
AGRARBEVÆGELSEN 

Af Erik H elme r Pedersen. 

I. Indledning. 

Ved udtrykket "agrarbevægelse" vil man normalt forstå en landbo

politisk sammenslutning, der først og fremmest ad politisk vej søger 

at fremme landbrugets - hovedsagelig det store landbrugs - økono

miske og klassepolitiske interesser med afgjort fjendtlig holdning 

over for "kapitalisterne" (d.v.s. børsspekulanter o. lign.) og "socia

listerne". Denne betydning af ordet "agrar" blev almindelig i 2. 

halvdel af det 19. århundrede, hvor der i adskillige lande M.de i 

og uden for Europa opstod agrariske bevægelser under indtryk af 

den store landbrugskrise fra slutningen af 1870'erne. Over for det 

stigende udbud af billige landbrugsvarer fra oversøiske områder kun

ne man enten rejse beskyttende toldmure eller foretage en produk

tionsmæssig omlægning fra ekstensiv til intensiv drift, hvorved man 

direkte drog fordel af de lave kornpriser. Som bekendt valgte man 

i Danmark den sidste udvej, hvilket især kom de mindre brug til 

gode. 

Samtidig hermed tog den industrielle og handelsmæssige udvik

ling fart. Overalt følte landbruget, at det fortsat måtte bære de tun

geste samfundsbyrder, der jo ikke ville blive lettere på baggrund af 

den begyndende sociale lovgivning. Arbejdskraften forlod i stort om

fang landbruget og søgte til byerne eller emigrerede, lokket af udsig

ten til højere fortjeneste og bedre materielle kår. Den økonomiske 

lovgivning tog heller ikke tilstrækkeligt hensyn til den udvikling, 

som landbruget var inde i. 

Også i Danmark opstod en agrarbevægelse, hvis opståen og ud-
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vikling er nøje forbundet med den politiske, økonomiske og sociale 

situation i slutningen af forrige århundrede. I det efterfølgende er 

det hensigten først og fremmest at analysere bevægelsens baggrund 

og opståen, dens udbredelse og dens program med særlig vægt på det 

gensidige forhold mellem de eksisterende politiske partier og den 

nye organisation. I snævrere forstand tilstræbes at nå frem til en 

oversigt over de væsentligste punkter i bevægelsens historie samt 

fremdrage problemstillingen, således som den antagelig tegnede sig 

for de ledende personer inden for både bevægelsen og de berørte 

politiske partier. 

Det må dog understreges at bevægelsens endelige historie endnu 

ikke kan skrives. Der savnes stadig materiale til belysning af be

tydningsfulde problemer, f. eks. agrarbevægelsens organisatoriske for

hold, den interne diskussion og ledernes syn på de foreliggende pro

blemer og deres mulige løsninger. Forholdet mellem Højre og ag

rarbevægelsen er heller ikke klarlagt. I så henseende må nærværende 

arbejde indskrænke sig til at understrege visse tendenser. Så vidt 

vides er Anders Vigens kortfattede skildring i afsnittet "Rigsdagen 

og erhvervsorganisationerne" i Den danske Rigsdag, bind III, tillige 

med omtalen i Neergaards erindringer de eneste foreliggende behand

linger. Denne artikel bygger især på to kildegrupper: de forskellige 

venstreføreres breve, dagbøger og memoirer samt det ret store antal 

pjecer, flyveskrifter o. lign. suppleret med samtidige aviser, blade 

m.v. 

Førstnævnte kildegruppe består af Niels Neergaards erindringer 

(1935), Frede Bojsens politiske erindringer (1963), Sofus Bøgsbros 

breve og dagbøger (1923/ 1926), Klaus Berntsens erindringer (1925) 

samt brevvekslingen "Tre Venstremænd" mellem Bojsen, Neergaard 

og Klaus Berntsen (1962). Neergaards erindringer er udarbejdet med 

Bojsens manuskript som et af forlæggene, hvorfor Neergaard i de 

afgørende spørgsmål stort set følger Bojsens fremstilling ligesom de

res vurderinger ret nøje stemmer overens. Neergaard tilstræber dog 

overalt en neutral holdning, idet han loyalt søger at forstå modstan-
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dernes motiver og handlinger. Hovedindtrykket af Neergaards erin

dringer for de her behandlede spørgsmål er dog, at de først og 

fremmest må betragtes som Det moderate Venstres officielle histo

rieskrivning. Bojsens erindringer er for forligsperiodens vedkom

mende skrevet 2-3 år efter begivenhederne på grundlag af hans 

dagbog og andre samtidige optegnelser og må under alle omstændig

heder betragtes som primær kilde til datidens politiske historie. Man 

må dog gøre sig klart, at Bojsens evne til lidenskabsløst og objektivt 

at bedømme sine modstanderes politik ikke er særlig udviklet, hvil

ket ofte leder ham til en moralsk betonet nedvurdering af personer 

med anden opfattelse. Hertil må føjes en for en politiker helt ejen

dommelig mangel på intuitiv forståelse for nuancerne i såvel til

hængeres som modstanderes stillingtagen til de foreliggende proble

mer. Karakteristisk for ham er at han ofte sammenfatter et mødes 

forløb i vendingen: "Der herskede en god stemning". Erindringer

nes største værdi synes at ligge i det rent saglige, medens de anførte 

motiver og handlinger må ses i lyset af, at værket fra hans side 

utvivlsomt er tænkt som et forsvarsskrift. 

I modsætning til de nævnte værker må Bøgsbros brevveksling og 

dagbøger ifølge sagens natur antages at være samtidige og må alene 

af den grund vurderes ret højt. I sine referater synes han at gengive 

andres synspunkter korrekt, selv om Bojsen enkelte steder i sine er

indringer beskylder ham for at indføre helt vilkårlige referater i 

partiprotokollen. Høgsbro kan heller ikke fritages for en vis slagside 

i polemisk henseende under forligsperioden, hvor han ofte vurderer 

de politiske muligheder i lyset af vage og lidt urealistiske ideer så

som en grundlovsændring eller en politisk revolution(!). Brevsam

lingen "T re V enstremænd" er trods visse svagheder med hensyn til 

brevudvælgelse og noteapparat vel nok den kildesamling, hvor syns

punkterne træder tydeligst frem uden efterfølgende harmonisering og 

retouchering. 

Sammenlignet med disse værker er Klaus Berntsens erindringer af 

begrænset værdi. Selv kronologien er usikker. 
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Den danske agrarbevægelse havde sine rødder helt tilbage i 1880' 

erne, men blev dog først oprettet som organisation i maj 1893 under 

navnet Danmarks Agrar forening, hvorefter den eksisterede til 191 O

ll, omend den sygnede kraftigt hen efter århundredskiftet og især 

efter 1903. Ud fra artiklens hovedsynspunkt: at bevægelsen i enhver 

henseende kulminerede i 1893-94, vil hovedvægten blive lagt på at 

skildre udviklingen fra dens oprindelse til Estrups afgang i august 

1894. Som afslutning på skildringen følger et rids over udviklingen 

fra august 1894 til 1903, hvor bevægelsen som sagt i mangt og meget 

skifter karakter. Da der endnu ikke er tilvejebragt et egentligt kil

demateriale for sidstnævnte periode, er dette rids især baseret på 

en delvis gennemgang af datidens presse, i hovedsagen de blade, 

der stod foreningen nær. 

l. Agrarbevægelsens forløbere og disses baggrund. 

l. Bondeorganisationen og dens sammenhæng med "kampen om det 

rene land." 

Allerede i marts 1886 havde den jyske proprietær Harald Branth1) 

i et foredrag i Landhusholdningsselskabet slået til lyd for et ret 

vidtgående reformprogram til gavn for det betrængte landbrugser

hverv. Han sendte senere sit program til Frede Bojsen,2
) der dog 

forholdt sig ret afvisende,3
) idet han mente at bevægelsen ikke ville 

blive en realitet.4
) Ugeskriftet Landbovennen, der redigeredes af 

F. Riegels, støttede Branths ideer, men først med den bekendte 

"smørkrig" eller "kampen om det rene land" fik de øget udbredelse, 

omend med et stærkt protektionistisk anstrøg. Den unge bjørnbakker 

Leth Espensen5) fra Viby ved Århus tog ved et møde i Århus i 

november 1887 initiativet til at oprette en landbopolitisk sammen

slutning under navnet Bondeorganisationen med et program, der var 

ret vidtgående i sine krav. For Bojsen kom bevægelsen i høj grad 

på tværs, da den kunne sprænge de i forvejen ret skrøbelige par

tirammer. Hans frygt blev yderligere forstærket ved udsigten til 

en større diskussion på Venstres delegeretmøde i 1888. 
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Det hele løb dog ud i sandet selv om Bondeorganisationen blev 

omdannet i Århus 24/2-1889 under navnet Landboreformforenin

gen med delegerede fra 12 folketingskredse i Jylland og 1 folketings

kreds på Sjælland. 

Højre og de allerede eksisterende landboorganisationer gik stærkt 

imod alle tendenser til oprettelse af nye og radikalt betonede orga

nisationer. 

2. De første tegn på en egentlig agrarisk bevægelse. 

Tilsyneladende opmuntret af Bojsens indledende reformpolitiske 

bestræbelser og på baggrund af lignende tendenser i Tyskland og 

Sverige begyndte en ny agrarisk bølge at bryde frem herhjemme i 

1892. I marts 1892 udgav Leth Espensen, der ved suppleringsvalget 

i Odder-kredsen 8/11-1892 blev medlem af Folketinget (Det mo

derate Venstre), en pjece,6) hvori han i kraftige og djærve vendinger 

krævede reformer til gavn for landbruget, idet han understregede 

Bondeorganisationens betydning som pionerorganisation. Hans krav 

lød på: 1) fast rente på prioritetsgæld, 2) hartkornskatterne må 

erstattes af en mellemkommunal beskatning og en indkomstskat, og 

3) beskyttelsestolden på industri- og håndværksprodukter må fjer

nes. Han beklagede at agrarerne bekrigede hinanden i stedet for at 

samarbejde. Efter nogle voldsomme udfald mod "københavneriet" 

proklamerede han: "Uden forhandling, ingen reformer". På hans og 

Landbovennens initiativ samledes en del landboer i midten af juni 

1892 i Århus for at drøfte muligheden af at oprette et særligt 

landmandsparti. Man enedes om at sammenkalde til et stort land

mandsmøde, der kunne samle sig om "de rent økonomiske, sociale 

reformer med fuldstændig udelukkelse af al storpolitik" .7) Så vidt 

vides kom mødet aldrig i stand. 

3. Toldlovsdiskussionen fra 1887 til ca. 1892. 

I forbindelse med den protektionistiske bølge i efteråret 1887 

havde Landhusholdningsselskabet nedsat et særligt toldlovsudvalg, 

der i sin betænkning tog afstand fra praktisk taget enhver form for 
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told på landbrugsvarer. 8
) Nu blussede diskussionen om frihandel 

kontra protektionisme op igen i 1889/ 90 på baggrund af at rege

ringen i november 1889 havde fremsat et forslag i Landstinget vedr. 

en revision af toldloven. Forslaget bibeholdt en moderat beskyttelse 

for industrien samt indførte told på majs (til brænderibrug), hvede, 

heste samt på vigtige bygningsmaterialer såsom kalk, cement og mur

sten. Forslaget gav anledning til en principiel debat, under hvilken 

frihandelssynspunkterne især blev hævdet af den københavnske gros

serer Peschcke Køedt,9
) der tillige med bl. a. Niels Neergaard var 

medstifter af frihandelsklubben Toldreformforeningen. Køedts syns

punkter kom til udtryk i flere pjecer, 10
) medens de protektionistiske 

tanker hævdedes af Toldreformforeningens modstykke, foreningen 

Det nationale Arbejde.") Grosserer-Societetet gik imod tanken om 

told på landbrugsvarer, men ønskede til gengæld regeringens forslag 

om en ølskat på 7 kr. pr. tønde hævet til 10 kr., hvorimod man fandt 

at vintolden ikke burde hæves for meget. 12
) Protektionisterne hen

viste især til Tysklands og Sveriges landbrugsbeskyttende foranstalt

ninger, medens frihandelsvennerne hentede deres inspiration i Eng

land. De hævdede med styrke, at en told på landbrugsvarer ikke ville 

indebære fordele for landbruget, men tværtimod ville forøge drifts

omkostningerne. 13
) 

Den genoplivede diskussion om de agrariske tanker medførte, at 

striden mellem protektionister og frihandelsmænd påny blev vakt 

til live. De sidstnævnte kunne dog notere en sejr for deres syns

punkter i form af den såkaldte overenskomst mellem Det moderate 

Venstre og Højre i april 1891, hvorved sukker- og petroleumstolden 

blev nedsat ligesom skibsafgifterne skulle bortfalde fra og med 

1894.14) Det lykkedes desuden frihandelsvennerne at vinde de jyske 

og fynske landboforeningers delegeretmøder i september og oktober 

1892 for deres synspunkter. Peschcke Køedt var igen den drivende 

kraft, idet han begge steder indledte tolddiskussionerne. Ved det 

jyske delegeretmøde i Århus september 1892 foreslog han og fik til

slutning til en resolution, hvori det bl. a. hedder: 
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- Told på landbrugsmaskiner og redskaber samt på kul, jern og 

andre råstoffer bør afskaffes. 

- Den eksisterende told på industriprodukter bør ophæves eller 

nedsættes tilSO/o subs. 10°/o af værdien. 

- Der bør ikke lægges told på nødvendige brugsgenstande og 

levnedsmidler, der hidtil har været toldfri. 15
) 

Den fynske udtalelse blev dog ikke formuleret så skarpt, selv om 

adskillige delegerede gik ind herfor. 16
) I den sjællandske resolution 

opfordredes "regering og rigsdag til snarest mulig at virke for en 

ændring af toldloven, der stiller landbruget i et retfærdigere forhold 

til de andre erhvervsgrene i landet". Køedt og de senere så bekendte 

agrarfolk Jacob Hansen, Forsinge, og J. H. Rosleff ivrede stærkt, 

men uden held, for en resolution med samme indhold som den 

jyske. 

Il. Danmarks Agrarforening stiftes. 

1. Det store agrarmøde i Odense d. 27. maj 1893 og dets initiativ

tager F. Andersen, Rosen dal. 

Landbovennen fortsatte i begyndelsen af 1893 ufortrødent sin 

kampagne til fremme af de agrariske synspunkter. Man henviste 

hovedsagelig til den engelske og tyske bevægelse og spåede, at strøm

ningerne snart ville nå til Danmark. Den engelske bevægelse stifte

des sommeren 1892 efter krav fra landbrugsbladet "Mark-Lane

Express" og i december 1892 afholdtes et stort landmandsmøde i 

London, hvor man vedtog at fremsætte følgende krav til lovgiv

ningsmagten: 1) told på indførte landbrugsprodukter, 2) dobbelt

møntfod til afløsning af guldmøntfoden, 3) omlægning af skatte

systemet og 4) erstatning til forpagtere ved forpagtningsperiodens 

ophør, såfremt ·de havde indført grund- og driftsforbedringer.1
) Den 

18/2-1893 stiftedes den tyske bevægelse i Berlin under navnet Bund 

der Landwirte, og d. 4/4-1893 citerede Landbovennen den vedtag

ne resolution, hvori man først og fremmest krævede dobbeltmøntfod 
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og øget toldbeskyttelse, især vendt mod den østrigsk-tyske handels

traktat og planerne om at afslutte en tilsvarende tysk-russisk traktat 

med visse begunstigelser for den russiske landbrugseksport.2
) 

En lille måneds tid senere ivrede Landbovennen for, at der blev 

afholdt et agrarmøde i Odense eller Fredericia samtidig med at det 

planlagte landmandsmøde i Randers ønskedes aflyst. 

