeret af smedemester 
og maskinbygger P. Pedersen, Stokkemarke. 
Stel og forvogn af vinkeljern, hjul af fladjern 
med støbte nav. Skær og ruller anbragt på en 
»parallellogram-ramme« af firkantjern. Alle 
skær er trekantskær, som kan stilles sideværts, 
op og ned samt tillige mere eller mindre stejlt 
i forhold til jordoverfladen ved den halvcir
kulære skærarms forskydning i et klemleje. 
Rullerne, eller tallerkenerne, er fjedrende for 
at forhindre fastklemning af sten. Midterop- 
hejs ved halvcirkelhjul og kæde. Tandstangs
indstilling i venstre side ved akselen. Blå- og 
rødmalet. På værktøjskassens låg: »STOKKE
MARKE«. Patent Nr. 66307. P. Pedersen.

Radrenseren er den sidste, som smedeme
ster Pedersen lavede, før han gik over til at 
fabrikere traktor-radrensere.

Radrenseren er brugt på en gård i Stokke
marke. Stiftsms. nr. 32.482.

(27)
Efter radrensningen stod roemarken med ræk
kerne som smalle grønne striber parat til lug
ning og udtynding, et tidkrævende arbejde. 
Men eftersom sukkerroen er en ret hurtig
voksende plante, måtte roelugningen alligevel 
være tilendebragt på relativ kort tid, og ved 
hjælp af først svensk, derefter polsk indført 

arbejdskraft var det anseelige arbejdsstyrker, 
der rykkede i marken ved roelugningen og 
ligeledes senere ved optagningen.

Det var akkordarbejde og dels herfor, men 
også for en bedre ukrudtsbekæmpelse end de 
3- og 4-sidede hakker, eller vel nærmere skra
bejern, kunne præstere, begyndte man at eks
perimentere med andre typer roehakker, og 
bøjlehakken med eenægget blad blev resulta
tet. En strøm af roehakker flød ud over lan
det, tilsyneladende flest fra jyske virksomhe
der, alle fabrikeret efter samme princip: et 
træskaft med en støbt eller smedet svanehalset 
jernbøjle, hvorpå var naglet, skruet, boltet, ud- 
smedet eller patentsamlet et tværstillet blad 
ca. 15-18 cm i arbejdsbredde med mere eller 
mindre trekantspidsede ender. En del af disse 
hakketyper var hensigtsmæssigt formet, omend 
nogle var bedst egnet til svær jord, andre til 
lettere arealer, men ikke så få hakker påkald
te den tanke, at fabrikanten i alle fald ikke 
var henvist til at tjene sit udkomme i roe
marken.

I mangfoldige år brugtes den korte hakke, 
der bevirkede tusinder af smertende rygge og 
stive ømme lårmuskler og i mange tilfælde 
også hovedpine og nakkesmerter. Intet andet 
arbejde i Danmark har i den grad stillet krav 
til udøverne i retning af at kunne udholde 
»værket« som roelugning med kort jern. Da 
tilgangen af udenlandsk arbejdskraft stagnere
de, og roemarkernes pasning efterhånden 
overtoges af »os selv«, vandt den langskafte- 
de roehakke - langt jern - mere og mere ind
pas og blev sluttelig enerådende.

Jyske roehakker, fra oven fra venstre Stifts
museets nr. 32.483 - 32.229 - 29.945 - 25.279 
29.498.

(27)
Den måske mest velegnede roehakke til lol- 
land-falsterske jorder fremstilledes naturligt 
nok af en lokal smedemester, August Olsen, 
Egebjerg, senere Sdr. Alslev, Falster. I »Sta
tens Redskabsprøver«, 6, 1915 omtales Aug. 
Olsens hakker, både med langt og kort skaft, 
på en særdeles rosende måde.

En senere type hakke fra Aug. Olsen var 
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vel meget nær det ideelle. Den havde udskif
teligt blad med spidsere æghjørner og en ud
videt slids i overkanten passende til svanehals
bøjlens kileformet udsmedede næb, der med 
et par lette slag fæstnedes i bladets slids. Den
ne type hakke med langt skaft var velegnet 
til den af landbrugskonsulenter anbefalede 
»pendul-hakning«, der nærmest kan betegnes 
som en »skub-træk-skub-træk...« metode. En 
arbejdsmåde, som dog ikke synes at have haft 
nogen udbredelse i praksis.

(28) 
»Roecyklen«.

Uddrag af »Statens Redskabsprøver« 43. be
retning, 1927, side 49.

»Støt«. Apparat til brug ved roelugning. An
meldt af forpagter, landbrugslærer J. A. Laur
sen, Søllested. Opfunden af Anton Olsen, Søl
lested. Vægt ca. 15 kg, pris ca. 35 kr. Appara
tet tjener til at støtte eller delvis bære arbej
deren under roelugningen. Det består af sta
tiv og bæresele, der hviler på to hjul. Bære
selen er en bred gjord, som anbragt under 
bryst og mave fortrinsvis optager overkrop
pens vægt, en rem om hver arm ved skulde
ren samt en omgangsrem bestemmer appara
tets plads i forhold til kroppen. Der findes 
desuden en rygplade, og stativet presses mod 
kroppen ved hjælp af et par snorstrammere 
af samme slags som dem, der anvendes ved 
spænding af klingen på en buesav. Stativ og 
sele bæres af to almindelige cyklehjul uden 
slanger og gummiringe.

Det er hensigten, at der hele tiden arbej
des i krybende stilling og bruges kortskaftet 
hakke. Da overkroppen bæres af selen, har 
arbejderen begge hænder fri, disse såvel som 
øjnene er stadig i nærheden af planterne. Det 
angives, at lugning og udtynding kan udhol
des flere timer daglig, end hvor arbejderen 
går bøjet eller skiftevis i gående, bøjet og i 
krybende stilling.

Apparatet kan desuden udstyres med en 
art solskærm. Det synes nødvendigt, at ar
bejderen forsynes med puder eller lignende 
til beskyttelse af knæene.

Der er kun lavet få apparater, og disse er 

ikke fabriksmæssigt fremstillede. I sommeren 
1926 blev støttestativet anvendt og forevist 
nogle steder på Lolland, Langeland og Sjæl
land.

Efter at apparatet var prøvet, meddelte an
melderen, at »Støt« nu fremstilles helt af 
jern og er således konstrueret, at manden, lig
gende i apparatet, let kan indstille hjulene i 
den for ham passende højde. »Støt« bliver 
nu forsynet med knæbeskyttere og koster 
48 kr.

Denne sidste meddelelse synes at svare ret 
nøje til den her afbildede model. - I beret
ningen om arbejdsudførelsen lægges af dom
merne især vægt på kvaliteten af arbejdet, 
medens de roearbejdere, som senere anskaf
fede sig »Roecyklen«, uden tvivl har tænkt 
mere på kvantiteten. Det anføres også, at 
opfinderen ved støtteapparatets hjælp kunne 
præstere det samme som den hurtigste af de 
professionelle roekarle, men at een af roe- 
karlene, der anvendte stativet, efter kort tids 
forløb arbejdede hurtigere end opfinderen.

Fra Bannerup, Nr. Kirkeby sogn. Stiftsms. 
nr. 32.467.

(29)
I efteråret, når sukkerroerne skulle tjene de
res formål som råmateriale i sukkerfabriker
ne, begyndte den mest slidsomme del af ar
bejdet - optagningen. Det var strengt krops
ligt arbejde at grave sukkerroer op, omend 
det ikke var nær så smertefuldt for ryggen 
som lugearbejdet, så skulle der dog et godt 
helbred til, eftersom vejrbetingelserne oftest 
var regnbyger, slud og våd jord. Vel var det 
behageligere i tørvejrsperioder, men så blev 
hænderne i langt stærkere grad angrebet af 
roebladenes safter og fyldtes hurtigere med 
dybe blødende sprækker og revner.

I begyndelsen gravede man roerne op med 
dertil fremstillede spader som typen til ven
stre, der var lavet med løst drejeligt tråd pas
sende til både højre- og venstrehåndede. El
ler man brugte let ændrede halvslidte dræ
ningsspader som typen til højre.

Stiftsms. nr. (venstre) 8.405, (højre) 8.404.
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(30)
Efterhånden lod sukkerfabrikerne fremstille 
de såkaldte roegafler, som udleveredes til roe
dyrkerne. Gaflerne var lettere at arbejde med, 
da jorden ikke satte sig fast på dem som på 
spaderne. Roegaflen blev introduceret i Dan
mark i 1883.

Gaflen trådtes ned tæt ind til roen; med 
den ene hånd trak man i toppen, medens den 
anden hånd på skaftets håndtag førte dette 
nedad mod jorden, derved vippedes roen løs. 
Den løftedes op, og den vedhængende jord 
blev banket af ved at slå roen imod redska
bets skaftdølle.

Roegaflerne fremstilledes i både højre- og 
venstrehåndede eksemplarer som de gengivne, 
hvor den til venstre er den højrehåndede, fra 
Maglemer sogn, Stiftsms. nr. 28.433, og den 
til højre er til en »venstremand«, fra Ette- 
have, Slemminge sogn, Stiftsms. nr. 31.113.

(31)
Det var sendrægtigt at grave roerne løse, og 
naturligvis måtte det afføde andre redskaber 
og metoder til at løsne roerne fra den muld, 
de så stædigt holdt ved. Som en gammel smed 
udtrykte det: »Det var ingen sag, hvis ikke 
roerne stod i jorden«. Måske var det ham, 
der lavede det beskedne smedearbejde til den
ne roeløsner.

En stump stålplade, forneden ombøjet og 
pånittet en vinge af et gammelt plovskær, for
oven med en solid tap og møtrik fastgjort i 
en egetræs hegnspæl. Fortil et stræktøj til en 
tohesteshammel, bagtil som håndtag plovstjer
tene fra en gammel træplov, - og med lidt 
øvelse svipper roerne op i lange rader.

Fra Frejlev, Kettinge sogn. Stiftsms. nr. 
32.472.

(32)
Gammel tysk svingplov omdannet til roeplov 
ved at hæve stjertene lidt og erstatte selve 
plovlegemet med den lodrette vinge, der løs
ner roerne, den er fastspændt med plovens 
langjernsbøjle, ellers er det øvrige uforandret, 
dog mangler forhjulet.

Fra Skovbølle, Købelev sogn. Stiftsms. nr. 
32.475.

(33)
Der synes at have været flest roeplove med 
bred plade til at fæste løftevingen på, den 
brede plade var også nemmere at holde i ret
ningen. Grundlaget for den afbildede plov har 
efter alt at dømme været Mullerup-ploven. 
Mange brugere foretrak at have et tallerken
skær som forstyr, det gav roeploven en mere 
støt gang.

Fra Hillestrup, Idestrup sogn. Stiftsms. nr. 
32.474.

(34)
Magelighed er en god ting. Måske man der
for også lavede roeplove på 4 hjul, så kusken 
kunne køre med og siddende på apparatet di
rigere slagets gang.

Smeden og huggehusmanden har her frem
bragt et solidt stykke redskab, som tillige har 
været udmærket i brug, soliditeten gælder dog 
ikke de to uens støbte forhjul, der har fået 
en ekstra smedet ring omkring for at holde 
sammen på bruddene. Trekantskærene på de 
svære buede arme, som går i jorden, er næ
sten helt afslidte. Armene kan stilles i højden 
ved en lang stangbolt, og de kan ved kæde
trækket stilles i mere eller mindre skrå stil
ling i kørselsretningen. Endvidere findes dyb
deregulering ved en tandstang, som også hæ
ver roeløfter-armene fri af jorden, når kusken 
ved hver vending står ned af apparatet og 
vipper tandstangen vandret.

Fra Branderslev. Stiftsms. nr. 18.835.

(35)
De firhjulede roeløftere blev fremstillet rundt 
om i landet. På Lolland fabrikeredes de af 
smedemestre i Døllefjelde, Vejleby og Bran
derslev. Disse maskiner var næsten ens ud
formet over hele landet, hvad der er ret na
turligt, eftersom de skulle yde det samme ar
bejde. Et fællestræk til forskel fra den »hjem
mestrikkede (fig. 34) var, at kusken kunne 
hæve skærarmene fri af jorden med tand
stangs-håndtaget uden at forlade sit ophøjede 
stade.
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Sukkerroeløsneren »Døllefjelde« fremstillet 
af smedemester P. Pedersen, Døllefjelde, be
dømt af »Statens Redskabsprøver« 1916.

Efter foto tilh. smedemester P. Pedersen, 
Stokkemarke.

(36)
Efterhånden vandt den tohjulede roeplov dog 
mere og mere terræn. Prototypen synes at 
være: Sukkerroeløsneren »Sterling«, forhand
let af F. Portefee Bahnsen, Kjøbenhavn, og 
fabrikeret af A/B J. Benson, Malmø.

Den består af et støbeståls fortøj, som er 
drejeligt om en let nedadskrånende tap på 
selve plovlegemet af smedejern. Trekantskæ
rene, hvorimellem roerne tvinges op, er be
fæstet på et rundbuet stel af svært jern, det 
kan dybdereguleres ved et vandret fladjerns
håndtag med huller til en løsbolt. Jo mere 
håndtaget skydes fremad, desto dybere går 
ploven i jorden.

Sterling-roeploven blev meget anvendt. I 
1916 blev den afprøvet bl. a. på Maribo La
degård, hvor den dog ikke fik ubetinget ros.

Fra Skovbølle, Købelev sogn. Stiftsms. nr. 
32.479.

(37)
Roeploven »Sterling« blev som alle andre fa
briks-redskaber i de dage hurtigt efterlignet. 
Denne roeløfter af Vejleby-type (F. C. Møl
ler, Vejleby) er stort set samme redskab som 
»Sterling«, men har med undtagelse af hjul
navene smedet forvogn, der på grund af den 
større højde må anses for en væsentlig for
bedring, idet den ved at gå fri af roetoppen 
ikke beskadigede denne. Herved blev der ikke 
så stor mulighed for sammenslæbning, og jo 
færre brækkede roetoppe, desto nemmere var 
det at tage roerne op. Det betød mindre for
tjeneste for roearbejderen, når der var for 
mange roer uden top, man ville helst hive 
dem op ved »hårene«.

Fra Udstolpe, Slemminge sogn. Stiftsms. nr. 
32.478.

(38)
Når roerne var løspløjede, kom håndarbejdet 
med at tage dem op, en eller to i hver hånd 

alt efter størrelsen af hænderne og roerne, og 
ved at holde i toppen klaskede man roerne 
nogle gange sammen for at få jorden til at 
falde af, hvad der godt kunne være forbun
det med vanskeligheder, når jorden var leret 
og våd.

Medens man gravede roerne op, var det ko- 
tume at lægge dem i en oval kreds og efter 
aftopningen at kaste roerne ind i centrum i 
en bunke eller »roehokke«, som det hedder i 
lollandsk dialekt.

Efterhånden blev den almindelige frem
gangsmåde efter løspløjningen at tage et vist 
antal rækker sammen, 12 - 14 eller 16, oftest 
dog 12, det kaldtes en dræt eller et slag.

Drevne roearbejdere, som vidste, at ved ak
kordarbejde betyder hver overflødig bevægel
se eller uhensigtsmæssig metode mindre dag
løn, havde deres bestemte arbejdsgang. Med 
12 rækker roer startede man til venstre med 
nr. 3 og 4 og trak f. eks. ca. 40 meter ned i 
marken passende til 5 bunker, gik tilbage 
med række nr. 9 og 10, fortsatte fremad igen 
med nr. 5 og 6, retur med 7 og 8 for at slut
te med 1 og 2 og retur med 11 og 12. Roerne 
lå nu i to rækker med ca. 2 meters afstand, 
med toppen udefter og med roerne ind mod 
midten af slaget eller dræten, hvor der imel
lem blev revet bunkepladser fri for løse roe- 
blade. Når toppen nu skulle hugges af roer
ne med en tilpas bladskive, var det normalt 
at holde roekniven i højre hånd og roen i 
venstre hånd, hvormed man også kastede roen 
hen på bunkepladsen. Den før beskrevne ræk
kefølge ved optagningen bevirkede, at man 
ved aftopningen hele tiden let og ubesværet 
kunne tage roerne, uden at de bandt hveran
dre, idet man nu arbejdede sig modsat optag
ningsretningen. Det kunne gå så hurtigt med 
at »hugge roer af«, at en anden generations 
polsk »roepige« har præsteret at have 2 roer 
i luften på vej til bunken, medens hun hug
gede toppen af den tredie. En sådan præsta
tion afhang dels af øvelse og dels af en ar- 
bejdstrænet krop, men også lige så meget af 
det rette værktøj - roekniven.

Her ses et udvalg af forskellige roeknive. 
Der har ligesom ved roehakkerne været delte 
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meninger om form og materialer. Bagenden, 
»låret« af gamle leer blev ofte brugt, eks. 
midt i nederste række. De seks viste roekni- 
ve med tynde forholdsvis lette klinger er la
vet til foderroer, men da man begyndte at 
dyrke sukkerroer, har knivene selvsagt været 
brugt til aftopning af begge roearter.

Fra venstre Stiftsms. nr. 29.943 - 29.944 
29.942 - 25.715 - 25.275 - 31.269.

(39)
Sukkerroerne er af betydeligt hårdere stof end 
foderroer, og for at kunne hugge en sukker
roetop af i eet hug må kniven have en vis 
tyngde og en bestemt slibningsgrad og være 
af så godt stål, at den kan holde sig skarp. 
For hvem, der ikke brød sig om at kravle på 
knæene, var det en fordel at kunne tage roen 
op til sig med spidsen af kniven, f. eks. den 
til venstre i øverste række, krogspidsen er dog 
ikke rigtig egnet, og selve kniven er af alt for 
tyk og tung stålplade. Af samme materiale er 
den næste i rækken, som har haft en opsam
lerspids i nakken, kniven skal altså vendes to 
gange for hver roe, det er ikke noget for en 
akkordarbejder. Nr. 3 i øverste række er be
regnet til at aftoppe roen, medens den ligger 
på jorden; også for langsommeligt.

Til venstre nederst en ret god roekniv, for 
hvem der foretrækker at kravle på knæ, hvor 
man kan nå roerne uden at »fiske« dem med 
kniven. Den seglformede roekniv blev dog of
test den foretrukne af professionelle roearbej
dere, den var nem at fiske med, og trods den 
relative lethed var slibningen tilpas for at kun
ne flække bladskiven af i eet hug.

Fra venstre Stiftsms. nr. 21.704 - 21.705 - 
21.702 - 21.703 - 21.706.

(40)
August Olsen, Egebjerg, lavede foruden sine 
roehakker også roeknive. Den krumme model 
nederst blev ingen »mærkevare«, men den 
øverste, som var et fortræffeligt værktøj, kon
kurrerede i udbredelse med den seglformede 
roekniv. Aug. Olsens roeknive med det let 
spidsende blad havde alle de betingelser, man 
kunne stille til en roekniv til akkordarbejde. 
De var som alt hans roeværktøj indstemplet 
A O. (Illustration fra »Statens Redskabsprø
ver« 12, 1916).

Når roekniven havde gjort ende på mark
arbejdet, og sukkerroerne lå afhuggede i hok- 
ker, i de senere år med toppen, »roebladene«, 
samlet i bunker, kom det sidste håndredskab, 
roegreben, i brug, først ved pålæsning og se
nere ved aflæsning på sukkerfabriken, her tog 
maskinerne sig af den videre og endelige be
handling.

I nutiden udfører maskiner af sære kon
struktioner så at sige alt arbejdet i roemarker
ne, hvor der før af mange, mange mennesker 
blev slidt og slæbt, til der næsten ikke var et 
sted i kroppen, hvor det ikke gjorde ondt. 
Selv spædbørn måtte med i marken, de kun
ne ikke overlades til dem selv i landarbejder- 
hjemmene, der stod tomme, medens alle be
boere gik i roerne.

Ejendommeligt nok kendes ikke et sprog
ligt begreb som »roearbejde« i den lollandske 
dialekt. Man gik i roerne, eller man var i ro
erne, man skulle i roerne, man havde været 
i roerne. Såvel som de på sukkerfabrikerne 
sæsonbeskæftigede arbejdere var »på kampag
nen«.
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Træk af sukkerroedyrkningens 
historie i vort århundrede

Af H. H. Holme Hansen

H. H. Holme Hansen var i 1906 land
væsenselev på Kringelborg, en af Fre
derik Tesdorpfs falsterske gårde. Han 
blev landbrugskandidat i 1911 og vir
kede derefter som planteavlskonsulent 
på Lolland-Falster fra 1919 til 1965. 
Han har således oplevet to trediedele af 
sukkerroens historie i denne landsdel. 
Nedenfor fortæller han erindringer og 
træk fra denne lange udvikling.

JORDBEHANDLING OG 
MASKIN ANVENDELSE

I Tyskland, hvorfra vi fik sukkerroerne, 
blev en dybtgående og grundig jordbe
handling regnet for en vigtig side af dyrk
ningen. En dyb efterårspløjning og gen
tagen dyb harvning umiddelbart før roer
nes såning var almindelig praksis. Til 
begge dele brugte man i store bedrifter 
dampkraft. Den blev også prøvet her
hjemme af Erhard Frederiksen på Nøb
bøllegård (se s. 24) og på enkelte andre 
godser med godt resultat i henseende til 
arbejdets kvalitet, men dårligt hvad an
går bekostningen. Dampkraften var for 
dyr, og så måtte hestene, og dem havde 
man jo, tage slæbet. Det måtte de lige til 
1918-19, da de første traktorer kom frem 
ved Den første Verdenskrigs afslutning. 
Englænderne havde allerede i 1914 byg
get traktorer på larvefødder, såkaldte 

tanks, til militær brug. De kom både i en
gelske og tyske konstruktioner til at spil
le en stor rolle i krigen 1914-18 og var 
forløbere for landbrugstraktoren. Den fik 
hjul i stedet for larvefødder.

Plove. Fra Tyskland fik vi forskellige an
dre maskiner og redskaber til brug i suk
kerroemarkerne. Rud. Sachs universal- og 
svingplov og såmaskiner f. eks. Plovene 
var almindeligt brugt på Lolland-Falster 
indtil omkring århundredskiftet, da ame
rikanske svingplove med støttehjul kom 
frem.

Kringelborg i 1906 var som de andre 
tesdorpfske gårde bagefter, hvad maski
ner og redskaber angår. Her brugtes /. 
eks. endnu Rud. Sachs plove med kort, 
stejl muldfjæl, vanskelige at pløje med i 
sammenligning med de amerikanske 
svingplove. På den anden side må det si
ges, at var materiellet ikke tip-top moder
ne, så var det i fin orden og gjorde god 
fyldest, som det var.

Med traktorerne kom både een- og fler- 
furede plove. Udviklingen af disse har 
ført til de 5-6-furede plove, som i dag 
bruges mange steder.
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Harver. Svenskharven, sæddækkeren, Ho
wards eller Spidsharven og Let- og Frø
harven var i mange år de mest gængse 
harvetyper. Fogs patentharve, en svensk
harve på hjul, blev brugt adskillige ste
der. Så kom kort efter århundredskiftet 
fjedertandskultivatoren. Den fandtes både 
med og uden hjul og afløste svenskhar
ven, som gik helt ud af billedet, da trak
torerne holdt deres indtog og gjorde det 
endeligt af med både den og sæddække
ren på grund af deres tilbøjelighed til at 
„slæbe“.

Tromler. Cambridgetromlen var den mest 
anvendte. Crosskilltromlen og ringtrom
len sås tidligere her og der, men de er 
nu helt forsvundet fra maskinparken. Let
eller glattromler brugtes og bruges nu og 
da særlig ved afsamling af sten.

Radrensere. Omtrent samtidig med suk
kerfabrikken Højbygårds start begyndte 
smed Christoffersen fremstillingen af Ho- 
leby-radrenseren, der i 30-40 år næsten 
var enerådende. Den havde skærene an
bragt på lodret bevægelige arme. Skærene 
kunne til en vis grad tvinges i jorden ved 
belastning med jernlodder.

Kringelborg 1906: Det meste af somme
ren gik for Rasmussen (en af de andre 
landvæsenselever) og mig med at radren
se sukkerroer. Dem havde vi 65-75 ha af. 
De skulle radrenses tre gange, så der var 
nok for os at gøre. At Rasmussen og jeg 
blev parret sammen her, skyldtes nok, at 
Rasmussen, der var et par år ældre end 
jeg, var kendt med arbejdet og måtte an
ses for en sikker mand ved bagstyret af 

den firerækkede Holeby-radrenser. Jeg 
fik nok forstyret, fordi mine små heste 
formodedes at træde færre roer ned end 
et par store bredbenede. Det siger næ
sten sig selv, at det var sløvende, næsten 
søvndyssende, dag efter dag at gå bag 
radrenseren. Langsomt måtte det gå sær
lig i tredje omgang. Rækkeafstanden var 
i to af tre marker ikke 47, men 36 cm, 
og ukrudtet stort. Vi måtte tit holde stil
le for at rense skærene for ukrudt. Ud
tynding og hakning klarede 6 svenske 
roepiger med hjælp af nogle husmænd 
og deres koner og enkelte udefra kom
mende kvinder.

Holeby-radrenseren var et udmærket red
skab for sin tid. Den afløstes omkring 
Den første Verdenskrigs afslutning af nye 
typer af radrensere, en- og flerrækkede 
med skærene anbragt på en fast ramme, 
så de kunne tvinges i jorden af manden, 
der kørte og styrede radrenseren.

I dag radrenses næsten alle roer pr. 
traktor med for-, under- eller bagmonte
ret radrenser.

Optagning og aftopning. Optagning af ro
erne foregik i mange år med hånden. 
Man benyttede til arbejdet en togrenet 
roegaffel eller spade. Roerne blev banket 
mod roegaflen for at få noget af jorden 
til at falde af, og roerne lagt i bunker eller 
rækker. Toppen blev hugget af med en 
kraftig roekniv, og roer og top lagt i 
rækker eller bunker hver for sig. Senere 
løftedes roerne med en roeplov.

Kringelborg 1906: Sukkerroekørsel var 
hårdt arbejde. Akkorden var 6 læs pr. 
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dag, og det var store læs på stive kasse
vogne med to par sæthaver. Først skulle 
roerne læsses i marken og derefter læs
ses af på fabrikken, begge dele med roe
greb. Der skulle fart på fra morgenstun
den for at holde akkorden. Det gik endda 
i den første del af kampagnen, mens da
gene var lange, men det blev sværere og 
sværere, jo tidligere mørket faldt på, og 
jo mere våd roejorden var. En forholds
vis lille regnbyge var nok til at gøre jor
den så fedtet og tung, at de to kuske, der 
kørte sammen, måtte have forspandskro
gen frem og hjælpe hinanden ud af mar
ken. Det tog også tid. - Roebanen gik 
lige forbi gården, men det var forbeholdt 
Orupgård og Brændte Ege og vistnok en
kelte andre herregårde at få roerne trans
porteret på den. Roeaffaldet fik vi der
imod leveret på klatrespor langs affalds
kulen og altid om søndagen. Det var vi 
lærlinges arbejde to og to at tømme de 
15-20 sporvogne for affald. Det fik vi 
hver 4 kr. for, ikke meget i forhold til 
slæbet, men meget i forhold til dagløn
nen på den tid af året, kr. 1,25, så vi på
tog os det gerne.

Håndoptagning og håndaftopning har 
indtil for en halv snes år siden været 
praktiseret flere steder, hvor der var folk, 
der gerne ville tage det forholdsvis stren
ge arbejde med tilsvarende fortjeneste, 
men maskinaftopning og maskinoptag- 
ning er ellers en ret gammel historie, som 
tog sin begyndelse i 30erne og nu bruges 
overalt.

Det sidste nye på dette område er con
taineren, der aftopper, løfter, renser og 
læsser roerne i tippelig vogn i samme ar

bejdsgang. Den har fundet indpas på næ
sten alle store gårde. På mange mindre 
gårde foretager man aftopningen i een, 
løftningen, rensningen og læsningen i en 
anden arbejdsgang. Også her aflæsses ro
erne mekanisk i bunker eller batterier, 
hvorfra roerne læsses med læssegrabbe. 
Roegreben, som i mange år var et af de 
mest brugte redskaber i roemarken, bru
ges nu kun undtagelsesvis. Godt det sam
me! Roegreben har mange dårlige rygge 
på samvittigheden.

Såmaskiner. De første radsåmaskiner var 
tyske, men danske kom hurtigt frem, idet 
man først i Stubbekøbing, siden i Hole
by begyndte at lave såmaskiner. En tysk 
såmaskine, Saxonia, konkurrerede i man
ge år stærkt med de danske fabrikater 
og var velanskreven hos mange land
mænd.

Kringelborg 1906: Den dag, 3. maj, jeg 
ankom, såede man sukkerroer. Det fore
gik som på næsten alle lolland-falsterske 
herregårde dengang med en 8-rækket rad
såmaskine med forstyr. En af husmænde- 
ne, Peter Krøjer, var styrmand. Henrik
sen kørte hestene, og roeforvalter Søren
sen gik bagefter maskinen med et spyd i 
hånden til at rage kvikrødder o. dsl. væk, 
for at såtragtene ikke skulle slæbe. Det 
gik fint, og det gik stærkt, halvt i trav, 
men det var også et godt sammenkørt ar
bejdshold. Det havde gjort turen gen
nem alle kornmarkerne og fortsatte nu i 
de tre roemarker. Peter var en sur rad, 
men en dygtig styrmand. Maskinens spor 
stod snorlige fra Grønsundsvej til Ged- 
servej, en strækning på 7-800 m. Det lag-
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Læsning af roer. Torslunde, 1930erne.

de mange vejfarende mærke til. Vendte 
Henriksen for brat eller ikke brat nok, 
svovlede Peter Krøjer. Det rørte ikke 
Henriksen. Han var vant til det. Søren
sen, der ikke havde liner eller styr at 
støtte sig til, hagede, når lejlighed gaves, 
spydet fast i maskinen og lod sig slæbe 
med af den.

Nu sås det allermeste sukkerroefrø med 
enkornssåmaskiner, der lægger frøene en
keltvis med bestemt afstand mellem frø
ene. Frøene er helt overvejende enkimede, 
så udtyndingsarbejdet tager gennemgåen
de kun mellem 1/2 og 1/3 af den tid, den 
tog for 30-40 år siden, da den almindelige 
udsædsmængde var 20-25 kg ubehandlet 

frø pr. ha mod 3-4 kg behandlet frø i 
dag. Ved såning af det monogerme roe
frø på 15-18 cm afstand og båndsprøjt
ning er der mulighed for at spare udtyn
dingen. Det er allerede praktiseret adskil
lige steder.

KALKMANGEL

I årene omkring 1920 var der i mange 
sukkerroemarker på Lolland og Falster 
store bare pletter og partier med små 
forkrøblede roer. Det siger sig selv, at 
disse pletter i høj grad var med til at 
sætte udbyttet ned. Alle landmænd var 
da også utilfredse med det. At pletterne 
var meget udbredt fremgår bl. a. af nogle 
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bemærkninger af formanden for De sam
virkende lolland-falsterske Landbofor
eninger, hofjægermester Adolf Tesdorpf, 
Pandebjerg, ved foreningernes delegeret
møde i efteråret 1919. Han sagde ifølge 
referat i Maribo amts økonomiske Sel
skabs årbog for samme år bl. a., at be
tegnende for årets sukkerroemarker var 
store golde pletter, der sandsynligvis først 
og fremmest skyldtes kalktrang, men og
så en svampesygdom, rodbrand, der var 
påvist på mange roer.

Når man trods udtagelse af mange jord
prøver til kalktrangsbestemmelse ikke var 
sikker på, at kalkmangel alene bar skyl
den for de dårlige roer, var grunden den, 
at den på det tidspunkt anvendte meto
de til kalktrangsbestemmelse, den Harald 
Christensenske Azotobactermetode, var 
ufuldkommen. Den skilte tydeligt de sure 
fra de alkaliske jorder, men de mellem
liggende neutrale jorder sagde den ikke 
noget sikkert om. Hertil kom, at man 
endnu på det tidspunkt ikke var klar 
over, at kalktrang var ét på lerjorder, no
get andet på sand- eller mosejorder, så
ledes at forstå, at lerjorder og de afgrø
der, der fortrinsvis dyrkes på dem, kræ
ver et større kalkindhold end sand- og 
humusjorder og de afgrøder, der almin
deligvis dyrkes på dem. Det havde med
ført, at mange lerjorder, der trængte til 
det, ikke var blevet kalket. At det i krigs
årene 1914-18 havde været næsten umu
ligt at få gødningskalk, som jordbrugs
kalk dengang kaldtes, gjorde ikke sagen 
bedre.

Det var, så mærkeligt det end lyder, fru 
Sofie Rostrup, Statens plantepatologiske 

Forsøg, Lyngby, der bragte os ud af den 
blindgyde, vi var kørt ind i på kalk
spørgsmålets område, da hun i sommeren 
1920 kom hertil for at se på en lollandsk 
landmands helt elendige sukkerroer. Ef
ter at hun havde været gennem marker
ne med ejeren, spurgte han: „Nå, hvad 
mener fruen så, der er i vejen med mine 
roer?“ „Ja, hr. Møller“, sagde den be
skedne og forsigtige fru Rostrup, „jeg 
kan se, at det ikke er skadedyr, og de er 
jo mit speciale, der ødelægger Deres ro
er, men jeg har også bemærket, at næsten 
alle roerne er angrebet af rodbrand, en 
svampesygdom, der ødelægger planternes 
rødder, så de forkrøbler, og væksten går 
i stå. Den sygdom skyldes tit kalkman
gel, og kan altså kureres ved tilførsel af 
kalk. Jeg vil foreslå, at De giver Deres 
jord kalk“. Det gjorde Møller, og i løbet 
af forholdsvis få år bedredes hans roer. 
De bare pletter forsvandt, og roerne stod 
ikke meget tilbage for naboens roer.

Møllers tilfælde var kun ét af mange. 
Virkningen af den kalk, der i sin tid var 
tilført i mergel (se s. 20), var ved at ebbe 
ud, uden at man var klar over det og 
parat til at tilføre kalk igen.

Hvad med kalkslammen? vil nogen spør
ge. Den fandtes naturligvis også den
gang, men i hvert fald på Lolland var den 
indtil 1921 næsten udelukkende anvendt 
på sukkerfabrikkernes gårde, enten fordi 
de mente selv at kunne bruge den, eller 
fordi roedyrkerne ikke ville have den. 
Resultatet var blevet, at jorden på fa
brikkernes gårde var blevet overkalket, 
hvad man let forstår, når man erindrer, 
at kalkslammen på Nøbbøllegård ved Ho-
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Forårsbehandling med kultivator. 
Halsted Kloster 1932.

leby f. eks. gennem en rørledning var 
skyllet ud over markerne.

På den baggrund spurgte daværende 
bestyrer Lerche på Nakskov sukkerfa
brik ved et landbrugsmøde i foråret 1921 
i Nakskov de tilstedeværende landmænd, 
om de ikke kunne bruge kalkslammen, 
som han fandt var for god til at gå til 
spilde som fyld. Om bestyreren fik noget 
svar, husker jeg ikke, men det varede ikke 
længe efter fru Rostrups besøg, før der 
meldte sig så mange aftagere til kalk
slammen, at fabrikkerne let slap af med 
den. Landmændene opdagede hurtigt, at 
kalkslammen ikke alene var en fortræffe

lig jordbrugskalk, men også en god gød
ning.

SNEGLEBÆLGEN

Et foredrag af daværende bestyrer H. A. 
B. Vestergaard, Abed Planteavlsstation, 
om sneglebælg som grøngødning, holdt 
ved Landboforeningernes planteavlsmøde 
i Nykøbing i januar 1922, bidrog stærkt 
til at sætte fart i kalkningsarbejdet. Ve
stergaard havde i årene 1914-17 udført 
nogle forsøg med nedpløjning af snegle
bælg udsået i byg som gødning til suk
kerroer, med det resultat, at sneglebælgen 
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havde haft samme virkning som 200 kg 
chilesalpeter pr. ha, i visse tilfælde bety
deligt mere. Det lyder ikke af så meget 
i dag, men på den tid var kvælstofgødnin- 
gen både dyr og knap, så Vestergaards 
foredrag fandt vældig genklang hos hans 
tilhørere. Næsten alle lolland-falsterske 
landmænd såede i de følgende 20-25 år 
sneglebælg til grøngødning i en eller to 
marker. Det viste sig nemlig, at snegle
bælgen ikke alene, som Vestergaard hav
de sagt, var en god og billig gødning, men 
at den tillige var en udmærket efterårs
græsning, som både kvæg og heste fore
trak for det gamle græs og nykløveren.

En svaghed var der ved sneglebælgen. 
Den trivedes ikke lige godt alle vegne. 
Somme steder stod den tæt og kraftig og 
dækkede jorden som et tæppe, andre ste
der var den tynd og svag, atter andre ste
der manglede den helt. Jordprøveunder
søgelser viste, at sneglebælgens gode eller 
dårlige vækst skyldtes forskelligheder i 
jordens kalktilstand. Den stod kraftigt på 
stærkt alkalisk jord, jævnt godt på svagt 
alkalisk, halvdårligt på neutral og slet på 
sur jord. Denne svaghed ved sneglebæl
gen var landmændene ikke længe om at 
udnytte. De brugte den som kortlægger 
af jordens kalktilstand. De undlod at give 
kalk, hvor den stod godt. I betragtning 
af de store arealer, der på den tid træng
te til kalk, betød det en stor arbejdslet- 
telse og besparelse.

Samme år som Vestergaard holdt sit 
foredrag om sneglebælg, kom den Bill- 
mannske Brintionmetode til bestemmelse 
af jordens kalktrang frem. Den havde ikke 
som Azotobactermetoden et svagt punkt 
på midten, og den blev under navn af 

reaktionstalsmetoden i løbet af kort tid 
den eneste anvendte. At sneglebælgsmeto
den nu er lagt på hylden, skyldes dels, at 
sneglebælgen dårligt tåler sprøjtning med 
hormonmidler, dels at den lægger sig i 
vejen for en effektiv efterårsbehandling af 
jorden mod kvik.

„ROETRÆTHEDEN“

Trods sneglebælg og reaktionstal gik det 
ikke med lynets fart at få kalktrangen 
afhjulpet, og da jordens gødningskraft, 
der var stærkt forringet af krigsårenes 
knaphed på kunstgødning, ikke var sådan 
at få bragt på fuld højde igen, var roe- 
udbyttet stadig for lavt til, at folk var til
freds med det. Der var dem, der mente, 
at der måtte være en eller anden skjult 
årsag til, at roerne gav for lidt. Denne 
opfattelse gav daværende proprietær P. 
Christjansen, Thomasminde, Saltvig, ud
tryk for, da han sagde: „Det er roetræt- 
hed, der er årsagen“. - Dermed mente 
han, at vi havde dyrket sukkerroer så 
mange år på vore jorder, at sukkerroerne 
ikke længere kunne gro på dem. Jorden 
var roetræt. En tilsvarende dyrkningstræt- 
hed er velkendt for kløver og havres ved
kommende. Dyrkes de for tit på samme 
jord, mislykkes de. Jorden bliver kløver
træt eller havretræt, d.v.s. de to afgrøder 
angribes af nematoder, kaldet henholds
vis kløver- og havreål.

Christjansens teori fik ikke medhold 
hos „de kloge“, men han fik vakt suk
kerfabrikkernes interesse for sagen. De 
tilbød at bekoste en undersøgelse af den 
ved anlæggelse af forsøg, og så meldte de 
tvivlende teoretikere sig straks til tjeneste. 
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Der blev i 1922 anlagt 5 forsøg på jor
der, hvor der ikke tidligere havde været 
dyrket sukker- eller andre bederoer. For
søgene skulle ligge i 5 år og gennemføres 
sådan, at når de sluttede, havde man ud
byttet på jord, hvorpå der var dyrket roer 
i 1, 2, 3, 4 eller 5 år. Professor K. A. 
Bondorff ved Landbohøjskolen blev for
søgsleder, og den, der skriver dette, hans 
assistent. Sideløbende med disse forsøg 
udførtes en række andre forsøg med ud
tyndingsafstande, kunstige spring, dyb og 
let hakning, gødningsforsøg m. v. En 
række kalkforsøg i tilslutning til en lands
omfattende forsøgsrække blev også an
lagt.

Professor Bondorff holdt ved flere lej
ligheder, mens forsøgene var i gang, fore
drag om deres resultater, sidste gang ved 
Landboforeningernes planteavlsmøde i 
Nakskov i 1926. Nogen trykt beretning 
blev ikke forelagt, men det var for så 
vidt heller ikke nødvendigt, som forsøge
nes resultater var velkendt fra Bondorffs 
foredrag.

Hovedresultatet af de 5-årige forsøg 
var, at der ikke kunne påvises nogen roe- 
træthed. Roeudbyttet var lige stort uden 
hensyn til, om der var dyrket roer på 
samme sted ét år eller fem år i træk. Til 
gengæld viste de andre forsøg, at der var 
meget at vinde ved at give roerne en bed
re behandling ved kalkning, stærkere 
gødskning, omhyggeligere hakning og ud
tynding, afsætning af flere planter m. m. 
Blev det ikke forsøgsmæssigt påvist, 
fremgik det af mange iagttagelser, at også 
dårlig dræning mange steder var skyld i, 
at sukkerroerne groede for dårligt.

Spøgelset „roetræthed“ var dermed ma

net i jorden, og man kunne tage fat på 
at give roerne den bedre pleje, som for
søgene havde vist, de trængte til. Det var 
lettere sagt end gjort, da det kneb både 
med kunstgødning og mandskab til roe
markerne, men der var ingen vej udenom.

FORSKELLIGE PROBLEMER

I den følgende halve snes år gik det småt, 
ganske småt, fremad med roeudbyttet, 
indtil 1934. Da „slog lynet ned“. En som
mertørke, som vi ikke siden har haft ma
gen til, ramte landsdelen. Det var så tørt, 
at roerne „sov til middag“ både dag og 
nat. Samtidig satte et stærkt angreb af 
bedelus ind. Mange marker var sorte af 
lus. Væksten gik helt i stå. Et angreb af 
knoporme svækkede mange steder roerne 
yderligere. Udbyttet blev meget lille, 
mange steder under 100 hkg pr. ha. Ad
skillige landmænd fik ikke så mange roe- 
penge på sukkerfabrikken, at de kunne 
betale frø og kunstgødning med dem.

I årene indtil 1940 var sukkerroedyrknin
gen ikke ude for særlige vanskeligheder. 
Udbyttet svingede som sædvanlig fra år 
til år, men var gennemgående tilfredsstil
lende. Så brød Den anden Verdenskrig 
ud. Den betød ligesom krigen 1914-18 
bl. a. knaphed på kunstgødning, og så fik 
vi i 1941-44 voldsomme angreb af ådsel- 
billelarver. Dem havde vi set før, men 
hverken før eller siden angreb af tilnær
melsesvis den styrke som nu. Adselbille- 
larverne bekæmpede man med udstrøning 
af giftklid, en blanding af hvedeklid og 
Schweinfurtergrønt, men i den restriktio
nernes tid, som vi på det tidspunkt levede 
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i, kunne hvedeklid ikke købes i fri handel, 
kun pr. indkøbstilladelse. Den fik man i 
første omgang hos de landøkonomiske 
foreninger, senere på sukkerfabrikkerne. 
De sidste havde så nær føling med roe- 
dyrkerne, at den sidste ordning virkede 
langt bedst.

I samme periode havde vi også de hid
til stærkeste angreb af bedefluelarver. 
Mod dem havde vi ingen gode bekæm
pelsesmidler. Det har vi nu - heldigvis - 
da de er næsten årligt tilbagevendende.

Allerede i 1920erne, mens de omtalte 
5-årige dyrkningsforsøg var i gang, havde 
forstander Ernst Gram, Statens plantepa
tologiske Forsøg i Lyngby, som medlem 
af forsøgsudvalget, opmærksomheden 
henvendt på en gulfarvning af roetoppen, 
der tit sås i markerne i august-september, 
nu og da før. Efter at forsøgene var af
sluttet, fortsatte Gram disse studier ved 
årlige besøg her i landsdelen i høst og 
efterår uden at komme til noget afgøren
de resultat. Så sent som i 1937 var vi 
herhjemme mest tilbøjelig til at mene, 
at gulfarvningen skyldtes gødsknings- og 
nedbørsforhold. Omtrent samtidig kom så 
meddelelse fra Belgien eller Holland om, 
at man dér havde påvist, at gulfarvnin
gen skyldes en smitsom virus, der spredes 
fra frøroer af fersken- og bedelus. Man 
kaldte simpelthen sygdommen, for det var 
jo en sygdom, for virusgulsot. Der har 
været mange angreb af virusgulsot, vold
somst på Holebyegnen i 1945, på Sørup- 
egnen ved Maribo i 1949 og på Holeby
egnen igen i 1967. Nu holder man først 
og fremmest ved at sprøjte alle bedefrø- 
marker med lusdræbende midler i for
året og forsommer virusgulsoten sådan 

nede, at den kun rent undtagelsesvis spil
ler nogen afgørende rolle for udbyttet.

I 1950 var sort natskygge mange steder 
et besværligt ukrudt. Natskyggen er vel
kendt på marker, der er tilført slam- eller 
afskovlingsjord fra sukkerfabrikkerne. 
Den er ligesom sukkerroen en ynder af et 
højt reaktionstal og god gødningskraft, 
men den spirer sent og er ikke kommet 
frem ved første hakning. Anden hakning 
går sædvanligvis ikke så nær til roerne. 
Derfor undgår de natskyggeplanter, der 
står tæt ved roerne, tit hakken, og stryger 
man så tredie hakning, og det gjorde man 
allerede dengang mange steder, har nat
skyggen ro til under gunstige vækstfor
hold at vokse sig stor og stærk i løbet af 
eftersommeren. I 1954 f. eks. overvoksede 
de her og der roerne, så man, inden man 
kunne gå i gang med optagningen af ro
erne, måtte trække natskyggeplanterne op 
og køre dem bort. Det var ikke noget lille 
arbejde, da natskyggen har et stort rod
net, som tager megen jord med sig.

Nu har virksomme sprøjtemidler trængt 
natskyggen sådan tilbage, at den kun 
undtagelsesvis er en plage.

UDBYTTET

Hvad med udbyttet? Det er dog det, det 
til syvende og sidst kommer an på, vil no
gen spørge. En antydning, og ikke mere, 
af, hvordan det er gået med det, kan man 
få ved at sammenligne udbyttet i De lol- 
land-falsterske Landboforeningers gød
ningsforsøg i årene omkring 1920 med det 
tilsvarende i årene omkring 1965.

I 1919 var udbyttet 300, i 1920 229 og 
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i 1921 332 hkg roer pr. ha, i gennemsnit 
ca. 300 hkg pr. ha eller lidt mere, når 
man tager det særlig dårlige roeår 1920 i 
betragtning. I 1963, 1964 og 1965 var de 
tilsvarende tal 450, 439 og 348 hkg, i gen
nemsnit 412 hkg pr. ha. Tal, der nok er 
nogenlunde rigtige, da gennemsnittet for 
årene 1966-69 er 397 hkg pr. ha. Det er 
næppe meget galt at anslå fremgangen i 
roeudbyttet fra 1920 til 1970 til ca. 100 
hkg, eller ca. en trediedel. Fremgangen 
skyldes dels fremkomsten af mere yderige 
roestammer, dels roedyrkernes bedre be
handling af roerne i retning af kalkning, 
afvanding, gødskning og pasning i almin
delighed.

Roernes sukkerprocent er omtrent 
uforandret i samme periode. Også den
gang, i 1924 f. eks., var der sukkerroer 
med 19-20 % sukker i de stammeforsøg, 
som landboforeningerne udførte i samar

bejde med sukkerfabrikken „Nykøbing“, 
og der var i samme periode i tilsvarende 
forsøg stammer med 17-18 % sukker, 
d.v.s. at variationerne fra stamme til 
stamme og fra år til år var omtrent de 
samme dengang som nu. Merudbyttet af 
sukker i dag i forhold til dengang skyl
des først og fremmest merudbyttet af 
roer.

Medvirkende til det stigende sukkerud
bytte har fabrikkernes rationalisering og 
modernisering af selve sukkerfremstillin
gen været. En anden side af rationalise
ringen var nedlæggelsen af Højbygård og 
Maribo sukkerfabrikker i henholdsvis 
1960 og 1962.

Tilbage er kun de tre nedennævnte fa
brikker.

Et begreb om udbyttet i penge giver 
følgende tal for 1972, velvilligst stillet til 
rådighed af de respektive fabrikker:

Nakskov sukkerfabrik ..................
Sakskøbing sukkerfabrik ..............
Nykøbing sukkerfabrik

Hertil kommer roetop og roeaffald, hvis 
værdi selvfølgelig er lille i forhold til suk
kerets. Kan roetoppen ikke alle vegne 
udnyttes som foder, så kan affaldet altid

areal ha antal dyrkere udbetalt
12.000 16-1700 79 mill. kr.
9.130 1400 60 mill. kr.
6.000 16-1700 47 mill. kr.

gøres i penge ved salg til andre land
mænd eller fabrikkerne, der nu tørrer sto
re mængder affald til salg som tørfoder.
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S ukkerroedyrkningens arbej dskraft- 
problemer

Af Else-Marie Boyhus

1800-tallet var præget af en kraftig be
folkningstilvækst i store dele af Europa. 
I Danmark steg befolkningstallet således 
fra omkring 1 million omkring 1800 til 
ca. 2,5 millioner omkring 1900. Befolk
ningstilvæksten på øerne uden for Køben
havn var forholdsvis noget mindre, men 
dog voksede Lolland-Falsters indbygger
tal fra 52.896 i 1801 til 79.017 i 1850 og 
106.837 i 1901.

Indtil omkring 1870, hvor vandringerne 
fra land til by tog fart, blev størstedelen 
af den forøgede befolkning på landet, og 
landbruget havde reelt overskud af ar
bejdskraft i denne periode. Samtidig etab
leredes nye husmandsbrug især ved de 
store godser, der på denne måde sørgede 
for at beholde rigelig arbejdskraft. Men i 
1870erne sker der atter sammenlægnin
ger omkring storgodserne, og i tiden efter 
1885 går udstykningerne af husmands
brug så godt som helt i stå. Først ved ind
gangen til vort århundrede ændres denne 
udvikling.

I 1870erne begyndte afvandringen fra 
landdistrikterne; på landsbasis forlod godt 
37.000 mennesker landbruget i 1860erne, 
i 1870erne steg antallet til 90.000 og i 
1880erne til 150.000. De fleste søgte til 
byerne, og købstadsbefolkningens pro

centvise andel af den samlede befolkning 
voksede fra 24 % i 1860 til 38 % i 1901. 
På Lolland-Falster gik det dog ikke så 
hurtigt; købstædernes andel var i 1850 14 
% og i 1901 knapt 26 %, altså et godt 
stykke under landsgennemsnittet. Det 
hænger sammen med, at den industrielle 
udvikling på Lolland-Falster var svag i 
1800-tallet, og byerne kunne følgelig ikke 
opsuge så stor en del af befolkningsover
skuddet. Nogle blev på landet som dag
lejere og tyende, men et stort antal søgte 
bort fra landsdelen, og en ikke uvæsent
lig del af dem emigrerede til Amerika.

I perioden 1868-1900 forlod ikke min
dre end 13.550 mennesker Lolland-Fal
ster med kurs mod Amerika, heraf kom 
73 % fra landdistrikterne. På landsbasis 
tegner Lolland-Falster sig for det største 
antal emigranter overhovedet, og kulmi
nationen af denne usædvanlig store ud
vandring fandt sted i 1880erne, samtidig 
med, at der for alvor kom gang i de to 
meget arbejdskraftkrævende landbrugs
former: sukkerroedyrkning og husdyr
brug. Det lyder selvmodsigende, at denne 
landbrugsomlægning fandt sted samtidig 
med, at arbejdsstyrken gik ned. For Lol
land-Falsters vedkommende er det da og
så kun tilsyneladende, for nok mindskes

120



Sukkerroernes sommerpleje krævede mange 
hænder. Arbejdet blev udført af kvinder, børn 
og fremmedarbejdere. Fotografiet, der er fra 
o. 1900, viser Knut henborgs roehold. Foran 
hestene står forvalteren.

antallet af daglejere og helårsansat tyen
de, til gengæld vokser en anden arbejds
styrke, der bestod af kvinder, børn og 
fremmedarbejdere.

KVINDEARBEJDE
Det arbejde, som krævede så mange hæn
der, var malkning af et stadigt voksende 
antal køer og håndarbejdet i roemarker
ne: udtynding og hakning om sommeren 
og optagning om efteråret. Det er alt
sammen ensformigt, strengt og tungt ar
bejde, der tilmed for størstedelens ved

kommende må udføres i ubekvemme ar
bejdsstillinger, og det blev da også fra 
starten gjort til kvindearbejde! Det skete 
automatisk, uden debat og uden efter
tanke, sådan var det bare. Ingen ville 
dengang drømme om at bede en mand 
om at malke eller gå i roerne. Så sent 
som i 1915 skrev Chr. Sonne en bog om 
landbrugets forsyning med arbejdskraft, 
og heri hedder det: „Den krumbøjede 
stilling, som arbejdets gode udførelse 
kræver, kan mændene vanskeligt forsone 
sig med. De anser sig for diskvalificerede 
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dertil, idet de hævder, som jeg ofte har 
hørt det udtrykke, at mangle det ekstra 
hængsel i ryggen, som kvinderne må an
tages udstyret med“.

Da sukkerkommissionen i 1883 blev ned
sat, var sukkerroedyrkningens indflydelse 
på arbejderbefolkningen et af de proble
mer, den skulle tage op, og i 1885 kon
kluderede den, at sukkerroekulturen hav
de en gavnlig virkning, „idet den forøger 
årsfortjenesten for arbejderfamilierne i en 
ikke uvæsentlig grad, navnlig ved at give 
de svagere [!] kræfter lønnende beskæf
tigelse, og ved at fabriksarbejdet falder 
på en tid, hvor der ellers ikke er meget 
arbejde“.

Grundlaget for denne konklusion var 
et materiale, som kommissionen havde 
bedt amtmændene om at indsamle hos 
sukkerroedyrkerne, og nedenfor følger 
nogle smagsprøver fra Lolland-Falster.

Stiftamtmand Holsten: „ ... hvad jeg 
sætter meget pris på er, at den fattige hus
mand eller indsidder vil i reglen få en 
større indtægt derved, at hans børn fra 
omtrent 11 til 13 år, men især pigerne, 
som er de mest smidige, ville årlig i må
nederne juni og juli kunne tjene 1 kr. om 
dagen, som jo er en betydelig hjælp for 
en sådan familie, men dertil vil det være 
nødvendigt, at skolegangen for disse børn 
forandres ... “

Hofjægermester Neergaard, Nakskov 
Ladegård: „ ... Fordelen for arbejderne 
består formentlig deri, at konen, der før 
mesten ikke bestilte noget, i roemarken 
kan tjene næsten lige så meget som man
den, og dog samtidig passe sit hus, da 
hun kan gå fra og til eller tage børnene 

med sig i roemarken, og at såvel gamle 
som børn kunne hjælpe til“.

L. Krogh, Havlykkegård: „... Man 
kan ikke sige, at overflødig arbejdskraft 
er kommet til anvendelse, thi den arbejds
kraft, der benyttes i roemarken, er ho
vedsagelig kvinder og børn, som forinden 
sukkerroedyrkningen indførtes intet fore
tog sig - idetmindste meget lidt i forhold 
til det arbejde, de udføre nu. I sukkerroe
dyrkningens første år var det mere nød
vendigt at søge fremmed arbejdskraft end 
f. eks. i år [1884], hvilket nærmest er 
begrundet i den store ulyst hos vor al
mue til at tage fat på noget nyt. Efterhån
den som de se, at naboer og genboer gå 
på arbejde og bringe god fortjeneste med 
hjem, vækkes lysten til også at forsøge 
sig.“

Justitsråd Meincke, Skovnæs, anførte, 
at daglejepriserne i Maribo-området 
næppe var steget, „grunden hertil er for 
det første, at der er benyttet ekstraordi
nær arbejdskraft af svenske piger og 
drenge (i reglen 10 til 150 tønder land) til 
pasning af roer og optagning af samme, 
dernæst at anvendelsen af kvinder og 
børn har erstattet den øvrige manglende 
arbejdskraft, idet det må bemærkes, at 
mænd ej egne sig videre til lugning af 
roer.“

FREMMEDARBEJDERE
I sukkerroedyrkernes svar til sukkerkom
missionen berømmes en anden arbejds
kraft: de svenske piger. Erhard Frederik
sen var den første, der greb til at bruge 
udenlandske sæsonarbejdere, det skete al
lerede i midten af 1870erne, og i 1880erne
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Udtynding og hakning med kortskaf tede roe- 
hakker blev i mange år anset for at være 
kvindearbejde. Herredskirke 1920erne.

fulgte andre af de store avlsbrug eksem
plet. Det vil blive gennemgået i næste 
afsnit.

I 1880erne var der almindelig enighed 
om, at den indenlandske arbejdskraft ik
ke kunne dække de store sukkerroeavls
brugs behov for arbejdskraft i sæsonen. 
Etatsråd Jørgensen, Søholt, er i sit svar 
til sukkerkommissionen inde på, at hvis 

den svenske arbejdskraft engang skulle 
svigte, måtte man søge sæsonarbejdere 
andre steder, f. eks. i Tyskland.

Kommissionen spurgte også, om ar
bejdslønnen var steget som følge af suk
kerroeavlen. De fleste svar er henholden
de, men f. eks. skrev hofjægermester 
Neergaard, Nakskov Ladegård: „En min
dre stigning har vel nok fundet sted over-
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I 1940erne og -50erne måtte man flere gange 
ty til ekstraordinære foranstaltninger for at få 
klaret arbejdet i roemarkerne. På billedet ses 
soldater i roerne.

alt, særlig i september, oktober, novem
ber, december måneder, men på den an
den side falder rimeligvis høstlønnen no
get på grund af de indforskrevne folk.. . 
Her i kommunen som overalt har det 
været nødvendigt at indforskrive piger - 
mandfolk kommer her så godt som ingen 
af - dels fordi her ikke var tilstrækkelig 
arbejdskraft, dels for at lære egnens fru
entimmere at bestille noget. Denne brug 
af fremmede folk vil sikkert tage af ef
terhånden, da det er en dyr arbejdskraft, 
men de store gårde vil næppe aldeles 
kunne undvære dem. Da disse folk kun 

er her i sommerhalvåret, hvor der altid 
er rigeligt arbejde, kunne de ikke skade 
stedets arbejdere.“

Godsejer Harald Bay, Roløkkegård i 
Købelev: „Det er egentlig det kvindelige 
arbejde, der er blevet mest vanskeligt at 
få udført, og honorarlønnen for dette er 
i stigning; og årsagen hertil er ikke alene 
roekulturens indførelse, men også ud
vandringen til Amerika og den stedse me
re og mere forvænte kvindelige befolk
ning, som ikke vil påtage sig det strenge 
arbejde i mejerierne og på gårdene. Ï 
hvilken udstrækning stigningen vil foregå 
med hensyn til lønnen vil naturligvis af
hænge af tilbud og efterspørgsel, og med 
sukkerkulturens udbredelse her i landet 
vil vanskelighederne ved at få svenske pi
ger rimeligvis stige.“

Endnu en fordel for arbejdsgiverne 
blev fremhævet af godsejer Carl Jensen, 
Fredsholm. „Endelig skal jeg på foran
ledning meddele, at mange af de svenske 
arbejdersker, der tager del i roemarkens 
behandling, drager hjem til Sverige om 
efteråret; men ikke få af dem tager fast 
tjeneste og bliver her i landet. Jeg har 
for øjeblikket lutter svenske malkepiger, 
kun med en eneste undtagelse, og det er 
et stort held, at vi kunne få disse svenske 
malkepiger, da det næsten er umuligt at 
få danske piger til at tjene i denne egen
skab.“

Da roearealerne i 1890erne blev kraftigt 
udvidet, og tilgangen af svenske piger 
samtidig begyndte at svigte, vendte roe- 
avlerne sig mod de sydlige egne. I 1893 
kom de første polske roepiger, og med 
undtagelse af enkelte år under første ver
denskrig kom der polske sæsonarbejdere 
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hvert år til og med 1929. Dette markante 
afsnit af sukkerroeavlens historie er ud
førligt behandlet af George Nellemann i 
Lolland-Falsters historiske Samfunds år
bog 1967, hvortil der henvises.

En landbrugsstruktur, hvor sæsonarbejde 
og arbejdskraft af kvinder, børn og frem
medarbejdere spiller så stor en rolle, er 
på mange måder atypisk, og den gav sig 
da også udslag i en skæv fordeling af 
stigningen i arbejdslønnen for mænd og 
kvinder, som det ses af følgende tabel
ler:

Arbejdsløn for landbrugstyende
MÆND

1872
kr.

1897
kr.

stigning 
i'%

Sjælland ........... 125 223 78,4
Bornholm ......... 127 235 85,0
Lolland-Falster . 133 205 54,1
Fyn .................. 145 221 52,4
Østjylland ......... 121 224 85,1
Nordjylland . ... 112 223 99,1
Sydvestjylland .. 132 243 84,1
Hele landet ....... 126 226 79,4

Arbejdsløn for landbrugslyende
KVINDER

1872
kr.

1897
kr.

stigning 
i «/o

Sjælland ........... 70 146 108,6
Bornholm ......... 57 160 180,7
Lolland-Falster . 61 150 145,9
Fyn .................. 76 160 110,5
Østjylland ......... 73 133 82,2
Nordjylland . ... 63 121 92,1
Sydvestjylland .. 74 135 82,4
Hele landet ....... 69 140 102,9

Den mandlige arbejdskraft på Lolland- 
Falster fik således en meget lille andel i 
den almindelige lønstigning, og da udsig
ten til at få egen jord i samme periode til
med blev ringere og ringere, er det intet 
under, at så mange lolland-falsterske 
mænd søgte lykken i Amerika.

DANSK ARBEJDSKRAFT
I de første årtier af vort århundrede be
gyndte mændenes modstand imod at gå i 
roerne så småt at vige, og under den sto
re arbejdsløshed i mellemkrigstiden for
svandt den fuldkommen. Samtidig vandt 
den langskaftede roehakke frem!

I årene omkring den første verdens
krig begyndte de danske landarbejdere at 
organisere sig, og oftere og oftere hørtes 
røster om at beskytte den danske ar
bejdskraft imod den udenlandske konkur
rence. Der blev nedsat forskellige udvalg, 
og resultatet blev regler om, at der kun 
måtte importeres udenlandske arbejdere, 
hvis der ikke var tilstrækkelig dansk ar
bejdskraft til at klare arbejdet.

I 1929 blev der for sidste gang givet 
tilladelse til arbejderimport. Herefter var 
arbejdsmarkedet forbeholdt danskere. 
Husmandsbrugs-udstykningerne og mas
seoprettelser af huse med en lille jordlod, 
som blev udlejet mod en fast aftale om 
roearbejde, var med til at skaffe den nød
vendige arbejdskraft, og vi ser da også, al 
mens antallet af helårsarbejdere i land
bruget på landsbasis går tilbage i 1930er- 
ne, så stiger det på Lolland-Falster.
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Helårsarbejdere i landbruget
Loll.-Falster Øerne Danmark

1934... ... 22.841 183.432 481.427
1937... ... 21.843 173.900 462.324
1939... ... 21.983 173.363 458.210
1941... ... 22.517 171.974 452.090

Det kneb dog fortsat for de største avls
brug at få sæsonarbejdskraft nok, og de 
søgte at løse det bl. a. med jyske roe- 
karle (se afsnittet s. 138). Men fra 1940er- 
ne var det klart, at vejen ud af arbejds
kraftproblemet var rationalisering. Til en 
begyndelse strøg man tredie håndhakning, 
men først inden for de seneste 10 år 
har en virkelig mekanisering fundet sted.

Overgangstiden i 1940erne og -50erne 
var på mange områder vanskelig. Spids
belastninger måtte man klare med ekstra

ordinære foranstaltninger, f. eks. ved at 
lade soldater gå i roerne eller give de sto
re skolebørn fri fra skole og sætte dem 
ind som reserve.
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Svenske sæsonarbejdere
Af Else-Marie Boyhus

Emigrationsforskningen har i de senere år 
taget et enormt opsving, og vor viden om 
1800-tallets folkevandringer øges stadig. 
Lolland-Falster var den del af Danmark, 
hvorfra flest folk emigrerede til Amerika, 
og emigrationsundersøgelserne har derfor 
særlig stor interesse i denne landsdel. Men 
Lolland-Falster har også betydning inden 
for en beslægtet forskningsgren: undersø
gelsen af de såkaldte sæson vand ringer.

Lolland-Falsters vigtigste erhverv, suk
kerroedyrkningen, krævede en stor ar
bejdsstyrke i sæsonen fra maj til novem
ber, og i tidens løb er tusinder af uden
landske og indenlandske arbejdere strøm
met til Lolland-Falster til arbejdet i roe
markerne for så om efteråret at rejse 
hjem igen. George Nellemann har i Histo
risk Samfunds årbog 1967 redegjort for 
sin undersøgelse af de polske sæsonarbej
dere; her skal forelægges en delundersø
gelse om de svenske sæsonarbejdere.

I anden halvdel af 1800-tallet foregik en 
betydelig vandring af svensk arbejdskraft 
til Danmark. De fleste kom fra Småland, 
Blekinge, den nordlige del af Skåne og 
Halland, og i størst tal fra de fattige 
skovområder på grænsen mellem disse 
landskaber. Såvel landbrug som skovbrug 

var for svagt udviklet og industrialiserin
gen for ubetydelig til at ernære den hur
tigt voksende befolkning. Resultatet var, 
at tusinder af mennesker måtte søge ar
bejde andre steder i Sverige eller i Dan
mark og Tyskland. Mange udvandrede til 
Amerika, ikke sjældent efter at have tjent 
til billetten ved sæsonarbejde i Danmark 
og Tyskland.

Det arbejde, der blev tilbudt i Danmark, 
var for mændenes vedkommende først og 
fremmest ved teglværker, storlandbrug 
og anlægsvirksomhed. Kvinderne arbejde
de især som malkepiger, roepiger og tje
nestepiger. Arbejdsperioderne var af for
skellig varighed. Nogle var hjemmefra i 
flere år, andre var kun væk i sommersæ
sonen. Det egentlige sæsonarbejde var 
mest udbredt i teglværksindustrien og i 
landbruget, specielt sukkerroeavlen.