Mange ting tyder på at en agrarisk bevægelse så at sige "lå i 

luften" i det tidlige forår 1893 og mere eller mindre konkrete ideer 

drøftedes mand og mand imellem. Det blev dog ikke de jyske ag

rarpionerer, der tog det afgørende initiativ, men derimod den fyn

ske proprietær F. Andersen fra gården Rosend al, Beldringe ved 

Odense. Inden der redegøres for dette initiativ, kunne der være 

grund til at se lidt nærmere på personen Andersen Rosendal, idet 

enhver, der beskæftiger sig med danske landboforhold i de sidste 

årtier af forrige århundrede, gang på gang vil støde på dette 

navn.3
) 

Johan Frederik Andersen (fra 1900 Andersen-Rosendal) blev født 

d. 17/7-1839 i Ubby ved Kalundborg som den næstyngste af 9 

søskende. Hans far, Niels Andersen (1796-1864), gift med Maren 

Folmersdatter (1799-1880), var lærer og efter faderens ønske gik 

Frederik Andersen ligesom flere af sine søskende lærervejen og vakte 

på seminariet opmærksomhed ved sit hurtige og sikre nemme for 

boglig lærdom. Efter bestået lærereksamen blev han huslærer hos 

provst Carl Nielsen i Langebæk ved Kallehave og sidst i 1860'erne 

ansattes han som lærer ved Refsnæs skole. Trods gode pædagogiske 

evner drejedes hans interesse dog mere og mere i retning af land

bruget, måske i nogen grad påvirket af den kendte landmand, 

proprietær O. Lawaetz, Refsnæsgård. På baggrund af hele hans 

senere virksomhed står det klart, at lærervirksomheden ikke i læng

den bød ham et tilstrækkeligt vidtfavnende virkefelt. 

Med 5-6.000 rdl. som egenkapital og med et privat lån på 

10.000 rdl. købte han i 1871 gården Rosendal i Beldringe, Lunde 

sogn, til en pris af 60.000 rdl. Til gården hørte på det tidspunkt 
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ca. 150 tdr. land på ca. 18 tdr. hartkorn. Jorden var af bedste kva

litet, omend noget forsømt, men trods sin kapitalmæssigt set svage 

stilling iværksatte Andersen Rosendal forskellige jordforbedringer 

og fik herved udbyttet sat op fra ca. 870 tdr. kom til ca. 2.000 tdr. 

Desuden eksperimenterede han med driftsændringer og -forbedrin

ger, herunder nye former for afgrøderotation, desuden indrettede 

han et fællesmejeri med en kapacitet på ca. 200 kg smør pr. dag 

og her installeredes den første centrifuge på Fyn. 

Denne usædvanlige indsats forblev ikke upåagtet af folk på 

egnen. "Skolelæreren" blev allerede året efter sin ankomst indvalgt 

i sognerådet samtidig med at han blev dets formand og i 1873 blev 

han medlem af amtsrådet. Han søgte også at komme ind på rigsda

gen, men ved folketingsvalget d. 25/4-1876 opnåede han som Højres 

kandidat i Odense amts 6. kreds (Søndersø-kredsen) kun 750 stem

mer mod venstremanden, lærer Kristen Højmarks 765 stemmer. 

Langt senere, i 1902, blev han opstillet som kandidat til landstings

valget i 6. kreds, men socialdemokraterne, der ikke ønskede en 

"agrar" valgt, gav i stedet deres stemmer til den frikonservative 

konsul F. Hey, der således blev valgt med en lille overvægt. 

I de efterfølgende år lagde Andersen Rosendals private virksom

hed stærkt beslag på hans tid og kræfter, men han fik dog tid til i 

blade og tidsskrifter at arbejde for landbrugets og for sin stands 

interesser. Udbygningen af trafikforbindelserne optog ham stærkt 

og han var en af de drivende kræfter ved oprettelsen af Nordfynske 

Jernbane, der åbnedes 1882 som et privat selskab med Andersen 

Rosendal som formand for direktionen. I slutningen af 1870'erne 

blev han indvalgt i bestyrelsen for Fyens Stifts patriotiske Selskab, 

hvor han i 1879 som medlem af en komite, der havde fået til op

gave at undersøge fællesmejeriernes drift, klart gik ind for disse, 

da de efter hans mening betød en stor økonomisk vinding for det 

mindre landbrug. 

Netop i disse år drøftedes livligt et nærmere samarbejde mellem 

det patriotiske selskab og de lokale landboforeninger, og i 1881 
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overtog selskabet ledelsen af disse, skønt Andersen Rosendal uden 

held ivrede for at give de enkelte lokalforeninger større indflydelse 

på ledelsen. I konsekvens heraf opstod en magtkamp inden for sel

skabets ledelse, men det lykkedes Andersen Rosendal ved en ener

gisk kampagne at blive valgt til næstformand 22/1-1883, en post 

han beklædte til 1892. Samtidig blev hofjægermester S. Vind sel

skabets formand (til 1891). Det var Andersen Rosendals tanke, at 

landboforeningerne skulle udgive et medlemsblad og trods megen 

skepsis og modstand lykkedes det i 1885 at oprette "Medlemsblad 

for de fynske Landboforeninger" med ham selv og landinspektør 

A. N. Andersen som redaktører. Bladets økonomi var dog aldrig 

god og i 1889 udtrådte Andersen Rosendal af redaktionen, hvoref

ter bladet sygnede hen. 

På baggrund af de stigende vanskeligheder for landbruget i 18 80' 

erne og problemerne i forbindelse med driftsomlægningen be

gyndte Andersen Rosendal såvel i artikler som i pjeceform at be

handle aktuelle økonomiske problemer: møntfodsomlægningens virk

ninger, landbrugets driftskredit, rentefodens betydning for erhvervs

livet, betragtninger over kreditforeningerne, landbrugets forhold til 

toldspørgsmålet o.s.v. I sin behandling af rentefods-problemerne4) 

går han ud fra den øjeblikkelige pengerigelighed, der har givet an

ledning til kursstigninger på såvel kreditforenings- som statsobliga

tioner. Stigningen ville dog blive endnu større såfremt sparekas

serne og Den kgl. Livrenteanstalt ville sænke sine udlånssatser, der 

for tiden andrager 4 1/2 Ofo p.a. og som atter gennem en indlåns

rente på 40fo tiltrækker en del ledige kapitaler. Endvidere er stats

obligationerne endnu ikke konverteret trods vedvarende rygter her

om. Desværre kan landbruget ikke i fornødent omfang få sine krav 

tilgodeset, fordi "landmandsstanden ved at splittes i politiske par

tier i så overordentlig grad har svækket sin indflydelse på hele stats

maskineriet". I spørgsmålet om det endnu ikke nedbragte renteniveau 

har regeringen haft "pengemænd" som rådgivere og disse har ikke 

i tilstrækkelig grad haft landbrugets tarv for øje. 
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Det patriotiske selskab havde i 1884 nedsat et udvalg til "fremme 

af en bedre ordning af de fynske landmænds kreditforhold ved til

vejebringelse af fornøden driftskapital". Andersen Rosend al var 

medlem af udvalget og i december 1884 forelagde han for sine 

kolleger et udkast til en betænkning, som udvalget efter hans egen 

oplysning i hovedsagen brugte som grundlag for det videre udvalgs:

arbejde. Sagen blev imidlertid stillet i bero det følgende år under 

indtryk af de store københavnske fallitter og den efterfølgende pa

nik, hvorfor Andersen Rosendal i 1886 udgav sit betænkningsud

kast forsynet med visse kommentarer.5
) Heri hedder det bl. a. at 

den intensive driftsform stiller store krav til den løbende driftskre

dit, der kun kan dækkes ind ved veksellån, der "heldigvis" er ret 

sjældne, og købmandsforskud på levering af korn og smør. Dette 

sidste kan medføre et uønsket afhængighedsforhold og i krisesitua

tioner kan kreditten blive inddraget så at sige uden varsel. Offentlige 

pengeinstitutter vil normalt kun yde prioritetslån op til 60°/o af 

ejendommens salgsværdi. Når der ikke er rådet bod på disse for

hold skyldes det, at "landmanden mangler fornøden associationsånd, 

følelsen af at man i vore dage er nødt til som standsfæller 

at sætte ryg mod ryg, når man vil løse opgaver til hele standens, 

og der kan vel tilføjes, samfundets gavn." Senere hedder det, at selv 

rigsdagsmænd, valgt i rene landkredse, ikke altid varetager land

brugernes interesser på forsvarlig måde, hvorfor den dag kan komme, 

hvor "alle danske landmænd, større eller mindre, slutter sig sammen 

for at afkaste det åg, som hele vor politiske stilling har fremkaldt." 

Han foreslår at der oprettes en "Låneforening til driftskapital for 

landmænd i Fyns stift" for "solide og hæderlige" landmænd, hvis 

ejendomme højst må være behæftet med op til 70% af den øje

blikkelige salgsværdi. Forskellen mellem disse to tal betragtes da 

som vedkommendes personlige ejendom og lånekassen skal derefter 

kunne udlåne 1/3 af dette beløb. Pengene hertil skal skaffes dels 

ved private indlån, dels fra et pengeinstitut og sikkerhedsstillelsen 

vil foruden udlånenes tinglysning være et reservefond og et garanti-
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fond, det sidste med delvis solidaritetshæftelse for samtlige lånere. 

Delvis påvirket af Schovelin har de jyske landboforeninger sat 

driftskapitalens fremskaffelse i forbindelse med nedbringelse af 

prioritetsgælden. Dette opfatter Andersen Rosendal som et højst 

urealistisk synspunkt. Prioitetsforholdene kan i høj grad forbedres 

ved at sparekasserne nedsætter sine rentesatser. Han mener heller 

ikke at de Raiffeisen'ske låneforeninger umiddelbart kan overføres 

fra Tyskland til Danmark, bl. a. fordi deres grundtone er "afgjort 

religiøs". De danske landmænd nærer desuden "ængstelse" for soli

dariske forpligtigelser og "ulyst" til såvel at forlange som give kau

tion. Løsningen må derfor være at landmændene slutter sig sammen 

i særlige kreditforeninger med statsgaranti med henblik på udste

delse af prioritetslån med begrænset amortisation (fra 1/ 40fo til 

l Ofo årligt). 

Også i "kampen om det rene land" deltog Andersen Rosendal, idet 

han d. 28/3-1888 i det patriotiske selskab motiverede en adresse 

til regering og rigsdag mod kunstsmørret. Man advarede imod en 

indskrænkning af det fremlagte lovforslag, da der stod store øko

nomiske interesser på spil. 

På linje med mange andre af landbrugets ledende mænd tog An

dersen Rosendal aktivt del i toldlovsdiskussionen. Han var næppe 

en afgjort frihandelstilhænger, alligevel var han ud fra et rent prag

matisk synspunkt modstander af en landbrugstold, jfr. hans ind

ledningsforedrag på det tidligere nævnte6
) delegeretmøde i Odense 

d.19/11-189V) Hans principielle synspunkt var at priserne på land

brugets eksportprodukter bestemtes i udlandet, hvorfor en beskyt

telsestold ikke ville have nogen betydning. Alene en rugtold kunne 

have en vis virkning, men dels ville det være betænkeligt at hæve 

prisen på et så almindeligt næringsmiddel, dels ville den hjemlige 

produktion stige så meget, at forholdet blev udlignet. Tolden på 

nødvendighedsartikler burde flyttes over på overflødigheds- og luk

susvarer i form af en progressivt stigende værditold. 8
) Som med

lem af Landhusholdningsselskabets to toldlovsudvalg 1887 og 1894 

gav Andersen Rosendal udtryk for de samme synspunkter.9
) 
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Ved siden af den omtalte agitationsvirksomhed fik han dog også 

tid til at beskæftige sig med praktisk betonet organisationarbejde. 

I 1888 tog han initiativet til at oprette et svineslagteri i Odense, 

organiseret som et aktieselskab, da ideen ikke kunne realiseres på 

andelsbasis. Andersen Rosendal var slagteriets landbrugskyndige di

rektør fra oprettelsen og til 1896, da Koopmann overtog virksom

heden. Fra 1887 og til sin død var han medlem af statsdyrskuekom

missionen og i kraft heraf formand for tyreskuekommissionen for 

2. distrikt (Fyn), desuden var han medlem af landvæsenskommis

sionen, næstformand i Nordfyens Landboforening m.v. Kreditfore

ningsspørgsmålet havde altid optaget ham levende og i 1891 blev 

han landbrugskyndig direktør for Kreditforeningen af fynske Grund

ejere. Endelig må nævnes hans store indsats for "Fyens Avis", der 

i flere år var hans officielle talerør. 

Andersen Rosendal drev selv sin gård indtil han i 1905 solgte 

den for at flytte til villa "Nonnebakken" i Odense. Hans helbred 

var på det tidspunkt ikke det allerbedste og i slutningen af novem

ber 1906 blev han ramt af en alvorlig hjerneblødning. Kræfterne 

svandt hurtigt og d. 2. december døde han. Foruden sin hustru, 

Holgine Andersen-Rosendal, f. Andersen, (død 1916), som han hav

de ægtet i 1861, efterlod han sig tre sønner og en datter. 

Hans indsats i forbindelse med agrarbevægelsens oprettelse og vi

dere virksomhed vil i kraft af hans centrale stilling inden for dens 

ledende kreds simpelthen være en del af bevægelsens historie. Ud 

fra samme synspunkt vil et forsøg på en karakteristik af hans per

sonlighed og hovedindsats blive optaget i de sammenfattende be

mærkninger. Det skal dog ikke skjules, at alle forsøg på at 

skildre personen Andersen Rosendal ud fra samtidige udtalelser 

og vurderinger vil være forbundet med store. vanskeligheder, 

eftersom de forskellige udsagn ofte er direkte modstridende. Alle 

er dog enige om at anerkende hans personlige dygtighed og handle

kraft, hans klare og skarpe forstand, hans flid og store arbejds

evne. Desuden fremhæves hans dybtgående kendskab til økonomiske 

forhold og sammenhænge, baseret på en nøgtern og pragmatisk be-
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dømmeise af landbrugets problemer og muligheder som ren og 

skær forretning betragtet. Dette i forbindelse med en myndig og 

imposant fremtræden, udmærkede taleregenskaber og en udpræget 

evne til at kunne rive tilhørerne med sig, ikke sjældent i kraft af 

et manende billedsprog og en slagfærdig replik, måtte jo selvsagt 

gøre ham til et oplagt emne, når de højeste tillidsposter inden for 

landbrugets forskellige organisationer skulle besættes. Han blev rent 

faktisk også placeret i en række ledende stillinger, men ikke uden 

modstand og direkte strid, idet hans legendariske initiativrigdom i 

mange tilfælde mere syntes at udspringe af en aldrig tilfredsstillet 

ærgerrighed, en udtalt stræben efter magt og indflydelse end af mere 

uselviske og idealistiske motiver. Var der end tale om en blanding 

af begge dele, kunne Andersen Rosendal i kampens hede bruge me

toder og veje, der af samtiden betragtede,s som let dubiøse eller 

kun lidet stemmende med det offentlige livs uskrevne love. Det må 

dog her erindres at han i kraft af sin oppositionelle holdning og 

sine meningers mod ofte fik en ilde medfart af tidens presse. Ej 

heller bør Bojsens noget indirekte vurdering af ham godtages uden 

forbehold, eftersom Bojsen på grund af sin højst borgerlige natur 

nok var mere sensibel over for brud på almindeligt anerkendte reg

ler og sædvaner end de fleste i samtiden. 