Der findes ingen opgørelse over, hvor 
mange svenskere der tog på sæsonarbej
de i Danmark. De svenske statistikker 
omfatter kun dem, der fik „utflyttnings- 
attest“, d. v. s. de egentlige udvandrere. 
For at tage arbejde i Danmark krævedes 
imidlertid ikke „utflyttningsattest“. Man 
kunne nøjes med et såkaldt „arbetsbe
tyg“, udfærdiget af sognepræsten. Det in- 
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debar ikke udskrivning af menigheden, 
og det blev derfor ikke opført i statistik
kerne. Udrustet med dette „arbetsbetyg“ 
kunne man efter loven af 15. maj 1875 
få dansk opholdsbog, og den gav tilladel
se til at arbejde i Danmark år efter år. 
Den eneste gang, sæsonarbejderne således 
blev registreret, var, når opholdsbogen 
blev udstedt. I den svenske emigrations- 
utredning fra 1909 angives, at 82.843 
svenskere udvandrede til Danmark i pe
rioden 1851-1901, og 43.543 vendte hjem 
igen. Men hertil skal lægges et ukendt, 
men betydeligt antal sæsonarbejdere. Kø
benhavns politi udstedte således 14.634 
opholdsbøger til svenskere i perioden 
1875-85, og i samme periode fik 1.760 
svenskere opholdsbøger hos politiet i 
Rødby. Mange af dem brugte opholds
bogen til sæsonarbejde flere gange.

En meget stor del af de svenske sæson
arbejdere til landbruget var unge piger. 
Hjemme var årslønnen 30-40 kr., i Dan
mark var den i begyndelsen af 1880erne 
gennemsnitlig 80 kr. for sommerhalvåret, 
i 1890erne var den steget til et gennem
snit på ca. 100 kr., og ved akkordarbejde 
f. eks. i roemarken kunne der tjenes me
re. Intet under at pigerne tog sig et par 
sæsoner udenlands.

Hvervningen af sæsonarbejderne fandt 
sted på forskellig vis. Før 1884 var det 
almindeligt, at danske agenter rejste rundt 
i Sverige og hvervede arbejdskraften. I 
Lollands-Posten 6. marts 1868 findes f. 
eks. denne annonce: „På grund af den 
store mangel på tjeneste-tyende agter jeg, 
såfremt et tilstrækkeligt antal tegner sig 
for samme, at gøre en rejse til Sverige for 

at fæste nogle, da jeg formoder, at der 
på grund af dyrtid og hungersnød må 
være overflødighed af disse. Da jeg dels 
for at fæste og dels for at afhente tyender 
bliver nødsaget til at gøre tvende rejser 
dertil, bliver honoraret, alt undtaget tyen
des rejse iberegnet, 2 rdl. 3 mk., hvoraf 
betales 3 mk. ved anmeldelsen og 2 rdl. 
ved tyendets modtagelse. Skriftlige an
meldelser med opgivende af lønnen, der 
bydes, bedes mig tilstillet inden den 20. 
dennes. Gurreby Mølle d. 3. marts 1868. 
H. M. Raahauge“.

Andre agenter var mere professionelle, 
og via fæstekontorer blev arbejdskraften 
fordelt i Danmark. I Lollands-Posten 24. 
maj 1883 averterer således A. L. Win
ther, Gammelmønt 7 i København, med 
svenske piger og karle samt jordarbejde
re. 7. sept. 1888 anbefaler Alida Peter
son, Gammelstrand 46 i København, „ty
ender i alle egenskaber, specielt svenske 
mejeripiger“, og 24. marts 1888 kan sam
me fæstekontor tilbyde 50 svenske meje
ripiger.

Når først kontakten mellem arbejdsgi
veren og den svenske arbejdskraft var 
etableret, ændrede hvervningen ofte ka
rakter. Ved sæsonens afslutning traf ar
bejdsgiveren aftale med en eller flere af 
pigerne om at skaffe et antal arbejdersker 
til den kommende sæson. Disse fæstepi
ger fik så et honorar efter det antal, de 
havde skaffet. Dette fæstepigesystem fun
gerede på mange måder godt, i alle til
fælde bedre end agenter og fæstekontorer, 
og det fortsatte da også efter restriktio
nerne var sat ind i 1884.

Efter en heftig kritik af agenternes og 
fæstekontorernes virksomhed udsendtes
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Håndarbejdet i roemarken begyndte, når de 
srflcl roeplanter havde fået fire blade. Pigerne 
gik så række op og række ned i foroverbøjet 
stilling og med en kortskaftet hakke i den ene 
hånd samt med fingrene af den anden løsnede 
og fjernede de overflødige planter og ukrudt. 
Omkring midten af juni begyndte anden hånd
hakning - også med kortskaftet hakke - og i 
juli fulgte så tredie håndhakning; den blev ud
ført med langskaftet roehakke. - Illustration 
fra Erhard Frederiksens håndbog om rodfrugt
dyrkning fra 1892.
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en kongelig forordning i Sverige, der 
trådte i kraft 1. april 1884. Den bestem
te, at kun svenske undersåtter måtte 
udøve agentvirksomhed. Fæstemændene 
skulle autoriseres, stille sikkerhed og sør
ge for en gensidig kontrakt, der sikrede 
arbejdstageren både over for agenten og 
over for arbejdsgiveren.

De nye bestemmelser om hvervningen 
i Sverige skabte en del usikkerhed hos de 
lollandske arbejdsgivere, således skrev 
„Sukkerroedyrkeren“, der var organ for 
Vestlollands Sukkerroedyrkerforening, i 
1885: „Det må antages i år at være hen
sigtsmæssigt at sende pigerne rejsepenge 
enten således, at de kunne rejse på egen 
hånd lige hertil, eller således, at de kunne 
rejse til Malmø og afhentes dér. - Det 
synes ikke at kunne lade sig gøre som 
sædvanlig at samle pigerne på stationerne 
i Sverige. Derimod vil det næppe kunne 
forbydes pigerne at rejse på egen hånd, 
når de selv løser jernbanebillet hver for 
sig, og man gør rettest i at gøre de piger, 
som er tvivlrådige med hensyn til, hvor
ledes de skal komme afsted, opmærksom
me herpå. I København er der jo den 
fare, at pigerne, der ikke er meget hjem
mevante her i landet, kunne blive fristede 
af agenter dertil at tage andre tjenester, 
sådanne piger bør derfor sikkert helst 
modtages ombord på de danske damp
skibe i Malmø.“

Fæstepigesystemet fortsatte dog også 
efter 1884, omend det formelt var ulov
ligt. Men da behovet for svenske piger 
voksede, tog De danske Sukkerfabrikker 
sagen op. De fik autoriseret en svensker, 
løjtnant Ekenstam, som kommissær i Sve
rige. Arbejdsgiverne indsendte deres be

stillinger på arbejdskraft til DDS, der så 
via Ekenstam sørgede for hvervningen i 
Sverige og rejsen til Danmark. Ekenstam 
døde 1907, og der blev ikke ansat en ef
terfølger. På dette tidspunkt var den sven
ske sæson vand ring ved at ebbe ud. Især 
de mindre gårde foretrak stadig den sven
ske arbejdskraft, men siden 1893 var det 
de polske roepiger, der klarede sæsonar
bejdet på de store landbrug.

De svenske myndigheder så ikke med bli
de øjne på sæsonvandringerne til Dan
mark, især var man bekymret for de unge 
piger.

De danske arbejdsgivere, der efterhån
den var blevet stærkt afhængig af de 
svenske pigers arbejdskraft, forsøgte at 
holde justits i egne rækker. Således skrev 
bladet „Sukkerroedyrkeren“ i 1885: „For
uden det almindelige humane hensyn, 
som enhver brav husbond tager til de 
tjenestefolk, han har ansvaret for, så 
kommer der lige overfor de svenske pi
ger et klogskabshensyn til. Det er utvivl
somt dér, hvor pigerne bliver bedst be
handlet, at man får de bedste piger... 
Det er ikke, fordi man giver dem højere 
løn - lønnen er måske i det hele snarest 
drevet højere i vejret end nødvendigt, 
om der havde været enighed mellem hus
bonderne. Heller ikke er det, fordi man 
forlanger mindre arbejde eller forkæler 
pigerne i nogen retning, en vis regelmæs
sig strenghed, navnlig imod enhver ud
skejelse og uorden, bidrager tværtimod 
særlig til at holde alle ordentlige piger 
til stedet... Det må altid erindres, at de 
svenske piger - ifølge deres nationalka
rakter og de forhold, hvorunder de har
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Sukkerroer går dybt i jorden, og de må derfor 
løsnes, førend de kan tages op. Pigerne løsnede 
roerne med en roegaffel. - Illustration fra Er
hard Frederiksens håndbog om rodfrugtdyrk
ning fra 1892.

levet hjemme - har meget tilfælles med 
børn. De skal ledes, behandles, passes på 
som børn, og jo mere man på denne 
måde tager sig af dem, desto bedre op
føre de sig, og jo større nytte kan man 
have af dem... Særdeles heldigt ville det 
være, om man i Sverige kunne bringe til 
offentlig kundskab, hvorledes pigerne i 
almindelighed har det, og navnlig om 
dette kunne forenes med en slags mis
sionsgerning i den svenske pigekoloni i 
de danske sukkerroe-egne.
Der er fra danske kvinders side, der vir
ker for tjenestepigesagen i almindelighed, 
bragt en tanke frem i den retning, og det 
er vel ikke umuligt, at den vil kunne vir
keliggøres. - Vi mindes engang en stor 
nordtysk sukkerfabrik, hvor der hver 

sommer indforskreves flere hundrede pol
ske piger, der var katolikker, at have set 
ansat en katolsk præst, der fulgte med 
dem fra deres hjemstavn. - Vi for vort 
vedkommende ville finde det hensigts
mæssigere, om en dygtig og brav svensk 
kvinde kunne formås til at påtage sig det 
hverv her til lands at føre et slags moder
ligt tilsyn med de indvandrede svenske 
piger.“

Den ønskede alliance mellem arbejdsgi
verne og Vorherre blev etableret af det 
svenske bibelkvindeselskab, som i 1886

Når sukkerroerne var taget op, blev de ban
ket mod hinanden og lagt i lange rækker eller 
i en kreds. Derefter blev toppen hugget af med 
en roe kniv. - Illustration fra Erhard Frederik
sens håndbog om rodfrugtdyrkning fra 1892.
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sendte Margareta Johnson til Danmark. 
Hun var virksom blandt de svenske piger 
endnu i 1908. Da den svenske emigra- 
tionsutredning blev udarbejdet i 1909, 
indhentede man oplysninger hos Marga
reta Johnson og i utredningens bilag XX 
s. 86 ff referedes de. Forholdene var da 
blevet betydeligt bedre, end da hun første 
gang virkede blandt de svenske piger i 
1880erne. Løn og arbejdsvilkår var for
bedret, og hvor arbejderne tidligere fik 
kosten på gården, fik de nu kostpenge, 
hvad der blev anset for at være en stor 
fordel. I 1908 opgiver hun gennemsnits
lønnen til 180 kr. for et halvår og 3,50 
kr. om ugen samt mælk og kartofler. Dem, 
der var på kost, fik 170 kr. for et halvår. 
Ifølge frk. Johnson blev de svenske ar
bejdere ikke behandlet hverken værre el
ler bedre end de danske. Hvad fristelser, 
usædelighed og drukkenskab angår, så 
fandtes det, men de afsløringer, som med 
mellemrum fremkom i pressen, betegner 
hun som overdrevne. Hun konkluderer, 
at importen af billig arbejdskraft fra Sve
rige, som i høj grad havde floreret for 
nogle år siden, nu var ved at ophøre, af
løst af import fra Polen. Dog var mange 
svenske karle og piger, der oprindelig var 
kommet som sæsonarbejdere til roerne, 
senere blevet malke- og tjenestepiger og 
røgtere og gårdskarle, og ikke få af pi
gerne havde giftet sig med danskere.

Også andre organisationer blev opmærk
som på de svenske pigers forhold. Således 
rettede Dansk Kvindesamfund henven
delse til sin svenske søsterorganisation 
Fredrika-Bremerförbundet, som i 1889 
nedsatte en undersøgelseskomité. Den 

sendte Gertrud Adelberg til Danmark for 
at se på forholdene, og resultatet af un
dersøgelserne blev offentliggjort i tids
skriftet Dagny årgang 1890.

Frøken Adelberg angriber først og 
fremmest den u-autoriserede del af det 
danske fæstevæsen. Det er der, de store 
misbrug finder sted. Derimod forsvarer 
hun fæstepigesystemet, som efter 1884 var 
ulovligt, men hun fremhæver det som det 
mest betryggende, og det er hendes ind
tryk, at de piger, som fæstes i store hold 
til sæsonarbejde på landet, ikke er udsat 
for så mange misgreb, som de, der en
keltvis søger til København. I det hele var 
forholdene for dem, der arbejdede på lan
det, bedre end i byerne, men frk. Adel
berg mener, at ingen pige under 18 år 
skulle have lov til at tage på sæsonarbej
de i Danmark. Hun er også betænkelig 
ved de gentagne sæsonrejser; et år eller 
to kan gå an, men de piger, der drager 
afsted år efter år, bliver fremmede for 
deres hjemegn, og deres lediggang i vin
terhalvåret skaber mange konflikter.

Debatten var voldsomst i Sverige, men i 
1883 blandede det danske socialdemokra
ti sig i den. Avisen Socialdemokraten 
bragte i vinteren 1882-83 en serie artik
ler om landarbejdernes stilling, og i kon
klusionen, som bragtes 20. maj 1883, ret
tedes også søgelyset mod den fremmede 
arbejdskraft, især den svenske. Også i det
te tilfælde rettes der skarpe angreb mod 
det vildtvoksende fæstevæsen, og der ta
ges afstand fra massetilførsel af fremmed 
arbejdskraft. Det trykker lønnen og for
øger arbejdsløsheden. - Det var dog først 
med misbruget af den polske arbejdskraft, 
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at der virkelig kom gang i denne debat 
i Danmark.

Mange af de kilder, der kan øses af til 
denne historie om en gruppe fremmed
arbejdere, har i større eller mindre grad 
karakter af at være debatindlæg. Men der 
findes også andre kilder, og i det følgende 
vil der blive redegjort for en undersø
gelse af de svenske arbejdere i Rødby 
retskreds 1875-85. En del af materialet 
er blevet datalogisk behandlet i samar
bejde med Hans Oluf Hansen, Statistisk 
Institut ved Københavns Universitet, og 
tabellerne vil senere blive offentliggjort.

SVENSKE SÆSONARBEJDERE 
I RØDBY RETSKREDS 1875-85

I Rødby retsbetjentarkiv på Landsarkivet 
findes en protokol over udstedte opholds
bøger til udlændinge 15. juli 1875-9. maj 
1885. Den opregner 1.800 personer, her
af 1.760 svenskere. Der er to domineren
de erhvervsgrupper, landarbejdere, der 
udgør 1.485, og digearbejdere, ialt 248.

Af de 1.485 landarbejdere var de 1.295 
kvinder. 50 % af kvinderne var mellem 
15 og 19 år, da de fik udstedt opholds
bogen, 25 % var mellem 20 og 24 og 11 
% 25-29 år. Efter det 30. år falder pro
centen endnu mere. De mandlige arbejde
re var gennemsnitligt lidt ældre, idet kun 
20 % var 15-19 år, mens aldersgrupper 
20-24 og 25-29 år hver tegner sig for 26 
%. Også for mændenes vedkommende 
falder procenten med det 30. år.

Hovedparten af dem kom fra Småland, 
specielt Kronobergs län, men også Ble

kinge og den nordlige del af Skåne teg
ner sig for en del.

I den undersøgte periode var størstede
len af de registrerede landarbejdere sæ
sonarbejdere, der kom i maj/juni, når 
sommerarbejdet i roemarken begyndte 
og rejste hjem igen omkring 1. november, 
når roerne var taget op. Langt de fleste 
af disse roearbejdere kom til fabrikken 
„Lolland“s avlsbrug. I gennemsnit over 
100 i hver sæson.

Det var fabrikken „Lolland“, der begynd
te med at hente svenske roepiger til sine 
avlsbrug. 1 1873, fabrikkens første sæson, 
havde man forsøgt at klare sig med in- 
denlansk arbejdskraft, koner og børn og 
et halvt hundrede arbejdslærlinge (se s. 
30), men de slog ikke til. Muligvis blev 
de første svenskere hentet til Lolland i
1874, kildematerialet siger intet herom. 
Først i 1875 er der sikre oplysninger som 
en følge af den registrering af udlændin
ge, der blev fordret i loven af 15. maj
1875.

I 1870erne havde fabrikken „Lolland“ 
livlige forbindelser med Sverige. De to di
rektører Erhard og J. D. Frederiksen ind
ledte i 1874 de forhandlinger, der resul
terede i erhvervelsen af Öja Sockerbruk 
i Ystad (se s. 36), og deres bror N. C. 
Frederiksen byggede’i disse år sin store 
virksomhed Prinsnæs værk, der omfattede 
landbrug, skovbrug, savværker og meget 
mere i Sveriges skovegne. Brødrene Fre
deriksen kendte således forholdene i de 
svenske udvandreregne godt, og de behø
vede ikke hjælp fra fæstekontorer for at 
skaffe sig arbejdskraft.
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A/S fabrikken „Lolland“ bestod af suk
kerfabrikken og avlsbrugene Nøbbølle- 
gård, Højbygård og Saksfjed (se artiklen 
s. 7 ff). Ved fallitten 1877 blev fabrikken 
og de to førstnævnte gårde videreført i 
driftsfællesskab, mens Saksfjed udgik af 
fabrikkens forpagtning. Omkring 1880 
forpagtedes Lungholm og i 1881 Lines
lyst. Der var tale om et virkeligt drifts
fællesskab, og derfor er samtlige sæson
arbejdere opregnet under ét, uanset om 
de i protokollen er opført under fabrik
ken, Højbygård, Nøbbøllegård eller en af 
de andre gårde.

Protokollens tilsyneladende inkonse
kvens forklares af de praktiske omstæn
digheder, hvorunder arbejderne blev re
gistreret. De ankom i hold på 50 til 100 
personer, og de startede ikke deres op
hold i Danmark ved en bloc at møde på 
byfogedkontoret i Rødby. De blev i ste
det for kørt til fabrikken eller en af går
dene, og så kom en embedsmand fra Rød
by og foretog det fornødne.

I bilag til fabrikken „Lolland“s kasse
bog fra 1877 (bevaret i konkursboets ar
kiv (se s. 40) findes en regning med føl
gende tekst:

„1877 29. maj. Regning til fabrikken 
„Lolland“s konkursbo.

Efter aftale med forvalter Jessen på 
Højbygård har jeg undertegnede sønda
gen den 27. dennes været på fabrikken 
„Lolland“ og Højbygård for at udstede 
opholdsbøger til de nylig fra Sverige an
komne piger

befordring ....... 5 kr.
diæter ............. 8 kr.

13 kr.

hvilke tretten kroner d.d. er mig udbetalt, 
hvorfor kvitteres. Rødby, den 29. maj 
1877. L. W. Larsen, politifuldmægtig.“

Det forklarer, hvorfor samtlige arbejde
re nogle år er anført under ét sted, andre 
år er fordelt på flere.

FABRIKKENS AVLSBRUG
Protokollens registreringssted for de store hold i maj/juni

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884
Fabrikken ... 91 124 82 48 17 5 - 1 - -
Højbygård ... 53 - - 63 111 81 71 69 57 65
Nøbbøllegård 4 - - - 32 32 32 30 20 28
Saksfjed ....... 37 1 - - - - - - - -
Lungholm ... - - - - - 6 4 4 9 12
Lineslyst....... - - - - - - 14 1 26 -

Ialt ............... 185 125 82 111 160 124 121 105 112 105

I de første år var de fleste af pigerne ind
kvarteret dels på fabrikken i marketende
ribygningen dels på Højbygård. I 1875 
har protokolføreren skelnet mellem ste

derne. Det har han derimod ikke i 1877, 
hvor han anfører dem allesammen un
der fabrikken, selv om vi véd fra oven
nævnte regning, at han har været både 
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på fabrikken og på Højbygård for at ud
stede opholdsbøgerne. Arbejdsgiveren var 
fabrikken og dens avlsbrug, og sæsonar
bejderne skal anskues under ét uanset, 
om de opholdt sig på fabrikken eller på 
en af fabrikkens gårde, da de blev re
gistreret. Det skal endvidere understre
ges, at fabrikken som opholdssted ikke 
indicerer, at de udførte fabriksarbejde. 
Fabrikken, der er nabo til Nøbbølle- 
gård, er i denne sammenhæng kun ind
logeringssted.

Da fabrikken „Lolland“ gik fallit i 1877, 
blev virksomheden ført videre for kon
kursboets regning, indtil et salg kunne 
finde sted. I konkursboets arkiv er beva
ret en del materiale om driften i 1877, og 
dermed også om de svenske piger. Vi må 
gå ud fra, at materialet fra 1877 er no
genlunde repræsentativt, idet boet beslut
tede at fortsætte som hidtil. Man har nok 
sparet, hvor det var muligt, men egentlige 
omlægninger af driften har der ikke væ
ret tale om.

Højbygårds og Nøbbøllegårds kassebø
ger giver nogle oplysninger om, hvordan 
pigerne blev fæstet. I april 1877 ses ud
gifter til frimærker til breve til svenske 
piger, og ved årsopgørelsen 1. nov. udbe
tales fæstepenge for 50 piger 1 kr. for 
hver. Fabrikken har altså brugt det før
omtalte fæstepigesystem.

Rejsen til Danmark kan vi følge i bilag 
til Nøbbøllegårds kassebog og i samme 
gårds driftskassebog fra 1877. Fæstepiger
ne fik besked på at samle deres hold og 
rejse til Ousby. Her samledes holdene, og 
her mødtes de med forvalter Johannsen 
fra Nøbbøllegård. Han sørgede for den 

videre rejse for de 111 piger og 6 drenge. 
De tog toget til Malmø, sejlede til Kø
benhavn og derfra med tog til Orehoved. 
Her blev de hentet med hestevogn, og via 
Nykøbing gik turen til Holeby. Udgifter
ne til en sådan rejse var:
117 billetter Ousby-Malmø ... 432,90 kr.
117 billetter Malmø-Københ.. 87,75 kr.
117 billetter Kbhv.-Orehoved 204,75 kr.
Forsk, udgifter i Ousby........... 10,00 kr.

do. Malmø-Orehoved 5,00 kr.
Forvalterens egen rejse ........ 50,00 kr.

790,40 kr. 
Udgifterne i forbindelse med hestevogns
transporten fra Orehoved beløb sig til 10 
kr. for brædder til vognene, 5,20 kr. for 
middagsmad til folkene i Orehoved samt 
stalderumspenge i Nykøbing.

Ved ankomsten til Holeby blev arbej
derne indkvarteret dels på fabrikkens 
gårde dels på første sal i marketenderi
bygningen på fabrikken. Her var der ind
rettet sovesal og spisestue til pigerne. In
ventaret opregnes i en bo-opgørelse fra 
1. febr. 1877:

Pigernes sovesal
TI dobbelte sengesteder

5 enkelte sengesteder
50 dobbelte dyner
14 enkelte dyner
24 lange hovedpuder

2 korte hovedpuder
9 madrasser

19 skråpuder
10 halmsække
11 tæpper
2 lange gennem hele sovesalen 

løbende hylder og 14 knage
rækker
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Pigernes spisestue
3 jerngryder
3 jernpander
4 lange fyrretræs borde

12 træbænke
1 ildtang
3 indmurede komfurer
1 faststående vask
2 faststående skabe

Fabrikken betalte arbejdernes rejse og ud
gifterne til opholdsbøger. Kost og logi var 
inkluderet i lønnen. Aflønningen var ef
ter akkord. Pigerne fik sæsonen igennem 
udbetalt à konto beløb, og i november 
umiddelbart før hjemrejsen blev restløn
nen udbetalt. Afregningerne med de en
kelte arbejdere er ikke bevaret, men regn
skaberne viser, at der blev udbetalt føl
gende beløb til de svenske piger i 1877:

Nøbbøllegårds kassebog 4.237,50 kr. 
Højbygårds kassebog... 7.878,30 kr.

12.151,80 kr.

Der var 111 piger i 1877, og det giver en 
gennemsnitsløn på 110 kr. for sæsonen.

Protokollen over de udstedte opholdsbø
ger siger intet om, hvor mange sæsonar
bejdere, der kom til Danmark, den opreg
ner kun dem, der kom for første gang og 
altså fik udstedt opholdsbogen. Gengan
gerne blev ikke registreret. Et af de sprin
gende punkter i dette materiale er således 
forholdet mellem antallet af nytilkomne 
og antallet af gengangere. For 1877’s ved
kommende véd vi imidlertid, at der kom 
ialt 111 piger og 6 drenge til fabrikken; 
i protokollen er opført 82 piger og ingen 
drenge, d.v.s. at 35 var gengangere.

Et spinkelt supplement hertil findes i 
et uddrag af Saksfjeds kassebog fra 1877, 
idet den opregner 10 svenske piger ved 
navn. Denne navneliste er sammenholdt 
med protokollen over opholdsbøger. Des
værre er den svenske navngivnings-fantasi 
ikke overvældende stor, og de samme 
navnekombinationer kan derfor forekom
me flere gange. I protokollen har vi for
uden navnene også alder og fødested, og 
det øger identifikations-chancerne, men i 
Saksfjed-kassebogen har vi kun navnene. 
Usikkerhedsmomentet i sammenligningen 
er derfor stort. Men alligevel: - Af Saks
fjeds 10 piger fik 7 udstedt opholdsbog i 
maj 1877, én havde fået bogen i sæsonen 
1876, mens én blev registreret i juli 1875. 
Den tredie kan ikke genfindes i materia
let. 2 ud af 9 er altså gengangere, mens 
tallet for fabrikkens sæsonarbejdere er 35 
ud af 117.

Det var ikke alle svenske piger på fa
brikkens avlsgårde, der var sæsonarbejde
re. Kassebøgerne fra 1877 omtaler to 
svenske malkepiger, to stuepiger og en 
kokkepige. To af dem kan genfindes i 
protokollen over opholdsbøger: kokke
pigen, som blev registreret i juli 1875, og 
den ene af malkepigerne, der havde fået 
opholdsbog i maj 1876.

Der var ikke meget offentligt skriveri om 
de svenske piger i 1870erne, det kom 
først senere. En tyfus-epidemi blandt de 
svenske piger på fabrikken gav tiog an
ledning til nogen omtale i efteråret 1879. 
Rygterne talte om 35 tyfustilfælde, men 
30. okt. 1879 kunne Lollands-Posten dog 
meddele med distriktslæge Rosenstand 
som kilde, at 7 piger og 1 dreng var an
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grebet, at to var døde, og at 8 piger havde 
haft tyfus i juni, juli og august, og af dem 
var to døde. Snakken om epidemien fort
satte dog, og 20. dec. 1879 lod fabrik
kens direktion meddele i Berlingske Ti
dende: „At arbejderskerne boede i lyse, 
luftige lokaler, deres natteleje bestod af 
senge med alt tilbehør, halmmadrasser, 
fjerdyner og puder samt lagener, og at 
det har været deres egen skyld, hvis no
gen af dem er gået våde ud om morge
nen, da alle har mindst to dragter til at 
skifte med og desuden en sådan fortje
neste, at de med lethed kan skaffe sig de 
nødvendige klæder. Med hensyn til hel
bredstilstanden blandt pigerne oplyses, at 
18 af dem har været angrebet af typhoid 
feber med 5 dødsfald, men det er nu 
ved en undersøgelse af brøndvandet kon
stateret, at grunden til epidemien må sø
ges i dette.“

Fra 1880, hvor roearealerne udvides be
tydeligt, blev der registreret svenske sæ
sonarbejdere ved en række af de andre 

store gårde som f. eks. Christianssæde, 
Lidsø, Nørregård (Landet sogn), Råhave- 
gård, Sæddingegård, Søgård (Tirsted 
sogn) og Wredeslund. Da sukkerfabrik
ken startede i Nakskov 1882/83 og i Ny
købing 1884/85, engagerede de store går
de svensk arbejdskraft, og det blev de 
svenske piger, der kom til at bære byr
den, indtil afløsningen i 1893 begyndte at 
komme fra Polen.
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Jysk arbejdskraft
Af Knud Erik Tagmose

I begyndelsen af 1920erne begyndte en ny 
fremmed arbejdskraft at præge de lolland- 
falsterske roemarker.

Arbejdskraften var fortrinsvis jyske 
landarbejdere, som draget af en ubæn
dig eventyrlyst og en stadig stigende ar
bejdsløshed i Jylland reflekterede på fri
stende tilbud om arbejde i de lolland- 
falsterske roemarker.

Tilbudene fremsattes af såkaldte roe- 
entreprenører, der for en stor del selv 
var jyder og som derfor vidste, hvor de 
skulle sætte ind for at kapre den mest 
solide arbejdskraft. Jobbet var krævende, 
og kun de færreste stod hyrings-trængsler
ne igennem.

Den største succes høstede to jyske 
brødre ved navn Rasmus og Thomas 
Schifter. De sørgede alene for over halv
delen af rekrutteringerne. Rasmus Schif
ter, der bosatte sig i Søllested, hyrede i 
årene 1922-37 ikke færre end 400 gæste
arbejdere til Vest- og Midtlolland, brode
ren Thomas Schifter, der slog sig ned i 
Maribo, kaprede 200 til Midt-, Øst- og 
Sydlolland. I det hele taget var det for
trinsvis Vest- og Midtlolland, den frem
mede arbejdskraft fik som arbejdsom
råde.

I alt nåede 1000-1100 jyder at arbejde 
på Lolland-Falster, og skønsmæssigt reg
ner man med, at 200-300 fynboer og 
sjællændere gjorde dem selskab. 35-45 
procent kom hvert år igen - nogle op til 

10-15 år i træk, men mest almindeligt var 
det, at de vendte tilbage to-tre år i træk.

Søgningen holdt sig til midten af 30er- 
ne, hvor hovedparten af gæstearbejderne 
blev tvunget til at forlade Lolland-Falster 
på grund af en stigende lokal arbejdsløs
hed. Kun fire procent fik lov til at fort
sætte og kun på den betingelse, at de slog 
sig ned i landsdelen.

Importen startede, da en jysk landar
bejder i 1920 slog sig ned på Lolland og 
begyndte at hyre jysk arbejdskraft til 
bønder- og herregårdene. Rekrutteringen 
gik over al forventning, og fra 1924 var 
der nærmest tale om en valfart til Lol
land-Falster, når roesæsonen indledtes. 
Flere og flere slog sig ned som roe-entre- 
prenører, flere og flere jyder tog mod til
budene, og i årene 1926-28 kulminere
de søgningen.

Årsagen var, at den fremmede arbejds
kraft på Lolland-Falster på det tidspunkt 
kunne tjene op til tre gange så meget som 
på deres hjemegn. Ifølge overenskom
sten mellem Landarbejderforbundet og 
Arbejdsgiverforeningen for Land- og 
Skovbrug på Lolland-Falster kunne de 
pr. luget tdr. land tjene mellem 110 og 
140 kr. På en sæson gav det en indtægt 
på mellem 500 og 1400 kr. Men da de af 
lønnen måtte udrede 1,50 kr. pr. dag til 
kost og logi, var der ikke umiddelbart 
udsigt til et hæderligt udbytte, og derfor 
blev de sideløbende tilbudt høstarbejde.
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Roe-entreprenør Rasmus Schifter, Søllested, 
rekrutterede i arene 1922-37 ikke færre end 
400 gæstearbejdere fra Jylland. Her ses arbej
derne fra sæsonen 1925 foran pavillonen i lyst
anlægget i Søllested.

Med denne ekstraindtægt, der rigeligt 
dækkede kosten og logiet for hele ophol
det, kunne de drage hjem med et accep
tabelt udbytte, når sæsonen var forbi.

Med årene faldt gæstearbejderne ud
mærket til i det lolland-falsterske. Hoved
parten var flittige, arbejdsomme, spar
sommelige og omgængelige, og især var 
jyderne aldrig bange for at påtage sig et 
arbejde, der betragtedes som „knokkel
arbejde“. Måske netop af denne grund 
kaldtes de ofte blandt herregårdenes folk 

for „roe-bisser“ - udtrykket kendes end
nu i dag.

„Roe-bisserne“ kom fortrinsvis fra 
Vest- og Midtjylland. Roeentreprenører- 
ne lærte ret hurtigt, at arbejdere herfra 
udgjorde en solid og effektiv arbejds
kraft. Hovedparten var mellem 20 og 30 
år, og kun få var gift, da indtægterne - 
selv om de var hæderlige - ikke ligefrem 
indbød til forsørgerroller.

Noter: Ovenst. er skrevet iflg. oplysninger fra 
fhv. roe-entreprenør Thomas Schifter, Maribo.
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Roebørnestuerne på Lolland-Falster 
1950-1963
Af Ellen Hansen

Lidt om de historiske forudsætninger 
Gennem flere menneskealdre har man 
dyrket sukkerroer på Lolland-Falster. 
Man talte om „Det hvide guld“ på øer
ne, og navnet fortæller noget om, hvilken 
indtægtskilde roerne har været for en del 
mennesker. De har givet gode penge til 
aktieselskab og dyrkere, og de har givet 
delvis levebrød til en del arbejdere på fa
brikerne, og de gav delvis levebrød til 
mange familier på landet, hvis eneste mu
lighed for kontante penge mellem hæn
derne de også var. Oftest var det nemlig 
sådan for roearbejderen, at han var for
pligtet til at luge roer om foråret og tage 
roer op om efteråret, da han boede i ar
bejdsgiverens hus. Dette kunne forhindre, 
at arbejderen kunne binde sig fast til an
det arbejde, da han skulle være til rådig
hed, når roerne skulle luges eller tages 
op. I mange år var det også sådan, at fa
milierne kun kunne skaffe sig arbejde i 
disse perioder af året, resten af tiden måt
te man klare sig med understøttelse, da 
der ikke var arbejde at få på landet.

Nogen dans på roser har det aldrig væ
ret at arbejde i de lerede roemarker, især 
ikke om efteråret, når regn og kulde satte 
ind. Længe før man talte om fremmed
arbejdere i andre dele af landet, har man 

i denne del af landet importeret fremmed 
arbejdskraft til at arbejde i roemarkerne, 
først kom „Svenskepigerne“, senere po
lakkerne, i begge tilfælde var det hoved
sageligt kvinder, der for ussel betaling og 
under elendige forhold udførte det stren
ge arbejde i roemarkerne.

Under disse forudsætninger skulle dan
ske landarbejdere tage kampen op for 
bedrede forhold, og det blev selvsagt først 
og fremmest en kamp for at skaffe sig 
bedrede akkorder på roearbejde. Næsten 
alle landarbejdere boede i disse huse, 
hvorpå der hvilede forpligtelse til at ud
føre roearbejde. Man tog dét for givet, at 
kvinder kunne udføre markarbejde, og da 
det næsten også var den eneste måde, 
hvorpå man kunne skaffe kontanter til 
huse, så blev der tradition for, at dette 
roearbejde kom til at hvile på den sam
lede familie.

Når roerne skulle luges eller tages op, 
så gik mand, kone og børn ud og tog 
deres tørn i marken, og hvad så med de 
mindre børn? Ja, de måtte, jeg havde nær 
skrevet selvfølgeligt, også med i marken.

Jeg husker så tydeligt fra min egen 
barndom, hvordan man kunne se børne
ne traske op og ned i de våde roemar
ker, et syn, som roebørnestuerne gjorde
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sjældent, men aldrig helt nåede at udryd
de. En anden barndomserindring er sy
net af arbejderkvinden, der om morge
nen gik ud ad landevejen, omgivet af de 
mindre børn og skubbende en barnevogn 
med et eller to børn i. Nu skulle hun ud 
og hjælpe manden i roerne, og børnene 
skulle så tilbringe alle døgnets vågne ti
mer, tumlende efter moderen, roerække 
op og roerække ned, indtil de små ben 
blev så trætte, at barnet faldt i søvn på 
en bunke roeblade, evt. dækket af en 
frakke eller en gammel sæk. I mørknin
gen gik optoget så den anden vej, hjem 
til et koldt hus, hvor mor skulle lave mad 

og klare de mest nødvendige gøremål på 
nogle få timer, efter at hun havde udført 
en mands dagsarbejde derude i roemar
ken.

Jeg husker, min ældre broder en dag 
siger om nogle børn, som vi ser ligge i en 
roemark, at enten må de vel blive så 
hærdede, at de aldrig mere kunne blive 
syge, eller også måtte de blive så svage, 
at de døde af det.

Sådan gik det vel næppe, men megen 
sygdom er blevet følgerne af opholdet i 
de våde og kolde marker, det er der in
gen tvivl om, og på denne baggrund må 
det vist også ses, når det blev en over
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læge, der blev en af initiativtagerne til 
oprettelsen af de første roebørnestuer for 
landarbejderbørn. I øvrigt tror jeg ikke, 
det var noget tilfælde, at det blev tre 
mennesker, der alle kom fra andre dele 
af landet, der tog initiativet, vi, der boede 
hernede, var alt for vant til at se på for
holdet med børnene, der lå i markerne, 
vi vidste, det var forkert, men vanetænk
ning gjorde, at vi ikke troede, det kunne 
være anderledes.

DEN FØRSTE START
Initiativet til oprettelsen af de første roe
børnestuer blev taget af to kvinder, Anna 
Brun Madsen, gift med forvalter Madsen, 
dengang Maribo Sukkerfabrik, og Ulla 
Højby, gift med den daværende rektor på 
Maribo gymnasium, og en mand, overlæ
ge Erling Lundsteen, dengang Maribo sy
gehus. Disse tre, der sad som Red Bar- 
net’s lokalkomité i Maribo, skulle efter 
lange og indgående drøftelser starte de 
første stuer.

For dem var det uforståeligt, at en så 
rig landsdel lod børnene ligge i efterårets 
våde marker, til skade for deres helbred 
og udvikling på alle områder, og der er 
ingen tvivl om, at det var en heldig sam
mensætning, man her fik i lokalkomiteen. 
Overlægen, repræsenterende en kapacitet 
på det lægelige område, en mand, som en 
stor del af lokalbefolkningen før eller se
nere kunne få brug for at søge hjælp hos; 
hvem vil ikke gerne stå sig godt med en 
sådan mand. Når han, midt i sin travle 
arbejdsdag, tog sig tid til at beskæftige 
sig med disse „bagateller“, kunne folk 
næsten ikke være bekendt ikke at lytte til 

hans opfordringer. De to kvinder beviste, 
både på møder ude i kommunerne og 
ved praktisk arbejde under oprettelsen af 
de første stuer, at de kunne og ville gøre 
en indsats for disse.

Længe havde de tre talt sammen og 
undersøgt mulighederne for at komme 
igang med et børnestuearbejde, og allige
vel skulle næsten et tilfælde føre til op
rettelsen af den første stue.

Gennem pressen var tankerne om op
rettelsen af roebørnestuer nået ud til me
nigmand og havde fundet genklang. En 
af disse var pastor Hegelund, dengang 
sognepræst i Hillested, og engang møder 
han overlægen på gaden i Maribo og si
ger til ham: „Hvad bliver det egentlig til 
med disse roebørnestuer?“ Lægen svarer: 
„Vi har ingen lokaler at starte i“. Præsten 
svarer da: „I kan få mit studereværelse“. 
Og dette sker faktisk, ja mere end dette, 
man får næsten hele præstens hus til rå
dighed for den første start, og en roebør- 
nestue ser dagens lys i Hillested præste
gård den 27. september 1950.

Takket være præstens tilbud kan Red 
Barnets lokalkomité indrykke følgende 
annonce i den lokale presse:

Nødbørnehave oprettes.
Red Barnets Maribo afd. opretter i tiden 
27. sept, og ca. 6 uger frem en nødbørne
have i Hillested for alle børn til 7-8 
års alderen om hverdagen fra kl. 8-17. 
Hvert barn medbringer madpakke til 2 
måltider, håndklæde med navnemærk
ning. Skiftetøj for de ikke renlige. Bør
nene får til maden % 1 mælk og et krus 
varm kakao, (herfor erlægges % sukker-
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Fra starten blev det daglige arbejde i roebør- 
nestuerne baseret på den lokale, u-uddannede 
arbejdskraft, og der blev arrangeret kurser for 
de kvinder, der påtog sig arbejdet. - Kursus 
i Maribo 1957.

mærke og 30 øre daglig). Betalingen er 
så lille, at børnene så vidt muligt bør 
møde hver dag.

Det er en vanskelig opgave, men hjæl
per vi alle til, kan den løses godt. Det 
er et forsøg og meget vil kunne kritise
res, men det er forståelse og ikke kritik, 
der er brug for.

Annoncen er dateret d. 27/9 50.
Når man sætter en sådan annonce i den

lokale avis, så synes den mig at tale om 
ængstelse over for det forsøg, man ikke 
kan lade være med at starte. En af stif
terne har da også fortalt mig, at det, man 
frygtede allermest, var sladder, og med 
god grund. Gang på gang fra starten og 
frem over, mest dog i de første år, var 
sladder, og vel at mærke ondsindet slad
der, ved at slå oprettelsen af flere stuer 
ned.
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BØRNESTUENS ØKONOMI
Efter at man var startet i Hillested, meld
te endnu seks kommuner sig med ønsket 
om at oprette børnestuer samme efterår, 
og ialt 7 stuer blev åbnet.

Al tilrettelæggelse, vejledning og meget 
ofte praktisk arbejde i stuerne samt ud
veje for økonomien lå dette efterår alene 
på lokalkomiteens skuldre. Landsorgani
sationen stillede sig som garant for un
derskuddet og stillede en masse mate
rialer til rådighed, såsom tæpper, senge
lejer, service m. m., men for at den øko
nomiske belastning ikke skulle blive for 
stor, og vel også ud fra den opfattelse, at 
arbejdsgiverne, i dette tilfælde roedyrker- 
ne, skulle få mulighed for at være med i 
arbejdet, måtte lokalkomiteens medlem
mer cykle ud til de enkelte dyrkere for 
at bede om en skilling til børnestuernes 
drift.

Fremtidige stuers økonomi skulle be
vare dette træk, dog sådan, at man gen
nem velvillig indsats fra sukkerfabrikker
nes side anmodede hver roedyrker om et 
frivilligt bidrag på 1 kr. pr. tønde land 
sukkerroer, når dyrkeren var inde for at 
tegne kontrakt. Man skulle altså ved sin 
underskrift bekræfte, at man ville støtte 
denne sag. De indsamlede penge blev så 
via Red Barnet fordelt på de oprettede 
stuer sådan, at hver kommune fik netop 
den sum, som kommunens dyrkere hav
de indbetalt. Da sukkerfabrikkerne senere 
gik over til at bruge hulkort, var det ikke 
længere muligt, og vi måtte fordele efter 
nogle forholdstal. Bidragslisterne fra de 
første år viste, at havde man engang sagt 
ja til at yde et bidrag, så blev man ved 
at give.

På Falster kom en lidt anden ordning 
til at råde. Her gik ledelsen af sukker
fabrikken ind for, at man ville fratrække 
2 kr. pr. hektar hos hver dyrker, såfremt 
denne ikke svarede nej til at betale dette 
bidrag. Disse penge forblev på fabrikken, 
og blev efter indsendte regnskaber fra de 
enkelte kommuner brugt til at dække un
derskuddet ved de oprettede stuer. Kom
munerne skulle udrede en fast sum, i star
ten 1 kr. pr. dag pr. barn, senere 2 kr. 
pr. dag pr. barn.

På dette grundlag, bidrag fra roedyrke- 
re, fra kommuner, fra forældre og fra 
Red Barnet, kom børnestuernes økonomi 
til at hvile i alle de år, de eksisterede. I 
de sidste år fik Red Barnet et mindre til
skud til deres andel af udgifterne fra sta
ten.

UDVALGENE
Det stod klart allerede efter det første ef
terår, at skulle man videre med opret
telsen af børnestuer, så måtte tilrettelæg
gelsen af disse ind i faste rammer, og 
fastansat personale måtte tage sig af 
det tilrettelæggende arbejde, som langt 
overskred, hvad noget menneske i læn
den kunne yde på frivillig basis. Således 
fortælles, at fru forvalter Madsen, der 
brugte megen af sin tid på starten af bør- 
nestuerne, en aften kom hjem fra arbej
det og fandt en seddel klistret på døren 
til sin mands kontor. På den stod ikke 
„Red Barnet“, men „Red Far“. Det var 
hendes tre drenge, der syntes, at nu måt
te de gøre noget for, at deres far også fik 
lidt pasning i en travl roekampagne.

Rundt i kommunerne oprettede man 
lokalkomiteer, der skulle påtage sig at ar-

144



Roebørnestuen i Hunseby 1957.

bejde for oprettelse af roebørnestue i de
res hjemkommune. Denne ordning kom 
til at fungere, indtil man lukkede den sid
ste stue, nogle steder med godt resultat, 
i andre tilfælde kom de til at virke som 
en hemsko, da kommiteerne ikke kunne 
afsættes. Her, som overalt, kom det helt 
an på, hvilke mennesker man havde fået 
valgt. Endvidere blev der nedsat et så
kaldt „Lollandsudvalg“ og et „Faisters
udvalg“. Disse to udvalg skulle bestå af 
repræsentanter for roedyrkere, sogneråd,

arbejdere og Red Barnet. På Falster blev 
også sukkerfabrikken repræsenteret i ud
valget. At Faistersudvalget fik en stærke
re tilknytning til sukkerfabrikken skulle 
ved et senere tilfælde vise sig at være 
heldigt. Her tænkes på det røre, som pa
stor Mølgård i Karleby rejste om Falsters 
roebørnestuer, og hvor han angreb Red 
Barnet bl. a. for at gøre driften for dyr. 
Man ansatte f. eks. en tilsynsførende kon
sulent ved stuerne, sådan som myndig
hederne krævede det, men som pastor 

145



Mølgård fandt var overflødig. Da han 
var en dygtig agitator, fandt han virkelig 
mange tilhængere, og kun dette, at suk
kerfabrikkens ledelse sagde, at de kun 
ville medvirke med økonomisk støtte, så
fremt kommunerne gik med til at sam
arbejde med Red Barnet, gjorde, at Fal
sters stuer ikke skilte sig ud i små helt 
kommunale anliggender, der sikkert ikke 
ville have haft lang levetid.

RETNINGSLINIER FOR 
OPRETTELSE AF BØRNESTUER 
Retningslinier for oprettelse af børnestuer 
blev nedfældet og godkendt i Direktora
tet for børneforsorg og i socialministeri
et. I disse stod, at man skulle iagttage 
visse sikkerhedsforanstaltninger, såsom 
afskærmning af kakkelovne, låge for trap
penedgange fra første sal, indhegning af 
legepladser og lign. Stuer måtte ikke ind
rettes i forsamlingshuse uden spec, god
kendelse af amtslægen. Vandanalyse skul
le finde sted, hvor man benyttede brøn
de. Dette var de væsentligste krav, der må 
betegnes som meget rimelige, hvor man 
skal tage sig af småbørn i gruppe, oven 
i købet små børn helt ned til 10 mdr. Dog 
var der enkelte steder vanskeligheder ved 
at gennemføre kravene eller snarere at 
finde forståelse for dem, dog oftest fordi 
man, hellere end at sætte sig ind i forhol
dene, lyttede til sladder om alt det pjat, 
som „man krævede“.

Jeg er stødt på udtalelser på anden 
hånd om, at man, altså Red Barnet, skul
le kræve, at børnene mødte i en bestemt 
slags tøj. Jeg véd ikke, om man her har 
tænkt på en slags skoleuniform, og at vi 

krævede, at børnene skulle have en masse 
skiftetøj med. Sandheden er selvfølgelig 
den, at ingen krav blev stillet til påklæd
ning, tværtimod har vi lige fra starten 
sørget for skiftetøj i form af lange og 
korte bukser til alle stuerne, ligesom man
ge tøjpakker er vandret gennem børne- 
stuerne ud i de små hjem. Ligeledes var 
de krav, der blev stillet til lokalerne, 
stærkt overdrevne i folkemunde. En 
mand udtalte engang, at børnene blev alt 
for forvænte i stuerne, f. eks. kendte han 
et barn, der ikke ville gå på das derhjem
me, for i børnestuen havde man wc. 
Vandkloset kom aldrig til at høre til de 
krav, der blev stillet, for at oprettelse af 
en roebørnestue kunne finde sted. Tager 
vi f. eks. året 1958, der blev et godt år 
for børnestuerne, idet vi dette år fik for
bedret lokalerne mange steder, så havde 
der dette efterår været åbnet 34 stuer, 
men kun 21 af disse havde adgang til 
denne bekvemmelighed, som man dog 
skulle synes var en naturlig ting, hvor 
så mange børn skulle være samlet.

LOKALERNE
fandt vi mange steder - i præstegårdes 
konfirmandstuer, i tomme lejligheder, i 
kommunehuse, nogle gange i tomme fol- 
keværelser på store gårde, enkelte stuer 
blev indrettet i private hjem. Her var det 
ofte lederen af en stue, der stillede sit 
eget hus til rådighed for børnestuen. De 
senere år blev flere stuer indrettet i for
skoler, der var blevet ledige, når man tog 
nye centralskoler i brug. Et sted blev en 
stue indrettet i et nedlagt alderdomshjem, 
og i Bandholm lod man i 56 et hus op
føre til formålet. Dette blev bygget på
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Roebørnestuen i Bandholm 1961.

sportspladsen og rummede i den ene ende 
lokaler til sportsfolkene, i den anden 
havde vi 2 gode stuer, badeværelse, entré, 
køkken og voksentoilet. Denne stue var 
åben, både når man lugede roerne, og 
når man tog dem op, og da der i kom
munen var flere frugtplantager, så havde 
den lang åbningstid, og røster rejste sig 
om at få den åbnet som helårsbørnehave, 
hvilket den også har været i flere år på 
nuværende tidspunkt.

På Nielstrup i Våbensted sogn blev 
en børnestue indrettet, først under meget 
primitive forhold, senere blev lokalerne 
helt ideelle, og børnene blev kørt til den
ne stue i bil, da Nielstrup er beliggende 
i et hjørne af den daværende kommune. 
Denne stue fungerede udmærket i flere 
år, men i 61 blev lokalerne inddraget til 
andet formål. Forskolerne var vi som re
gel glade for, det var ofte sunde huse 
med god plads og med de nødvendige 
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sanitære installationer. I Østofte præste
gård fik børnestuen meget fine lokaler 
indrettet til formålet. De blev lavet i for
bindelse med lokaler til en ungdomsklub. 
Det store opholdsrum og køkkenet blev 
fælleslokaler, børnestuen fik så eget toi
letrum og legeplads.

De bedst egnede lokaler fik vi dog i det 
tidligere omtalte alderdomshjem i Skelby. 
Her var der 2 gode og et mindre værelse, 
et godt baderum, ret gode garderobefor
hold og et lille køkken, endvidere en dej
lig gammel have med legeplads, sandkas
se, en del legemateriale og en græsplæne.

Børnestuernes lokaler var gennem alle 
år af meget svingende kvalitet, men de 
sidste år, hvor man holdt dem åbne, 
viste flere og flere kommuner forstå
else for at forbedre lokalerne, og da der 
mellem de nedlagte stuer også var flere 
af de dårligst indrettede, så blev stuernes 
lokalekvalitet stærkt forbedret gennem 
årene.

INDRETNINGEN AF LOKALERNE
Da man startede, fik enkelte stuer små 
møbler med det samme, men disse bestod 
oftest af små malkeskamler og voksne 
borde, som man savede benene af. De 
fleste steder brugte man simpelthen bæn
ke og borde, sådan som man bruger, eller 
brugte, dem i forsamlingshuse på landet. 
Det siger sig selv, at disse store møbler 
fyldte alt for meget i de små rum, og 
børnene faldt let ned af bænkene.

Gennem årene anskaffede Red Barnet 
små borde og stole, som man kender dem 
fra børnehaver, også en del reoler blev 
anskaffet sådan, at fra 1959 havde alle 

børnestuerne velegnede møbler. Fra star
ten var der også sengelejer i alle stuer, 
sådan at børnene kunne få et hvil under 
den lange dag i børnestuen.

Anskaffelsen af legetøj og beskæftigel
sesmaterialer har altid været en opgave, 
der har hvilet på Red Barnet, og ved at 
købe solide legeting, der har kunnet hol
de til mange børns leg med dem, lykke
des det at oparbejde en god beholdning, 
sådan at mange af stuerne tilsidst var 
ganske godt forsynede med legeting.

PERSONALET
Fra starten blev det daglige arbejde i roe
børnestuerne baseret på den lokale, uud
dannede arbejdskraft. Det vil i praksis 
sige, at man søgte at finde frem til egne
de kvinder, gerne husmødre, som for ti
mebetaling ville påtage sig arbejde som 
leder eller medhjælper i en børnestue. 
Man regnede med ca. 10 børn på hver 
voksen, dette dog afhængigt af børnenes 
alder.

Meget hurtigt blev man klar over, at 
stuernes eksistens og trivsel afhang af det 
menneske, som man fik til at lede denne, 
og da disse mennesker stod uden nogen 
faglige forudsætninger for at påtage sig 
arbejdet med børnene, så måtte man for
søge at give dem nogen vejledning. Det 
gjorde man bl. a. ved hurtigt at lave nog
le kurser for personalet. Det kom til at 
bestå af årlige 2-dages kurser i byerne 
Nykøbing, Nakskov og Maribo, og man 
supplerede disse kurser med en årlig eks
kursion, hvor det samlede personale tog 
ud at se på børnehaver, vuggestuer, bør
nehjem og særforanstaltninger for børn.
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Det var frivilligt, om personalet ville 
deltage i disse kurser, men næsten alle 
deltog år efter år, ligesom mange også 
fortsatte med at arbejde med roebørne- 
stuerne fra det første år, til man lukkede 
stuen for altid.

På kurserne blev der undervist i be
skæftigelse af småbørn, holdt foredrag om 
hygiejne, børnesygdomme og pædagogi
ske emner, og der er ikke tvivl om, at 
disse kurser var med til at forbedre stu
ernes kvalitet.

Samtidig med at kurserne betød dyg
tiggørelse af personalet, så gav disse også 
børnestuerne en kontakt ud til andre 
samfundsgrupper. Mange af vore fore
dragsholdere er taget hjem opfyldt af, 
hvad de så og hørte om arbejdet hernede, 
og mange kom igen, når stuerne var 
igang for at se med egne øjne, og et stør
re kendskab til stuernes virke blev resul
tatet.

Da kurserne var af begrænset omfang, 
ansatte Red Barnet en børnehavelærerin
de i efterårsmånederne, og ved daglange 
ophold i stuerne forsøgte man at tilrette
lægge beskæftigelser for børnene og vej
lede personalet i pædagogiske spørgsmål, 
sådan at opholdet kunne blive bedst mu
ligt for børnenes udvikling. Gennem alle 
årene fra 50 og frem til, man lukkede 
børnestuerne for altid, har Red Barnet 
haft en fast ansat kvinde, først en sund
hedsplejerske, og fra 54 en børnehavelæ
rerinde, som tog sig af til rettelæggende, 
vejledende og tilsynsførende opgaver i 
forbindelse med børnestuerne.

Som et kuriosum kan nævnes, at børne
stuerne fra 54 har haft deres eget lille 
blad, „Roetoppen“. Det udkom med 2-A 

numre om året, selvfølgelig livligst i star
ten. Her blev der bragt nyt fra de enkel
te stuer, men også små oplysende artik
ler har stået i „Roetoppen“.

STUERNES ÅBNINGSTID
Stuerne blev startet om efteråret, og der 
har altid været flest stuer åbne på denne 
årstid, men flere kommuner så allerede i 
starten, at det kunne være mindst lige så 
påkrævet at åbne stuerne, når roerne 
skulle luges om foråret, så det har altid 
været sådan, at et mindre antal stuer, det 
har varieret fra 7-14, har haft åbent om 
foråret, og fra 14-41 stuer, der har væ
ret åbnet om efteråret. Åbningstidens 
længde har varieret afhængigt af flere 
faktorer, bl. a. vejret, antallet af roear
bejdere, arealets størrelse, og under de 
sidste år, hvor megen maskinkraft, der 
kunne anvendes i marken. I 1960 var 
vejret meget regnfuldt hele efteråret, ma
skinerne, der på dette tidspunkt var langt 
fremme i billedet, kunne ikke klare op
tagningen i de opløste marker, og vi så 
mennesker gå ude i roerne i snestorm 
helt ind i januar måned i et forsøg på at 
bjærge de sidste roer. Dette år lukkede vi 
den sidste børnestue 4 dage før jul. Det 
er det længste, nogen stue har haft åbent.

BØRNENE 1 STUERNE
Det var selvfølgelig meningen med stuer
ne, at de skulle modvirke, at børn kom 
med i roemarkerne. Så langt den over
vejende del af de børn, der i årenes løb 
har besøgt roebørnestuerne, og det dreje
de sig på det højeste om ca. 800 børn, 
var børn af landarbejdere. I enkelte kom- 
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muner var det sådan, at vi kun måtte tage 
os af landarbejdernes børn, i andre kom
muner fik vi også lov at tage børnene fra 
parcelliststederne, hvor mand og kone 
selv tog deres egne roer op. I de sidste 
år, hvor det ofte var et problem at få 
børn nok til at kunne åbne en stue, fik 
vi tilladelse til at modtage børn, der af 
andre årsager end roerne ønskedes an
bragt. Det kunne f. eks. være sygdom el
ler dødsfald i et hjem, eller der kunne 
være tale om et enebarn, der ikke havde 
nogen at lege med.

Dette var medvirkende til, at en del 
mennesker erkendte, at det kunne være 
gavnligt for deres børn at deltage i en 
sådan, skal vi sige „Fællesopdragelse“. 
Omtrent fra starten blev det krævet, at 
børnene skulle have deltaget i den årlige, 
gratis helbredsundersøgelse hos deres læ
ge og møde med bevis for dette, inden 
de kunne modtages i børnestuen. Dette 
bevirkede, at en del børn, der måske al
drig ville have fået denne profylaktiske 
undersøgelse, nu fik del i den.

I starten tog vi børnene helt ned til 
spædbørnsstadiet, senere fastsatte myn
dighederne aldersgrænsen til 10 mdr., før 
de kunne modtages. Det var, som så ofte 
før, en halv løsning af et problem. De 
helt spæde i stuer uden sanitære installa
tioner og uden effektiv adskillelse fra de 
større børns livsudfoldelse kunne nok få 
enhver tilsynsførende til at ryste og bæve 
ved tanken om, hvad der evt. kunne ske 
med barnet med hensyn til smitte, når vi 
modtog dem. Men når man så kørte vi
dere og så dem stå i marken i barnevog
ne, så kunne man jo nok se, at den mors 
hænder kunne ikke være særligt rene, 

når hun skulle hen og skifte og made bar
net.

Det er klart, at vore stuer bar præg af, 
at de blev frekventeret af børn fra en af 
de dårligst stillede samfundsgrupper. Vi 
har haft mange forsømte og forkert ernæ
rede børn i vore stuer, dog var det glæ
deligt at se, at børnene blev bedre klædt 
og sundere at se på under årenes gang. 
Den velstandsstigning, der fandt sted i 
slutningen af 50 og begyndelsen af 60, 
kom også børnene til gode. Helt til de 
sidste år havde vi dog stuer, hvor børne
ne var alt for præget af fattigdom og uvi
denhed, f. eks. på ernæringens område. 
Men taget som helhed så børnene sunde
re og mere velplejede ud i de sidste år, 
hvor stuerne var åbne, og de har vel haft 
en lille andel i dette. Mange børn kom i 
vore stuer fra de var ganske små til det 
første skoleår, og mange fandt i børne- 
stuerne en pleje, der sundhedsmæssigt 
gav dem et godt skub. De fandt legekam
merater, hvad mange ensomt boende børn 
på landet kan have svært ved. De mødte 
former for beskæftigelse, som de ellers 
ikke ville have mødt, leg med farver, 1er, 
sakse, billedbøger og legetøj, i mange til
fælde mødte de også forstående voksne, 
der tog sig tid til at tale og lege med dem. 
Mange gange fortalte mødre, at selv om 
de en enkelt dag ikke skulle i marken, 
ville børnene op til børnestuen, for de 
var bange for at gå glip af noget af det 
spændende, som der kunne ske dér.

Men selv om der var mange gode re
sultater af arbejdet, så var der jo også 
mange børn, vi ikke kunne hjælpe på den 
korte åbningstid og under de givne om
stændigheder. Det var ofte, vi mødte børn 
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med manglende sproglig udvikling eller 
andre handicaps. For dem oprettede Red 
Barnet en sommerlejr på „Abildvig“ ved 
Grønsund. Her kunne 20 småbørn hvert 
år tumle sig under frie former i en må
ned. Man forsøgte at tilrettelægge miljøet 
på ferielejren sådan, at børnene fik an
ledning til mange stimuli ved leg, læs
ning og beskæftigelse, og opholdet blev 
ofte tilbudt de samme børn flere år i 
træk. Skønnede man, at denne hjælp ikke 
havde været tilstrækkelig, når barnet 
skulle i skole, blev der draget omsorg for, 
at barnet fik den videre fornødne hjælp. 
Denne lejr var kun forbundet med roe- 
børnestuerne på den måde, at det var 
børn fra disse, der kunne komme her, og 
ofte var det personale fra roebørnestuer- 
ne, der hjalp til på lejren sammen med 
pædagoger og pædagogstuderende.

EFTERSKRIFT
I begyndelsen af 60 var det klart, at nu 
var maskinerne så gode, at man snart 
ville have overflødiggjort det meste af den 
menneskelige arbejdskraft i roemarkerne. 
Fra flere sider var der røster fremme om, 

at man skulle gøre nogle af de bedste roe
børnestuer til almindelige børnehaver til 
gavn for børnene på landet, for samtidig 
med at mekaniseringen tog til, så blev 
det også sværere og sværere at skaffe bør
nene på landet gode opvækstvilkår, både 
fordi børnene boede for spredt til at kun
ne få legekammerater, og fordi det ofte 
var sådan, at man både på gårde og par
celliststeder måtte udføre alt arbejde uden 
hjælp udefra. Mand og kone måtte fælles 
udføre det markarbejde, man tidligere 
havde haft folk til, og hvem skulle så 
passe børnene?

Meget hurtigt blev der oprettet børne
haver i Bandholm og i Gedesby, i den 
første tid i de lokaler, hvor vi havde dre
vet roebørnestuer.

De senere år har bragt børnehaver i 
landkommuner som Holeby, Søllested, 
Sys tof te, Toreby, Græshave, Horreby og 
Hunseby, og selv om disse ikke er opret
tet som følge af, at man har haft en roe- 
børnestue tidligere, så har børnestuen 
måske dog sin andel i, at man i disse 
kommuner har været opmærksom på, at 
børnene på landet også kan have brug 
for børnehaver.

151



Transporten
Af Knud Erik Tagmose

Et ildsprudende roetog, der en frostklar 
morgen med hvid damp fra skorsten og 
cylinder aser gennem skovbrynet med 30- 
35 tungtlastede roevogne ...

Eller en slæbebåds hæse stød i fløjten, 
når den på vej gennem Guldborgsund 
nærmer sig Christian den Niendes bro og 
ønsker gennemsejling for sine roepram- 
me...

Det er nogle af de poetiske træk, suk
kerroetransporten på Lolland-Falster hu
skes for. Lige fra den spæde begyndelse i 
1870erne, hvor et roetogslignende trans
portmiddel lagde kimen til den mekanise
rede transport af sukkerroer, har der væ
ret et om end ikke romantisk skær så i 
alt fald et strejf af gemytlighed over roe- 
transporten.

I dag er „billederne“ minder fra for
tiden. Roetoget og prammene har for
længst skrevet deres sidste kapitel i roe- 
transportens historie.

De første linjer blev nedfældet af be
kymrede hænder. Det var i årene 1872-80, 
hvor omkostningerne ved roetransporten 
på grund af roedyrkningens stadig større 
udbredelse steg så stærkt, at de adskillige 
steder truede med at gøre roedriften uren

tabel. Hestene, som dengang udelukken
de bragte roerne til forarbejdningsstedet, 
var simpelthen for dyre i drift for den 
lille mand i roemarken, selv om han blev 
ydet et vist tilskud til transporten, og 
desuden var afstandene store, fordi roe
markerne lå spredt over et enormt områ
de.

For at økonomisere mest muligt slog 
mange roedyrkere ind på et højst origi
nalt system, idet de baserede trækkraften 
på studedrift.

Transporten foregik naturligvis lang
somt, og den ville have været en ganske 
urentabel løsning, hvis det ikke have væ
ret for nogle yderst betænksomme fyn
boer:

De fandt ud af, at man kunne gøre en 
god forretning ved at købe så mange stu
de, at man kun behøvede at anvende 
dem en halv dag ad gangen. Ved at fodre 
studene intensivt, bl. a. med det nærende 
roeaffald, kunne studene - samtidig med, 
at de arbejdede - tiltage ganske betydeligt 
i vægt - og ovenikøbet uden at der blev 
drevet rovdrift på dem!

Systemet fik roedyrkeren til at gnide 
sig i hænderne: For når fedningen var
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/ 1874 anlagdes en hestetrukken spor bane ved 
fabrikken »Lolland« (senere Højbygård suk
kerfabrik). I 1894, da man gik over til loko
motivdrift, omfattede den 16 km spor, i 1921 
33 km. - Billedet, der er et udsnit af en 
husholdningsforenings aktier, viser fabrikken 
»Lolland« med den hestetrukne sporbane i 
midten af 1870erne.

endt, kunne man eksportere studene til 
England. Her indbragte de ham adskilligt 
mere, end de havde kostet i indkøb - og 
dermed havde han fået transportomkost
ningerne nogenlunde dækket ind.

Metoden blev dog langsomt mere og 
mere upraktisk, dels på grund af de dår
ligt udviklede trafikforhold på Lolland- 
Falster, og dels fordi studene og trækvog
nene opkørte jorden i de fugtige efterårs
måneder, så de skadede den påfølgende 

afgrøde. Inspireret af den franske inge
niør Decauvilles markbaner gik man der
for over til at anlægge spor på markerne 
(på fabrikken „Lolland“ ved Holeby alle
rede fra 1874).

Banerne lignede langt fra de senere roe- 
baner. Oftest bestod skinnerne af spinkelt 
materiale, der ikke kunne bære ret meget, 
og desuden var man stadig afhængig af 
husdyret, idet roerne i de små kassevogne 
blev trukket af heste eller stude. Finessen 
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ved systemet var, at skinnerne var trans
portable, og at de kunne anlægges, uden 
at man behøvede at planere markerne.

Sukkerindustrien var imidlertid ikke 
tilfreds hermed - og da De danske Suk
kerfabrikker i 1881 skred til anlæg af 
Nakskov Sukkerfabrik, var man klar 
over, at man i højere grad end tidligere 
måtte bestræbe sig på at tilvejebringe en 
mere moderne ordning af transportforhol
dene. I den forbindelse planlagde man det 
senere roebanesystem med lokomotiver.