Politisk set var Andersen Rosendal højremand selv om han i 1893 

satte "sin storpolitiske frakke på lånekontoret" som han selv udtryk

te det. Hans sociale forståelse var næppe særlig udviklet, klasseinte

resserne sejrede hos ham over hensynet til helhedens tarv. Sympatien 

for Højre betød dog ikke at han var konservativ i sit syn på ak

tuelle problemer. Tværtimod gav han ofte udtryk for tanker og 

synspunkter, der rakte langt ud over hans tid. 

I det foregående er søgt tegnet et billede af Andersen Rosendals 

livsløb, både som almindelig landbruger og som offentlig person 

med særlig vægt på at belyse hans politiske og økonomiske opfattelse 

i tiden før 1893 og som det formentlig vil have fremgået, var hans 
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"agrariske" grundindstilling: at landmændene burde stå sammen i et 

politisk parti tilløsning af de snævre standsinteresser, ikke af nyere 

dato. Fyens Avis indeholdt da også i foråret 1893 en række artikler 

om agrariske bevægelser i andre lande og lidt efter lidt dukkede 

tanken op om en lignende dansk sammenslutning. I april opfordrede 

Andersen Rosendal 60 kendte fynske landmænd, 30 af hvert parti, 

til at deltage i et forberedende møde i Odense d. 29 l 4-1893 og 

næsten alle fulgte opfordringen.10
) Her vandt hans planer om at 

indbyde alle interesserede til et stort agrarmøde i Odense i maj 

enstemmig tilslutning. I slutningen af maj 1893 indeholdt Fyens 

A vis en opfordring til fynske landmænd om at deltage i et offent

ligt møde i Fruens Bøge d. 27/5-1893. Godt 2.000 mennesker, ho

vedsaglig landboere, fulgte opfordringen. Mødet havde vakt stor 

opsigt i alle kredse og foruden pressens repræsentanter havde en 

lang række rigsdagsmænd fra alle partier givet møde, bl. a. Klaus 

Berntsen fra Det moderate Venstre. 

Andersen Rosendal bød velkommen og holdt hovedtalen, derefter 

talte forstander Jørgen Petersen, Dalum landbrugsskole, 11) gdr. Ras

mus Pedersen, Gislev og til sidst Harald Branth. I sin tale betonede 

Andersen Rosendal, at det påtænkte program alene tilsigtede "at 

vogte det hele samfund mod uheldbringende forrykkelse af den li

gevægt, som er en betingelse for, at den kan gå i et roligt og lyk

keligt spor til hele fædrelandets gavn. " 12
) Derefter beskæftigede han 

sig ret indgående med den øjeblikkelige krise for landbruget og de 

mulige konsekvenser for dette og for samfundet som helhed. Efter 

hans opfattelse var landbrugets indtægter gennemgående faldet 20-

30% de sidste 10-15 år med et tilsvarende fald i ejendomspriserne 

til følge. Den ulyksalige guldmøntfod havde bidraget hertil ved at 

øge pengenes værdi samtidig med at varepriserne gennemgående faldt. 

Udgifterne var steget på grund af øgede hartkornskatter, ekstra

ordinære driftsomkostninger som følge af omlægningen, dertil ar

bejdslønnens stigning og den generelle knaphed på arbejdskraft. Hvis 

blot landmændene ville slutte sig sammen i politisk henseende, kun-
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ne de vælge 80 ud af 102 folketingsmænd og 40 af 66 landstings

mænd. På baggrund af sin redegørelse opstillede han følgende re

formkrav: 

- Der må gennemføres en tidssvarende revision af toldloven. In

dustriens beskyttelse må modereres og reguleres, derefter kan man 

nøgternt overveje fordele og mangler ved en landbrugstold. 

- Tyendeloven må revideres til fordel for arbejdsgiverne. 

- Hartkornskatterne må begrænses i rimelig udstrækning og der 

må indføres en formue- og indtægtskat. 

Sammenfattende fastslog han at "landbrugernes sammenslutning 

var den eneste vej ud af uføret. "13
) Han nærede ingen tillid til de 

seneste års forligsteorier og -forsøg. Det eneste virkeligt probate 

middel var en grundlovsændring og den kunne de øjeblikkelige poli

tiske forhold umuligt tilvejebringe. I stedet måtte man slutte sig 

sammen i en agrarpolitisk forening med to repræsentanter i hver 

folketingskreds samt 1-2 tillidsmænd i hvert eneste sogn landet 

over. 

Jørgen Petersen, Dalum, tog sit udgangspunkt i en artikel af 

prof. Falbe-Hansen i Nationaløkonomisk Tidsskrift for 1892, om

handlende landbrugets voksende prioritetsgæld. Den andrager nu 

over 50% af ejendommenes salgsværdi mod 40% for 10-20 år si

den. På lovgivningens område har man de sidste 10-15 år marcheret 

på stedet. Agrarforeningen vil ikke drive klassepolitik, men "deri

mod værne om de danske landbrugs interes·ser inden for de grænser, 

der må anses for at kunne tjene til hele fædrelandets tarv. " 14
) For

eningen v·il ikke gribe forstyrrende ind i forligspolitikken, men frem

me fordrageligheden gennem opfordring til realpolitik. Man agtede 

heller ikke at blande sig i valgkredsenes storpolitiske kamp, blot 

der vælges mænd med forståelse for landets økonomiske udvikling. 

Han ser helst at landboforeningernes delegeretmøder som hidtil rej

ser reformkravene, medens den agrarpolitiske forening skal g1ve 

delegeretmødernes tale vægt. 15
) 

I modsætning til Andersen Rosendal og Petersen Dalum ind-
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skrænkede Branth sig til i sin tale at understrege nogle af de syns

punkter, han gennem en årrække havde kæmpet for. Især frenu'-Iæ

vede han guldmøntfodens uheldige virkninger og det stadigt vok

sende skattetryk.16
) 

Som en art kommentar til Petersen Dalums tale skriver Andersen 

Rosendal til slut i sin pjece, at lovgivningsvejen efter hans opfattelse 

er bedre end landboforeningsvejen. Den første giver indflydelse på 

selve lovene, den anden kun på de råd, der gives. Landmændene 

er som helhed lede og kede af storpolitikken, hvorfor foreningen 

gennem sin holdning vil kunne fremme et forlig. 

Som afslutning på mødet i Fruens Bøge vedtog man at stifte 

Danmarks Agrarforening. 834 af mødets deltagere meldte sig ind 

med det samme. 

Det videre forløb måtte nu afgøre om Andersen Rosendals radi

kale eller Petersen Dalums moderate opfattelse skulle sejre. 

2. Agitationen for bevægelsens ideer. 

I de følgende måneder afholdtes en række godt besøgte agrarmø

der landet over. Branth og den jyske godsejer M. Ahlmann17
) var 

hovedtalere ved flere møder i Jylland i begyndelsen af juli. Det 

første møde i rækken afholdtes d. 1. juli i Ålborg, hvor ca. 5.000 

mennesker deltog. Branths tale ved denne lejlighed mundede ud i flg. 

hovedkrav: 

- Skattesystemet må reformeres gennem lempelse af hartkornskat

terne, indførelse af en indtægtsskat, reduktion af de kommunale 

hartkornskatter samt ophævelse af de gamle særafgifter: stempelaf

giften og 1 1 /20fo-afgiften. 18
) Toldloven må forbedres i frisindet 

retning. 

-Bedre og billigere transportmidler. 

- Lavere rentefod. 

- Løsning af landarbejderproblemet, f. eks. gennem oprettelse af 

mindre brug på 2-4 tdr. land. 
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Dette program er på visse punkter ikke helt så vidtgående eller 

så absolut i sin karakter som de synspunkter, Andersen Rosendal 

fremførte på mødet i Odense. Man synes allerede her at kunne 

spore indflydelse fra anden side. 19
) 

Det havde vakt anstød i mange kredse, at agrarerne ikke allerede 

ved Odense-mødet havde vedtaget et program, der kunne have 

dannet basis for sommerens diskussion for og imod de agrariske 

ideer. På den anden side synes det som om den omtalte tendens til 

kursændring gjorde bevægelsen mere acceptabel. Formanden for de 

jyske landboforeninger, godsejer Chr. Liittichau, Tjele, udtalte f. eks. 

ved Randers Amtshusholdningsselskabs dyrskue i begyndelsen af juli 

at "således som denne bevægelse har vist sig i de seneste dage, hvor 

den ikke, som i sin begyndelse, har hejst politisk flag, håber og 

ønsker jeg, at den må blive til nytte for vort landvæsen og for hele 

landet. De spørgsmål, den har fremsat, er alle børn af landbofore

ningernes overvejelse i mange år. "20
) For at modvirke den mere eller 

mindre skjulte protest mod Højre og regeringen, som agrarbevægel

sen jo ret beset var udtryk for, forsøgte mange højreblade at mis

tænkeliggøre de forskellige programpunkter. I forbindelse med told

spørgsmålet ymtede man om en ret nær forståelse mellem Køedt og 

de ledende agrarer, hvilket ville få mange protektionister til at vende 

sig fra bevægelsen. Andersen Rosendal ærgrede sig øjensynligt her

over. 21/6-1893 understregede Fyens Avis, at Køedt ikke var "agrar

partiets fører" og i øvrigt ikke havde det "allermindste med agrar

bevægelsen at gøre". Bladet fortsatte derefter: "Det kan næppe 

være en ufrivillig misforståelse, når agrarbevægelsens modstandere 

giver det udseende af, at bevægelsen tilstræber den rene frihandel -

ikke et eneste bevis for, at dette er hensigten kan de præstere, men 

de fortier omhyggelig alt, hvad der kan vidne om det modsatte." 

Den agrariske bevægelse nåede til Sjælland i midten af juli. Ved 

et møde i Slagelse d. 18/7-1893 talte bl. a. kammerherre H. Barner, 

Eskildstrup.21) Han udtalte bl. a.: "Vi vil have landbrugsspørgsmå

let i alle dets punkter taget op til indgående behandling og moden 
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overvejelse - uden påvirkning af klasseinteresser - og hvor både 

praksis og teori kan komme til orde og hvor landbrugets interesser 

som landets hovederhverv kan blive fremmet med hele samfundets 

tarv for øje." Efter Barner havde flere talere ordet, heriblandt 

højre-folketingsmanden Otto Scavenius, Basnæs, der udtalte at han 

efter den seneste udvikling omfattede bevægelsen med meget sym

pati. "Det må ... håbes at agrarbevægelsen vil hjælpe os til at kom

me ud af den ulykkelige politiske situation, at den må virke sam

lende og ikke splittende. "22
) 

På baggrund af Scavenius' og andre politikeres udtalelser frem

satte adskillige blade den teori, at den jyske og sjællandske bevæ

gelse på væsentlige punkter afveg fra den fynske, hvilket man, næppe 

uden grund, udlagde som et tegn på indre splittelse. Fyens A vis tog 

emnet op i en leder 27/ 7-1893, hvori det bl. a. hedder, at den jyske 

bevægelse fortsætter i den fynskes fodspor, men den sjællandske af

viger i to retninger. Her er det de ledende mænd i de lokale land

boforeninger, "der i temmelig spredt fægtning dels have og ville føre 

sagen frem". Man deler tilsyneladende ikke "den i Jylland og på 

Fyn nærede betænkelighed ved at lade de aktive politikere være 

medvirkende ved bevægelsens ledelse." Bladet henviser udtrykkeligt 

til Scavenius' Slagelse-tale og til udtalelser, som venstre-folketings

manden gdr. Hans Hansen Menstrup har fremsat ved forskellige 

sjællandske agrarmøder. Bortset fra Anderen Rosendals mere per

sonligt prægede bekymringer over, at ledelsen skulle glide ham af 

hænde (en bekymring, der senere viste sig at være velbegrundet) 

kunne der ud fra et rent agitatorisk synspunkt anføres mange grunde 

til ikke at pleje for megen omgang med de tidligere så forkætrede 

politikere og organisationsfolk 

I slutningen af september afholdt de sjællandske landboforenin

ger delegeretmøde i Roskilde, og her gav man tilslutning til agrarbe

vægelsens program trods kraftig modstand fra København Amts 

Landboforening, hvis formand var forstander J. C. la Cour, tillige 

præsident for Landhusholdningsselskabet. Denne forening havde i 
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øvrigt nedsat et særligt udvalg, der afgav betænkning om sit syn 

på agrarbevægelsen og landbruget.23
) Heri indrømmes at landbruget 

befinder sig i en krisesituation, men man trøster sig med at det 

erhvervsmæssige fundament er godt nok således at man med for

trøstning kan se fremtiden i møde. Agrarbevægelsen er rejst uden 

et egentligt program og desuden med tydelig aggressiv holdning over 

for de eksisterende landboorganisationer. Man understreger at land

brugets øjeblikkelige vilkår både bestemmes af indenlandske og uden

landske forhold og det foreslås, at der nedsættes en landbokom

mission med opgave at undersøge landbrugets nuværende tilstand 

samt "anvise metoder til tilstandens forbedring." Det er dog nød

vendigt, at landbruget selv sætter alle kræfter ind på at fremme 

foldudbyttet gennem grundforbedringer o. lign., dernæst må staten 

gennemføre en række reformer: fiksering af hartkornskatterne, øget 

ligning på formue og lejlighed, mellemkommunal beskatning m.v. 

Endvidere må staten overtage alle udgifter til politi- og retsvæsen. 

De foreslåede reformer vil medføre en årlig besparelse for landbru

get på 6,25 millioner kr. Desuden må hartkornskatterne til amt og 

kommune ikke fastsættes højere end de sidste tre års gennemsnit. 

Staten må til gengæld have kompensation gennem en formueskat 

og en brændevinskat. Toldspørgsmålets løsning må afvente toldkom

missionens betænkning.24
) 

Den senere sekretær i Danmarks Agrarforening, H. Hertel, 25) der 

tillige var redaktør af Ugeskrift for Landmænd, holdt i perioden 

september-november 1893 en række agrarforedrag i Århus, Maribo, 

København og Odense. Sine synspunkter samlede han i en pjece, 

som han udgav kort tid efter.26
) Han indleder sin redegørelse med 

en kort omtale af agrartankens europæiske udbredelse og målsæt

ning. Kravene er overalt de samme: landbrugstold, rentenedsæt

telse, lettelse af skattebyrderne ved at en del af amtsudgifterne over

føres til staten, større tilskud til landbruget samt oprettelse af land

brugsdepartementer i centraladministrationerne. Sverige har endnu 

ikke nogen agrarbevægelse, men det vil der nok snart blive rådet bod 
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på omend man allerede har fået visse hovedkrav helt eller delvist 

opfyldt såsom landbrugstold 1888, reguleret 1892, nedskrivning af 

grundskatterne over tyve år 1885 samt en hypoteksbank med stats

garanti så tidligt som 1861. Dernæst redegør han for landbrugets 

øjeblikkelige stilling og med udgangspunkt heri fremsætter han 

forskellige krav til staten, der må overtage flere samfundsopgaver: 

udgifter til retsvæsen og politi, undervisning, fattigvæsen og alder

domsforsørgelse samt gennemføre en række reformer: oprettelse af 

en hypoteksbank, forhøjelse af de indirekte skatter på luksus- og 

fornøjelsesgenstande (spiritus, tobak, cykler, pianoforter m.v.) Han 

tager ikke stilling til det betimelige i en beskyttelsestold, da "spørgs

målet næppe er gæret tilstrækkeligt af". Toldspørgsmålets frem

skudte placering og de talrige henvisninger til andre landes toldre

striktioner lader dog ikke en i tvivl om hans sympati for de pro

tektionistiske ideer. 