Men vanskelighederne blev overvæl
dende, og der skulle gå flere år, inden 
systemet blev en realitet:

Staten havde nemlig ikke til hensigt at 
give sukkerroeindustrien ekspropriations
ret, hvad der bragte sagen til et yderst kri
tisk punkt. For roearealerne lå stadig som 
spredte og isolerede pletter midt i det øv
rige landbrug, og det var ikke altid, at 
ejerne af disse stillede sig venligt over for 
anlæg af uvedkommende transportbaner 
over markerne.

Sukkerindustrien gav ikke op - og 
mens den skænkede staten dens ekspro
priationsrettigheder og sparede sig selv 
ulejligheden med at rende d’herrer lov
givere og embedsmænd på dørene, tog 
den fat på problemets løsning ad anden 
vej.

Løsningen hed: Saftstationer!
Systemets ledende tanke var at forkor

te transportvejen fra roemarken til fabri
kationsstedet ved spredt at anlægge min
dre fabrikker i det sukkerdyrkende op
land. Fabrikkerne var saftstationer, som 
modtog roerne, udvandt saften og deref
ter gennem et net af rørledninger pumpe
de saften til hovedfabrikken.

Den blidere vind, der i det følgende 
tiår begunstigede hele sukkerroedyrknin
gen, tog imidlertid mere og mere grunden 
bort under saftstationsprincippet. Efter
hånden var roearealerne blevet både stør
re og mere sammenhængende, og først og 
fremmest var forståelsen for sukkerroe
industriens betydning for Lolland-Falster 
vokset, således at anlæg af selv vidtfor- 
grenede banesystemer kun affødte betyd
ningsløse gnidninger mellem de forskelli
ge parter.

Derfor blev det efterhånden muligt at 
anlægge roebaner uden ekspropriations
ret. Kun når man skulle føre sporene 
over offentlig vej, behøvedes en særlig 
tilladelse fra amtsrådet.

De første steder, man gennemførte lo
komotiv-systemet, var på sukkerfabrikken 
„Højbygård“ i 1894 og på sukkerfabrik
ken i Maribo i 1897. Senere benyttedes 
det af flere og flere, og da sukkerfabrik
ken i Sakskøbing anlagdes i 1910, var 
man efterhånden helt gået over til loko- 
motivdrift.

I mellemtiden havde en anden trans
portform set dagens lys: Pramtranspor- 
ten!

Pionererne var her Nykøbing F. Suk
kerfabrik, som allerede ved fabrikkens 
opførelse i 1884 havde udgravet en ka
nal med havn til pramme.

Systemet var baseret på sejlads fra ud
skibningssteder ved Priorskov, Gedser- 
gård, Frisenfeldt, Nysted, Stubberup, Ny 
Kirstineberg, Pandebjerg, Vennerslund, 
Guldborg, Valnæs, Våelse, Gåbense, 
Sortsø, Stubbekøbing og Næsgård, og fra 
de fleste gårde var der anlagt spor ud til
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1893 anlagdes ca. 50 km roebanenet til Nak
skov sukkerfabrik, og det medførte en udvi
delse af roearealet på 70 pct. Roebanen var 
hestetrukken indtil kampagnen 1910H1, hvor 
man gik helt over til lokomotiver. 1 1916 var 
der 130 km spor, i 1921 218 km. Maribo suk
kerfabrik blev i 1897 anlagt med et 32 km 
langt roebanenet, der år 1900 blev udvidet og 
sat i forbindelse med Nakskov-fabrikkens. - 
Roetog ved sukkerfabrikken i Nakskov 1937.

broerne, hvor læsningen foregik fra heste
forspændte sporvogne.

Fra 1885 stod en enkelt slæbebåd „Sva
nen“ for transporten. Som regel havde 
den tre, fire eller fem pramme på slæb. 
Hver pram havde en pramskipper, der 
ofte boede i prammens lukaf under hele 

kampagnen. Hans opgave var foruden at 
styre prammen med et stort ror at over
våge, om læsningen gik rigtigt til og at 
sørge for prammens vedligeholdelse.

Når prammen kom i havn ved sukker
fabrikken sørgede fabrikkens havnefoged 
for losningen, ligesom han i samarbejde
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Sakskøbing sukkerfabrik blev i 1910H1 anlagt 
med et roebanenet, der ti år senere var på 75 
km. I de seneste år brugtes såvel damp- som 
diesellokomotiver. - Foto fra december 1965, 
kort tid efter blev roe banen nedlagt.

med en disponent forestod lastningen af 
de pramme, som skulle returnere med 
affald.

Sejladsen blev med tiden en omfattende 
affære. Efterhånden var prammenes an
tal vokset til 26, og fabrikken blev derfor 
nødt til at anskaffe endnu to slæbebåde.

Også sukkerfabrikken i Sakskøbing 
benyttede sig flittigt af pramme. Fabrik
ken havde en ganske betydelig transport 
fra Femø, Fejø og Askø, der blev besej
let af syv pramme og en slæbebåd.

Transportformen var i mange år et 
hyggeligt indslag i hverdagen, men hvad 
der var allervæsentligst: Den var frem for 
alt effektiv og billig efter datidens måle
stok.

Alligevel forblev banetransporten i man
ge år den mest betydningsfulde transport
form. Hvor stor en betydning, den havde 
for roedyrkningens udvikling, fremgår af 
roearealets stærke vækst overalt, hvor 
roebanerne blev anlagt. I 1896 transpor
teredes således for f. eks. Nakskovs ved- 
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kommende 24 procent af roerne med 
bane. 20 år senere var procentsatsen vok
set til 60.

Også da en ny epoke indledtes i årene 
omkring 1920, hvor automobilet for al
vor dukkede op som transportmiddel og 
påførte roebanen en ikke ubetydelig kon
kurrence, holdt roebanen i mange år po
sitionen som vigtigste transportform.

Kun i Nykøbing-området måtte den 
under første og anden verdenskrig over
lade positionen til en anden transport
form. I disse krisetider var pramtrans
porten selvsagt den billigste løsning.

Den dobbelte omlæsning, der ikke rig
tig kunne mekaniseres ved de mange 
læssepladser, og vanskeligheden ved at 
passere landevejene efterhånden som bi
lernes antal og hastighed steg, gav imid
lertid langtsomt roebanen dødsstødet - og 
omkring 1960 begyndte man at forberede 
en nedlægning af banerne.

Forinden - i 1958 - havde Lolland - 
Falster allerede taget afsked med pram
transporten på Guldborgsund. Også den 
var blevet slået ud af den moderne tra
fik. Medvirkende var bygningen af den 
nye bro over Guldborgsund og de eks
propriationer af sukkerfabrikkens areal 
på havneområdet, bygningen indebar. På 
den konto mistede sukkerfabrikken den 
kanal, hvorigennem prammene førtes til 
losning - og uden den blev pramtrans
porten en umulighed!

Mens prammene forsvandt ret hurtigt, 
kom nedlæggelsen af roebanerne til at 
omfatte en længere periode - og ejendom
meligt nok fik roebanerne netop inden 
for dette tidsrum deres største omfang og 
kapacitet:

Den sidste pramsejlads på Guldborgsund 
i 1958.

Maskin- og vognparken omfattede ikke 
færre end ca. 25 damplokomotiver, 15 
dicselelektriske lokomotiver og 3.000 
sporvogne, og sporlængden svarede om
trent til en bane fra Gedser til Skagen.

Omfanget forårsagede et hektisk liv i 
de trange sporvejerboder, hvor togene 
ekspederedes, og køreplanerne ændredes 
efter fabrikkernes øjeblikkelige behov. 
Mens toglister blev udskrevet, var tele
fonlinjerne fra morgen til aften optaget 
af „kundebetjeningen“. Ofte kunne lednin
gerne gløde af højrøstet tale, især når ner
verne kom på højkant. Og det kom de 
især i 1965, hvor sneen og blæsten næsten 
lammede Lolland-Falster fra Mortensaf
ten og længe frem. Da måtte de moderne 
entreprenørmaskiner i massevis drage de 
gamle ærværdige dampheste til undsæt
ning og grave dem og sporene fri af sne
en.
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Kampagnen gjorde på mange måder 
afskeden lettere, da den endelig indfandt 
sig. Det var som om, den havde fået de 
røster, der endnu forsvarede roebanerne, 
til at forstumme.

Men alligevel var det med vemod, Lol
land-Falster sagde farvel, da den sidste 
aktive togfører ved sukkerfabrikken i 
Nakskov i december 1967 for sidste gang 
fløjtede et roetog af.

Et punktum var sat for en bevæget 
epoke!

NOTER:
1. De danske Sukkerfabrikker 1872-1922 - 

festskrift.
2. Sukkerroedyrkeren 1885.
3. Landbrugsordbog for den praktiske land

mand - 3. del.
4. Maribo Amts økonomiske Selskab - 

årbog 1915.
5. Sukkerposten - nr. 4 - 1968.
6. Sukkerfabrikken Nykøbing - 1959.
7. Den danske sukkerhandels og sukker

produktions historie - 1945.
8. Øvrige kilder: fhv. pramfører Will. Ander

sen, Guldborg F., og fhv. pramfører Thor
vald Jensen, Nykøbing F.
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Sukkerroedyrkerforeningerne
Af Poul Nielsen

Den 5. juni 1902 stiftedes De samvirken
de danske Sukkerroedyrkerforeninger på 
et møde på Olsens Hotel i Maribo, hvori 
deltog repræsentanter for de daværende 
seks sukkerroedyrkerforeninger, nemlig 
sukkerroedyrkerforeningerne Vestlolland, 
Sydlolland, Maribo, Møen, Odense og 
Assens. Til samvirksomhedens første for
mand valgtes formanden for Vestlollands 
Sukkerroedyrkerforening, hofjægermester 
H. E. von Beck, Stensø, og der valgtes 
en landsbestyrelse med repræsentanter fra 
alle de tilsluttede foreninger.

Forinden denne sammenslutning fandt 
sted, var der dannet lokale sukkerroedyr
kerforeninger rundt om i landet af suk
kerroedyrkerne til de forskellige sukker
fabrikker. Af disse var den første blevet 
stiftet i Nakskov i 1883 på initiativ af 
stifteren af Sukkerfabrikken „Lolland“, 
Erhard Frederiksen, som var blevet kon
sulent for sukkerfabrikkernes landbrugs
virksomhed.

Efter at sukkerfabrikken i Sakskøbing 
i 1910 påbegyndte produktionen, sluttede 
også Sakskøbing Sukkeroedyrkerforening 
sig til landsforeningen, og det samme ske
te i 1918 for Koldings vedkommende. 
Ved genforeningen i 1920 kom også søn
derjyske sukkeroedyrkere med, og ende

lig sluttede sukkerroedyrkerne på Vest
sjælland sig til, da A/S De danske Sukker
fabrikker i 1934 overtog sukkerfabrikken 
i Gørlev, og bortset fra korte perioder har 
samtlige sukkerroedyrkere til De danske 
Sukkerfabrikker siden da været tilsluttet 
landsforeningen.

I de første år var opgaverne nærmest 
oplysningsarbejde blandt dyrkerne, men 
efterhånden skiftede disse karakter, hvor
efter hovedopgaven blev at varetage roe- 
dyrkernes fælles interesser overfor suk
kerfabrikkerne og overfor myndigheder
ne.

ARBEJDSKRAFT
Sukkerroer er en meget arbejdskrævende 
afgrøde, og meget tidligt i sukkerproduk
tionens historie rejste sukkerroedyrker
foreningerne spørgsmålet om tilvejebrin
gelse af fornøden arbejdskraft fra udlan
det.

I de første år var det sukkerfabrikker
ne, som sørgede for tilvejebringelse af ar
bejdskraft til pasning af roerne, men ef
terhånden overtog roedyrkerne dette og 
fik sat tingene i system, og da det i nogle 
år kneb med den fornødne arbejdskraft, 
nedsattes der på Lolland-Falster et ud
valg, som i 1907 tog til Wien for at for- 
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handle med myndighederne dér om polsk 
arbejdskraft, som især kom fra Galizien, 
der før den første verdenskrig hørte til 
Østrig-Ungarn.

Også i forarbejdet ved udarbejdelsen af 
den såkaldte Polaklov i 1908 og i udar
bejdelsen af normalkontrakter for polak
ker var sukkerroedyrkerforeningerne ak
tive deltagere.

Under den første verdenskrig øgedes 
sukkerroearealerne, og da mange unge 
var indkaldt til militærtjeneste, og der 
ikke kom udenlandsk arbejdskraft, blev 
vanskelighederne med at få arbejdet ud
ført i roemarkerne større end nogensinde 
før.

Sukkerroedyrkerforeningerne sendte der
for en delegation ind til Kultusministe
ren for at udvirke, at ældste skoleklasse 
fik roeferie fra midt i maj til midt i juni, 
for at eleverne kunne deltage i roelug- 
ningsarbejdet. Forslaget blev afvist af mi
nisteren.

På grund af vanskelighederne med at 
få arbejdet udført overvejede sukkerfa
brikkerne at forbyde sukkerroedyrkerne 
at avle foderroer, hvilket dog heller ikke 
blev gennemført på grund af dyrkernes 
massive modstand.

Det meget store arbejdskraftbehov i 
roemarkerne og på sukkerfabrikkerne 
medførte, at for det spirende landarbej
derforbund var der her en kreds af land
mænd, som det var naturligt at henvende 
sig til for at få afsluttet aftaler om beta
lingen for arbejdet i sukkerroemarkerne.

Naturligvis har der på lokalt plan væ
ret truffet aftaler mellem sukkerroedyr
kerne og arbejderne om, hvorledes arbej
det skulle betales, men først i 1919 afslut

tes der en virkelig kollektiv overenskomst 
for dette arbejde.

I denne overenskomst blev det fastsat, 
at

1. gangs lugning betaltes med 30 kr. pr. 
tønde land (11.675 løb. m),
2. gangs lugning med 20 kr. pr. tønde 
land,
3. gangs lugning med 10 kr. pr. tønde 
land,
optagning og afbankning, afpudsning 
(afhugning af toppen), henlægning af 
roerne i småbunker og tildækning af 
disse med den afhuggede roetop skulle 
betales med 60 kr. pr. tønde land.

Den samlede pris for dette arbejde ud
gjorde således 120 kr. pr. tønde land.

Nedgangsårene i begyndelsen af tyver
ne med faldende priser medførte også, at 
betalingen for arbejdet blev nedsat. I 
1922 var prisen for ovennævnte arbejder 
således fastsat til i alt 90 kr. pr. tønde 
land, en nedsættelse, som gennemførtes 
samtidig med, at der indførtes udbyttede
ling for arbejdets udførelse i sukkerroe
markerne, en udbyttedeling, som virkede 
på den måde, at disse 90 kr. var en mind- 
stebetaling, medens den virkelige betaling 
for arbejdet var værdien af 60 centner 
(centner = 100 pund) roer pr. tønde land 
med opgørelse umiddelbart efter, at suk
kerfabrikkerne havde afregnet med suk
kerroedyrkerne.

I sukkerroedyrkningen indførtes med 
andre ord en aflønningsform, som også 
gjorde arbejderne interesserede i sukker
roeprisen, en udbyttedeling, en form for 
økonomisk demokrati, indført i den kol
lektive overenskomst i 1922.
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I disse år er sukkerroedyrkningen ved at blive 
totalt mekaniseret. Inden for det sidste ti-år 
har maskinerne overtaget optagningen, og nu 
er præcisionssåning og kemisk ukrudtsbekæm
pelse med til at rationalisere forårs- og som
mer arbejdet. - Specialsåmaskine til roefrø.

Denne bestemmelse om udbyttedeling 
var gældende helt frem til 1960 med sti
gende andel, idet de 60 centner forhøje
des til 65 og senere til 70 centner pr. tøn
de land, og i mange år ydedes der be
tydelige beløb i efterbetaling til arbejder
ne på grundlag af denne bestemmelse, 
som først bortfaldt, da arbejdet i roemar
kerne ændrede karakter både med hensyn 
til optagningsarbejdet, som maskinerne 
overtog, og til roelugningen, som lettedes 
og ændredes ved brug af enkimet sukker

roefrø og special-såmaskiner, ligesom 
sprøjtning mod ukrudt havde sin meget 
store betydning for lettelsen i dette ar
bejde.

Det er da også forbavsende at se, at i 
dag luges op mod halvdelen af sukker
roemarkerne overhovedet ikke, og ingen 
roer tages op med håndkraft. Teknik og 
kemi har holdt sit indtog i roemarkerne 
- det sure slid og slæb er forbi.

Fra tidernes morgen har arbejdet i roe
markerne vel ikke været betalt med de
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højeste lønninger, men ved ihærdigt ar
bejde, ved at strække dagen i begge en
der og ved familiens samlede indsats var 
det dog sådan, at roearbejdet var noget, 
man så hen til med glæde og forventning, 
idet dette familie-akkordarbejde, hvortil 
børnene fik roeferie i skolerne, og hvor 
hele familien kunne tage fat, gav en god 
samlet fortjeneste og en ekstra indtjening, 
som der nok kunne være behov for i en 
tid, hvor ingen fik noget forærende, men 
hvor hver enkelt måtte sørge for sig selv 
og for sin familie.

Det var et slidsomt, men et naturligt 
arbejde med roerne, som der kan siges 
meget om. Kaj Munk blev f. eks. engang 
stillet spørgsmålet: Hvornår er en kvinde 
smukkest?

Jo, svarede Kaj Munk, det er hun, når 
hun står i en lollandsk roemark, tilsmurt 
med pløre fra top til tå, med en barne
vogn ved sin side, ivrigt optaget af hårdt 
slid for at tjene til familiens udkomme. 
- Dér er en kvinde smukkest! ! !

SUKKERROEPRISERNE
Prisen på sukkerroerne har naturligvis al
tid været den faktor, som havde størst 
indflydelse på sukkerroedyrkningens øko
nomi, og da sukkerroeprisen var afhængig 
af sukkerprisen, var sukkerroedyrkerfor
eningerne også aktive i spørgsmålet om 
forbedringer af priserne på sukker.

I 1884 var sukkerroeprisen 1,60 kr. pr. 
dc (dc = dobbeltcentner =100 kg), men 
netop dette år faldt sukkerpriserne kata
strofalt og nåede helt ned på halvdelen af 
prisen i 1883, hvilket ganske naturligt 
skabte vanskeligheder for produktionen, 

idet disse faldende sukkerpriser slog grun
den bort under den fastsatte sukkerroe
pris.

Afregningssystemet ændredes derfor til 
et tantiemesystem i forbindelse med fler
årige - helt op til 10-årige - kontrakter 
mellem sukkerfabrikkerne og sukkerroe
dyrkerne, et system, som virkede på den 
måde, at roedyrkerne til at begynde med 
fik 10 % i tantieme af sukkerfabrikkens 
overskud, efter at aktionærerne havde 
fået 5 % af deres kapital.

Dette system med tantieme af skiftende 
størrelse og beregning fortsatte helt frem 
til 1949/50, hvorefter dette afregningssy
stem bortfaldt for at blive genindført om 
end i ændret form ved Danmarks ind
træden i EF i 1973, hvorved dansk suk
kerroedyrkning og sukkerproduktion blev 
omfattet af EFs sukkerordning.

Sukkeret har altid været en vare, som 
har været kastebold for politikerne, idet 
man snart har forsøgt at spænde ben for 
dansk sukkerproduktion og til andre tider 
har animeret til øget produktion, men un
der disse skiftende forhold har sukker
roedyrkerne stedse været med i forreste 
linie.

I december 1902 protesterede De sam
virkende danske Sukkerroedyrkerforenin
ger mod indførelse af Vestindien-sukker 
og melassefoder uden told.

I 1906 deltog man i forhandlingerne i 
Rigsdagen om forandringer i beskyttelsen 
af sukkerindustrien, og i 1907 fremsattes 
forslag om beskyttelsessatser.

Megen aktivitet udvistes i forbindelse 
med toldrevisionen og vedtagelsen af told
loven af 5. maj 1908, som indeholdt ned
sættelse af tolden på sukker motiveret 
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med, at sådan nedsættelse ville medføre 
større forbrug og dermed billigere pro
duktion, men som trods dette ikke just 
var efter roedyrkernes hoved.

Resultatet blev nogle urolige år indtil 
den første verdenskrigs udbrud i 1914, 
hvor London-noteringen på sukker bort
faldt og dermed grundlaget for prisbereg
ningen for roerne og for det samarbejde, 
der rent prismæssigt var kommet i stand 
mellem sukkerfabrikkerne og sukkerroe- 
dyrkerforeningerne.

Selv om sukkerpriserne til forbrugerne 
politisk holdtes nede i krigsårene, ske
te der betydelige forhøjelser af sukker
roeprisen dels på grund af forsyningssitu
ationen og dels politisk gennem „Den 
overordentlige Kommission“, hvis opgave 
det bl. a. var at træffe foranstaltninger til 
regulering af priserne på levnedsmidler, 
hvorved sukkerroeprisen, som i 1914 hav
de været 1,36 kr. pr. dc., i 1918 var ste
get til 4,50 kr. pr. dc samtidig med, at 
arealerne med sukkerroer var steget fra 
ca. 30.000 ha til ca. 40.000 ha, og en ikke 
ubetydelig sukkereksport var kommet i 
stand.

Europas sukkerproduktion, som ved 
krigsudbruddet havde udgjort mere end 
8 mill, tons, var ved krigens afslutning 
faldet til 3 mill, tons, og den deraf føl
gende sukkermangel medførte, at priser
ne fortsat steg og kulminerede i 1922 
med en roepris på 6,10 kr. pr. dc., men i 
de følgende år raslede sukkerpriserne 
nedad. I 1925 var roeprisen faldet til 2,36 
kr. pr. dc., og i slutningen af tyverne var 
grundlaget for fortsat dansk sukkerpro
duktion blevet endog meget spinkelt.

Forhandlinger førtes af sukkerroedyr- 

kerforeningerne med regeringen, og der 
aftaltes forskellige ordninger til forbed
ring af sukkerroeprisen, ordninger som 
resulterede i den første danske sukker
ordning i 1932, efter at sukkerroeprisen 
i 1931 var kommet helt i bund med en 
pris på 1,56 kr. pr. dc.

SUKKERORDNINGEN
Danmarks første sukkerordning blev ved
taget den 23. marts 1932, medførende at 
handelsministeren fastsatte prisen på suk
keret og prisen på sukkerroerne, ligesom 
ministeren bemyndigedes til at ændre 
sukkerroearealerne, dersom han fandt det 
nødvendigt, og endelig bestemtes det, at 
ind- og udførsel af sukker kun måtte fin
de sted med ministerens samtykke. Suk
kerroeprisen fastsattes derpå til 1,80 kr. 
pr. dc.

Som et led i det berømte Kanslergade- 
forlig i 1933 udbyggedes denne sukker
ordning yderligere bl. a. med oprettelse 
af en sukkerfond, hvis midler tilvejebrag
tes ved indførelse af en afgift på sukker, 
således at der over denne sukkerfonds 
midler bl. a. kunne foretages regulering 
af forbrugerpriserne på sukker, og i for
bindelse hermed blev der lagt loft over 
sukkerfabrikkernes og sukkerroedyrker
nes priser.

Denne sukkerfond har eksisteret siden 
da, og der blev meget hurtigt brug for 
den, idet der allerede i 1934 af dens 
midler blev udbetalt sukkerroedyrkerne 
3 mill. kr. på grund af en meget lille roe- 
høst på 182 dc. pr. ha mod 307 dc. som 
sidste 5 års gennemsnit.

Sukkerproduktionen, og herunder fast
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sætteisen af sukkerroeprisen, foregik i 
årene herefter og frem til 1950 på bag
grund af et-årige koncessioner, og deref
ter 10-årige koncessioner, som sikrede ri
melige produktionsvilkår, hvorunder suk
kerroeprisen fortsat fastsattes af handels
ministeren efter forhandling mellem et af 
ministeren nedsat Tilsyn med Sukkerord
ningen og sukkerroedyrkerforeningerne.

Hvad denne sukkerroepris angik, kun
ne der vel ses forskelligt på, hvad der var 
en rimelig pris, men hvert år fandt par
terne frem til et resultat, således at hoved
synspunktet, bevarelse af produktion og 
beskæftigelse, skete fyldest.

I behandlingen af lovforslaget om suk
kerordningen i 1938 sagde daværende 
handelsminister Hauge (jfr. fortryk af 
Folketingets forhandlinger spalte 4609 ff.) 
bl. a.:

„Man kan altid strides om, hvorvidt 
den betaling, der ydes roedyrkerne, er 
tilstrækkelig, men der kan ikke disku
teres om, hvorvidt betalingen er til
strækkelig til, at dyrkningen kan op
retholdes, det er den ubetinget. Dyrk
ningen af sukkerroer har også interesse 
for andre end selve roedyrkerne, den 
har interesse for arbejderne, både dem, 
der arbejder på markerne, og dem, der 
arbejder i fabrikkerne. Jeg garanterer 
for, at dersom vi ikke havde nogen 
sukkerordning her i landet, men lod 
verdensmarkedets priser være gælden
de, ville det være umuligt at dyrke suk
kerroer og producere sukker her i lan
det. Selvfølgeligt kan man indføre bil
ligt sukker, billig arbejdskraft, billigt 
korn - der er i det hele taget ingen 

grænser for, hvad man kan få hertil 
fra udlandet - og så kan hele det dan
ske erhvervsliv gå i stykker.“

Således var det altså også i 1938, det 
var - dengang som nu - erhvervslivet - 
dansk produktion - hele den danske be
folkning levede af.

Sukkerordningen fortsatte da også, og 
under den anden verdenskrig blev dansk 
sukker en af de betydeligste byttevarer 
med udlandet og på dette HVIDE GULD 
indtjente samfundet med store renter den 
støtte, man hidtil havde ydet denne pro
duktion.

Indtil begyndelsen af 1950-erne var suk
kerpriserne grundlaget for fastsættelse af 
sukkerroeprisen, men nu ændredes dette 
således, at de driftsmæssige omkostninger 
ved dyrkning af sukkerroer blev grund
laget.

Denne ændring medførte, at sukkerroe
prisen fastsattes som en forårspris med 
regulering om efteråret efter årets ændrin
ger i arbejdsløn og i fragt, og i tilslutning 
til denne ændring drøftedes indførelse af 
afregning efter kvalitet, eller for sukker
roernes vedkommende efter roernes suk
kerindhold.

Efter en forsigtig start i 1956 indførtes 
i 1957 individuel afregning efter sukker
indhold, en beslutning som medførte me
gen diskussion blandt roedyrkerne i lan
dets forskellige egne, men som dog hur
tigt opnåede anerkendelse overalt i er
kendelse af, at sukkerudbyttets størrelse 
måtte være afgørende for prisen på roer
ne.

Verdensmarkedsprisen på sukker var i 
midten af halvtredserne begyndt at vise 
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vigende tendens væsentligst på grund af 
større stigning i produktionen end i for
bruget, og nye argumenter fremførtes i 
drøftelserne om sukkerroeprisens fastsæt
telse.

I 1960 sprængtes forhandlingerne med 
sukkertilsynet, og først efter langvarige 
forhandlinger med handelsministeren, 
økonomiministeren og sluttelig med stats
ministeren opnåedes enighed om at fast
sætte roeprisen til 8,00 kr. pr. dc. mod 
7,75 kr. året før.

Samtidig nedsattes et hurtigt arbejden
de udvalg, som fik til opgave at finde 
frem til en form, hvorefter sukkerroepri
sen kunne beregnes, således at lignende 
forhandlingssituationer kunne undgås i 
fremtiden.

PRODUKTIONSPRISEN
Udvalget, der havde direktøren for Mo
nopoltilsynet, Erik Seligmann, som for
mand, afgav betænkning i oktober samme 
år, og det resultat, udvalget fandt frem 
til, har indtil 1972, da Danmark blev 
medlem af EF, dannet grundlag for suk
kerroeprisens fastsættelse med udgangs
punkt i Landøkonomisk Driftsbureaus 
beregninger og regnskaber over økono
mien i sukkerroemarken.

I årene siden da er foretaget mindre 
korrektioner og moderniseringer, men 
grundlaget har været udvalgets resultat, 
som blev således:

Grundlag for beregning af produktions
prisen for sukkerroer.
Beregningen af produktionsprisen sker 
på grundlag af gennemsnittet af de af 

Landøkonomisk Driftsbureau for det se
nest afsluttede driftsår for henholdsvis 
ejendomme på de sydlige øer og ejendom
me i det øvrige land opgjorte omkostnin
ger i sukkerroemarken.

Den af Landøkonomisk Driftsbureau 
således beregnede omkostning pr. ha re
duceres med et beløb på ialt 450 kr. som 
værdi af top og affald m. v.

Endvidere korrigeres og åjourføres om
kostningsbeløbet på følgende måde:

Udgiften til udsæd ændres forholds
mæssigt i overensstemmelse med prisud
viklingen for frø.

Udgiften til gødning ændres til det be
løb, som følgende kvanta kunstgødning 
koster opgjort efter de pr. 1. januar gæl
dende prislistepriser.

400 kg 50 pct. kali
600 kg 18 pct. superfosfat
900 kg kalksalpeter

Udgiften til legemligt arbejde ændres 
forholdsmæssigt i overensstemmelse med 
stedfundne ændringer i overenskomst
mæssigt gældende satser for tidløn og ak
kordløn, idet 56 % af udgiften til legem
ligt arbejde antages at være tidløn og 
44 % antages at være akkordløn.

Udgiften til fragt ændres forholdsmæs
sigt i overensstemmelse med stedfunden 
ændring i de af Landsforeningen af dan
ske Vognmænd til monopoltilsynet an
meldte takster for kørsel med roer.

I år, hvor der er foretaget ny vurde
ring til ejendomsskyld, ændres udgiften til 
forrentning forholdsmæssigt i overens
stemmelse med ændringen i niveauet for 
værdiansættelserne.
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Det herefter fremkomne omkostnings
beløb divideres med 330.

Til belysning af dette opstilles på 
grundlag af Landøkonomisk Driftsbu

reaus opgørelse for 1958-59 følgende be
regning af produktionsprisen for sukker
roer i 1960:

2.618 kr.: 330 dc. = produktionspris 7,93 kr. pr. dc.

LD 
1958-59 
kr. pr. ha

Beregning 
1960 
kr. pr. ha

Specielle udgifter
Udsæd ......................................... 104 104
Gødning........................................ 538 484
Legemligt arbejde...................... 1.132 1.174
Hestekraft .................................. 40 40
Traktor m. v. 238 238
Andet inventar .......................... 243 243
Fragt .......................................... 142 142

Specielle udgifter i alt ............ 2.437 2.425

Almindelige udgifter
Driftslederløn ............................. 255 255
Bygninger .................................. 51 51
Forrentning................................. 136 136
Skatter ......................................... 109 109
Grundforbedringer ..................... 32 32
Andet .......................................... 60 60

Almindelige udgifter i alt ....... 643 643
Produktionsomkostninger i alt 3.080 3.068

4- top og affald m. v................. 450

2.618

Med denne ordning indførtes en fast
sættelse af sukkerroeprisen, hvorefter 
denne reguleredes i takt med ændringer
ne i produktionsomkostningerne, en re
gulering, som ikke fandtes for andre 

landbrugsprodukter, hvilket derfor med
førte, at i 1960-ernes landbrugskrise-år 
øgedes interessen for sukkerroedyrkning 
blandt roedyrkerne.

I midten af 1960-erne faldt sukkerpri-
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Grønthøster, der aftopper roerne.

sen på verdensmarkedet således, at eks
port til lønnende priser ikke mere var mu
lig, og de stadigt faldende verdensmar
kedspriser medførte nu igen røster om 
nedlægning af den danske sukkerproduk
tion.

BEGRÆNSET PRISGARANTI
Ingen ansvarlig myndighed kunne dog 
lægge øre til røsterne om nedlægning af 
Danmarks sukkerproduktion, derimod 
kunne der nok være tale om begrænsning 
af produktionen således, at det ikke var 
bekosteligt for statskassen at eksportere 
sukker, og som følge heraf indførte han

delsministeren i 1967 begrænsning af suk
kerproduktionen til den garanterede suk
kerroepris således, at denne prisgaranti 
kun var gældende for produktion af suk
ker til brug på hjemmemarkedet til kon
sum og til industrielt brug, og dette sam
lede forbrug fastsattes til 248.000 tons 
hvidt sukker årligt.

Denne aftale blev indgået mellem han
delsministeren på den ene side og sukker
fabrikkerne og sukkerroedyrkerforenin- 
gerne på den anden, og samtidig aftaltes, 
at evt. merproduktion kunne ske på fa
brikkernes og dyrkernes egen regning, og 
hvad dette angår blev det fastsat, at fa
brikkernes faste omkostninger fuldt ud 
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skulle indregnes i grundproduktionen, 
medens fabrikkernes variable omkostnin
ger for den evt. merproduktion skulle af
holdes af roedyrkerne, hvorefter disse 
alene skulle bære tabet eller tage gevin
sten hjem på merproduktionen.

Sukkereksport for statskassens regning 
ophørte dermed, og i stedet indledtes et 
snævert og godt samarbejde mellem suk
kerfabrikkerne og sukkerroedyrkerne.

Da sukkerfabrikkerne var interesserede 
i fortsat eksport af sukker - især til Nor
ge, og da dyrkerne havde interesse i at 
have så stor en produktion som muligt 
ved indtræden i Fællesmarkedet, aftaltes 
mellem disse produktionspartnere, at der 
for dyrkernes regning og uden fortjeneste 
til sukkerfabrikkerne skulle produceres 
40.000 tons sukker udover det fatsatte 
hjemmemarkedsforbrug, beregnet til eks
port, og denne politik fortsattes i årene 
derefter, selv om det kostede sukkerroe
dyrkerne en nedgang i sukkerroeprisen 
for hele produktionen i 1967 fra 11,06 kr. 
pr. dc. til 9,85 kr. pr. dc., i 1968 fra 12,18 
kr. til 10,63, og i 1969 en nedgang i suk
kerroeprisen fra 12,66 kr. til 11,64 kr. pr. 
dc.