Agrarbevægelsen kunne som resultat af sommerens og efterårets 

kampagner notere et stedse stigende medlemstal, især i Jylland. Ef

ter visse udtalelser at dømme nåede medlemstallet op på 70.-80.000, 

men det har ikke været mulig at bekræfte disse opgivelsers rigtighed. 

Det hævdedes fra agrarledernes side, at en stor del af foreningens 

medlemmer var husmænd og landarbejdere. Disse påstande vil næppe 

kunne stå for en nærmere prøvelse, i hvert fald er det meget sjæl

dent at se husmænd, for slet ikke at tale om landarbejdere, blive ind

valgt i lokalforeningernes bestyrelser. På den anden side måtte land

arbejderne ud fra et strengt økonomisk synspunkt se med sympati på 

bestræbelserne på at bedre landbrugets forhold, herunder i særlig 

grad kravene om fremskaffelse af jord til landarbejdere. 

3. Den fornyede diskussion om en revision af toldloven. 

Som det blev vist ovenfor måtte Bertel i den principielle diskus

sion om de agrariske ideer undlade at tage stilling til spørgsmålet 

frihandel-protektionisme. Til gengæld går han i en anden pjece 

utvetydigt ind for indførelse af en landbrugstold.27
) Hovedsynspunk-
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tet er at hjemmemarkedet må forbeholdes det danske landbrug sam

tidig med at priserne på dansk smør på det engelske marked vil 

blive stabiliseret som følge af den formindskede eksport. Han går 

dog mod en told på byg, da en række afgifter endnu fastsættes p~ 

grundlag af byggens kapiteltakst. Afgørende for hans holdning er, 

at "toldbeskyttelse for flere eller færre af landbrugets produkter med 

god vilje hos regering og rigsdag kan blive gennemført om nogle 

få måneder". Var det Højres tilbud til agrarbevægelsen, der her 

blev luftet via Herteis pjece? 

Han blev kraftigt imødegået fra flere sider. Den kendte direktør 

og frihandelsfortaler H. Hage gjorde opmærksom på, at priserne på 

de danske landbrugsprodukter bestemtes på verdensmarkedet, hvor

for en beskyttelsestold ville være illusorisk. "Hullet" i tilførslerne 

til det engelske marked ville blive udnyttet af vore konkurrenter. 

I stedet for at kræve beskyttelse burde landbruget udvise et selv

stændigt initiativ ved forsøg, nyanlæg, produktions- og salgsanaly

ser, øget smørudbytte o.s.v .. Kravene til lovgivningsmagten kunne 

med rimelighed omfatte oprettelse af en hypoteksbank, forøget stats

tilskud til forsøgsvirksomhed, nye jernbanelinjer, dobbeltmøntfod 

samt lettelser i de kommunale hartkornskatter. En landbrugstold 

ville fordyre den fattige befolknings udgifter til livsfornødenheder, 

det indenlandske markeds købekraft kunne kun forøges gennem en 

almindelig velstandsstigning samt besparelser på statsbudgettet.28
) 

Køedt mente ikke at en toldreform ville være mulig under den inde

værende landstingsperiode. I øvrigt henholdt han sig til en udtalelse 

fra Toldreformforeningen af januar 1893, hvori man krævede told

frihed for rå- og hjælpestoffer, nedsættelse af toldbeskyttelsen på 

færdigvarer til ca. 1 0°/o af værdien, afskaffelse eller evt. nedsættelse 

af tolden på livsfornødenheder, øget anvendelse af værditold samt 

forhøjelse af t?lden på spiritus, tobak og luksusvarer.29
) 

Selv om de protektionistiske ideer ikke kunne påregne så stor 

tilslutning som frihandelssynspunkterne havde mange større jordbe

siddere dog sympati for tanken om en landbrugstold. Landhushold-
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ningsselskabets toldlovsudvalg af 1893 afgav betænkning året ef

ter,30) og det viste sig at udvalgets flertal klart gik ind for en land

brugsbeskyttelse, idet man henviste til de vanskelige vilkår for vare

udveksling med nabolandene. Man foreslog, at der indførtes told på 

hvede, hvedemel, majs til brænderibrug, gartneriprodukter og heste 

samtidig med at tolden på nødvendighedsgenstande skulle overføres 

til luksusvarer. En øget anvendelse af direkte skatter ville være til 

skade for landbruget, fordi den fattige befolkning derved ikke ville 

blive pålagt indkomstskat. Ligesom i 18 87 afviste man tanken om 

udførselspræmier. Mindretallet (Andersen Rosendal) hæftede sig 

især ved arbejdskraftens indvandring til byerne. Disses tiltræk

ningskraft kunne man efter hans opfattelse reducere ved at sænke 

industriens toldbeskyttelse, da denne gav basis for en højere løn i 

byerhvervene end ved landbruget. En anden løsning ville være at 

fremskaffe jord til landarbejdere. 

Landbrugsprotektionisterne gik med andre ord ind for en delvis 

beskyttelse af landbrugets produkter, men det må dog indrømmes 

dem, at de i et vist omfang indså farerne ved en beskyttelsestold. 

Deres opmærksomhed var i første række vendt mod hjemmemarkedet, 

der gennem flere år havde været "oversvømmet" af billige udenland

ske produkter af ringere kvalitet end de danske. Protektionisternes 

horisont var dog for snæver, når de så kraftigt betonede hjemme

markedets betydning. Antagelig tvivlede de på, at Danmark på læn

gere sigt kunne stå sig i konkurrencen med de store landbmgseks

portører. Endvidere lukkede de øjnene for en beskyttelsestolds so

ciale slagside. 

Her over for stod frihandelstilhængerne, der hovedsaglig bestod af 

personer inden for eller med tilknytning til byerhvervene. Foruden 

at tage afstand fra landbrugsprotektionismen ønskede de også indu

striens beskyttelse afviklet eller nedsat mod at luksusvarer til gen

gæld blev belagt med en finanstold. I deres syn på afsætningsfrem

mende foranstaltninger og de muligheder, der lå i en øget pro

duktiv indsats inden for landbmgserhvervet, var de langt mere vi-
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sionære end de fleste i samtiden. Så længe som England holdt fast 

ved frihandelsprincipperne, kunne Danmark efter deres mening al

tid finde afsætning for sine forædlede landbrugsprodukter. Herved 

varetog de også indirekte de mindre brugs interesser over for de 

større jordbesiddere. Politisk set stod protektionisterne regeringen 

og Højres købstadsfløj nær, medens frihandelsvennerne enten var 

venstremænd eller moderate højremænd af agrarisk observans. 

4. Landbrugets økonomiske stilling slutningen af 1880'erne og 

begyndelsen af 1890' erne. 

Med henblik på en nærmere belysning af den økonomiske baggrund 

for den agrariske agitation og den heraf følgende diskussion vil der 

i det efterfølgende blive givet en ganske kort sammenfatning af 

landbrugets økonomiske situation i perioden umiddelbart før agrar

bevægelsen tog fart. 31
) 

I landbrugskrisens 2. fase fra ca. 1886 til ca. 1890 var Danmark 

som følge af driftsomlægningen blevet et korn- og foderstofkø

bende land. Desuden steg høstudbyttet regnet i afgrødeenheder som 

følge af grundforbedringer og bedre dyrkningsmetoder fra gennem

snitlig 44 mill. enheder pr. år i femåret 1880-1884 til gennemsnitlig 

50,6 mill. enheder pr. år i femåret 1890-1894.32
) I femårsperioden 

1881-1885 eksporterede vi 7,9 mill. kg. flæsk og 14-15 mill. kg. 

smør til England i gennemsnit pr. år, de tilsvarende tal for perioden 

1886-1890 var 24 mill. kg. og ca. 30 mill. kg. Hertil må føjes at 

priserne i hele perioden 1876-1896 faldt med ca. 33%.33
) 

Prioritetsgælden var vokset, dels som følge af nybyggeri i kon

sekvens af driftsomlægningen, dels fordi en del løs gæld til købmænd 

og leverandører konsolideredes i prioritetslån.34
) Ejendomspriserne 

faldt, men prisfaldet blev langsommere i begyndelsen af 1890'erne 

på grund af den faldende rente. Tvangsauktionernes antal toppede 

i 1887 og gik derefter tilbage, da prioritetsgælden var uopsigelig og 

der som regel kunne skaffes nye lån gennem omprioritering. Renten 

søgtes nedsat gennem omfattende konverteringer af såvel statsgæl-
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den som kreditforeningernes obligationsgæld i perioden 1886-1889 

(hhv. ca. 155 mill. kr. og ca. 160 mill. kr.) 35). Einar Cohn er 

dog af den opfattelse, at konverteringerne kun betød en besparelse 

for staten, derimod gik den lange rente ikke ned. Efter hans mening 

var det i strid med de økonomiske vilkår at ville tilvejebringe et 

særligt lavt renteniveau i Danmark, eftersom der hele tiden skete en 

livlig ud- og indførsel af danske obligationer med heraf følgende 

konsekvenser for kursen.36 

Kornpriserne der i 1880'erne var blevet presset ned gennem USAs 

og Ruslands store eksport, steg midlertidigt i 1891. Til gengæld 

gennemførte såvel Tyskland som England importhæmmende foran

staltninger, der især tog sigte på importen af levende svin, får, heste, 

kreaturer m.v., som oftest begrundet med veterinære hensyn. Alt i 

alt var stillingen dog tålelig ved udgangen af 1892. Til gengæld var 

1893 i alle henseender et prøvelsernes år med dårlig høst, prisfald 

på korn, kvæg, heste m.v. Australiens eksport truede det danske 

smør på det engelske marked, desuden var smørpriserne faldet til et 

niveau, der var det laveste i fire år. 

Med hensyn til skatterne er det klarlagt, at hartkornskatterne til 

staten: gammelskatten og land- og ligningskatten ikke steg nævne

værdigt i perioden 1870-1900. Det gjorde bygningsafgiften derimod 

som følge af nybyggeriet, men den omfattede dog såvellandkommu

nerne som købstadskommunerne og København. Den største stigning 

i statsindtægterne hidrørte fra told- og forbrugsafgifterne, der i den 

nævnte periode steg fra 24,8 mill. kr. til 38,8 mill. kr. pr. år. Hart

kornskatterne til amts- og sognekommuner gik op fra gennemsnitlig 

8,6 mill. kr. pr. år i perioden 1870-1874 til 12,2 mill. kr. gennem

snitlig pr. år i tiden 1890-1894.37) Det er dog værd at notere at 

Københavns og købstadskommunernes kommuneskatter i samme pe

riode steg med over 100°/o og at stigningen regnet pr. individ var 

større her end i sognekommunerne. V ed vurdering af det faktiske 

skattetryk må man dog understrege pengenes faste værdi i modsæt

ning til det vigende prisniveau. 

Kravet om indførelse af dobbeltmøntfod på baggrund af påstan-
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den om at guldets værdistigning i forhold til sølv yderligere havde 

forværret prisudviklingen38
) kan måske for en umiddelbar betragt

ning lyde plausibel, men forholdet er sikkert mere indviklet end som 

så. Axel Rubow er af den opfattelse at det ville være tåbeligt at gå 

tilbage til sølvmøntfod, men "man hørte dog stadig det ræsonne

ment, at hvis den faste gæld ikke var blevet omskrevet til guldmønt, 

ville gælden være blevet lige så lettere at bære som sølvprisen var 

falden. "39) Måske var situationen i al enkelthed denne, at der med 

de relativt stramme pengeforhold var sket en formindskelse af likvi

diteten, der atter igen fik prioritetsgælden samt skattebyrderne til 

at føles tungere end tilfældet ville være i en mere "normal" periode. 

De anførte bemærkninger vedr. landbrugets økonomiske stilling 

umiddelbart før og efter agrarforeningens stiftelse viser ret enty

digt, at der var grund til at nære bekymring for udviklingens videre 

forløb, især når man så den på baggrund af den politiske situation 

før forliget. Udgifterne var stigende på væsentlige punkter, priserne 

faldende og behovet for kapital i form af prioritetslån til finansie

ring af omlægningen var påtrængende. Afsætningsforholdene var i 

høj grad påvirket af andre landes beskyttelsesforanstaltninger, og 

toldloven stillede ikke landbruget konkurrencemæssigt lige med de 

øvrige erhverv. 

Agrarernes ivrigste talsmænd var nok tilbøjelige til at overdrive 

disse træk, men det er vel uundgåeligt i en ophedet agitation. Løsenet 

var at påkalde statens hjælp, medens man hørte mindre om de for

anstaltninger, som landbruget selv kunne iværksætte. Det må dog 

erindres at driftsomlægningen på længere sigt ville være rentabel, 

den skulle blot føres helt til bunds samtidig med at der oprettedes 

nye andelsvirksomheder til forædling af landbrugets produkter. Her

ved ville man være klar til at intensivere eksporten af animalske 

produkter i det øjeblik, afsætningsvilkårene igen ville ændre sig til 

det bedre. Måske eksisterede der en vis modsætning mellem de korn

sælgende større brug og de mindre landbrugsbedrifter, der måtte være 

interesseret i at videreudvikle den intensive driftsform. 
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III. Udformningen af agrarforeningens program. 

l. Det moderate Venstres holdning til bevægelsen og Bojsens indle

dende skridt til at påvirke programmet. 

Mødet i Fruens Bøge havde vakt opsigt i vide kredse og pressen 

kommenterede livligt det nye initiativ. Stort set var man enige om, 

at landbruget måtte hjælpes under en eller anden form og man fast

slog, især i de moderate blade, at programudkastet i det store og hele 

var udtryk for et vist mådehold. I politiske kredse var man ikke 

overvældende begejstret, antagelig fordi man her stod over for en 

tværpolitisk bevægelse, der muligvis kunne forene landbrugets re

præsentanter af alle partier i et særligt landmandsparti. Klaus Bernt

sen havde som tidligere nævnt overværet det stiftende møde og 

siger i sine erindringer, at han fik det indtryk, at den store forsam

ling længtes efter en afslutning på den storpolitiske strid.1) I et 

brev til Bojsen udtrykker han sig dog mere direkte: " ... Nu brændte 

agrarpolitikken af på Fyn og det ikke ganske heldigt, men vi må 

se at lede bevægelsen ind i et sundt spor, og derfor har jeg - der 

tilfældig er ejer af l fdkr. hartkorn - meldt mig ind i foreningen 

som repræsentant for det "mindre" landbrug. Hovedslaget vil jo stå 

den dag, da programmet skal vedtages og da De jo hører til de 

"større" jordbrugere i enhver henseende, vil jeg grumme gerne se et 

par linjer fra Dem om, hvorledes De mener, at et praktisk og for

nuftigt agrarprogram skal se ud ... ".2
) Senere udtalte han ved et 

agrarmøde i Assens 3/9-1893, at agrarerne ikke havde grund til at 

se på rigsdagsmændene med "mislige" Øjne. Han var dog velvilligt 

indstillet over for bevægelsen, idet det var naturligt, at landmændene 

sluttede sig sammen til fremme af økonomiske interesser. Program

mets udformning ville dog bestemme hans holdning og ville de dan

ske agrarer følge de tyskes eksempel ved på "kunstig måde"3) at 

forøge deres indtægter, var han bevægelsens modstander. Udgifterne 

måtte nedsættes gennem toldlettelser, tiendespørgsmålets løsning og 

skatternes regulering. Gårdmænd og husmænd havde fælles interes

ser. Efter Høgsbros opfattelse ville der ikke komme ret meget ud af 

I2* 
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agrarbevægelsen, da "Folketinget allerede var agrarvenligt" og "hav

de villet bevillige store summer i stigende grad til landbruget. "4) 

En prominent forligstilhænger fra Højre, Lars Dinesen, udtalte ved 

et møde i Årslev 14/7-1893, at "agrarerne må søge deres styrke i at 

lade det ligge, der ikke kan gennemføres (d.v.s. revision af Eng

lands og Tysklands importrestriktioner, guldmøntfodens ophævelse, 

statsgaranti for kreditforeningsobligationer, toldlovsrevision og let

telser i hartkornsskatterne til staten) og søge gennemført, hvad der 

kan bruges (reformer vedr. den kommunale beskatning, toldnedsæt

telser på maskiner og grovere forbrugsvarer samt regulering af in

dustriens toldbeskyttelse)". 

Det moderate Venstre trådte snart i forbindelse med agrarbevæ

gelsen. Bojsen var meget villig til at tale dens sag, "thi ved at ud

arte kunne den også blive et nyt sprængstof i den sociale kamp. "5) 

Allerede d. 4/6-1893 udtalte han ved et møde i Pejrup skov ved 

Fåborg, at agrarbevægelsen kunne vente virksom støtte fra hans par

ti, "når den blot holdt sig fri fra de tyske bestræbelser for kunstig 

at fordyre levnedsmidlerne", og de samme synspunkter gentog han 

ved møder i Roskilde og Horsens. I juli begyndte han at overveje, 

hvilke agrarforslag han skulle indbringe i den kommende rigsdags

samling. Han knyttede i den anledning en nær forbindelse med sin 

broder Peter Bojsen,6
) der var en central skikkelse inden for den 

jyske gren af agrarbevægelsen, og "det lykkedes at influere væsent

ligt på foreningens program". Efter Neergaards opfattelse kunne be

vægelsen "blive en mægtig løftestang for forliget", hvis man blot 

kunne forhindre de protektionistiske synspunkter i at vinde overhånd 

samt i øvrigt fremme bestræbelserne på at fremskaffe jord til land

arbejdere.7) 

I begyndelsen af august rejste Bojsen ind til København og fik 

straks et møde med Nellemann og senere med Lars Dinesen. I den 

anledning skriver han bl. a. til Neergaard: " ... Jeg havde forleden 

en meget fortrolig samtale med Nellemann, hvis hovedpunkter var 

den midlertidige finanslov og agrarbevægelsen . . . Med hensyn til 
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agrarvæsenet frygtede jeg for at Estrup skulle komme stikkende med 

sin majstold o.s.v. Jeg sagde derefter til Nellemann, at alle, der 

ønsker at styrke forhandlingen må bygge på agrarerne og sørge for 

ikke at sprænge dem ved at indkaste stridsspørgsmål - jeg ville der

for tilråde, at der ikke i denne henseende fremsættes andre forslag 

end dem forhandlingsmændene på forhånd kan enes om. Deri var 

han ganske enig - og jeg tror derfor, vi kan stole på, at der ikke 

fra regeringen kommer kildne forslag. Agrarernes program vil jo 

først blive vedtaget i november, så der bliver jo tid nok til at for

berede sagen - min broder Peter kommer her i næste uge, og så skal 

jeg tale nærmere med ham om stillingen ... Branths breve gør ikke 

noget videre tilforladeligt indtryk ... "8
) Denne sidste bemærkning 

hentyder til et brev fra Neergaard,9
) hvori denne har fremsendt 

nogle breve fra Branth. Neergaard har i øvrigt advaret Branth "mod 

den tendens, som da var kommet så stærkt frem hos ham og andre 

af agrarerne til at stille sig i et fjendtligt eller i alt fald hovent

overlegent forhold til rigsdag og presse." 

Senere satte Bojsen såvel Ole Hansen som Rasmus Claussen ind 

i sine landboplaner. Peter Bojsen kom senere til København "på 

sin første agrarrejse og vi drøftede det kommende agrarprogram, 

han havde forhandlet med H. Branth, Sdr. Elkjær. De var enige i 

min henstilling, at planerne skulle forberedes ved en forudgående 

samtale med Molkte-Lystrup og mig, for at programmet kunne 

være nogenlunde gennemførligt. Jeg udviklede da for ham alle mine 

forslag i den retning. Han fandt dem gode og ville nu virke videre 

i samme spor. " 10
) 

I et brev fra samme tid skriver Klaus Berntsen, at han er imod en 

afløsning af tienden. "Lad os hellere tage andre skattespørgsmål op 

til behandling og i det hele udnytte agrarbevægelsen på bedste 

måde. " 11
) 

Alberti var dog kommet Bojsen i forkøbet ved i slutningen af 

september at fremkomme med to lovforslag, hvoraf det ene om

handlede eftergivelse af de i oktober kvartal forfaldne hartkornskat-
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ter til staten. 12) Partibestyrelsen ville dog ikke fremsætte det som 

partiets eget forslag, men som Albertis eget med løfte om partiets 

støtte i Folketinget. Desuden ønskede Ole Hansen- og mod Bojsens 

ønske - at fremsætte et forslag vedr. forbud mod at nedlægge hus

mandssteder. Efter Bojsens opfattelse ville Alberti "lade forhandlings

politikken drukne i en tilspidset agrarisk krig", hvorimod Bojsen 

ønskede "at lede agrarbevægelsen ind i et spor, der med god vilje fra 

begge sider ... kunne medvirke til den almindelige politiske løs

ning. "13
) 

I fortsættelse af sine forhandlinger med broderen og med andre 

agrarledere mødtes Bojsen flere gange med Molkte-Lystrup, Mogens 

Frijs, Otto Scavenius og Steffensen, der alle ansås som velvilligt 

indstillet over for forliget. Navnlig d. 13/10 udtalte de sig imøde

kommende over for Bojsens forslag, især tanken om at dele amtskat

terne mellem stat og kommune. Bojsen ønskede dog ikke at frem

sætte sit forslag om tieodens afløsning, før I. C. Christensens tien

deafløsningsforslag, der tiltalte godsejerne stærkt, var behandlet. 

Han ville ikke spænde ben for de andre.14
) 

Partiet havde givet Bojsen bemyndigelse til at fortsætte forhand

lingerne med agrarlederne selv om Høgsbro lod ham forstå, at han 

var fjendtligt indstillet over for bevægelsen. Bojsen indviede også 

Steffensen i sine agrarplaner, som han syntes at billige i hovedtræk

kene. På partimødet 2/10 erklærede man sig tilfreds med de udar

bejdede forslag, men man ønskede at afvente agrarforeningens ud

spil. Herved begik man efter Bojsens opfattelse den fejl at lade Al

bertis agrarforslag "rumle" i to månederY) 

2. Bojsens indflydelse på programmets udformning. 

Ved det stiftende møde i Fruens Bøge nedsattes et udvalg, der 

skulle udarbejde et udkast til foreningens program. Iflg. en oplys

ning i Fyens Avis d. 20/11-1893 var det oprindelige udkast ud

arbejdet af Andersen Rosendal efter at Barner, Brauth og Petersen 

Dalum havde haft det "under nøje prøvelse". Sammenhængen er 

Fynske Årbøger 1965



Erik Helmer Pedersen: Agrarbevægelsen 183 

efter alt at dømme den, at Bojsens synspunkter omtrent fra begyn

delsen har været bestemmende for udvalgets arbejde, bl. a. oplyser 

Bojsen selv at han flere gange såvel skriftligt som mundtligt for

handlede med broderen, med Andersen Rosendal, Petersen Dalum 

m.fl. Han morede sig da også stiltiende, da Andersen Rosendal d. 

13/11-1893 betroede ham, at han havde udarbejdet det udkast, der 

sejrede på mødet i Fredericia!16
) 

Forbindelsen mellem Branth og Peter Bojsen fremgår allerede så 

tidligt som 29/5-1893, hvor Branth skriver: "Forliget ville vi ger

ne have. På hvert møde skal vi have to højre- og to venstremænd 

som talere og der stoler vi på Dem. "17
) Det videre samarbejde i 

løbet af sommeren og det tidlige efterår kan endnu ikke oplyses, 

men 13/ 10-1893 skriver Branth til Peter Bojsen: " ... Deres pro

gram synes jeg meget godt om såvel form som indhold." Han be

der dog om at skatteafskrivningen (d.v.s. hartkornskatternes grad

vise afløsning) præciseres noget stærkere. "Det udkast, der bliver 

fremlagt d. 20/10 er meget mildere og blidere i formen, men th er 

jo, hvad vi vil udrette, noget andet hvorledes vi i programmet si

ger det. Jeg tror nok at jo mere tilsløret udtrykkene er, desto bedre 

udadtil ... Fornøjeligt hvor det går i rigsdagen. Deres broder får 

som agrar ug til hovedkarakter" .18
) 

Den 20/10-1893 mødtes udvalget i Fredericia og et fortroligt 

referat fra Peter Bojsen til broderen er interessant til belysning af 

problematikken. 19
) Han indleder med at fortælle at "26 spidser del

tog fra alle partier: radikal Højre, moderat Højre, radikal Venstre 

og moderat Venstre", men desværre hæfter han kun partiangivelser 

på ganske få deltagere. Barner var dirigent. Der deltog tre grever: 

Molkte-Bregentved, Reventlow (Rudbjerggård) og Ahlefeldt-Laur

vig-Egeskov. Programmet blev "kemisk renset" for nogetsomhelst be

skyttelse, "også majstolden faldt de af på." De egentlige stridspunk

ter blev gammelskattens nedsættelse og i særlig grad spørgsmålet om 

en forhøjelse af brændevinskatten. De moderate højremænd med 

Branth i spidsen ville have gammelskatten nedsat, hvorpå Peter 
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Bojsen foreholdt dem, at hvis gammelskatten og amtskatterne faldt 

væk, ville der ikke være andre fødte landstingsvælgere på landet 

end håndværkere (nemlig via bygningsafgiften). Højre gik stærkt 

ind for en forhøjelse af brændevinskatten, medens de radikale ven

stremænd under forpagter Halvorsen, Nørlund, var imod. Revent

low stillede da, støttet af Peter Bojsen, et kompromisforslag, hvor

efter de radikale erklærede, at de ganske vist ikke kunne stemme 

for forslaget, men at de på den anden side heller ikke ville stemme 

imod. Det ændrede forslag gik ud på, at toldforhøjelser på alko

holiske drikke kun måtte gennemføres, såfremt provenuet heraf til

faldt kommunerne til dækning af sociale udgifter til gavn for ar

bejderne. Højre gik "uden at blinke" med til afsnittet om sparsom

melighed i statsforvaltningen, vel vidende at man derved særlig sig

tede til en nedskæring af forsvarsudgifterne. De bad kun om, at 

afsnittet ikke fik en alt for dominerende placering. Tiendespørgs

målet blev løst som af P. Bojsen foreslået, mens man lod forslaget 

om et særligt landbrugsministerium falde, "fordi det ikke var på

trængende". Efter P. Bojsens opfattelse vil programmet blive ved

taget i Odense, selv om mødet efter Højres ønske vil blive holdt for 

lukkede døre. Den 21/11 skal man samles for at bestemme, hvilke 

punkter fra programmet man i form af en resolution skal lade for

samlingen vedtage. Han beder broderen sende ham to udkast til en 

sådan resolution. Den første skal indeholde en "anmodning om at 

såvel regering som alle rigsdagspartier ville enes om en hæderlig ud

gang på den lange politiske strid, så vil de radikale formodentlig 

stemme imod, men de vil sikkerlig ikke få flertal". Desuden skal re

solutionen indeholde: 1) krav om amtsskatternes afløsning, 2) tien

despørgsmålets løsning og 3) nedsættelse af en landbokommission 

som de mest presserende opgaver. Resolution nr. 2 skal være "al

deles upolitisk for det tilfælde, at udvalget enes om at optræde al

deles upolitisk, måske for foreningens skyld i øjeblikket det mest 

forsigtige." Han slutter som han indledte med at pålægge broderen 
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yderste diskretion, da medlemmerne har lovet hinanden ubrydelig 

tavshed.20
) 

Efter mødet drøftede Branth og Peter Bojsen dog visse enkeltheder 

i programmet. Især synes Branth at være bekymret over at industri

en, byerne og toldpolitikerne i forening vil erklære agrarbevægelsen 

krig i anledning af programpunktet "Ændringer i de bestående told

satser", da det ikke tydeligt fremgår, at "vi vil gå frem med må

dehold". I konsekvens heraf foreslår han indføjet, at "man ikke 

(vil) gå berettigede interesser for nær". Han spørger endvidere, om 

Peter Bojsen vil være den ene vicepræsident for JyllandY) Endvi

dere foreslår han at lade hele programmet offentliggøre, det er "jo 

såre tamt, jeg tror vi svækker vor stilling og indflydelse ved at op

stille enkelte punkter for sig." Efter sigende vil de radikale venstre

mænd "rumle dygtigt på mødet, men det er vel kun fabel, de ville 

vist nok forlange militærspørgsmålet ligefrem nævnt, men den slags 

dumheder kan vi nok holde nede". Det forlyder, at de ledende 

handelskredse og børsmændene i København vil have Estrup til at 

redde sig fra agrarerne. Desværre er der jo nok noget om snakken, 

"det er jo selvfølgelig byerne, Estrup, hvis han vil forsøge at dæmme 

op mod den agrariske strøm, må støtte sig til". 22
) 

Den konstituerende generalforsamling afholdtes 22-23/11-1893 

i Odense. Her vedtog delegerede fra hele landet et program, hvis 

hovedtræk var følgende: Det er foreningens formål at "støtte land

brugernes økonomiske og sociale interesser for at bringe disse i over

ensstemmelse med tidens forandrede forhold og krav". På baggrund 

heraf ønsker man statens støtte til 

- fremdeles i så stor udstrækning som muligt at fremme land

brugets produktion, 

- en billigere og mere tidssvarende ordning af omsætnings- og 

eksportvilkårene, 

- en forbedring af landbrugets og landkommunernes kreditfor

hold. 
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Staten må desuden i størst mulig omfang medvirke til ad ·inter

national vej at søge "guldets eneherredømme som møntfod fjernet". 

En mere tidssvarende skatteordning må gennemføres ved 

- hartkornskatternes indskrænkning, navnlig gennem statstilskud 

til amts- og sognekommuner, 

- ophævelse af halvprocentafgiften samt reducering af stempel-

skatten, 

-begunstigelser af overenskomster vedr. tiendeafløsning, 

- en mellemkommunal beskatning. 

Den indirekte beskatning må ændres således: 

- tolden på livsfornødenheder skal ophæves, 

- tolden på "overflødigheds- og luksusvarer" skal forhøjes efter 

en progressiv skala. Indtægterne ved en spiritusskat (beregnet efter 

værdi) skal gå til kommunerne eller til sociale formål til gavn for 

arbejderne. 