I 1969 tiltrådte Danmark Den interna
tionale Sukkeraftale, som i 1968 var ved
taget på en international sukkerkonferen
ce i Genève, en konference som afholdtes 
i De forenede Nationers Handels- og Ud
viklingskonference (UNCTAD)’s regie, 
og som havde til hovedformål at skabe 
bedre balance mellem udbud og efter
spørgsel af sukker på det frie verdens
marked.

Aftalen greb ikke ind i de særordnin
ger, som eksisterede i de enkelte lande 

eller mellem de forskellige grupper af 
lande, men den gav Danmark ret til med 
de dagældende sukkerpriser at eksporte
re 38.000 tons hvidt sukker.

Efter at Danmark havde tiltrådt denne 
internationale sukkeraftale, indledtes for
handlinger mellem handelsministeren og 
sukkerproduktionens parter om en for
længelse af den 10-årige koncession, som 
var indgået i 1961.

Ved disse forhandlinger viste det sig, 
at regeringen ønskede yderligere begræns
ninger i det kvantum sukker, som rege
ringen garanterede sukkerroeprisen for, 
idet man også ønskede industrisukkeret 
undtaget herfor, således at det prisgaran
terede sukkerkvantum kun omfattede det 
direkte konsumsukker på ca. 170.000 
tons.

Da såvel sukkerfabrikkernes som suk
kerroedyrkernes indstilling var uændret 
fra 1967, forlængedes aftalen om, at mer
produktionen var på fabrikkernes og dyr
kernes risiko, og at roedyrkerne skulle 
betale de variable omkostninger på fa
brikkerne til at lave sukker af roerne, og 
samtidig aftaltes en gradvis nedtrapning 
over 7 år af den mængde sukker, som 
staten ydede prisgaranti for i sukkerroe
prisen, således at denne mængde nedsat
tes fra 248.000 tons i 1969 til 170.000 
tons sukker i 1976.

Verdensmarkedspriserne på sukker, 
som i midten af 1960-erne havde været 
under 0,50 kr. pr. kg, begyndte i slutnin
gen af dette årti at vise stigende tendens. 
Spådommene herom, som også FAO var 
fremkommet med, viste sig altså at slå til.

I 1970 medførte den indgåede aftale 
med handelsministeren, at sukkerroepri-
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Moderne roeoptager med tank.

sen, som var fastsat til 13,14 kr. pr. dc. 
for den prisgaranterede sukkermængde 
på 240.000 tons, faldt til 12,70 kr. for 
hele produktionen på 265.000 tons. I 1971 
medførte de forbedrede priser, at den 
fastsatte pris på 13,32 kr. pr. dc. for 
230.000 tons sukker kun blev nedsat til 
13,10 kr. for hele sukkerproduktionen på 
290.000 tons, en produktion som kunne 
gennemføres på grund af forbedrede ver
densmarkedspriser, der havde til følge, 
at Den internationale Sukkeraftales be
grænsninger i eksportmængden var blevet 
ophævet. Af samme grund blev produk
tionen i 1972 fastsat til 340.000 tons suk
ker, og skønt den prisgaranterede sukker

mængde kun var 215.000 tons, og roepri- 
sen for denne mængde var fastsat til 13,97 
kr. pr. dc., så medførte eksportpriserne, 
at sukkerroeprisen til hele sukkerproduk
tionen kunne sættes op med 0,84 kr. pr. 
dc. til 14,81 kr.

FÆLLESMARKEDET
Med Danmarks indtræden i De Europæi
ske Økonomiske Fællesskaber ophæve
des den danske sukkerordning efter 40 
års beståen, og Danmark blev som de øv
rige EF-lande underkastet EFs landbrugs
ordninger, herunder også EFs sukkerord
ning.
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Denne sukkerordning trådte i kraft 
den 1. juni 1968 og skal gælde i en 7-årig 
periode, altså udløber ordningen den 1. 
juli 1975.

Ifølge EF forordning 1009 er det EFs 
mål at være selvforsynende med sukker, 
men for at undgå sukkeroverskud i EF 
medførende belastning af den fælles land
brugsfond, FEOGA, har man i modsæt
ning til, hvad der i øvrigt er gældende for 
landbrugsvarerne i EF, bygget sukkerord
ningen op på produktionskvoter ved 
hjælp af retningsgivende sukkerpriser og 
heraf afledte priser på sukkerroerne.

Ved tiltrædelsesforhandlingerne blev 
der for Danmarks vedkommende opnået 
enighed om, at den danske sukkerkvote 
skulle udgøre 290.000 tons hvidt sukker, 
hvilket svarer til 120 % af Danmarks 
samlede forbrug på 245.000 tons, hvor
ved kvoten indeholder en produktion be
regnet til eksport, men til garanteret pris, 
skønt den danske regering i den nationale 
ordning, som før nævnt, havde nedsat det 
prisgaranterede kvantum til 170.000 tons 
sukker i 1976 med en nedtrapning, som 
medførte, at i 1973 skulle prisgarantien 
kun omfatte produktion af 200.000 tons 
sukker.

Det viste sig med andre ord, at roedyr- 
kerforeningernes politik havde været rig
tig. Man havde, ved at overtage statens 
prisrisiko for en del af sukkerproduktio
nen, fået tildelt en stor sukkerkvote i EF, 
en kvote til garanteret mindstepris, en 
garanti for, at dansk sukkerproduktion 
vil kunne bestå og fortsat udbygges i EF.

Når dette har kunnet gennemføres, er 
årsagen da også, at der altid har været 
dygtige og fremsynede mænd i sukkerroe- 

dyrkerforeningernes ledelse, mænd med 
dristighed og forudseenhed, og der er ik
ke tvivl om, at den af formænd og over
bestyrelse førte politik er den egentlige 
årsag til, at sukkerroerne - ene blandt 
landbrugsprodukterne - kunne gå ind i 
EF uden overgangsordning og stort set 
med uændrede priser.

Med Danmarks medlemskab af EF er 
der også for sukkerets vedkommende 
sket betydelige ændringer.

Af de mere væsentlige skal nævnes, at 
afgørelserne nu træffes i Bruxelles for 
hele EF og ikke i København for Dan
mark alene, at administrationen på rege
ringsplan er flyttet fra Handelsministeri
et til Landbrugsministeriet, hvor roerne 
og sukkeret sorterer under et nyoprettet 
direktorat omfattende alle danske land
brugsvarer, og at sukkerroedyrkerforenin
gerne derfor ikke alene er medlem af den 
europæiske sukkerroedyrkerorganisation, 
men også har orienteret sig til Landbrugs
rådet og dermed til den europæiske land
brugsorganisation COPA.

Medlemskabet af EF og de fortsat gode 
verdensmarkedspriser på sukker har end
videre medført, at produktionsmålet, som 
i 1972 var fastsat til 340.000 tons hvidt 
sukker, i 1973 har kunnet sættes op til 
377.000 tons, eller en sukkerproduktion, 
som kun to gange i dansk sukkerproduk
tions 100-årige historie har været større, 
nemlig i 1958 med ca. 400.000 tons og i 
1964, hvor der produceredes 393.000 tons 
sukker.

FORSØGSGÅRDEN ALSTEDGÅRD 
I årene efter den 2. verdenkrig, hvor me
kaniseringen af landbrugsarbejdet tog
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Læsning og rensning af roer med rense- 
læssetransportør.

stærkere og stærkere fart, og hvor antallet 
af beskæftigede i landbruget mindskedes 
i voldsomt tempo, fik den daværende for
mand for De samvirkende danske Suk- 
kerroedyrkerforeningers overbestyrelse, 
gdr. Laur. Hansen, Havrebjerg, Slagelse, 
den tanke, at der burde etableres et for
søgssted med det formål gennem forsøg 
og undersøgelser, demonstrationer og op
lysningsarbejde at fremme sukkerroe
dyrkningen i Danmark og gennem dens 
fortsatte rationalisering at bidrage til den 
videre udvikling af den indenlandske 
sukkerproduktion.

I 1952 stiftedes da Forsøgsudvalget for 
Sukkerroedyrkning, og med Handelsmini

steriet blev aftalt, at den brøkdel af øre 
pr. dc. sukkerroer, som blev til rest ved 
den endelige beregning af sukkerroepri
sen, stilledes til rådighed for dette ud
valg med det formål at skabe mulighed 
for dels at købe og dels at drive et sådant 
forsøgssted.

Tilstrækkelige midler var i 1955 til rå
dighed til, at udvalget kunne købe et pas
sende sted, og valget faldt på Alstedgård 
mellem Sorø og Ringsted, en ejendom på 
111 ha med jorder, som for hovedpartens 
vedkommende består af ensartet, lermul- 
det jord og med vedvarende græsgange 
ned mod Susåen til brug for gårdens 
kvægbesætning på 55-60 malkekøer. Med 
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sin driftsform udgør Alstedgård en typisk 
sjællandsk sukkerroegård, hvorfor den 
danner en god baggrund både som for
søgs- og som demonstrationsgård i nær 
tilknytning til praktiske landbrugsforhold, 
og man gennemfører her forsøg med nye 
ideer og bringer de egnede frem i brug
bar form.

I de senere år er det især de fuldt me
kaniserede metoder for dyrkning af suk
kerroer, man har undersøgt, således f. 
eks. et veltillavet såbed, genetisk mono- 
germt frø udsået med præcisionssåmaski
ne til blivende plantebestand og kemisk 
ukrudtsbekæmpelse; hertil stadig mindre 
traktorradrensning, effektiv bekæmpelse 
af sygdomme og skadedyr og som afslut
ning fuldt mekaniserede høstmetoder.

Til dette meget betydningsfulde arbej
de har brøkdelen af øren pr. dc. roer 
ikke været tilstrækkelig i de sidste halve 
snes år, af hvilken grund der er ydet yder
ligere bidrag til dette arbejde såvel af 
staten som af sukkerfabrikkerne og af 
sukkerroedyrkerne, og under disse vilkår 
vil arbejdet blive fortsat også i kommen
de år såvel til gavn som til glæde for dan
ske sukkerroedyrkere, for dansk sukker
produktion og for forbrugerne.

INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER 
De samvirkende danske Sukkerroedyr- 
kerforeninger har naturligvis gennem fle
re år også deltaget i det internationale

Befolkning i milliarder......................
Sukkerforbrug i mill, tons ...............
Forbrug pro persona kg ..................  

arbejde gennem medlemskab af Confédé
ration Internationale des Betteraviers Eu
ropéens (CIBE), en europæisk sukkerroe- 
dyrkerorganisation med tilslutning fra 
samtlige sukkerroedyrkende lande i Vest
europa.

CIBE har naturligvis nedsat mange un
derudvalg til behandling af specielle pro
blemer, herunder et særligt fællesmar
kedsudvalg, hvor EF-spørgsmål behand
les. I EF-landene findes ca. 430.000 suk
kerroedyrkere med ca. 1,5 mill, ha med 
sukkerroer og med en produktion på ca. 
9 mill, tons hvidt sukker, hvormed EF 
er den største sukkerproducent og den 
næststørste sukkerforbruger i verden.

Foruden økonomiske spørgsmål be
skæftiger CIBE sig også med udviklin
gen indenfor sukkerroedyrkningen, såvel 
forsøgsmæssigt som med rationalisering 
og mekanisering af arbejdet i roemarker
ne, et virke, som på europæisk plan sva
rer til arbejdet på forsøgsgården Alsted
gård.

FREMTIDSUDSIGTERNE
Fra FAO’s eksperter foreligger indgå

ende undersøgelser og analyser af den in
ternationale sukkersituation til belysning 
af de produktionsmæssige muligheder for 
at dække det stærkt stigende sukkerfor
brug.

Verdensforbruget af sukker har og for
ventes at ville udvikle sig således frem 
til 1980:

1870 1900 1930 1960 1970 1980
1,2 1,5 2,0 3,0 3,5 4,3
3 9 24 50 70 95
2 6 12 16 20 22
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Prognoserne viser endvidere, at ved år 
2000 forventes sukkerforbruget verden 
over at udgøre 170 mill, tons - et fan
tastisk tal, som virker aldeles overvæl
dende, ikke mindst når man sammenlig
ner med Danmarks sukkerforbrug på ca. 
250.000 tons eller 50 kg pr. indbygger.

Det danske sukkerforbrug anses for at 
være normen i et moderne samfund, 
hvorfor man da heller ikke i sådanne 
samfund venter større stigning i sukker
forbruget, end befolkningstilvæksten be
tinger. Vesteuropas og Amerikas sukker
forbrug svarer pro persona til det danske, 
medens Afrika og Asien med disse ver
densdeles uhyre folketal ligger langt un
der, og vel endnu ikke har nået 10 kg 
pr. indbygger i gennemsnit.

Det er da også i disse lande, forbrugs
forøgelsen vil finde sted, og i denne for
bindelse er det et spørgsmål, om disse 
lande selv er i stand til at producere det
te øgede forbrug.

Det er U-landenes problem, problemer 
som industrilandene og herunder også 
Danmark er forpligtede til at medvirke 
til at løse. Danmark er da også, hvad det
te angår, stærkt engageret i forskellige 
U-lande kloden over, i de seneste år ikke 
mindst i Indien, hvor der er danske eks
perter ude for at bistå det indiske land
brugsministerium med etableringen af en 
national sukkerroedyrkning og sukker
produktion.

Udbygningen af produktionsapparatet 
verden over vil kræve så store beløb, at 
en afvikling af industrilandenes - og der
med af Danmarks - bestående sukker
produktion er helt urealistisk, så meget 
mere som der her i 100-året for dansk 

sukkerroedyrkning og dansk sukkerpro
duktion er etableret et så godt produk
tionsapparat, at Danmark er i stand til at 
leve op til de internationale krav, der 
stilles, og til på lige fod at deltage i pro
duktionen til forsyning af verdens stærkt 
stigende befolkning.

Alt dette er resultatet af den start, 
fremsynede mænd for 100 år siden kæm
pede sig igennem trods store vanskelig
heder.

RESUME
Sukkerproduktionen har for råvareleve
randørerne altid været et meget krævende 
arbejde, hvad enten det drejer sig om suk
kerrør eller sukkerroer. Megen arbejds
kraft er nødvendig, arbejdet var slidsomt, 
og indtægten begrænset.

Vanskeligheder i produktion og afsæt
ning på lønnende vilkår medførte tidligt 
tanker om organisation på området til 
fremme dels af forbedrede dyrkningsme
toder og dermed forøgede høstudbytter, 
men også til indsats for bedre priser, og 
til fremme af disse tanker har indsatsen 
været øget gennem årene og mange veje 
været betrådt.

Tillid til kolleger har ikke altid været 
lige stor. Bestemmelser i foreningsvedtæg
ter om, at en roedyrker, der havde aktier 
i sukkerfabrikkerne, ikke kunne indvæl
ges i sukkerroedyrkerforeningens besty
relse, var ikke ualmindelig.

De samvirkende danske Sukkerroedyr- 
kerforeningers overbestyrelse vælges for
holdsmæssigt efter produktionens størrel
se i de enkelte forenings- og fabriksom
råder. Denne overbestyrelse vælger selv 
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sin formand, men formanden behøver 
ikke at være valgt til medlem af overbe
styrelsen, hvorved det er muligt at gå helt 
udenfor den valgte kreds, blot kræves det, 
at formanden skal være roedyrker og 
medlem af en af roedyrkerforeningerne.

En sådan bestemmelse giver mulighed 
for at vælge en helt uhildet person til for
mand, og selv om det naturligvis ikke er 
normalt at vælge formanden udenfor 
overbestyrelsens kreds, så er det dog sket 
mere end én gang i organisationens hi
storie.

Forhandlingerne om sukkerroeprisens 
størrelse har ofte været meget bevægede, 
reaktionerne fra roedyrkerne ikke mindre. 
Selv om der undertiden har været sagt 
nej til at dyrke roer til de aftalte priser, 
er der alligevel blevet produceret, hvilket 
ikke mindst skyldes, at sukkerroedyrk
ning er en langsigtet driftsform, hvorfor 
driftsomlægning fra det ene år til det næ
ste ikke er mulig. Produktionen har væ
ret både elsket og hadet.

I næsten 40 år var arbejdspriserne i 
sukkerroemarken kædet til sukkerroepri
sen i en form for udbyttedeling, et sam
arbejde mellem arbejdere og bønder til 
gode for begge parter, som ikke ændre
des, før arbejdet i roemarkerne skiftede 
karakter fra manuelt til maskinelt arbej
de, hvorefter roeprisen blev fastsat til 
produktionsprisen efter en omkostnings
beregning, indeholdende rationaliserings
besparelser, som bl. a. viste, at i løbet af 
det sidste 10-år er antallet af arbejds
timer pr. ha reduceret med ca. 2/3, me
dens maskinkontoen til gengæld er blevet 
mere end fordoblet.

Denne udregning og denne fastsættelse 

af prisen på sukkerroerne fandt kun sted 
indenfor denne produktionsgren i land
bruget, og end ikke i 1960-ernes land
brugspolitik fandt man frem til tilsvaren
de ordninger indenfor den øvrige land
brugsproduktion.

Sukkerproduktion, sukkerpriser og pri
ser på råvarerne har gennem mangfoldige 
år været politisk bestemt ikke blot i Dan
mark, men over hele verden.

Mere end 2/3 af verdensproduktionen 
af sukker leveres af indenlandske produ
center til priser, som på ingen måde står 
i forhold til verdensmarkedsprisen på 
sukker.

Det samme er tilfældet med ca. 1/5 af 
verdensproduktionen, som handles lande
ne imellem til aftalte faste priser.

Tilbage bliver ca. 1/8 af verdenspro
duktionen til handel på det frie marked 
til den såkaldte verdensmarkedspris. Det
te drejer sig følgelig om et meget snævert 
marked - et „restemarked“ - med en 
usædvanlig følsomhed, idet et overskud 
eller et underskud i verdensproduktionen 
på bare 1 % ytrer sig i det frie marked 
som et over- eller underskud på 8 %, 
hvilket medfører stor usikkerhed på det
te marked med betydelige svingninger i 
verdensmarkedspriserne på sukker, hvor
for disse priser er gældende alene for 
overskudssukker, som ingen steder er be
stemmende for fastsættelse af sukkerpri
ser af indenlandsk produktion.

Sukker er således ikke en vare som alle 
andre, det er en „politisk“ vare, en vare, 
som altid er med i U-landsprogrammerne 
til trods for, at sukkerproduktionen ar
bejder med stor usikkerhed om priserne, 
kræver meget betydelige investeringer og 
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arbejder med flerårige produktionstermi
ner.

De ni EF-lande er ikke alene en af 
verdens største sukkerproducenter, men 
også en af de største forbrugere, hvorfor 
de udgør et betydningsfuldt element i 
verdenssukkerøkonomien. Med EF-lan- 
denes U-landspolitik og den forventede 
enorme forbrugsforøgelse i de nærmeste 
år, skulle ekspansionsudsigterne kunne 
lette de fornødne tilpasninger, som mu
liggør en virksom og realistisk udviklings
politik, således at ekspansionen foregår 
forskriftsmæssigt og gennemføres i af
stemning med produktionspolitikken på 
verdensplan.

Det er meget omfattende perspektiver, 
sukkerproduktionen og dermed De sam
virkende danske Sukkerroedyrkerforenin
ger med medlemskabet af EF er involve
ret i.

PERSONALIA
De samvirkende danske Sukkerroedyrker- 
foreningers formænd gennem årene: 
1902-1910: Proprietær, hofjægermester

H. E. von Beck, Stensø, 
Nakskov.

1910-1916: Godsejer M. W. Friderichsen, 
Kjærstrup, Holeby.

1916-1919: Forpagter, landstingsmand 
Chr. Sonne, Rosenlund, 
Sakskøbing.

1919-1921: Forpagter V. Ingemann, 
Markersdal, Rødby.

1921- 1922: Proprietær, folketingsmand
F. W. Larsen Badse, 
Rågård, Maribo.

1922- 1927: Gårdejer A. H. Lund, Abed,
Søllested.

1927-1931: Proprietær M. P. Pedersen, 
Fælleseje, Sakskøbing.

1931-1935: Proprietær M. Poulsen, 
Vigelsø, Otterup.

1935-1938: Godsejer C. Olsen, Winters
borg, Horslunde.

1938-1953: Gårdejer Laur. Hansen, 
Havrebjerg, Slagelse.

1953-1965: Proprietær Chr. Olsen, 
Tjørnebygård, Horslunde.

1965- : Proprietær Ole Olesen,
Agernæs, Ebberup.

Foreningens sekretærer:
1921-1959: Amtsforvalter Chr. Strøm, 

Slotsholmsgade, 
København K.

1959- : Sekretær Poul Nielsen,
Suhrs Gade 11, Maribo.
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Sukkerroedyrkning 
og sukkerfremstilling

- en bibliografi ved Peter Heiberg

Hensigten med at udarbejde denne biblio
grafi har været at samle en del af den 
omfangsrige litteratur, som dels ligger til 
grund for flere af artiklerne i denne årbog, 
dels belyser andre emner end de, der er 
behandlet i årbogen. Det understreges, at 
det kun er litteratur, som snævert om
handler sukkerroedyrkning og sukkerfa
brikation, som bringes i bibliografien. Lit
teratur om beslægtede emner, som mere 
eller mindre periferisk inddrager sukker
roedyrkning og -industri, er udeladt. Bi
bliografien omfatter danske bøger og tids
skriftartikler fra perioden 1871-1972.

Ordningsprincippet indenfor bibliografi
ens enkelte afsnit er kronologisk efter ud
givelsesår.

Anvendte forkortelser:
afd = afdeling
bd = bind
ill = illustreret
litt h = litteratur-henvisninger
nr = nummer
s = side(r)
s/h = sort/hvid
tvl = tavle
årg = årgang

GENERELLE FREMSTILLINGER
1 Düring, E von: Nogle ord om sukkerroe- 

cultur og roesukkerfabrikker. Haderslev 
1871. 31 s.

2 Otten, F: Runkelroeavlen og roesukkerfa
brikationen i Danmark. 1872. 75 s litt h.

3 Lund, C: Sukkerroen. Optegnelser fra 
Frankrig (1871-72). 1873. 150 + 14 s + 
2 tvl.

4 Danmarks Statistik. Udarbejdet af V. Fal- 
be-Hansen og William Scharling. 1878-91. 
Bd 1-6.
Bd 2 s 350-52 Sukkerroer og s 705-11 
roesukkerproduktion.

5 Hagemann, G A: Om sukkerdyrkning og 
sukkertilvirkning. 1885. 22 s.

6 Birck, L V: Sukkerets historie. En han
dels- og finanspolitisk studie. 1909. 240 s.

7 Green, H: Det danske sukkers epos. Gads 
Magasin 1911 nr 7 s 655-68.

8 Nygaard, Kristian: Træk af sukkerets hi
storie. Husmanden 1933 årg 31 s 676-78.

9 Pille, Axel: Fra roemark til sukker i sæk
ke. Brugsforeningsbladet 1935 årg 8 s 126- 
28.

10 Den danske sukkerhandels og sukkerpro
duktions historie. Af P P Sveistrup og 
Rich Willerslev. 1945. 374 s.

11 Sukkerplanter, olieplanter, tekstilplanter. 
Af Werner Larsen og Merete Rentsch. 
1967. 44 s ill.

12 Spannow, Carsten: Sukker. 1968. 32 s ill 
litt h.

SUKKERROEDYRKNING
13 Dyrkningen af sukkerroer. Ugeskrift for 

Landmænd 1871 : I 4 rk 1 bd s 297-303.
14 Nathorst, H: Om dyrkning af sukkerroer 

og dens betydning for landbruget.
Ca 1872. 16 s.
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15 Frederiksen, Erhard: Meddelelser fra en 
rejse i juli 1872. (Sukkerroedyrkning i 
Tyskland). Ugeskrift for Landmænd 1872: 
II 4 rk 4 bd s 255-64, 279-91, 338-42, 
447-60 ill.

16 Undersøgelser over de i Danmark i året
1872 dyrkede sukkerroer. 1873. 23 s.

17 Undersøgelser over de i Danmark i året
1873 dyrkede sukkerroer. 1874. 32 s.

18 Beretning om rodfrugtudstillingen på 
Landbohøjskolen 12-14 oktober 1876. 
1876. 28 s ill.

19 Roesukkerdyrkningen. Diskussion i Det 
kongelige Landhusholdningsselskab, indle
det af etatsråd Tesdorpf. 1876. 50 s.

20 Tesdorpf, Edward: Roesukkerdyrkningen. 
Indledende foredrag til diskussionen i Det 
kongelige Landhusholdningsselskab. 
1876. 26 s.

21 Zahrtmann, H: Erfaringer fra Tyskland 
angående sukkerroedyrkningen og forhol
det for samme i Danmark. 1881. 15 s.

22 la Cour, A: Hvilke erfaringer haves om 
sukkerroekulturen. Kan det ventes at blive 
til gavn for vort agerbrug. Nykøbing F 
1882. 30 s + 4 tvl.

23 Faye, G: Sukkerroens kvalitative egenska
ber på Lolland. Ni års statistik på Højby
gård Sukkerfabrik. Nakskov 1882. 26 s.

24 Om sukkerroedyrkning. (Af V S). 1882. 
62 s.

25 Regnskaber for sukkerroedyrkning på 
Vestlolland i 1882. Nakskov 1883. 11 s.

26 Regnskaber for sukkerroedyrkning på 
Vestlolland i 1883. Nakskov 1884. 33 s.

27 Regnskaber for sukkerroedyrkning på 
Vestlolland i 1884. Tillæg til Sukkerroe
dyrkeren nr 7 1885. Nakskov 1885. 60 s.

28 Beskrivelse af landbrugets udvikling i 
Danmark fra 1835 til nutiden. J B Kra
rup og S C A Tuxen. 1895-1912. Bd 1-6. 
Bd 6 s 289-325 Sukkerroedyrkning mm 
på Lolland-Falster.

29 Dansk portrætgalleri. Redigeret af Johan
nes Madsen. 1904-1909. Bd 1-5 ill.
Bd 3 Danmarks landbrug. S 165-75.
C Moesgaard-Kjeldsen: Sukkerroedyrknin
gen.

30 Vestergaard, HAB: Sukkerroedyrkning. 
Årsberetning om Maribo Amts økonomi
ske Selskabs virksomhed i 1910 s 35-38.

31 Moesgaard-Kjeldsen, C: Om sukkerroe
dyrkningens rentabilitet og betydning for 
det danske landbrug. Vort landbrug 1921 
årg 40 s 635-38 (657,666).

32 Moesgaard-Kjeldsen, C: Kan sukkerroe
kulturen opretholdes i Danmark? Uge
skrift for Landmænd 1922 årg. 67 s 523- 
25.

33 Det danske landbrugs historie. Udgivet på 
foranledning af Det Kgl Danske Landhus
holdningsselskab med bistand af sagkyndi
ge medarbejdere ved K Hansen. 1924-45. 
Bd 1-5 ill.
Bd 2 s 242-50 Sukkerroer.

34 Lund, Viggo: Sukkerroedyrkning gennem 
50 år. Maribo Amts økonomiske Selskab. 
Årbog 1924 s 17-21.

35 Franck, Sofus: Sukkerroen og dens slægt
ninge. Faglig Læsning 1928 nr 5 34 s ill 
litt h.

36 Beretning afgivet af Landbokommissionen 
af 1931 om dennes virksomhed i tiden fra 
kommissionens nedsættelse til udgangen af 
året 1933. Afgivet marts 1934. 433 s. 
Afd B s 19-22. Om produktion af suk
kerroer.

37 Franck. Sofus: Sukkerroen. Danmark 
1942 s 583-89 ill litt h.

38 Sukkerroedyrkeren. Medlemsblad for for
eningen af sukkerroedyrkere på Vestlol
land. 1884-1892. (Tidsskrift).

39 Dyrker-Nyt. Forsøgsudvalget for sukker
roedyrkning. 1950- . (Tidsskrift).

Dyrkningsvejledninger
40 Arrhenius, J: Sukkerroens dyrkning. 1871. 

43 s.
41 Faber, C: Anviisning til dyrkning af suk

kerroer. 1871 14 s.
42 Fenger, R: Vejledning i dyrkning af suk

kerroer. Odense 1877. 16 s.
43 Vejledning ved dyrkning af sukkerroer. 

1878. 13 s.
44 Vejledning i dyrkning af sukkerroer fra 

Nakskov Sukkerfabrik. 1881. 14 s.
45 Frederiksen, Erhard: Sukkerroen. En kort 

vejledning i dens dyrkning og behandling 
og i fabrikationsaffaldets anvendelse. 1883. 
20 s ill.

46 Frederiksen, Erhard: Om rodfrugtdyrk
ning. En håndbog. 1892. 254 s ill + kort
bilag.

47 Frederiksen, Erhard: Sukkerroedyrkningen 
hos nye roedyrkere. Ugeskrift for Land
mænd 1901 8 rk 5 bd s 30-34 ill.

48 Vestergaard, HAB: Kortfattet vejledning 
i sukkerroedyrkning. Odense 1912. 28 s ill.

49 Sukkerroedyrkning. 1915. 16 s.
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50 Helweg, L: Kortfattet vejledning i brugs
avl af foderroer og sukkerroer. 1918. 68 
s ill.

51 Holme Hansen, H H: Roedyrkning. 1938. 
48 s ill.

52 Holme Hansen, H H: Roemarkens beså- 
ning. Nykøbing F 1940. 24 s.

53 Lund, Viggo: Vejledning i sukkerroedyrk
ning for nye sukkerroedyrkere. 1949. 15 s.

Sukkerroefrøavl
54 Avlen af sukkerroefrø. Sukkerroedyrkeren 

1885 nr 10 s 37-40.
55 Lund, Viggo: Sukkerroefrø. Dansk Frøavl 

1918 årg 1 152-53.
56 Helweg, L: Om sukkerroefrøavl. Nakskov 

1919. 2 s.
57 Om avl af sukkerroefrø. Erhard-Frederik- 

sens dyrkningsvejledninger. Hefte 1. 
Næstved 1920. 2 s.

Forsøg, forædling og fremavl
58 Beretning om planteavlen i De samvirken

de lolland-falsterske Landboforeninger. 
1902- . (Årsberetning).

59 Undersøgelser angående roeålens indvirk
ning på udbyttet og sammensætningen af 
sukkerroer. 1904. 12 s ill.

60 Dorph-Petersen, K: Dyrkningsforsøg med 
rodfrugtstammer. Et 25 års jubilæum. 
Ugeskrift for Landmænd 1913 årg 58
s 561-63.

61 Vestergaard, HAB: Forsøg med forskel
lig såtid for sukkerroer. 84. beretning fra 
Statens forsøgsvirksomhed i Plantekultur.
1914. 14 s.

62 Vestergaard, HAB: Forsøg med forskel
lige stammer sukkerroer. Abed 1908-15. 
Tystofte 1913-15. 116. beretning fra Sta
tens forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 
1917. 36 s.

63 Beretning om planteavlsarbejdet i De sam
virkende lollland-falsterske Husmandsfor
eninger. 1920- . (Årsberetning).

64 Vestergaard, HAB: Forsøg med forskel
lig planteafstand ved udtynding af sukker
roer. 148. beretning fra Statens forsøgs
virksomhed i Plantekultur. 1922. 24 s.

65 Lindhard, Erik: Dyrkningsforsøg med suk
kerroestammer 1922. 161. beretning fra Sta
tens forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 
1923. 22 s.

66 Lindhard, Erik: Dyrkningsforsøg med suk
kerroefrø, avlede på sorterede og usortere
de roer. 164. beretning fra Statens forsøgs
virksomhed i Plantekultur. 1923. 8 s.

67 Forsøg med runkelroe- og sukkerroefrø. 
1920-1925. 1926. 66 s.

68 Abed Planteavlsstation. Forædlingsarbejdet 
gennem 25 år. 1903-28. Nykøbing F 1928. 
80 s ill.

69 Hansen, Josef: Dyrkningsforsøg med suk
kerroestammer 1928-29. 236. beretning fra 
Statens forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 
1930. 30 s.

70 Lund, Viggo: Sukkerroeforædlingen i de 
senere år. Ugeskrift for Landmænd 1933 
årg 78 s 801-03.

71 Fredenslund, Søren: Forsøg og forædling 
af sukkerroer ved Kleinwanzleben. Uge
skrift for Landmænd 1939 årg 84 s 56-59.

72 Såtidsforsøg med runkelroer og sukkerroer 
1933-39. 347. meddelelse fra Statens for
søgsvirksomhed i Plantekultur. Tidsskrift 
for Planteavl 1944 bd 48 s 716-19.

73 Lund, Viggo: Forædling og frøavl af suk
kerroer. Dyrkernyt 1950 nr 1 s 8-10.

74 Forsøg med stammer af sukkerroer til fa
brik. 465. meddelelse fra Statens forsøgs
virksomhed i Plantekultur. Tidsskrift for 
Planteavl 1952 bd 55 s 543-46.

75 Rosenstand, Th: Erfaringer med brugen af 
enkornsfrø i 1952. Dansk Landbrug 1952 
årg 71 s 500-01.

76 Forsøg med danske og svenske stammer af 
sukkerroer til fabrik 1950-51. 475. medde
lelse fra Statens forsøgsvirksomhed i Plan
tekultur. Tidsskrift for Planteavl 1952 bd 
56 s 149-50.

77 Forsøg med stammer af sukkerroer til fa
brik 1952-54. 543. meddelelse fra Statens 
forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Tids
skrift for Planteavl 1955 bd 61 s 149.

78 Maribo P Polyploid. 1956. 7 s.
79 - det begynder med 2 roer... Det dan

ske sukkerroefrø Maribo P. Glimt fra for
ædling og frøavl i tekst og billeder. Ca. 
1960. 14 s ill.

80 Helms Jørgensen, J: Naturligt eenkimet 
bederoefrø. Ugeskrift for landmænd 1960 
årg 105 s 215-19 litt h.

81 Forsøgsudvalget for sukkerroedyrkning 
»Alstedgaard«. Forsøgsarbejdet 1961. 61 s.

82 Forsøg med aftopning af sukkerroer til 
forskellig tid. 696. meddelelse fra Statens 
forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Tids
skrift for Planteavl 1962 bd 67 s 536.
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83 Forsøg med sukkerroestammer til fabrik 
1958-61. 686. meddelelse fra Statens for
søgsvirksomhed i Plantekultur. Tidsskrift 
for Planteavl 1962 bd 67 s 181.

84 Forsøgsarbejdet for sukkerroedyrkning 
»Alstedgaard«. Forsøgsarbejdet 1962-64. 
64 s.

85 Jensen, Verner: Anbau von Zuckerrüben
samen in Dänemark im besonderen Hin
blick auf die Überwinterung von Stecklin
gen im Feldbestand. Zucker 16. Jahrgang 
Heft 21, nov 1963.

86 Kruse, A: Enkimede bederoer fundet i den 
danske stamme Hvid Øtofte. Ugeskrift for 
Landmænd 1964 årg 109 s 399-402 ill 
litt h.

87 Møller, J H: Ny frøtype med større mu
ligheder. Dyrkernyt 1967 nr 33 s 538-40.

88 Forsøg med udlægsmåde for fabrikssuk
kerroer og kålroer til frøavl 1958-65. Ved 
Asger Larsen og A Nordestgaard. 809. 
beretning fra Statens forsøgsvirksomhed i 
Plantekultur. Tidsskrift for Planteavl 1968 
bd 72 s 100-12 litt h.

89 Møller, J H: Pilleret sukkerroefrø. Dyr
kernyt 1968 nr 34 s 548-49.

90 Oversigt over forsøgsresultater ved Alsted
gaard 1968- . (Årsberetning).

91 Forsøg med stammer af sukkerroer til fa
brik 1966-69. Ved K E Pedersen. 965. be
retning fra Statens forsøgsvirksomhed i 
Plantekultur. Tidsskrift for planteavl 1971 
bd 75 s 448-56.

Arbejdskraft (Socialforhold, 
rekruttering m. m.)

92 Sonne, Chr: Landbrugets forsyning med 
arbejdskraft. Foredrag i Dansk Forening 
for Socialpolitik d 10. marts 1915.
1915. 24 s.

93 Vaslev, Aage Barthold: Polakkerne i Dan
mark. Sund Sans 1939 s 222-23, 233-34, 
247-48, 271-72, 283-84, 295-96.

94 Klessens, J: Mine polakminder fra Lol
land-Falster. Lolland-Falsters historiske 
Samfund. Årbog 1949 s 1-15 ill litt h.

95 Kolbye, V: Svensk og polsk arbejdskraft 
til Lolland-Falsters roemarker. Lolland- 
Falsters historiske Samfund. Årbog 1950 
s 202-11.

96 Red Barnet. Roe-børnestuerne på Lolland- 
Falster 1954-63. (Årsberetninger).

97 Nellemann, George: Polske indvandrere 
i Danmark. Socialt Tidsskrift 1965 nr 8 
s 201-19 litt h.

98 Nellemann, George: Polske indvandrere til 
Lolland-Falster. Maribo 1967. 127 s ill 
litt h.
Særtryk af: Lolland-Falsters historiske 
Samfunds Årbog 1967 s 27-151.

99 Boyhus, Else-Marie: Polakkerne på Lol
land-Falster. Lolland-Falsters Stiftsmuse
ums Vejledninger. Maribo 1970. 16 s ill 
litt h.

100 Hansen, Ellen: Roebørnestuerne dør lang
somt ud. Aktuelt 1/7 1961. (Kronik).

Redskaber, maskiner og mekanisering
101 Frederiksen, Erhard: Den tekniske udvik

ling af sukkerroedyrkningen i Danmark. 
1897. 30 s + 1 tvl.

102 Statens redskabsprøver. 6. beretning. Ar- 
bejdsprøve med roedyrkningsredskaber for 
det mindre landbrug ved Vejen og Struer 
i sommeren og efteråret 1915. 98 s.

103 Statens redskabsprøver. 7. beretning. Prø
ve med roeoptagere. 1916. 28 s.

104 Håndhakker og skuffejern. Maskinkonsu- 
lenten 1916 s 161-65.

105 Roefrøsåmaskiner for det mindre land
brug. Maskinkonsulenten 1916 s 23-28, 
49-51 ill.

106 Statens redskabsprøver. 12. beretning. Ar- 
bejdsprøve med sukkerroeløsnere på Ma
ribo Ladegård og Frederiksgave i efter
året 1916. 1916. 20 s.

107 Johnsen, J: Lidt om håndredskaber i land
bruget. Maskinkonsulenten 1918 s 38-41, 
57-60, 68-71.

108 Maskiner til optagning af sukkerroer. Ma- 
skinkonsulenten 1918 s 47-48.

109 Redskaber og maskiner til løsning, optag
ning og aftopning af roer. Ugeskrift for 
Landmænd 1920 s 106—116 ill.

110 Det danske Landbrugs historie. Udgivet 
på foranledning af Det kongelige Land
husholdningsselskab med bistand af sag
kyndige medarbejdere ved K Hansen. 
1924-45. bd 1-5 ill.
Bd 4 s 420-600 Anton Christensen: Land
brugets maskiner og redskaber.

111 Schacht, H Rosenstand: Roemarkens høst
redskaber. Vort landbrug årg 46 1927 
s 548-49 ill.

112 Schacht, H Rosenstand: Roemarkenes red
skaber og maskiner. Fyns Stifts Land
brugstidende 1928 årg 22 s 236-40, 574- 
77 ill.

113 Statens redskabsprøver 46. beretning. Kon
kurrenceprøve med sukkerroeløsnere. 
1928. 62 s.
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114 Statens redskabsprøver. 60. beretning. Ho
vedprøver med roemarkører og blokhak- 
kere. 1930. 84 s.

115 Holme Hansen, H H: Kan det betale sig 
at grave sukkerroerne op i stedet for at 
pløje dem løse. Jordbrugsteknik 1937 årg. 
9 s 183.

116 Statens redskabsprøver. 93. beretning. Ar- 
bejdsprøve med roeoptagere til sukkerroer. 
1944. 56 s ill.

117 Beretning fra udvalget vedrørende meka
nisering af sukkerroedyrkning. Akademiet 
for de tekniske Videnskaber. Beretning 10. 
1948. 56 s ill.

118 Beretning fra udvalget vedrørende meka
nisering af sukkerroedyrkning. Akademiet 
for de tekniske Videnskaber. Beretning 18.
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119 Beretning for udvalget vedrørende meka
nisering af sukkerroedyrkning. Akademiet 
for de tekniske Videnskaber. Beretning 20.
1953. 32 s ill.

120 Laursen, J A: En optimist ser tilbage.
Søllested 1964. 242 s ill.
S 139-57 Roelugningsapparatet »Støt«.

121 Undersøgelser over arbejdsledelser i roe
marken. Udtyndingsarbejdet. Landbrugets 
rationaliseringsfond. De landbrugstekniske 
undersøgelser. Kort meddelelse 4. 1965. 
15 s.

122 Undersøgelser over arbejdsledelser i roe
marken.
Udtyndingsarbejdet. Landbrugets rationali
seringsfond. De landbrugstekniske under
søgelser. Kort meddelelse 10. 1969. 22 s ill.

123 Undersøgelser over arbejdsbehovet ved 
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ringsfond. De landbrugstekniske undersø
gelser. Kort meddelelse 12. 1970. 11 s.

124 Undersøgelser vedrørende såning af roe- 
frø med enkornsåmaskiner 1963-69. Af K. 
Engberg Thomsen og Erik Olsen. Land
brugets rationaliseringsfond. De land
brugstekniske undersøgelser. Kort medde
lelse 15. 1970. 16 s ill.

125 Arbejdsbehov ved dyrkning af roer. Land
brugets rationaliseringsfond. De land
brugstekniske undersøgelser. Beretning 11. 
1972. 32 s ill.

Transport
126 Christensen, Zastrau: Transport af sukker

roer i pramme. Ugeskrift for Landmænd 
1923 årg 68 s 750-51.

127 DDS sukkerbaner in memoriam. Sukker
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SUKKERINDUSTRI
128 Uddrag af en betænkning angående suk
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justitsråd Tüchsen. Afgivet: 9. marts 1871. 
18 s.
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Fra »Fuglsang skitser« af tegneren 
N. Lundwall Nielsen.

Lolland-Falster i bogverdenen
Fuglsang skitser.
Refugiet på Fuglsang markerede en 10-års dag 
med at udsende et lille hefte »Fuglsang skit
ser«. Det er et virkelig fint og elegant arbejde, 
som man må beundre og glæde sig over. Som 
boghåndværk hæver »Fuglsang skitser« sig højt 
både med tryk og opbygning af siderne, som 
virker meget varierede, hvilket giver heftet et 
tiltalende og varieret udseende. Forstander Jens

T. Lyngsø har stået for redaktionen, og tegne
ren og forfatteren N. Lundwall Nielsen har 
udført de nydelige illustrationer og den korte, 
men meget rammende tekst, som siger det, der 
skal siges. Det er ret et lille bogværk, der er 
et udmærket eksempel på, hvordan sådan no
get skal laves. Gid andre institutioner og også 
virksomheder ville gøre noget lignende.
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Dansk hjemstavn.
Landsforeningen for Hjemstavnskultur udgiver 
»Dansk hjemstavn«, hvis indhold følger de ste
der, hvor der holdes årsmøder. Nr. 26-27 er 
derfor helliget Bramminge og Falster. Der er 
24 sider om Falster. Bibliotekar Leif Døssing 
beskæftiger sig med »Svampeture i Bangsebro 
og Systofte skove på Falster«. Hans kone, 
tandlæge Hanne Døssing, har lavet tegninger 
til artiklen. Emnet er specielt, men teksten er 
let forståelig, og tegningerne udmærkede, så 
der ligesom skabes lyst til at interessere sig for 
svampe. Arkitekt S. Fritz, Åbyhøj, der redi
gerer »Dansk hjemstavn«, fortæller om »En 
bordvisker af sølv på Refugiet Fuglsang« og 
»Orupgård Nygotikken 1860«. »Teaterliv i 
Nykøbing på Falster i første halvdel af 1800- 
tallet« er skrevet af museumsinspektør mag. 
art. Henrik Nyrop-Christensen. Det er et over
måde interessant emne, der er skrevet meget 
for lidt om. Hvor morsomt ville det ikke væ
re, om der kunne skrives en »lolland-falstersk 
teaterhistorie«. Den ville få mange gode akter.

Gorm Benzon: Vore gamle kirker 
og klostre.
Lademanns forlag udsender flotte og stærkt il
lustrerede værker om forskellige emner. Turen 
er nu kommet til »Vore gamle kirker og klo
stre«, og teksten, der hviler på et i forvejen 
foreliggende materiale, er samlet af Gorm 
Benzon. Museumsinspektør Erik Kjersgård har 
med sin kendte sagkundskab skrevet en ind
ledning om den almene historie bag kirkerne 
og klostrene. Bogen kan naturligvis kun bringe 
et sparsomt udvalg, og Lolland-Falster optræ
der mærkeligvis under hovedrubrikken: »Min
dre øer samt Bornholm«. Fra Lolland-Falster 
er medtaget: Halsted, Kippinge, Maribo, Ny
købing og Radsted. Det vil naturligvis altid 
kunne diskuteres, om det er det rigtige udvalg, 
der er gjort.

Karl N. Bock: Et menneskeliv.
Den kendte rektor og stadsskoleinspektør K. N. 
Bock har efter sin afgang udsendt en erin
dringsbog på godt et par hundrede sider.

Ifølge afstamning og arbejde må det meste 
af bogen dreje sig om Sønderjylland, der altid 
har stået Bocks hjerte meget nær. Der er 
dog også i bogen et afsnit om Bocks skoletid 
i Nakskov fra 1941-67. I sin sobre fortælle
måde giver Bock et indtryk af sit arbejde og 
skoleforholdene i den vestlollandske by, lige
som der fortælles om rejser, der er foretaget i 
Nakskov-tiden. I bogen gengives også nogle af 
de taler, som blev holdt ved gymnasiets af
slutninger.

George Nellemann: De gode gamle dage. 
Museumsinspektøren, der er kendt for sin bog 
om »De polske indvandrere på Lolland-Fal
ster«, har lavet et særdeles godt bidrag til 
Gjellerups orienteringshefter. Bogen på 76 si
der er virkelig fiks og med livlige sider, der 
er opbyggede på mange forskellige måder. Bi
dragene er hentet mange steder fra, men de er 
allesammen »Kilder og erindringer fra omkring 
år 1900«, som er undertitlen på bogen. Der er 
også et bidrag fra Lolland-Falster, idet fru 
Paula Gundelach fortæller om, hvorledes hen
des barndomshjem i Nykøbing var indrettet, 
og hvorledes familielivet foldede sig ud. Der er 
også gode billeder til at illustrere det.

Band holm og omegnen.
Denne bog er et led i de meget beundrings
værdige bestræbelser, der udfoldes for at vær
ne smukke danske huse af bygningskulturel 
værdi.

Bogen, der er i stort format på 56 sider og 
med flere kort, omhandler Bandholm by og 
sogn, Hunseby sogn, Askø, Fejø, Femø og 
Vejrø. Foruden de mere samlede beskrivelser 
er der billeder af masser af huse med nærme
re oplysninger om dem.

Registreringen er foretaget af K. Gottlob og 
på Femø med bistand af Ib Frandsen. Afdøde 
lensgreve F. M. Knuth, der var meget interesse
ret i den bygningskulturelle værdi, som godsets 
bygninger havde, har foretaget en masse af 
fotograferingerne.

Udgivelsen er sket i samarbejde med Fon
den for Bygnings- og Landskabskultur, der og
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så har deltaget i bekostningen sammen med 
Ny Carlsbergfondet og med et privat tilskud.

Hensigten med bogen er at fremme forstå
elsen af, at de værdifulde gamle huse værnes, 
og hertil yder den et godt bidrag.

Hilmar Wulff: Det hele menneske.
Dette er en af bøgerne i den stormflodslitte
ratur, der fremkom i anledning af 100 års 
jubilæet.

Bogen er udsendt af grundejerforeningerne i 
Sydfalster kommune i samarbejde med kom
munalbestyrelserne.

Der er ikke ofret nok, så bogen fremtræ
der i et lidt trist udstyr med et kedeligt omslag 
og kun med en enkelt illustration.

Hilmar Wulff har søgt i en fri digterisk form 
at behandle stormflodskatastrofen, og der vil 
nok være lidt delte meninger om, hvor godt 
det er lykkedes.

Handels- og Søfartsmuseets årbog 1972.
Konservator Chr. Nielsen, der stammer fra 
Fejø, har i årbogen ydet endnu et bidrag til 
øens båd- og fiskerhistorie. Han fortæller om 
stålmotorskonnerten »Karen« af Fejø, der var 
Danmarks første. Båden var bygget i Svend
borg i 1907 og ejet af en skibsfører indenfor 
hans slægt.

Bo Bramsen: Andelsselskabet
Trifoliums Historie.
Det kendte mejeriselskab Trifolium har fået 
forlagsdirektør Bo Bramsen til at skrive en bog 
om historien gennem næsten 75 år. Der er alt
så intet rundt, som blev markeret, men vel 
mere, at man har følt savnet af en samlet 
skildring af Trifoliums historie. Det er en bog 
på 290 sider i et flot udstyr, med fint papir og 
indbinding og mange illustrationer. Bogens ind
hold rummer også noget om Triloliums for
bindelse med Lolland-Falster og specielt den 
mejeriafdeling, som tidligere fandtes i Maribo. 
Forfatteren lægger ikke skjul på, at kapitlet 
om mejeriet i Maribo just ikke blev nogen 
succes. Først købte man nogle gamle bygnin
ger, der før havde været brugt til Waggon

fabrik. Da de blev ubrugelige, byggedes et stort 
og flot mejeri, der aldrig opfyldte de forvent
ninger, man havde, fordi mælkemængden be
gyndte at svigte. En dag solgtes mejeriet, og 
det skete ikke uden tab.

Marius Hansen: Stormflodsdiget.
Det var prisværdigt, at Det lollandske Digelag 
benyttede 100 året for stormfloden til at ud
sende en bog om digerne.

Bogen med sine 96 sider fremtræder i et 
smukt udstyr på godt papir og med mange 
illustrationer.

Lektor Marius Hansen, Nakskov, har med 
sin kendte lokale sagkundskab skrevet en ud
mærket bog, der indeholder mange interessante 
enkeltheder om det store arbejde, der gennem 
årene er udført for at værne om Lollands ud
satte sydkyst.

Marius Hansen skal have anerkendelse for 
sit nye bidrag til den lokal historiske litteratur.

Niels Jensen: Danske jernbaner 
1847-1972.
Jernbanelitteraturen blomstrer som aldrig før. 
Niels Jensen hører til en af flittige skribenter, 
der har udgivet flere bøger. »Danske jernbaner 
1847-1972«, som er udkommet i anledning af 
den første danske banes indvielse for 125 år 
siden, er udkommet på J. Fr. Clausens forlag. 
På 270 sider fortælles i tekst og billeder om 
de danske baner. De lolland-falsterske er og
så omtalt, idet de faktiske omstændigheder for
tælles kort og uden omsvøb.

Lollands højskole 1972.
Dette højskoleårsskrift er ligesom kommet i 
strid med sig selv. Højskolelærer Johan Kirk- 
mand skriver om »Et folkeligt opgør«, og det 
er en nej-siger til EF, der bruger ikke mindre 
end 14 sider på at »slikke sårene«, hvilket sy
nes fuldkommen overdimensioneret. Samtidig 
har højskoleforstander Gustaf Bengtsson lige
som et hjertesuk over, at der i årsskriftet ikke 
er plads til en artikel fra hans hånd. Jeg har 
det lønlige håb, skriver han, at folk gerne ville 
læse sådan en hvert år. Håbet udstrækker sig 
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derfor til, at jeg kan få kilet mig ind næste 
år igen ...

Eigil Hultberg har »Strøtanker om demokra
tiet«, J. Lange Jacobsen skriver om »Kofoeds 
skole 1972«, og Per Warming har lavet en 
»Oversigt over Færøernes historie«. Forstande
ren nøjes med en julehilsen.

Årsskriftet virker ligesom noget tyndt og 
mangler det rigtige højskolepræg, fordi beret
ningerne om årets gang på skolen udsendes 
særskilt som breve.

Hillested Gymnastikforenings
40 års jubilæum.
Der er skrevet alt for lidt sportshistorie på 
Lolland-Falster. Sporten har betydet meget, og 
mange foreninger har arbejdet og eksisteret, 
men hverken ved jubilæer eller andre lejlighe
der er der blevet skrevet historie. Et eksiste
rende materiale som baggrund for historie
skrivning er også i mange tilfælde gået tabt.

På denne baggrund må det hilses med til
fredshed, hver gang en sportsforening lader 
høre fra sig.

Et hefte på en snes sider udkom, da Hille
sted Gymnastikforening havde bestået i 40 år. 
Heftet fortæller om, hvad foreningen har be
tydet for et lille sogns ungdom. Der findes og
så et større billedmateriale i heftet.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum.
Årsskriftet indeholdt alene en del museums
meddelelser og en artikel af Kunstmuseets le
der, rektor H. Hertig: »Om Kristian Zahrt- 
mann igen«.

Årsagen til, at årsskriftet således kun blev 
på 24 sider var, at »Stiftsmuseets Venner« og
så fik museumsinspektør Else-Marie Boyhus’ 
billedbog om Lolland-Falster. På den måde var 
der rigelig valuta for pengene, og »vennerne« 
fik mere, end de plejede.

Museumsbanen Maribo-Bandholm.
Der er vældig interesse for gamle tog, og det 
giver sig udslag i, at der stadig udkommer 
bøger og hefter om jernbaneforhold. Museums
banen Maribo-Bandholm, som er udsendt af 

Dansk Jernbaneklub, fortæller på ca. 40 sider 
meget om gamle tog og har stor lokal interesse 
på Lolland-Falster.

I den lille nydelige og stærkt illustrerede bog 
fortælles om klubben, den gamle Maribo- 
Bandholm jernbane og museumsbanen Mari
bo-Bandholm.

Desuden er der en udførlig oversigt over det 
materiel, som museumsbanen råder over, og 
både med hensyn til trækkraft og vogne.

Else-Marie Boyhus: Lolland-Falster - 
en historisk billedbog.
Denne omtale af årets bøger med mere eller 
mindre lokalt indhold ville mangle noget, 
hvis ikke Else-Marie Boyhus’ bog kom med. 
Lolland-Falsters historiske Samfunds medlem
mer har stiftet bekendtskab med bogens ind
hold, der var det væsentligste i årbogen 1972.

Dette fremragende lokalhistoriske værk er 
simpelthen »Årets bog på Lolland-Falster«. 
Else-Marie Boyhus har skabt en billedbog, der 
har fået en meget varm anerkendelse landet 
over. Den er også blevet påskønnet ved, at 1. 
udgave på 2.000 eksemplarer er blevet solgt 
i løbet af et halvt årstid.

Anklagemyndighed og politi på Sjælland, 
Loll and-Falst er og Bornholm 1919-72. 
Landsarkivet for Sjælland m. m. (det vil sige 
Lolland-Falster og Bornholm!) har tidligere ud
sendt flere bøger om embedsetaterne, og nu er 
det anklagemyndighed og politi. De to årstal 
danner en naturlig ramme omkring oplysnin
gerne, thi 1919 kom retsplejereformen, og 1972 
skete der en ændring i politikredsenes rammer.

Foruden dc almene redegørelser er der for 
de fire lolland-falsterske politikredses vedkom
mende oplysninger om, hvem der har været 
politimestre.

Næsgårdsbogen 1972.
Foreningen »Gamle Næsgårddianere« udgiver 
denne årbog, der ikke kan andet end fremkal
de megen respekt for det solide og gode ar
bejde, der gøres for at uddanne unge indenfoi 
landbruget.
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Bogen giver et særdeles godt indtryk af livet 
på skolen året rundt, og det fornemmes tyde
ligt, at det ikke alene drejer sig om en teore
tisk uddannelse. I praksis går Næsgård også 
foran, hvilket blandt andet kommer til udtryk 
i opførelsen af Nordeuropas største og mest 
moderne stald.

Udover artikler om skolen og undervisnin
gen er der forskellige vægtige landbrugsfaglige 
artikler, der giver en fin orientering.

Lolland-Falsters Stiftsbog 1972.
Denne årbog bringer oplysninger om en række 
kirkelige, administrative forhold inden for Lol
land-Falsters stift. Der skrives også i den om 
religiøse og åndelige spørgsmål, men tillige er 
der artikler af lokalhistorisk karakter. Sogne
præst Torben Dijnes fortæller interessant om 
Emil Årestrup, doktoren og digteren i Nysted. 
Baron R. Bertouch-Lehn skildrer en kloster
bog fra Nysted. Til de lokalhistoriske beret
ninger må også regnes orgelbygger Carsten 
Lunds beskrivelse af Køhre-orglet i Sakskøbing 
og provst Albinus Jørgensens omtale af Stor
markskirken gennem 10 år.

Nørre Ørslev Ungdomsskole 1972.
Årsskriftet giver et tiltalende billede af det ar
bejde, som udføres på denne ungdomsskole.

Forstander Knud Holm Pedersen har interes

sante betragtninger om »Årets gang« og på
peger blandt andet heri, hvor det er blevet 
sværere at holde skole for de unge. Det er 
ikke, at de unge er blevet værre eller bedre, 
men at alle skal gå i skole i en alder, hvor 
mange tidligere kom ud i det praktiske er
hverv. Derfor skal de unge måske beskæftige 
sig med ting, som de ikke er interesserede i, og 
det kan præge skolelivet.

I årsskriftet er der forskellige artikler, blandt 
andet en af tidligere forstander A. Th. Geert- 
sen, der beskæftiger sig med forurening af 
sproget, hvilket nok må siges at være meget 
aktuelt.

Det oplyses, at elevforeningen er ophævet, 
men årsskriftet og elevmødet vil fortsætte.

Træk af Fugleflugtsliniens historie
Da Banken for Rødby og Omegn havde 50 

års jubilæum, blev der udgivet en bog »Træk 
af Fugleflugtsliniens historie«. Lektor Marius 
Hansen, Nakskov, gav heri en fortræffelig og 
udførlig skildring af den berømte linies histo
rie gennem tiderne. Det var ikke mærkeligt, at 
bogen blev meget efterspurgt, og derfor må 
det hilses med tilfredshed, at banken ved Fug
leflugtsliniens 10 års jubilæum udgav et nyt 
oplag med enkelte suppleringer og a jourføring 
frem til udgivelsestidspunktet.
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Lolland-Falsters museer

Falsters Minder, Nykøbing F.
I et lille værelse, der ligger op til museets 

købstadsstue, er indrettet et »kabinet«. Det ly
der fint - og er det også. Det er et interiør, 
der er en tand finere end stuerne i et almin
deligt købstadshjem. I hjørnet er opstillet den 
for et par år siden erhvervede hvide fajance
ovn, mærket »C. Richter, Guldborg Lolland. 
Fajanceovne og Leervare Fabrik«. Mærket 
tidsfæster ovnen til ca. 1871-91. En selskabs
kjole fra ca. 1910 passer til kabinettets få og 
udvalgte møbler, og for så vidt også til Jens 
Juels maleri af Kirstine Hofgaard til Venners
lund, omend maleriet er mere end hundrede 
år ældre end kjolen og de andre udstillede 
ting.

Af nyerhvervelser kan nævnes en barok ly
sestage af tin med mestermærke for Nykøbing- 
kandestøberen Christen Olufsen Saxtorp, 1695. 
En meget smukt udført spinderok, som skal 
være det sidste arbejde af drejermester Alfr. 
U. J. Olsen, Stubbekøbing. Han blev lands
kendt, da han sendte en rok til Gandhi i In
dien. Drejermesteren døde i 1944. Fra samme 
drejer stammer en boremaskine til brug ved 
udfærdigelse af ravsmykker, som drejermeste
ren lavede som hobbyarbejde. I sine sidste le
veår forærede han boremaskinen til en ung 
pige med samme interesse i Ulslev strand i Ide
strup sogn. Herfra er boremaskinen og rokken 
kommet til museet sammen med en i et og 
samme redskab kombineret garnvinde og garn
haspe. Fra en anden giver har museet fået en 
barselspotte i lertøj. Den er efter dekoration og 
proviniens fra Ålborgegnen og sikkert fra fa
brikken på Øland i Limfjorden (ca. 1814-40).

Det har været et givtigt og dertil festligt år, 
idet museet den 25. januar 1973 fejrede 60 års 
jubilæum. Til anledningen er der foretaget ny
opstilling i det udvidede tekstil- og dragtrum, 
hvor der som baggrund i den ene montre er 
opstillet et alkovepanel af den velkendte og 
dog navnløse snedker fra Aastrup eller omlig
gende sogne.

Jubilæet fejredes med en reception i under
visnings- og foredragslokalet, hvor der »afslø
redes« en rytterskolemindetavle. Tavlen, der er 
ualmindelig velbevaret, stammer fra Hullebæk 
rytterskole og har sidst været opsat i Systofte 
nu nedlagte skole.

Jubilæet fejredes ved at gøre museet »leven
de«. I guldsmedeværkstedet arbejdede en sølv
smed, der lavede en ske og en papirkniv af 
sølv med gravering: lavet i Falsters Minders 
sølvsmedie. Guldsmedebutikken var åben for 
salg af kopier af bl. a. trægildesbæger fra 1809, 
lertøj og stoftryk m. v. I »gaden« på 1. sal var 
opstillet en torvebod af sækkelærred og rå 
brædder, og her solgtes honningkager fra Chri- 
stianfeldt og over 40 kg bolcher, sidstnævnte i 
håndlavede kræmmerhuse. I købstadsstuen sad 
en dame på vinduesforhøjningen og kniplede, 
mens hun af og til så i gadespejlet den store 
tilstrømning af museumsbesøgende. Den leven
de musik fra et pianette lød helt ud på »ga
den« gennem den åbne dør. Stuens dækkede 
kaffebord med gammelt service var dog kun 
til pynt. Nåede de besøgende længere frem til 
bondestuen, kunne de se både kartning og spin- 
ding af uld, endnu længere sad en forelsket 
ungkarl og skar en kærestegave i form af et 
manglebræt.

Der kom ca. 2000 gæster i de fire dage, 
disse aktiviteter var i gang - og der var måske 
flere Nykøbingensere, der for første gang op
levede, at de har et museum.

Lolland-Falsters Kunstmuseum, Maribo.
Specialsamlingen af Kr. Zahrtmann blev i 

april 1972 afrundet gennem erhvervelsen af et 
selvportræt af kunstneren fra 1916 (året før 
hans død som 74-årig) og hans tidligste por
træt af moderen som Leonora Christina fra 
1870 samt en gennemtegnet blyantsstudie til 
hans »Leonora Christina i fængslet«, hvis en
delige udgave vandt den Neuhausenske præmie 
i 1871 og allerede i en årrække har hængt i 
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vort museum. De tre nyerhvervelser er publi
ceret i museets årsskrift for 1972.

Dermed var vort statstilskud til kunstkøb 
brugt op, men som sædvanlig har Ny Carls- 
bergfondet opfyldt en række ønsker: af male
ren Erik Lagoni Jakobsen, Nakskov, har det 
skænket os maleriet »Månedrømmen III. 
1970«, af billedhuggerinden Hanne Varming, 
Fejø, en fin lile bronzegruppe af to kvinder 
(1967), af Ole Schwalbe, Tågense, et abstrakt 
maleri med titlen »Sisimiut, bag Præstefjeldet 
står midnatssolen, II, 1972-73«, og endelig har 
fondet deponeret et lille, meget tidligt maleri 
af Olaf Rude med motiv fra en lollandsk eller 
falstersk herregårdshave.

Endvidere har Ny Carlsbergfondet foræret 
vor grafiske samling en pennetegning af P. C. 
Skovgaard (1817-75): »Udsigt mod Sommer
spiret på Møn« - vi er jo lokalt kunstmuseum 
for hele Storstrømsamtet! - samt yderligere 6 
tegninger og 11 grafiske arbejder af nulevende 
kunstnere.

Grafisk samling er i 1972 vokset med 221 
numre, især takket være en som anonym gave 
modtaget studiesamling på 170 udklip af illu
strerede søndagsmagasiner fra disses glanstid 
1935-45. I vinterhalvåret har et udvalg heraf 
været udstillet under titlen »Dansk aviskunst 
1935-45«.

Derudover har der været afholdt to udstil
linger: i samarbejde med Nakskov bibliotek 
vandreudstillingen »Tidsmaskinen« (21/2-4/3) 
og i samarbejde med kunstforeningen »Xperi- 
ment Maribo« (15/3-1/4 73). Endelig har 
kunstmuseet deltaget i samarbejdet med de øv
rige museer i Storstrømsamtet, bl. a. om ud
givelsen af en fælles brochure.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo.
UNDERSØGELSER
1) OLDTID. I Vejringe (Åstrup sogn) er gjort 
et depotfund fra yngre stenalder (dyssetid). 
Ved nordsiden af en stor sten, der oprindelig 
har været synlig ca. % m over jordoverfladen, 
lå 4 flinteøkser, 2 tyndnakkede og 2 tyndbla- 
dede. I Bringsere Bakker (Åstrup sogn) er ud
gravet et grubekompleks fra første halvdel af 

bronzealderen. De indeholdt bl. a. skår af 
grove lerkar med beklasket yderside. I Nagel- 
sti (Toreby sogn) er undersøgt en stenpakning 
efter en forlængst forsvunden storhøj fra bron
zealderen. I Råbjerg (Væggerløse sogn) er lo
kaliseret kulturlag fra bronzealderen. En guld- 
fingerring, antagelig fra yngre romersk jern
alder, fundet i Holeby, er som danefæ afleve
ret til Nationalmuseet.

2) MIDDELALDER. Årets mest omfatten
de udgravning var undersøgelsen af en middel
alderlig gravplads i Revshale ved Maribo. Re
sultaterne af denne meget spændende udgrav
ning vil blive fremlagt i Stiftsmuseets årsskrift 
1973. I Guldborg på Majbølle strand er under
søgt en kilde, og på et område sydøst for gade
kæret i Askø (Landet sogn) er lokaliseret kul
turlag med »vendisk« keramik. I Rosningen 
skov (Vesterborg sogn) og i skoven ved Rør
mark ved Havlykke (Bandholm sogn) er op
målt systemer af højryggede agre. De kan ikke 
dateres nærmere end til hjulplovens periode fra 
middelalderen og fremefter.

3) NYERE TID. Årets mest omfattende un
dersøgelse har drejet sig om sukkerroedyrknin
gens historie, og en del af resultaterne er frem
lagt i denne årbog. Der er foretaget udgrav
ninger ved pottemager Larsens hus i Guldborg, 
ved Kannikehus under Orupgård, og i Nysted 
er en kampestensbrønd undersøgt. I Sakskøbing 
er Qvades magasin nr. 1 fotograferet og ved 
Orupgård er polakkasernen undersøgt og foto
graferet. Endelig er begivenhederne omkring 
»Slaget i Nakskov« i 1931 undersøgt.