Landarbejdernes forhold skal tilgodeses gennem nedsættelse af en 

landbokommission med opgave at overveje ændringer i loven om 

jords udstykning og sammenlægning således at der skabes mulighed 

for oprettelse af nye husmandsbrug. 

Den foreslåede reformlovgivning skal finansieres gennem: 

- toldforhøjelser på overflødigheds- og luksusvarer, 

- sparsommelighed i statsforvaltningen gennem nedskæring af ud-

gifterne i uproduktivt øjemed og endelig 

-gennem en indtægtsskat. 

For at kunne fremsætte kravene med tilstrækkelig vægt vil man 

søge at bringe såvel de små som store landbrugere samt landarbej

derne til "ved sluttet sammenhold at opnå den fornødne indflydelse 

på lovgivningsmagtens to faktorer, Folke- og Landsting" .23
) 

Generalforsamlingen valgte desuden bestyrelse, overbestyrelse og 

forretningsudvalg samt bestyrelser for de forskellige afdelinger. 

Barner blev foreningens præsident, Andersen Rosendal vicepræsi

dent. Bestyrelsen bestod af 27 gårdejere, 9 godsejere, 8 proprietærer, 

nogle forpagtere, l seminarieforstander, 1 smed, l fabrikant m. fl. 
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Den tidligere omtalte resolution24
) blev dog ikke udsendt i tilslut

ning til mødet, men blev først omdelt i rigsdagen d. 29/11-1893. 

Den krævede: 1) ordning af kreditforholdene, 2) nedsættelse af 

hartkornskatterne til amts- og sognekommuner gennem statstilskud 

og mellemkommunal beskatning, 3) en revision af toldloven, 4) be

gunstigelser af overenskornster om tiendeafløsning og 5) nedsæt

telse af en landbokornrnission. Udover de punkter, som Peter Boj

sen nævner i sit brev til broderen, medtager resolutionen desuden 

kreditspørgsmålet og ønsket om en toldlovsrevision. 

Gennem telegrammer havde Peter Bojsen holdt broderen under

rettet om mødets forløb. Der herskede "en stemning, der åbenbart 

rakte langt udover det snævrere formål, men ligesom anticiperede 

forsoningen mellem de politiske partier"25) 

På nærværende tidspunkt vides ikke meget om Estrups holdning 

til agrarbevægelsen. Iflg. general Thomsens optegnelser sagde han 

d. 16/11 til Thomsen og Scharling, at han ikke ville gå med til en 

nedsættelse af stempelafgiften, medmindre den samlede landbruger

repræsentation kunne blive enig herom. Snarere kunne han tænke 

sig at lette hartkornet med hensyn til kommunale byrder, såfremt 

landbruget ville garantere, at det skete på retfærdig måde under hen

syntagen til formue og lejlighed.26
) Det er indlysende, at Estrup 

hele tiden måtte tage hensyn til Højres købstadsfløj og til partiets 

forsvarstilhængere. Dette medførte, at Højre blev opdelt i forskel

lige grupper, hvoraf den agrarvenlige del i det store og hele var 

identisk med forligstilhængerne. Mange højremænds stillingtagen til 

agrarbevægelsen var utvivlsomt bestemt af forligshensynet. 

3. De Bojsen'ske agrarforslag forelægges i Folketinget. 

Umiddelbart efter mødet i Odense fik Bojsen sin broders telegra

fiske tilladelse til at indbringe sine agrarforslag. Forinden blev de 

forelagt i partiet d. 24/11, hvor de vandt tilslutning omend med 

visse forbehold, f. eks. tog Leth Espensen afstand fra tiendeloven. 

Samtidig hermed havde J. K. Lauridsen anmeldt en række "agrar-
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forslag" .27
) I nøje overensstemmelse med agrarmødets resolution, 

der ganske vist først blev offentliggjort d. 29/11, forelagde Bojsen 

d. 25/11 sine lovforslag i Folketinget: 

l. Forslag til lov om en kreditforening af kommuner i Danmark. 

(1. behandling i Folketinget d. 11/12-1893, derefter i udvalg). 

2. Forslag til ændringer i udredelsesmåden vedr. statskassens bidrag 

til alderdomsunderstøttelse, således at ikke-udbetalte beløb kan 

overføres til næste finansår. (1. behandling i Folketinget 14/12-

93, derefter i udvalg). 

3. Forslag tillov om oprettelse af en hypoteksbank (Vedtaget i Fol

ketinget, 1. behandling i Landstinget 13/4-1894, derefter hen

vist til et udvalg, der aldrig afgav betænkning). 

4. Forslag til lov om nedsættelse af en landbokommission. (Ved

taget i begge ting d. 30/3-1894). 

5. Forslag til lov om ekstraordinært bidrag fra statskassen til såvel 

amts- som sognekommuner, Københavns kommune og købstads

kommunerne. (Vedtaget af begge ting d. 1/5-1894). 

6. Forslag til lov om frivillig adgang til at afløse tiender, hvorved 

staten overtager tiendeforpligtigelserne. (Vedtaget i begge ting 

d. 2/5-1894). 

I sin forelæggelsestale begrundede Bojsen hovedsaglig forslagene 

med de argumenter, som agrarbevægelsens moderate fløj havde an

vendt i den forudgående kampagne. Han sluttede med at udtale, at 

en toldlovsrevision var ønskelig, men initiativet måtte komme fra 

regeringen. Skete dette ikke, forbeholdt han sig ret til at "overveje 

måde og veje for sagens løsning". Efter hans opfattelse fortjente 

agrarerne hjælp, fordi de ikke var faldet for fristelsen til at kræve 

told på livsfornødenheder.28
) 

Den nære sammenhæng mellem agrargeneralforsamlingens udta

lelser og Bojsens lovforslag vakte en del uro inden for bevægelsen. 

For at dæmpe denne og uroen inden for Højre i det hele taget havde 

Bojsen nogle samtaler med Barner i december. Ved denne lejlighed 

fik Bojsen et meget godt indtryk af foreningens præsident, selv om 
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han ikke var "meget fortrolig med politik", og det var "ganske uden 

berettigelse, når der i Højre fortaltes, at han var noget nær idiot ... ". 

Bojsen oplyser endvidere at Barner var på kant med Estrup på grund 

af forskellige forhold.29
) 

Bojsen var dog ikke ene om at fremlægge agrarforslag. J. K. 

Lauridsen og Povl Christensen foreslog ekspropriation af lensgod

serne med henblik på udparcellering til husmandsbrug, ændring af 

stempelpapirsloven og loven om opkrævning af halvprocentsafgif

ten, alt sammen forslag, der "foreløbig kun kunne tjene agitatoriske 

formål. " 30
) I. C. Christensen fremsatte sit forslag om tvungen af

løsning af tienden, Ingerslev fremsatte visse kredit- og skattelovs

forslag samt forslag om oprettelse af et landbrugsdepartement un

der indenrigsministeren. Kun det sidste forslag blev vedtaget. 

Tilsyneladende i strid med tidligere udtalelser31
) forelagde Es

trup (og Ingerslev) også agrarlovforslag for Folketinget: forhøjelse 

af brændevinskatten til kommunerne, bygningsskyld, told på mel og 

på majs til brænderibrug samt banklån til kriseramte landmænd. In

gen af forslagene nåede dog videre end til 1. behandling og efter 

Bojsens opfattelse vakte Estrups forelæggelsestale stor misnøje i både 

Højre og Venstre. Også Jacob Scavenius forelagde agrarforslag, men 

de blev tilsvarende mødt med kulde fra næsten alle sider.32) 

I slutningen af januar 1894 havde Neergaards forening "Decem

berklubben" indbudt agrarforeningens hovedbestyrelse til et møde 

i klubben d. 21/1-1894. Overbestyrelsen som sådan afslog invita

tionen, men Andersen Rosendal, Neergaard, Aakjær33
) og Peter 

Bojsen mødte alligevel op. Neergaards tale gjorde iflg. Bojsen ind

tryk og Bojsen selv erklærede agrarerne sin kærlighed.34) Nogle 

agrarer havde i øvrigt "haft nogen anfægtelse over for den Estrup

ske lokkemad", hvilket man udmærket forstår på baggrund af dis

kussionen i Fredericia.35) 

Dagen efter mødet i Decemberklubben holdt overbestyrelsen et 

møde, hvor man under protest fra de radikale venstremænd Hol

ger Henriksen, H. J. Rosleff, Jens Rasmussen Snertinge og Høgs-

Fynske Årbøger 1965



190 Erik Helmer Pedersen: Agrarbevægelsen 

bros meningsfælle Jacob Hansen Forsinge dels vedtog at støtte Boj

sens forslag, dels opfordrede alle partier til at medvirke til et forlig. 

Samtidig forsikrede højremændene, at Estrup ville gå af efter for

liget.36) Udtalelsen vakte en del opsigt, især i højrekredse, og d. 

30/1 blev overbestyrelsen sammenkaldt til et nyt møde og efter en 

længere drøftelse blev man enige om, at man ikke ville udtale sig 

om de lovforslag, der var indbragt i rigsdagssamlingen, da overbe

styrelsens standpunkt kendtes fra programmet. Lovforslagene var 

langt fra i overensstemmelse med dette. Desuden advarede man mod 

Storpolitikkens videre forløb, selv om det erkendtes at striden måtte 

føres til ende. En opgørelse var en forudsætning for flere reformer. 

I den første resolution fra d. 22/1 havde man bl. a. nævnt, at 

man skulle føre landet tilbage til "lovlige" eller "grundlovsmæssige" 

tilstande. Dette vakte forargelse i Højre og på baggrund af en sam

tale mellem Ahlmann og Nellemann sammenkaldte Barner til et nyt 

overbestyrelsesmøde, hvor Peter Bojsen "desværre" var forhindret i 

at være til stede. Udtalelsen blev nu ændret således, at man skulle 

nå fra "provisoriske til regelmæssig lovbundne tilstande. "37) De ra

dikale undlod nu at stemme og enigheden var således bristet. Men 

værre endnu: Da resolutionen blev omdelt i rigsdagen d. 30/ 1-1894 

lød det famøse sted: "fra provisorisk til regelmæssig lovbundne til

stande", hvorved provisoriske tilstande sidestilles med lovbundne. 

Neergaard Aakjær lovede at rette fejlen ved henvendelse til Barner, 

men dette skete ikke bortset fra at Berlingske Tidende bragte en 

rettelse. Iflg. Bojsen mistænkte man foreningens sekretær H. Herte! 

for at have bortkastet det afgørende "e". Bojsen udtrykker det såle

des: "Måske har "e'et" atter mødt så voldsom modstand i Højre, 

at agrarlederne har taget rettelsen på deres egen kappe. Barner sendte 

[1/2-1894 J rigsdagen en skrivelse til forklaring, der dog ikke 

gjorde sagen bedre. Overbestyrelsen var uhjælpelig gået i vandet og 

det hele blev til grin. De brændte fingrene på de fine politiske 

distinktioner. Meningen var god nok, men det forfejlede ganske sin 

virkning. Det blev tværtimod til en latterens triumf for Estrup i 
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kampens dage om hans forulykkede lovforslag. Små tuer kan vælte 

store læs - det var som om fra denne dag agrarforeningen havde 

tabt sin prestige, fordi den havde lidt skår i respekten. Intet tåler 

at blive til latter. "38
) 

I Barners omtalte skrivelse af 1/2-1894 hedder det bl. a., at man 

ikke må se overbestyrelsens henvendelse af 30/1 som en "udtalelse 

fra en enkelt politisk retning eller rettet til en sådan ... Når over

bestyrelsen i denne henvendelse peger på den storpolitiske konflikt 

tages der derved ikke noget som helst politisk standpunkt til denne 

som sådan lige så lidt som man ved at nævne de provisoriske til

stande har tænkt at gøre et specielt politisk syn på disse gælden

de. "39
) Fyens Avis hilste udtalelsen af 30/1-1894 med tilfredshed, 

hvorimod Bamers efterfølgende fortolkning modtoges med "forbav

selse og beklagelse". Det kan "forundre at præsidenten dagen efter 

at overbestyrelsen har været samlet og enstemmig har vedtaget hen

vendelsen til lovgivningsmagten, finder sig foranlediget til ved sine 

udtalelser at bidrage til at tage al saft og kraft ud af den." Det 

skete "står for præsidentens egen regning. "40
) Når man kender An

dersen Rosendals nære tilknytning til Fyens A vis (han var aktionær 

i bladet og formand for dets bestyrelse) behøver man næppe at 

være i tvivl om, hvem der står bag bladets skarpe fordømmelse af 

præsidentens handlemåde. 

Det bitre modsætningsforhold mellem Bamer og Andersen Rosen

dal var nu brudt ud i lys lue, hvilket også fremgår af et brev fra 

Klaus Berntsen til Bojsen 3/2-1894 (afsendt fra Odense): "Jeg har 

lige i dette øjeblik haft en lang samtale med Andetsen-Rosendal 

og så rasende, som han er på kammerherre Barner, har jeg ikke 

længe set lige til. I morgen skriver han til ham og vil sige ham 

sin hjertens mening. Det er ham klart, at Barner ødelægger 

agrarbevægelsen da Barner jo kun går ministeriets ærinder. En 

agrarpolitik med godsejere som ledere synes at være en umu

lighed. Det er Andersens ønske, at vore blade i forening med de 

moderate højreblade skal rette et alvorligt angreb på Barner, da 
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det må anses for ønskeligt om han nu vil tage sin hat og gå. Jeg 

henstiller, om De ikke vil formå "Dannebrog" til at åbne ilden mod 

Barner. Hvis ikke Barner forsvinder, er Andersen klar over, at efter 

det skete vil Bergianerne efterhånden skille sig fra agrarforenin

gen ... ".4') Bojsen lod sig dog ikke lokke ind i de Rosen dal' ske 

manøvrer med henblik på et samlet bagholdsangreb. Fyens A vis gik 

heller ikke direkte til angreb på Barner, men citerede 6/2-1894 en 

artikel fra Fyns Tidende, hvori det hedder, at "præsidentens udta

lelse var overflødig og hvis Fyens Avis' standpunkt er almindeligt 

blandt agrarlederne må følgen vel blive, at kammerherre Barner 

trækker sig tilbage fra en post, som han ganske vist ikke synes vok

sen". Dette citat vakte en del røre i andre a viser, især i det kø ben

havnske højreorgan "A visen", der under overskrifterne "Strid blandt 

agrarerne" og "Indviklet venskab" bl. a. skrev: "Man gad dog se 

den mand, der mere var i stand til at samle uensartede elementer 

end netop kammerherre Barner". Sorø Amtstidende, der nok må 

karakteriseres som Barners talerør, støttede A visens standpunkt, 

mens Jyllandsposten gik imod. Fyens Avis afviste i forbindelse her

med, at bladet var Andersen Rosendals organ, idet denne ikke øvede 

direkte indflydelse på dets redaktion. Man skal nok her lægge sær

lig tryk på ordet "direkte". Citatet fra Fyns Tidende forsvares med, 

at dette blad i politisk henseende står Petersen Dalum nær ligesom 

udtalelsen "tilkendegav en ikke ualmindelig opfattelse af stemnin

gen blandt fynske agrarer. "42
) I forbindelse med hele denne dis

kussion om Barners holdning kan det måske være på sin plads at 

nævne, at Nellemann i et brev til Lars Dinesen 9/ 3-1894 udtalte 

som sin opfattelse, at det navnlig var Barner, der opfordrede Det 

moderate Venstre til at fremsætte nye krav.43 ) 