INDSAMLINGEN AF HISTORISKE 
FILM OG BILLEDER
På initiativ af Danmarks Radio er iværksat en 
landsdækkende kampagne med det formål at få 
indsamlet historiske film og billeder. 6.-14. maj 
gennemførtes kampagnen på Lolland-Falster 
med Stiftsmuseet som koordinator. Følgende 
lokale institutioner og foreninger deltog i ar
rangementet: Falsters Minder, Historisk Sam
fund, sparekasserne på Lolland-Falster, kultur
mindeforeningerne i Nakskov, Nykøbing, Ny
sted og Rødby, Stiftsmuseet, bibliotekerne i 
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Gedser, Maribo, Nakskov, Nykøbing, Sakskø
bing og Stubbekøbing. Der var udstillinger og 
filmforevisninger i alle større byer. Kampagnen 
fik en meget fin opbakning såvel i pressen som 
hos publikum, og resultatet blev da også 49 
film og godt 5.000 billeder, som blev fordelt 
mellem de deltagende lokale institutioner. Be
søgstallet til de 10 udstillinger og 88 filmfore
visninger var henholdsvis 5.000 og 3.000.

Kampagnen blev åbnet af amtsborgmester 
Søren Trolborg ved et arrangement på Stifts
museet, her talte endvidere Stiftsmuseets for
mand, Mogens Yde, og kontorchef Henning 
Skaarup, Danmarks Radio.

Stiftsmuseets egen andel i arrangementet 
var et »lokalhistorisk supermarked«, der for
uden hovedarrangementet »Tiden no’en af os 
ka’ huske« (billeder, film, lyd og katalog i 
avisform) omfattende en portrætudstilling ar
rangeret af Det kgl. Bibliotek og Historisk 
Samfund, en fotografisk udstilling fra Det kgl. 
Bibliotek, en udstilling af topografiske postkort 
samt en primitiv og spontan udstilling, som 
blev til, efterhånden som publikum afleverede 
billeder eller kom med oplysninger til de ud
stillede billeder.

UDSTILLINGER
6.-14. maj 1972 »Tiden no’en af os ka’ huske«, 
en udstilling om hverdagslivet i 1930erne. Ef
ter perioden på museet blev udstillingen tilbudt 
som vandreudstilling og vist på Nakskov bi
bliotek, Våbensted Centralskole, Holeby Cen
tralskole og biblioteket i Rødbyhavn.

17. juni-20. aug. 1972 »Lolland-Falster foto
graferet af Johan Henrik Piepgrass«, arrange
ret i anledning af Historisk Samfunds 60-års 
jubilæum. Udstillingen har endvidere været vist 
på Nakskov bibliotek.

24. aug.-l. okt. »Fliser og fajance fra Hol
land«, en udstilling af fliser skaffet hertil af 
den hollandske ambassadør kombineret med 
Stiftsmuseets egen samling af hollandsk fajan
ce og messing.

16. nov. 1972-8. jan. 1973 »Folkekunst fra 
Peru«, arrangeret af Nationalmuseets etnogra
fiske samling.

Der har været folkedans på Frilandsmuseet 

hveranden søndag sommeren igennem, og i 
september arrangeredes en spejderdag, hvor del
tagerne fik mulighed for at prøve forskellige 
gamle arbejdsprocesser.

Uden for museet har der været arrangeret 
udstillinger i turistbureauerne i Maribo og i 
Nakskov samt de ovennævnte vandreudstillin
ger, og der har været udlånt materiale til ud
stillinger på Danmarks Lærerhøjskole, Stevns 
Museum, Set. Birgittas kirke i Maribo, Anne- 
berg, Musikhistorisk Museum, Forhistorisk 
Museum i Århus og Odense Bys Museer.

PUBLIKATIONER
Landbruget omkring 1800. Lærervejledning til 
Mandens og Kvindens Hverdag ved Ove Niel
sen. Diasserie med teksthæfte om Falstergår- 
den på Frilandsmuseet, udarbejdet i samarbej
de med skolecentralen i Maribo. Juleposen 
»Gammel Jul«, 3. forøgede udgave. »Tiden 
no’en af os ka’ huske« (klip fra aviser fra 
1930erne og om »Slaget i Nakskov« i 1931), 
redigeret af Knud Erik Tagmose. Storstrøms
amtets Museer. Brochure udgivet i fællesskab 
med amtets øvrige museer. Skitse til en ud
viklingsplan for de kulturhistoriske museer i 
Storstrømsamtet, af Else-Marie Boyhus. Rap
port om indsamlingen af historiske film og bil
leder på Lolland-Falster, ved Peter Heiberg og 
Else-Marie Boyhus. Postkort af bronzealder
sværdet fra Røgbølle. Til andre publikationer 
har Else-Marie Boyhus skrevet om Lolland- 
Falsters historie i Gyldendals egnsbeskrivelse 
bd. 7, redigeret LOLLAND-FALSTER, en hi
storisk billedbog, og skrevet »Vafler, gode råd 
og andre jernkager«, kronik i Skalk 1973 nr. 1.

Museets medarbejdere har deltaget i og væ
ret med til tilrettelæggelsen af en række mø
der og kongresesr, af hvilke kan nævnes Det 
nordiske Ødegårdssymposium, Historisk Sam
funds hjemstavnsdag på Fuglsang, AOF’s fo
redragsrække om Maribos historie, featurear
rangementet »grønne dage« i skolerne, nordisk 
arbejdsmøde om middelalderkeramik og et ar
bejdsmøde om andelstiden og industrialiserin
gen. Ove Nielsen har deltaget i et arbejdsmøde 
med undervisningsministeriets læseplansudvalg 
vedrørende museernes placering i de kommen
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de læseplaner. Else-Marie Boyhiis har som 
medlem af det af ministeriet for kulturelle an
liggender nedsatte udvalg til revision af mu
seumslovene og som medlem af Statens Lokal
museumstilsyn arbejdet med museumsproble
mer på landsplan. På amtsplan arbejdes med 
udbygningsplaner for de kulturhistoriske mu
seer og på lokalt plan med en langsigtet ar
bejdsplan for Stiftsmuseets virksomhed.

Indsamlingsvirksomheden, registreringen og 
konserveringen har været koncentreret om film 
og billeder og om redskaber og maskiner til 
sukkerroedyrkning. En nærmere redegørelse 
vil komme i Stiftsmuseets årsskrift 1973.

Den gamle lade, som ligger over for Fri
landsmuseet, er af Maribo kommune skænket 
til museet. Planer til en hovedistandsættelse af 
museets hovedbygning og til dens videre mo
dernisering er under udarbejdelse.

Reventlow-Museet, Pederstrup
I det forløbne år er erhvervet et meget 

smukt portræt af Frederik Vis dronning Marie 
Sophie Frederikke, formentlig malt af C. G. 
Kratzenstein, Strib, ca. 1815. Sammen med det 
i fjor erhvervede maleri af »Sølyst«, malt af 
C. A. Lorenzen, har det været til konserve
ring på Statens Museum for Kunst.

En større reparation af gesimsen i »Stats
ministerens arbejdsværelse« har fundet sted. I 
årets begyndelse udsendte »Foreningen til gam
le Bygningers Bevaring« et stort værk, rigt il
lustreret, om museet, forfattet af V. Thorla- 
cius-Ussing og bekostet af Ny Carlsbergfondet.

Efter 8 års fortjenstfuld virksomhed som 
museumsforvalter er A. Christensen og frue 
1. april 1973 er trådt tilbage og efterfølges af 
hr. Robert Sørensen og frue.

Besøget har været stærkt stigende, og en ny 
5. udgave af Vejledningen gennem Museet er 
under fremstilling.

Hanne Vanning: To kvinder.
Bronccgruppc på Lolland-Falsters Kunst museum.
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Lolland-Falsters historiske Samfund

Generalforsamlingen
afholdtes mandag den 14. maj på Elverkroen 
i Stubbekøbing. Formanden, redaktør Verner 
Hansen, mindedes afdøde greve Fr. Reventlow, 
som i den lange periode fra 1939-60 var sam
fundets formand. Han følte det som en kær 
pligt at stå i spidsen for den forening, som 
værnede om minderne i den landsdel, hvor 
hans slægt havde indlagt sig så megen hæder.

I beretningen udtalte formanden blandt an
det:

1972 var et jubilæumsår for Lolland-Falsters 
historiske Samfund, idet der den 27. juni var 
en 60 årsdag at fejre.

Samfundet kunne i jubilæumsåret glæde sig 
over en stigende interesse for det lokalhistori
ske arbejde. I en tid, hvor der er interesse for 
det store ude i verden, for det internationale, 
er der også ligesom et andet træk. Det er in
teressen for det nære, for egnen og landsde
len, hvor man bor. Det går op for flere og 
flere, at der er meget interessant at hente i lo
kalhistorien, der ikke - som nogen tror - bare 
er noget »gammelt stads«. Lokalhistorien kan 
der læres meget af både med hensyn til, hvad 
der er sket længere tilbage, men også det i 
går, thi også det er allerede blevet til histo
rie.

Der blev omkring jubilæet udfoldet forskel
lige aktiviteter, og de har alle bidraget til at 
skabe større interesse for det lokalhistoriske 
arbejde i landsdelen.

Årbogen blev moderniseret, så den fik et 
andet format og et smukkere udseende, og 
»Lollands-Posten«s trykkeri i Maribo løste op
gaven på den bedst mulige måde. Årbogens 
væsentligste indhold var pastor Viggo Larsens 
interessante artikel om stormfloden for 100 år 
siden, og desuden museumsinspektør Else- 
Marie Boyhus’ fremragende lokalhistoriske 
billedbog om Lolland-Falster. Billedbogen ud

kom også som et særligt værk, og den er blevet 
meget rost over hele landet. Oplaget på 2.000 
eksemplarer er blevet udsolgt på godt et halvt 
årstid, og det er noget ganske usædvanligt, at 
en lokalhistorisk bog i et sådant oplag har 
kunnet sælges på den korte tid. Samfundet og 
Lolland-Falsters Stiftsmuseum vil udgive et nyt 
oplag på 1.000 eksemplarer.

Det blev også en naturlig jubilæumsaktivi
tet, at samfundet deltog i den store kampagne 
»Film og fotografier fortæller historie«, som 
en række institutioner og foreninger på Lol
land-Falster arrangerede 6.-14. maj. Samfun
det gav sit bidrag ved, at der på Stiftsmuseet 
i Maribo arrangeredes en udstilling af histori
ske portrætter af personer med tilknytning til 
Lolland-Falster. Takket være Det kongelige 
Biblioteks store velvilje blev det muligt at lave 
en virkelig omfattende udstilling.

Der blev ikke holdt nogen medlemssam
menkomst på jubilæumsdagen den 27. juni, 
men bestyrelsen var samlet, og baron Rud. 
Bertouch-Lehn og pens, postbud R. K. Niel
sen blev udnævnt til æresmedlemmer som tak 
for deres store og mangeårige indsats i sam
fundet. Det blev iøvrigt en særdeles udbytte
rig dag for samfundet, idet amtsborgmester 
Søren Trolborg, hvis lokalhistoriske interesse 
er velkendt, kom fra amtsrådet med en gave 
på 5.000 kr.

Jubilæet og udgivelsen af den lokalhistori
ske billedbog gav iøvrigt foruden denne gave 
også flere andre, og af større må nævnes fra 
Lollands Spare- og Lånebanks Fond og Spa
rekassen »Lolland«. Disse og andre gaver vil 
samfundet udtrykke sin varme taknemmelig
hed for.

Da Dansk historisk Fællesforening begynd
te at udgive det lokalhistoriske billedværk i 4. 
bind, investerede samfundet en krone pr. med
lem. Disse 1.000 kr. har givet særdeles gode
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Samfundets og Det kongelige Biblioteks udstilling: Historiske portrætter.

renter, idet vi af billedværkets overskud fore
løbig har modtaget 5.000 kr.

Af arrangementer blev der lørdag den 10. 
juni holdt et besøg på Frilandsmuseet i Mari
bo. Det druknede desværre i nogen grad i 
regnvejr. En folkedanseropvisning måtte flyt
tes til Bangs Haves restauration. Her gav mu
seumsforvalter Kjeld Snedker en meget leven
de skildring af bondeliv og bondebygninger på 
Lolland-Falster.

Lørdag den 31. marts blev der prøvet noget 
nyt, nemlig en »Hjemstavnsdag«, og Fuglsang 
dannede en særdeles god ramme omkring ar
rangementet. Det viste sig at virke særdeles 
godt, at man samles en dag og drøfter lokal
historie og samtidig have et hyggeligt samvær.

»Hjemstavnsdagen« forløb på en så udmær
ket måde, at arrangementet under en noget 
lignende form godt vil kunne gentages. Del
tagelsen var også god, idet der var 50-60, 
hvilket var, hvad Fuglsang kunne have.

Foruden at udgive en årbog og andre hi
storiske skrifter samt at holde møder og ud
flugter er der også at rejse og vedligeholde 
sten til minde om historiske personer og ste
der. På dette felt har der ikke været nogen 
særlige opgaver.

Amtet yder et særdeles pænt årligt tilskud 
til samfundets arbejde. Hvad kommunerne an
går, vil vi meget hellere end et mindre tilskud 
gerne have, at de indmelder sig for et vist 
antal medlemskaber. På den måde vil kommu-
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nerne kunne få årbøger, der kan fordeles til 
biblioteker, ungdomsskoler, skoler, plejehjem, 
alderdomshjem og lignende steder.

Beretningen skal sluttes med en tak til med
lemmerne for deres trofasthed. Der skal også 
lyde en tak til alle, der på en eller anden måde 
støtter det lokalhistoriske arbejde. Til museer
ne for godt samarbejde og til bestyrelsen og 
kassereren for medvirken til, at arbejdet i sam
fundet kan forløbe på den rolige og tilfreds
stillende måde, som tilfældet er.

Frk. Louise Hansen forelagde regnskabet, 
som godkendtes. Medlemstallet var 1.075.

Til bestyrelsen genvalgtes repræsentant Sv. 
Aage Fabech Larsen, Bregninge gamle skole, 
pastor Viggo Larsen, Gloslunde, skoleinspek
tør A. F. Heyn, Frejlev, og fru Kristine Asser 
Hansen, Åstrup. Som revisorer genvalgtes fru 
Rosa Petersen og viceinspektør Finn Henrik
sen, begge Holeby.

Formanden forelagde nogle tanker om sam
fundets fremtidige virksomhed.

Samfundet vil gerne udgive nye lokalhisto
riske værker, men det hæmmer noget, at der 
ligger ret store oplag af tidligere udgivelser. 
Det gælder blandt andet: Jens Snedkers erin
dringer fra barndom og ungdom på Østlol- 

land, Hans Mortensens »Hesnæsbog« og Alan 
Hjorth Rasmussens »Maj- og midsommerskik
ke på Lolland og Falster«. En hurtigere af
sætning af disse gode og billige bøger ville 
tømme ud på hylderne og give penge til in
vestering i nye udgivelser. Der kan være tale 
om flere, blandt andet Johs. Phil. Hages bog 
om Lolland-Falster, der udkom i 1844. Den 
var et led i Landhusholdningsselskabets amts
beskrivelser, og Sammenslutningen af lokab 
historiske Foreninger, som vi er medlem af, er 
netop begyndt på at udgive disse. Sammenslut
ningen vil støtte både den økonomiske og den 
tekniske side ved fremstillingen, og bogen gi
ver iøvrigt en meget levende og letlæselig 
skildring af landsdelens forhold for godt 125 
år siden.

Formanden nævnte bestræbelserne for at få 
afklaret og sat mere i gang i det lokalhistori
ske arkivarbejde på Lolland-Falster.

Samfundet har planer om at holde en kon
ference med museums-, biblioteks- og skole
folk om, hvad der findes af historisk mate
riale til brug i skoler og foreninger, og hvad 
der er brug for at få frem på dette område.

Bek Petersen omtalte planerne for årets ud
flugter og møder.
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Driftsregnskab for 1. april 1972 - 31. marts 1973

Indtægt: kr. ø.
Likvid beholdning fra forrige år.... 933,82
Medlemskontingent for 1971 og 72. 21.328,90 
Ekstraordinært tilskud fra:

Storstrøms Amt ............................ 5.000,00
Sparekassen Lolland ..................... 2.000,00
Lollands Spare- og Lånebanks
Fond .............................................. 2.000,00
Anonym ........................................ 500,00

Tilskud fra Ministeriet for Kultur.. 2.100,00
Tilskud fra Storstrøms Amt .......... 1.250,00
Tilskud fra Sparekassen Falster.... 500,00
Tilskud fra Det Bertouch-Lehnske

Fond ............................ 500,00
Tilskud fra Andre............................ 957,50
Overskud fra Billedværk D.H.F...... 4.000,00
4- lån tilbagebetalt, garantiinsk...... 1.000,00
Salg af bøger 4- særtryk................  30.383,78
Renter af bankbøger ...................... 112,95
Renter af bogfond .......................... 144,83
Renter af postgiro .......................... 7,42
Lånt af bogfond ............................ 5.000,00

Udgift: kr. ø.
Udgivelse af årbog 1972 4- særtryk 45.815,35
Lokalhist. Fællesf. kontingent.........  636,00
Annonce, møder............................... 2.707,44
Porto, kassererløn ............................ 3.407,35
Diverse .............................................. 99,00
Renter af bogfond indsat................. 144,83
Overskud fra billedværk ................. 4.000,00
4- lån tilbagebetalt ......................... 1.000,00
Hist. Samf. tilbagebetalt lån ......... 5.000,00

62.809,97

Beholdning at overføre til næste år 14.909,23

77.719,20 77.719,20

Status pr. 31. marts 1973
Aktiver: kr. ø.
Bogfond, bankbog nr. 6-18704 .... 10.465,02

Fast kapital:
Hoicks legat, bankbog nr. 7-75155.. 500,00

Likvid kapital:
Beholdning af driftsregnskabet
fordeler sig således:
Bankbog nr. 6-19005........................ 14.839,64
Postgiro nr. 3 55 25 ........................ 65,44
Kontant beholdning ........................ 4,15 

Ovenstående regnskab er dags dato gennem
gået og fundet i overensstemmelse med de os 
forelagte bøger og bilag.

30. april 1973.

14.909,23
sign. Finn Hendriksen. 

sign. Rosa Engholm Petersen.
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Bestyrelsen

Æresmedlemmer: Pens, førstelærer A. H. Bend- 
sen. Baron Rud. Bertouch-Lehn. Pens, postbud 
R. K. Nielsen.

Bestyrelse: Redaktør Verner Hansen, Maribo, 
formand. Pastor Viggo Larsen, Gloslunde præ
stegård, sekretær. Fru Dagmar Jørgensen, Tå
reby, Søllested. Handelsgartner J. Bek Peder
sen, Nakskov. Direktør F. Nabe-Nielsen, Ny
købing F. Distriktsopmåler W. Paamejer, Ny
købing F. Skoleinspektør A. F. Heyn, Kettinge. 
Repræsentant Svend Åge Fabech Larsen, Breg- 
ninge gi. skole, Horbelev. Fru Kristine Asser 
Hansen, Åstrup. Fru Kirsten Suhr, Krårupgård.

Forretnings- og redaktionsudvalg: Redaktør 
Verner Hansen, årbogsredaktør. Skoleinspektør 
A. F. Heyn. Pastor Viggo Larsen.

Udvalg for udflugter: Handelsgartner J. Bek 

Pedersen (formand). Pastor Viggo Larsen. Di
striktsopmåler W. Paamejer.

Tilsyn med mindestene: Handelsgartner J. Bek 
Pedersen (formand). Direktør Nabe-Nielsen. 
Repræsentant Svend Åge Fabech Larsen.

Repræsentantskabet for Institutionen Statsmi
nister C. D. F. Reventlows Minde og bestyrel
sen for Pederstrup-museet: Redaktør Verner 
Hansen.

Bestyrelsen for Lolland-Falsters Stiftsmubeum: 
Redaktør Verner Hansen.

Kasserer: Frk. Louise Hansen, Højbygaardsvej, 
Holeby.

Revisorer: Fru Rosa Petersen, Holeby. Vice
skoleinspektør Finn Hendriksen, Holeby.
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Nye medlemmer indtil 1. april 1973

Fr. Edith Friis Andersen, Tinghøjvej 401 mf.tv., 
2860 Søborg.
Købmand Harald Andersen, Græshave, 
4983 Dannemare.
Jørgen Heine Andersen, Kastrupvej 922 tv., 
2300 København S.
Fr. Ruth Andersen, Langø, 4900 Nakskov.
Parcellist Gunnar Andreasen, Gustav Wieds 
vej 7, Branderslev, 4900 Nakskov.
Preben Andreasen, Jernbanestationen, 
Orehoved, 4840 Nr. Alslev.
Parcellist Gunner Andresen, Charlottenlund, 
4983 Dannemare.
Fr. Anne-Lise Arnstrup, Vejlegade 6, 
4900 Nakskov.
Skoleleder M. Brandenborg, Præstevej 7, 
Fuglse, 4960 Holeby.
Fr. Jette Toxværd Christensen, Rugvænget
67 2 tv., 2750 Ballerup.
Fr. Tove Christensen, Korsgårdsvej 20, 
2920 Charlottenlund.
Postekspeditør Pauli Pabst Christiansen, 
4960 Holeby.
Det Sønderjyske Landsbibliotek, Sønderport 
47-49, 6200 Åbenrå.
Toldkontrollør Sv. Eriksen, Danmarksgade 15, 
4874 Gedser.
Overlærer Konrad Froböse, Kirkeallé 3, 
4970 Rødby.
Konsulent H. Holme Hansen, Orebyvej 34, 
Rørbæk, 4990 Sakskøbing.
John K. Hansen, Kongeleddet 63 th.,
4970 Rødbyhavn.
Ove Dunk Hansen, Tamrodsvej 6, V. Ulslev, 
4894 0. Ulslev.
Købmand Aage Hansen, Jernbanegade 17, 
4800 Nykøbing F.
Lærer P. Hartung, Vestergade 33,
4863 Eskilstrup.
Provst V. Herlufsen, 4990 Sakskøbing.
Læge Preben Hvidberg, Lægehuset, 
4800 Nykøbing F.

Folketingsmedlem fru Grete Hækkerup, 
Stubberup, 4880 Nysted.
Gårdejer Hans P. Jacobsen, Stangerup, 
4850 Stubbekøbing.
Fr. Agnethe Gråe Jensen, Sdr. Ørslev, 
4872 Idestrup.
Købmand Arnold Jensen, Næsby, 
4900 Nakskov.
Tømmerhandler Buchardt Jørgensen, Vester- 
vej 6, 2630 Tåstrup.
Hans Bruun Jørgensen, Gunslev, 
4840 Nr. Alslev.
Skoleinspektør Jørgen Jørgensen, Annettevej 5, 
2920 Charlottenlund.
Skibsbygger Verner Jørgensen, Tårsvej 134, 
4900 Nakskov.
Sognepræst Harry Kokholm, Strandvejen, 
4874 Gedser.
Fr. Jette Glud Krogh, Svanemøllevej 73, 
2900 Hellerup.
Fru Anny Larsen, Stationsvej,
4983 Dannemare.
Gårdejer Hans Larsen, Havemosegård,
St. Musse, 4880 Nysted.
Entreprenør J. W. Larsen, Brovej 6, 
4970 Rødby.
Gårdejer Kaj H. Larsen, »Askebygaard«, 
4953 Vesterborg.
Sten Larsen, Nørrehus 160, Samsøvej 31, 
4300 Holbæk.
Lokalhistorisk Journal, Dr. Margrethesvej 33, 
4100 Ringsted.
Bernhard Madsen, Våbensted, 
4990 Sakskøbing.
Fysioterapeut Elfi Mejndor, Skolegade 221, 
4800 Nykøbing F.
Nakskov Bibliotek, 4900 Nakskov.
Nakskov Skolevæsen, 4900 Nakskov.
Jørgen Nielsen, Øster-Nordlunde, 
4900 Nakskov.
Overlærer K. Olsen, Herritslev, 4880 Nysted.
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Skoleinspektør Poul Pedersen, Holeby Skole, 
4960 Holeby.
West Pedersen, Østergade 13, 4900 Nakskov. 
Knud Petersen, Vestervej 22, 4920 Søllested.
Fr. Hanne Petterson, Gertrudsminde, Langet, 
4951 Nørreballe.
Prokurist Jørgen Rasmussen, Skolestræde 13, 
Hillested, 4930 Maribo.
Thorsten Rasmussen, Bispebjerg Parkallé 22, 
2400 København N.V.
Statsskovrider Ravn-Mortensen.
4500 Nykøbing S.
Arne Rummelhoff, Englandsvej 58 3, 
2300 København S.
Rødby Bibliotek, 4970 Rødby.
Rødby Biblioteks Skoleafdeling, 4970 Rødby.
Stud. jur. fr. Sigrid Sandorff, Gentoftegade 13, 
2820 Gentofte.
Skolebiblioteket, Holeby Skole, 4960 Holeby.

Fuldmægtig, cand. polit. Lene Skotte, Klyde
vej 5, 2650 Hvidovre.
Universitetslektor Niels Jørgen Skydsgaard, 
Bregninge, 4871 Horbelev.
Fr. Else Stockholm, Strandvejen 163 4, 
2900 Hellerup.
Fru Karen Stub, Brønstedgaard, Valse, 
4840 Nr. Alslev.
Bonvi Svensson, Fuglsevej 55, 4960 Holeby. 
Parcellist Herluf Sørensen, Måha vevej 22, 
4960 Holeby.
Fr. Pouline Sørensen, Vesterbrogade 146 B1 tv., 
1620 København V.
John Thorsen, Thorsvej 8, 4873 Væggerløse. 
Palle Tækker, Havnegade 98, 4970 Rødbyhavn.
Fru Inge Weber, Haldsvej 16, V. Skørringe, 
4930 Maribo.
Cand. jur. Ole Wilier, Borups Allé 146, 
2200 København N.

Årbøger og historiske skrifter om Lolland-Falster
Årbøgerne:
Boghandlerprisen for nyeste udgave 30 kr. og 
for tidligere årgange 10 kr.
Medlemspris for tidligere årgange, hvoraf for 
tiden findes: 1929 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935
1936 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1954 - 1960
1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1966 - 1967 - 1968
1969 - 1970 - 1972.

Historiske skrifter udgivet af samfundet:
Immanuel Felter: Maribo Domkirke 1416-1966 
10 kr., boghandlerpris 20 kr.
George Nelleman: Den polske indvandring til 
Lolland-Falster 10 kr., boghandlerpris 20 kr. 
Karen Toxværds optegnelser fra Sydfalster 
9 kr., boghandlerpris 18 kr.
Jørgensen og Ussing: Lollandsk landsbyliv
9 kr., boghandlerpris 18 kr.
Jens Snedker: Mine erindringer fra barndom 
og ungdom 8 kr., boghandlerpris 16 kr.

Else-Marie Boyhus: Lolland-Falster - en histo
risk billedbog, pris 30 kr.
Hans Mortensen: Hesnæsbogen 9 kr., bog
handlerpris 18 kr.
Alan Hjorth Rasmussen: Maj- og midsommer
skikke på Lolland og Falster 5 kr., boghand- 
lerpris 10 kr.

Historiske skrifter udgivet af andre:
Svend Jørgensen: Bag diger og hegn I. 8 kr. 
Maribo amts stednavne 20 kr.
Jens Wolsing: Holeby I-II à 8 kr. 
Lolland-Falsters Stiftsmuseum 12 kr.

Bestillinger
på årbøger og historiske skrifter sendes skrift
ligt til formanden, redaktør Verner Hansen, 
Museumsgade 3, 4930 Maribo.
Priserne er plus porto.
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Person- og stedregister

Andresen, J. O. bogholder 31 32
Askø 156

Bandholm 11 26 146 151
Bay, Harald godsejer 124
Beck, H. E. von hofjægermester Stensø 159
Bertouch-Lehn, lensbaron Lungholm og

Højbygård 8 10 14 38
Blangstrup, justitsråd 72
Brun, O. Boderupgård Edward Tesdorpfs

svigersøn 78
Bunddrag 10
Bursø 18
Böckmann, G. proprietær 64 65

Christjansen, P. proprietær Thomasminde 116
Christoffersen, Hans smedemester Holeby

24 28 32 87 111
Claussen, Rasmus redaktør Nykøbing F.

60 61 62 63 69
Cour, A. la forstander Næsgård 43 47 48 49 50

51 60 62 65 66 67 68

Eggers, Hjalmar godsforvalter 60 70 71 78 80

Faye, Gerhard fabriksbestyrer 15 16 18 29 31
32 49 50

Fejø 156
Femø 156
Frederiksen, Erhard Nøbbøllegård 7 8 9 10 12

13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 28 32 34 38
39 43 45 46 47 48 49 51 52 60 65 66 67 68
69 'll 73 110 122 133 159

Frederiksen. Johan Ditlev Bådesgård 7 8 9 11
12 18 19 21 38 46 133

Frederiksen, N. C. økonom 13 38 133
Friederichsen, D. P. Kærstrup 8 19
Friederichsen, Johan Ditlev far til E., J. D. og

N. C. Frederiksen 19
Friederichsen, P. jægermester 38 
Frisenfeldt 154

Gedesby 151
Gedser 52 157
Gedsergård 154
Granzow, arkitekt 14
Grønsund 151

Guldborg 154
Guldborgsund 152 157
Gåbense 154

Hagemann, G. A. direktør 60 74
Hansen, Johs. smedemester Nebbelunde 87
Hartmann, mejeribestyrer 34
Hegelund, pastor Hillested 142
Henriksen, Kringelborg 112 113
Hillerup, S. C. hofjægermester Ny Kirstine- 

berg 60 64 65 67 69 70 71
Hillested 144
Hillestolpe 18
Hoffmeyer, grosserer 50
Holeby 10 11 17 18 23 34 112 114 118 135 153
Holsten, stiftamtmand 122
Højby, Ulla Maribo 142

Jensen, Carl godsejer Fredsholm 124
Jessen, forvalter Højbygård 134
Johannsen, forvalter Nøbbøllegård 135
Jørgensen, etatsråd Søholt 14 38 123

Krebs, Johannes bestyrer 15 31
Krogh, L. Havlykkegård 122
Krøjer, Peter Kringelborg 112 113
Krønge 34

Larsen, inspektør 18
Larsen, L. W. politifuldmægtig Rødby 134
Larsen, O. Chr. sukkermester 31
Lerche, bestyrer Nakskov sukkerfabrik 115 
»Lolland« 7 8 9 11 14 21 22 23 26 28 29 32 34

36 37 38 39 46 133 134 135 153 159 
Lorenz, kasserer 32
Lundstecn, Erling overlæge Maribo sygehus 142

Madsen, Anna Brun gift med forvalter 
Madsen 142 144

Madsen, forvalter Maribo sukkerfabrik 142
Madsen, smedemester Branderslev 87
Maribo 26 56 118 142 148 154 159
Maribo sø 11
Meincke, justitsråd Skovnæs 14 122
Munk, Kaj digter 162
Mølgård, pastor Karleby 145 146
Møller, Th. maskinchef 31
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Nakskov 23 39 47 50 55 56 58 59 66 115 137 
148 156 158

Neergaard, hofjægermester Nakskov Ladegård 
122 123

Nielsen og Møller, smedemestre Vejleby 87 
Nielstrup 147
Nobel, B. C. fabrikant Nykøbing F. 65
Ny Kirstineberg 154
Nykøbing F. 42 44 47 50 52 54 55 56 57 58 59 

60 64 65 66 67 72 73 74 75 82 115 135 137 
148 154 157

Nysted 154
Næsgård 154

Olsen, August smedemester Sdr. Alslev og
Egebjerg 87 

Orehoved 58 135

Pandebjerg 154
Petersen, forvalter 18
Petersen, P. smedemester Stokkemarke 87
Petersen, smedemester Døllefjelde 87 
Priorskov 154

Rasmussen, A. C. smedemester Stubbekøbing 
28 87

Rasmussen, landvæsenselev Kringelborg 111 
Rosenstand, distriktslæge 136
Rosenørn Lehn, udenrigsminister 38 
Rødby 32 128 133 134
Rødbyhavn 10
Røgbølle sø 11 17

Saxkøbing 56 57 58 59 64 72 74 82 154 156 159 
Schifter, Rasmus Søllested 138

Schifter, Thomas Maribo 138
Schrøder, skovrider 8
Skelby 148
Slengerik, Carl redaktør Stubbekøbing 60 61 69
Sortsø 154
Stampe, A. godsejer 60 66 74
Stubbekøbing 47 67 112 154
Stubberup 154
Sørensen, Kringel borg 112 113
Sørup 118

Tesdorpf, Adolph søn af E. Tesdorpf 61 64 65 
69 71 'll 83 114

Tesdorpf, Edward etatsråd Orupgård 7 19 20 
21 37 38 39 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 
54 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
75 76 77 78 80 82 83

Tesdorpf, Frederik søn af E. Tesdorpf 43 53
60 64 71 73 78 110

Tietgen, C. F. etatsråd 7 8 9 11 12 13 14 36 
37 38 39 42 43 47 52 53 54 55 57 58 59 60
61 64 67 72 73 75 76

Tutein, William Axel sukkerraffinadør 60 61 
65 67

Tuxen, S. C. A. redaktør 51

Valnæs 154
Vennerslund 154
Vestergaard, H. A. B. bestyrer Abed Plante

avlsstation 115 116
Våbensted 147
Vålse 154

Zahrtmann, H. 71

200