Overbestyrelsens forretningsudvalg forhandlede i midten af marts 

om en fællesoptræden i forhold til forliget, men der opnåedes 

ikke enighed, da højremændene ville forhandle med Landstingets 

Højre. Jakob Hansen, Forsinge, der havde deltaget i forhandlinger

ne, advarede Bojsen, Harald Holm og Høgsbro mod et forlig på de 
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tidligere betingelser selv om Estrup gik af. Han mente, at agrarernes 

flertal delte denne opfattelse.44) Bojsen selv havde ved et møde 

dagen i forvejen med Andersen Rosendal bedt om, at agrarforenin

gen ville p:lvirke Mogens Frijs, N. B. Breinholt Vandborg og Stef

fensen til af alle kræfter at støtte forliget. 45
) 

Neergaard arrangerede nu et møde d. 30/3-1894 mellem overbe

styrelsen (minus de radikale medlemmer) og Det moderate Venstres 

folketingsgruppe (med enkelte undtagelser s:lsom Høgsbro, Alberti 

m. fl.) Bojsen holdt et foredrag, som af Barner blev betegnet som 

"noget tilknappet". Barner støttede i øvrigt selv forliget tillige med 

Branth, L. Skov Skårup og smed P. Pedersen, Lem. Som afslutning 

understregede Bojsen, at agrarerne p:l mødet havde givet tilsagn om 

støtte til Det moderate Venstre ved de kommende valg. Desuden op

fordrede han agrarerne til at lægge pres på landstingsmændene, 

særlig med henblik p:l amtskatteloven.46) Dette skete også, men al

ligevel var denne lovs vedtagelse længe en uoverstigelig hindring 

som følge af Estrups modstand. Til sidst blev han dog nødt til at 

give sig, da Bojsen allierede sig med Nellemann og Reedtz-Thott, 

men loven gennemførtes kun i reduceret skikkelse. "De ivrigste ag

rarer ønskede, at vi skulle lade det springe på dette spørgsmål", 

siger Bojsen.47) 

4. Reaktionen på agrarforeningens rolle i forligsforhandlingerne. 

Sammenkomsten mellem agrarforeningens overbestyrelse og Det 

moderate Venstres folketingsgruppe gav anledning til en del kritik, 

bl. a. fordi en udtalelse, som Branth havde fremsat under mødet, 

af "De 15" opfattedes som en trussel (formentlig om politiske re

pressalier). Branth erklærede over for Bojsen, at hans udtalelse alene 

&igtedle mod ministeriet, såfremt Estrup ikke gik af.48) Efter 

Bojsens opfattelse var mødet "så meget naturlig og rigtig", men 

han ønskede klarlagt, hvem der egentlig havde taget initiativet her

til. 49) Efter Neergaards opfattelse udgik dette fra overbestyrelsen.SO) 

Foreningens generalforsamling afholdtes 30-31/5-1894 i Århus. 

13 Fynske Aarbøger 
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Hvis man skal tro Landbovennens referat, forløb den "harmonisk" 

takket være præsidentens og overbestyrelsens holdning. En del radi

kale venstre-agrarer kritiserede dog overbestyrelsens holdning til for

liget.51) Her over for erklærede Peter Bojsen, at indblanding i real

politik, ikke storpolitik, havde været nødvendig, og Branth under

stregede, at forliget ikke blev læst op for overbestyrelsen. Efter at 

Barner i en "udmærket" tale havde beklaget sit initiativ i forbin

delse med sagen om det lille "e", trak de radikale deres resolutions

udkast tilbage. Til sidst vedtog generalforsamlingen en udtalelse, 

hvori man krævede toldlovsrevision, statstilskud til amterne med 

henblik på alderdomsforsørgelse og vejvæsen, mellemkommunal be

skatning samt nedsættelse af renten på prioritetsgæld med efterføl

gende fastlåsen på det tilvejebragte niveau. Det var unægtelig en 

vidtgående udtalelse så kort tid efter forliget, men rent agitatorisk 

stod foreningen utvivlsomt stærkere på et radikalt betonet program. 

Desuden understregede man herved indirekte, at forliget blot var det 

første skridt på vejen til en gennemgribende landboreform. 

Andersen Rosendal deltog sammen med Bojsen i et agrarmøde i 

Stege 21/6-1894 og her gav han over for Bojsen udtryk for sin 

bekymring over det "truende brud på tro og love, 52) der også ville 

gå ud over agrarerne." Det aftaltes at man ville forsøge at få Li.it

tichau, Tjele, til at øve pres på de rette steder.53) Spørgsmålet om 

Estrups afgang truede med at sprænge Højre, idet "det københavn

ske og en del af købstædernes Højre forstærket med intransigente 

elementer på landet" efter Neergaards opfattelse ville beholde Es

trup, medens den overvejende del af det agrariske Højre ønskede 

ham fjernet.54) 

Budskabet om Estrups afgang i august 1894 blev således hilst med 

tilfredshed og lettelse af såvel agrarforeningen som Bojsens gruppe. 

Når man betænker, hvor vage løfter eller snarere antydninger, der 

var blevet givet af Højre vedr. spørgsmålet om Estrups afgang, 

forekommer agrarforeningens tilslutning til forliget nærmest at være 

uforståelig. I virkeligheden satte man alt på th brædt. Estrups for-
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bliven kunne måske have medført, at foreningen måtte opløses ef

ter kun et års eksistens. 

IV. Agrarbevægelsens videre udvikling efter august 1894. 

Agrarbevægelsens historie i denne periode kan deles op i to hoved

afsnit: tiden op til juli 1903, hvor Andersen-Rosendal trak sig til

bage som foreningens præsident, og perioden fra 1903 til forenin

gens gradvise hendøen i 1910/11. 

I september 1894 skulle afholdes valg til Landstinget og Andersen 

Rosendal besluttede, at bevægelsen af al magt skulle tilstræbe at få 

opstillet agrariske kandidater i de pågældende kredse. Allerede d. 

7/4-1894 opfordrede han agrarerne til at sikre, at der valgtes "fuldt 

pålidelige mænd " ved landstingsvalget. "Vedkommende bør fuldt 

ud erklære sig rede til at arbejde af fuld overbevisning og kraft på 

agrarprogrammets gennemførelse i sine enkeltheder og stå og falde 

hermed.'<!) Agrarforeningen som sådan udsendte på samme tids

punkt en opfordring til sogneforeningerne om at "gennemføre valg 

af fuldt pålidelige agrarer". Formålet hermed var at få oprettet en 

agrarisk gruppe på rigsdagen og heri støttedes Andersen Rosendal af 

Neergaard Aakjær, der på et agrarmøde i juni slog til lyd for op

rettelse af et stort og enigt landmandsparti. Den Rosendal'ske taktik 

gik ud på at øve pression over for kandidaterne, idet man betydede 

dem, at agrarernes støtte ville være afhængig af tilslutning til for

eningens program. Det var imidlertid kun de færreste af kandidater

ne, der lod sig bevæge til at udstede virkeligt bindende erklæringer 

og heraf var flertallet moderate folk fra begge partier. 

Selv konseilspræsidenten, Reedtz-Thott, blev af agrarforeningen 

opfordret til "forinden valgdagen at fremkomme med en offentlig 

udtalelse, hvoraf man kan lære hans stilling til dagens brændende 

spørgsmål at kende". Agrarerne var utilfredse med visse af hans mi

nistre og man nægtede at "stemme på nogen i blinde" .2) Opfordrin

gen blev naturligt nok genstand for megen opmærksomhed, og Bar-
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ner søgte en udtalelse at lægge luft mellem sig og de øvrige ag

rarledere ved at antyde, at overbestyrelsen ikke var enig i dette 

spørgsmål. 

Valgets formodede udfald bekymrede åbenbart Neergaard, idet 

han bl. a. skrev til Bojsen, at "højreagrarerne eller i alt fald en del 

af dem synes tilbøjelige til at sone brøden af 30. marts3
) ved nu at 

give de radikale en hjælpende hånd til landstingsvalgene. Jeg mær

kede det tydeligt på Neergaard, Aakjær, hvem jeg talte med under 

et to dages ophold i København for et par dage siden. Vor samtale 

drejede sig dels herom, dels om Frijs' genvalg. Jeg forestillede ham, 

ligesom i tidligere samtaler, hvilken politisk dumhed agrarforeningen 

ville begå ved at lægge sig ud med den yngre godsejergruppe i Lands

tinget, som vi netop nu burde samarbejde med. Han meddelte mig 

også, at Skeel, Birkelse, havde tilskrevet ham skarpt i denne anled

ning og sagt, at han og andre ville betragte et slag mod Frijs som 

rettet mod sig. Neergaard hævdede det ganske upraktiske standpunkt, 

at agrarforeningen ingen politiske hensyn kunne tage, men måtte 

optræde ens mod radikale, forhandlere og højremænd. Det endte 

dog med, at han lovede at gøre sit til, at det over for Frijs blev 

taget så blødt som muligt, han skulle "få et eller et par plusser". 

Den skrivelse, i hvilken han affordres tilslutning til agrarresolutio

nerne fra Århus4
) i år, er han anmodet om at besvare senest den 

16de. Efter mine samtaler med Frijs om denne sag må jeg imidlertid 

antage, at han ikke vil love nogen tilslutning til programmet. 

Resultatet bliver da sandsynligvis, at han vælges alligevel . . . for 

agrarforeningen bliver det en prostitution, magen til den de henter 

sig på Sjælland med Reedtz-Thott. Hvad spørgsmålet om radikal

moderat angår, så udtalte han sig meget svævende, men jeg mærkede 

jo godt, hvorhen vinden blæste. "Ja, vi kan ikke gå til valg på for

Liget", sagde han bl. a. Leth Espensen, Godthåb, hvem jeg talte med 

i forgårs, og som jo også havde været til agrarforretningsudvalgs

møde i København, delte ganske min opfattelse både af, at tendensen 

var den at fjæske med radikalerne og af, hvor forkasteligt og selv-
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morderisk dette var fra agrarforeningens side. Kunne De nu ikke 

påvirke Barner eller mulig andre lidt i tide ... ?"5
) 

Ved de umiddelbare prøvevalg i Næstved d. 18/9-1894 inter

pellerede Barner konseilspræsidenten, Reedtz-Thott, idet han spurgte 

hvorvidt han ville "medvirke til at fremme de danske landbrugeres 

økonomiske og sociale interesser" med særlig henblik på l) en tids

svarende revision af toldloven og 2) en bedre ordning af landbrugets 

kreditforhold. I sit svar understregede Reedtz-Thott, at interpella

tionen for så vidt havde været overflødig, da han som landbruger 

også følte "de forandrede økonomiske forhold." Det lå i hans stil

ling som regeringens leder, at han skulle fremme landets betydeligste 

erhverv uden dog at gå andre samfundsklasser for nær. Med dette 

svar erklærede Barner sig tilfreds.6
) 

Trods alle bestræbelser kunne det dog ikke skjules, at agrarfor

eningens politik led nederlag ved valget, selv om Landbovennen 

erklærede, at resultatet var "gunstigt". Bladet anslog, at 18 af de 27 

valgte landstingsmænd hørte til "agrarerne og den ny tid. "7) 

I det tidlige efterår arbejdede agrarforeningen på et forslag om 

oprettelse af en centrallånekasse med statsgaranti med henblik på 

at skaffe danske obligationer indpas på det engelske marked.8
) I 

den anledning deltog Bojsen sammen med flere agrarledere, landbo

foreningsmænd og rigsdagsmænd fra begge partier i et møde hos 

Barner. Bojsen stillede sig positivt til spørgsmålet, men advarede 

imod at indbringe det som et selvstændigt forslag, da det herved let 

kunne opfattes som et modtræk mod regeringens eget lovforslag. 

I stedet skulle det behandles som et andragende gennem andrage

udvalget, hvad man enedes om.9) Den 15/ 10-1894 indbragtes gen

nem Høgsbro et andragende om udstedelse af en lov om begunsti

gelser for en kreditforening for større landejendomme med mindst 

6.000 kr.'s vurdering samt oprettelse af en centrallånekasse med et 

statstilskud på l O% af lånekassens indskudssum, dog højst 3 mill. 

kr. Nogle dage senere rettede Danmarks Agrarforening og De dan

ske Landboforeningers Fællesforeninger en henvendelse til regering 
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og rigsdag om gennemførelse af de nævnte forslag. 10
) Det er så 

vidt vides den eneste gang, de to organisationer direkte samarbej

dede. I øvrigt blev forslaget om en centrallånekasse fremsat 12/1-

1895 som et selvstændigt forslag, men det nåede kun til udvalgsbe

handling. Sagen strandede til syvende og sidst på Estrups mod

stand.U) 

Under sine samtaler med Barner mærkede Bojsen den "gærende 

krig" inden for agrarforeningen. Barner ville lade generalforsamlin

gen dømme i striden mellem ham og Andersen Rosendal og ønskede 

endvidere, at agrarforeningen skulle tage afstand fra de radikales 

agitation.12
) Modsætningen mellem de to agrarledere var jo ikke af 

ny dato. Lige siden sommeren 1893 havde der bestået et skarpt mod

sætningsforhold imellem dem, et modsætningsforhold, der yderligere 

blev uddybet ved Barners valg til præsident. Hertil kommer så en 

dybtgående uenighed vedr. foreningens principielle stillingtagen til 

forligsforhandlingerne, taktikken ved landstingsvalgene o. s. v. 

I forbindelse med agraroverbestyrelsens møde i januar 1895 ind

bød Det moderate V enstre overbestyrelsesmedlemmerne til en sel

skabelig sammenkomst i erkendelse af, at partiet igennem flere år 

hayde været fortaler for agrariske reformer og fordi agrarerne på 

deres side havde lovet partiet deres ivrigste støtte ved valgene.U) 

Til Bojsens fortørnelse accepterede de ikke indbydelsen, da de fandt 

mødet uklogt. Nogle mødte op alligevel, men som privatpersoner, 

ikke i deres egenskab af agrarledere. I en tale sagde Petersen 

Dalum, at agrarlederne havde begået en fejl ved deres løfte til 

Det moderate Venstre d. 30/3-1894, da de kun kunne indfri løftet 

som privatpersoner, ikke som agrarer. Som afslutning på diskus

sionen erklærede Bojsen at agrarernes optræden ved den nævnte lej

lighed ikke have påvirket nogen af Det moderate Venstres med

lemmer. Agrarforeningen var skabt ud af den stemning, der havde 

hersket ved mødet i Odense, en stemning, der krævede forståelse 

mellem Venstre og Højre. Dette havde en dybere baggrund end en 

øjebliksstemning, man bagefter kunne desavouere.14
) 
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Det tilstundende folketingsudvalg gav agrarforeningen lejlighed 

til fornyede overvejelser om taktikken. På det ovenfor nævnte over

bestyrelsesmøde enedes man om at fortsætte "pressionsteknikken" 

fra landstingsvalget i 1894. De kandidater, der betegnede sig som 

"agrarer", skulle erklære, at de ville arbejde for kreditspørgsmålets 

løsning, en tidssva·rende skattereform og en toldreform. 15
) Valget 

blev dog en skuffelse for såvel agrarforeningen som Det moderate 

Venstre. Landbovennen kommenterede situationen således, at 4/5 

af de moderate, 3/5 af de radikale og 1/5 af højremændene måtte 

anses som værende agrarer. Af disse kunne der dannes et selvstæn

digt agrarparti. Neergaard Aakjær advarede dog mod det nye re

formparti, da det også indbefattede de københavnske radikale. 

Ved generalforsamlingen 1/6-1895 trak Barner sig af "person

lige og almindelige" grunde tilbage, idet han sluttelig anbefalede 

at danne et agrarparti. 16
) Der var overvejende stemning for at væl

ge Ahlmann som hans efterfølger, men Ahlmann afslog at lade sig 

opstille. Foreningen delte sig derefter i to lejre, der henholdsvis gik 

ind for Neergaard Aakjær og Andersen RosendaL Sidstnævnte trak 

dog sin kandidatur tilbage til fordel for Neergaard Aakjær. Til slut 

vedtog man en resolution indeholdende flg. krav: 1) en væsentlig 

forbedring af kreditforholdene, 2) en toldlovsrevision, 3) hartkorn

skatternes successive afvikling og 4) indførelse af en indtægtskat 

Landbovennen hilste i en leder 7/9-1895 Reformvenstres pro

gram velkommen, idet man tilsagde partiet støtte såfremt det ville 

arbejde for programmets gennemførelse. I øvrigt havde agrarforenin

gen på dette tidspunkt opnået at skabe en vis forbindelse til rigsda

gen, eftersom forretningsudvalget hver måned holdt møde med 6 

landstings- og 6 folketingsmænd, 4 fra hvert parti. 17) 

Foreningen havde også taget et initiativ i forholdet til pressen 

og til offentligheden i det hele taget. Fra begyndelsen af januar 

1896 udsendte foreningen sit eget medlemsblad under navnet Med

lemsblad for Danmarks Agrarforening. I et af de første numre 

oplyses, at ca. halvdelen af Danmarks 200 dagblade modtager for-
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eningens fælleskorrespondance under overskriften "Fra agrarerne". 

Af de københavnske blade optager dog kun Folk og Land stoffet, 

de øvl'ige blade er køligt indstillet over for bevægelsen og i den 

Ferslew'ske presse "hersker den evige kulde". 18
) Medlemsbladet 

gennemgik i en række artikler i januar-februar 1896 landbolovgiv

ningens øjeblikkelige stade. Man præciserer de krav, der endnu ikke 

er blevet imødekommet og især henleder man opmærksomheden på 

efterfølgende punkter: Renten skal nedsættes til 3 1 / 20fo og fast

låses på dette niveau, statsgælden skal konverteres til 3°/o og renten 

på de midler, der forvaltes af det offentlige, skal nedsættes fra 40Jo 

til 3 1/20fo. Staten skal overtage halvdelen af kommunernes udgif

ter til rets- og vejvæsen, endelig puster man nyt liv i det gamle 

krav om genindførelse af sølvmøntfod, sideordet med guldmønt

foden. Endelig afviser man enhver tanke om told på landbrugspro

dukter. 

Andersen Rosendal genoptog i begyndelsen af 1896 sin kampagne 

for oprettelse af et særligt agrarparti på rigsdagen. Ved et møde 

19/2-1896 i Maribo udtalte han, at storpolitikken måtte opgives 

til fordel for den økonomiske politik, agrarpolitiken. Han blev imø

degået af højre-folketingsmanden, grev L. Reventlow, der under

stregede, at der var mere "agrarluft" på rigsdagen end folk i al

mindelighed gjorde sig klart. Det var jo ikke så let at danne et 

agrarparti, man savnede en fører fra et af partierne og dermed 

havde man jo - storpolitikken!19
) I Odense 2/ 6-1896 fremsatte 

Andersen Rosendal et forslag til en resolution, der bl. a. indeholdt 

et krav om oprettelse af et agrarparbi på rigsdagen. Branth, støttet 

af Peter Bojsen og Rosleff, opponerede herimod ud fra den be

tragtning, at bevægelsen skulle udøve indflydelse ved valgene og i 

det hele taget gå forsigtigt frem. Andersen Rosendals resolutions

udkast sejrede dog med 86 stemmer mod 67 for Branths udkast, 

idet dog et stort antal delegerede undlod at stemme. 

Den nyudnævnte landbrugsminister Knud Sehested var til stede 

og under middagen holdt han en tale, hvori han udtalte at de ringe 
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resultater efter 1894 skyldtes, at agrarforeningen på sin fane "havde 

skrevet et fagligt program i stedet for et politisk, som kunne have 

samlet landbrugets politiske kræfter." Udtalelsen vakte stor uro i 

byernes højrekredse, og Lars Dinesen samt Højres generalkorrespon

dance forsøgte derfor at fortolke den som "en opfordring til land

brugerne om at slutte sig til de konservative partier, fordi der ad 

den vej er størst sandsynlighed for at nå målet." Dette dæmpede 

ikke ophidselsen i Højre, og Reedtz-Thott måtte derfor gribe ind 

ved temmelig håndfast at desavouere sin landbrugsminister, idet 

han erklærede at ministeriets holdning til disse spørgsmål ikke havde 

undergået nogen ændring.20
) Udtalelsen forekommer endnu mere 

uforståelig, når landbrugsministeren i den samme tale opfordrede til 

samarbejde mellem agrarforeningen, landboforeningerne og Land

husholdningsselskabet. 

Endelig vedtog generalforsamlingen en resolution, hvori man 

krævede: 1) revision af toldloven, 2) indførelse af en indkomstskat, 

3) lettelser i hartkornskatterne, 4) nedsættelse af rentefoden til den 

for statens obligationer gældende, og 5) en bedre ordning af land

brugets eksport- og trafikforhold. Det oplystes at medlemstallet nu 

androg ca. 59.200 (Jylland: 40.000, Fyn 5.000, Sjælland 12.000 og 

Lolland-Falster 2.200). 

Selv de mest ivrige agrarer måtte dog se i øjnene, at situationen 

ikke tegnede særlig lyst. Dette kommer udmærket til orde i med

lemsbladet 2/5-1896, hvor det bl. a. hedder, at man efter det "nød

vendige" forlig i april 1894 håbede på en frugtbar reformpolitik. 

Samlingen 1894/95 blev dog kun fattig på resultater, men man trøs

tede sig med at det kun var en overgangsperiode. I samlingen 1895/ 

96 blev man dog påny skuffet. Situationen er nu lige så "gold, 

som da visnepolitikken lagde sin døde hånd over lovgivningsarbej

det". Forslagene om statsgaranti for kreditforeningsobligationer og 

rentens regulering i forhold til verdensmarkedets niveau er "vis

net", medens forslagene om øget statstilskud til kommunerne til 

dækning af vej- og delikventudgifter er "afvist". Det vigtige tra-
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fikspørgsmål er "forsumpet". Agrarerne kræver en kraftig regering 

og et parti til gennemførelse af reformpolitik. 

Agrarbevægelsens forhold til husmændene og til husmandsspørgs

målet i det hele taget blev ikke drøftet ret meget i denne periode, 

måske fordi man ville afvente rigsdagens drøftelser i fortsættelse af 

landbrugskommissionens betænkning, der forelå i juli 1896. En und

tagelse fra denne tavshed er en udtalelse, som Neergaard Aakjær 

fremsatte ved et møde i Fruens Bøge ved Odense d. 29/8-1896. 

Han siger heri, at agrartanken kan defineres som solidaritetsfølelsen 

mellem alle landbrugere uanset ejendommens størrelse. Et vigtigt 

programpunkt for agrarerne er ønsket om at skaffe landarbejderne 

en bedre og tryggere eksistens ved at give dem adgang til hus og 

jord for at man derved kan fastholde arbejdskraften på landet.21
) 

Det fremgår klart af hans udtalelse, at agrarforeningen stadig 

anskuede husmandsproblemet ud fra synspunktet: at fastholde ar

bejdskraften til gavn for de større landbrug. Som påvist af dr. 

Skrubbeltrang stod husmandsbruget som følge af driftsomlægningen 

"et stykke ind i halvfemserne" ikke tilbage for det store og mellem

store landbrug.22
) På baggrund heraf mente mange af småbrugets 

venner, at målet måtte være at sikre husmændene så megen jord, 

at de ikke behøvede at søge arbejde hos fremmede. Denne udvikling 

skulle jo ikke bidrage til at fremme sammenholdet inden for agrar

foreningens forskellige lag. 

Også i politisk henseende var 1896 et prøvelsernes år. Ved folke

tingsvalget i 1895 var den senere redaktør af Agrar-Dagbladet, Oluf 

H. Jørgensen, blevet valgt i Skanderborgkredsen som repræsentant 

for Det moderate Venstre. Valget blev imidlertid forkastet og ved 

omvalget faldt Jørgensen til fordel for en venstrereformmand, Jens 

Sørensen. Det samme gentog sig ved suppleringsvalget til Folketinget 

i Nørre Sundby-kredsen 8/7-1896, hvor en moderat blev besejret af 

venstrereformmanden Jensen-Sønderup. Ved begge valg havde agra

rerne ikke kunnet enes om en fællesoptræden. Bojsen kommenterede 

valget i Nørre Sundby således: "Et særligt agrarparti er vel herved 
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skrinlagt - agrarerne må erkende deres repræsentation i vort parti, 

det har hele tiden været deres svaghed, at de har søgt fremmede 

guder ... " 23
) Agrarernes opstillingskampagne fik et ret uheldigt 

forløb ved landstingssuppleringsvalget i Randers-kredsen d. 22/9-

1896. Højre-agrarerne med Neergaard Aakjær i spidsen valgte selv 

deres kandidat (den agrar-venlige godsejer Neergaard, Løvenholm) 

uden at rådføre sig med venstreagrarerne samtidig med at den kendte 

politiker og landboorganisationsmand Peder Bjerre arbejdede i ku

lisserne til fordel for Venstre. Resultatet blev at den moderate ven

stremand H. J. Hansen, Marsvinlund, der ikke var kendt som ud

præget agrarvenlig, blev valgt. I konsekvens heraf nedlagde Neer

gaard Aakjær sit mandat som foreningens præsident. Til trods for 

al den megen modgang fremsatte Leth Espensen i medlemsbladet 

28/12-1896 en opfordring til agrarerne om at "sende alt det gamle 

ad Bloksbjerg til" samt "danne vort eget parti- et agrarparti-med 

repræsentation i begge ting." 

I organisationsmæssig henseende var foreningen ude i en krise i 

slutningen af 1896 og begyndelsen af 1897, ~a den formelt set stod 

uden en egentlig leder efter Neergaard Aakjærs afgang. Andersen 

Rosendal har utvivlsomt følt, at hans længe nærede drøm om at 

blive foreningens præsident nu havde udsigt til at gå i opfyldelse. 

På generalforsamlingen d. 25/5-1897 i Århus blev han da også 

udpeget som præsident med grev A. G. R. Tramp, Værløsegård ved 

Lyngby, som vicepræsident. Nogle dage senere udtrådte Neergaard 

Aakjær m.fl. af overbestyrelsen i protest med Andersen Rosendal, 

fordi denne ikke som fungerende præsident havde sammenkaldt 

overbestyrelsen til møde i passende tid før generalforsamlingen.24
) 

Desuden ankede man over at præsidentvalget overhovedet ikke 

blev drøftet med overbestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog som 

afslutning en resolution, hvor man beklagede Landstingets holdning 

i forbindelse med finanslovens afsluttende behandling. Desuden op

fordrede man regering og rigsdag til at gennemføre landboreformer 

i overensstemmelse med resolutionerne fra sidste generalforsam-
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ling.25
) Med henblik på fremtidige valg udtalte generalforsamlingen, 

at "de ledende mænd i hver kreds for fremtiden bør søge at få op

stillet en agrarisk kandidat af den i kredsen værende største frak

tion af Venstre eller Højre og som nyder så almindelig tillid, at 

alle agrarer kan samles om denne kandidat". Man sporer erfarin

gerne fra nederlagene i 1896. 

Ministeriet Reedtz-Thott's afgang i juni 1897 blev af medlems

bladet mødt med megen beklagelse, "da det var reformvenligt". Især 

beklagede man Reedtz-Thotts, Liittichaus og Sehesteds afgang. 

Landstinget fik ikke taget stilling til reformforslaget. De gammel

konservative og de salon-radikale sejrede.26
) 

En af Andersen Rosendals kongstanker: at få oprettet et selv

stændigt agrardagblad blev i efteråret 1897 er realitet. Tanken om 

et egentligt agrarblad var dog (iflg. dennes egne oplysninger) op

rindelig fremsat af en anden fynsk agrar, proprietær Fr. Hjorth27
) 

på et stort agrarmøde i Årup på Fyn i foråret 1896. Man vedtog her 

at nedsætte et tre-mands udvalg med Hjorth som formand med hen

blik på at undersøge spørgsmålet nærmere. Under arbejdet hermed 

traf Hjorth en dag Andersen Rosendal og denne overtog uden vi

dere sagen til trods for at Hjorth som ideens ophavsmand naturligt 

nok ømmede sig ved at lade sagen slippe sig af hænde.28) Andersen 

Rosendal fik dog i løbet af et års tid sagen afklaret så meget, at en 

"kreds af agrarer" stiftede "Agrar-Dagbladet" med Oluf H. Jør

gensen som redaktør. Bladets første nummer udkom 11/9-1897, og 

i en programartikel erklærede redaktøren, at man ville arbejde for 

oprettelse af et agrarparti, hvorimod storpolitikken ville være band

lyst. Desuden indeholdt det første nr. en fortegnelse med navnene 

på agrarforeningens ledende personer, senere suppleret med en liste 

over de enkelte afdelingers bestyrelser. Denne viser at afdelingerne 

Jylland, Fyn og Sjælland lededes af venstremænd29
) og at lands

delsbestyrelsernes ledelse talte 6 godsejere, 19 proprietærer, 27 gård

ejere, 2 forpagtere, 1 landbrugskandidat (Jacob Hansen, Forsinge), 

1 højskolelærer, 1 landbrugsskoleforstander (Petersen Dalum), 1 hus-
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ejer (husmand og smed P. Pedersen, Lem), 2 møllere og 1 fabri

kant. Som det fremgår af disse tal er det store og mellemstore land

brug ganske godt repræsenteret, medens Pedersen Lem er den eneste 

egentlige repræsentant for husmændene.30
) 

Umiddelbart før rigsdagssamlingen 1897/98 kunne agrarforeningen 

notere visse politiske resultater. Den agrar-venlige venstremand Julius 

Frandsen blev valgt til Folketinget ved suppleringsvalget i Næstved 

30/9-1897 og s. d. blev Ahlmann i Ålborg-kredsen valgt til Landstin

get som repræsentant for Højre. Agrarernes "trofaste fortaler", Frede 

Bojsen, udtalte ved et agrarmøde i Stege 3/10-1897 bl. a.: "Jeg så 

mere i agrarforeningen end en fagforening. Et parti, som har et 

politisk program, må ikke bygge på en enkelt klasse . . . Vi må 

oprejse det arbejdende landbrug, så det er jævnstillet de andre 

samfundsklasser; før de sociale modsætninger bliver helt udvisket, 

vil der falde mere end en Reedtz-Thott på valpladsen".31
) Disse 

ord, der nok havde en større rækkevidde end Bojsen egentlig havde 

tænkt sig, vandt dog ingen genklang hos Andersen Rosendal og 

dennes tilhængere. Overbestyrelsen fremkom 11/11-1897 med en 

udtalelse, der tog sigte på de forestående folketingsvalg. Det hedder 

bl. a. heri, at man skal tage tilbørligt hensyn til det storpolitiske 

parti, der "særlig har overvægten i den enkelte valgkreds". I de kred

se, hvor der opstilles flere kandidater, bør agrarerne "kun virke 

og stemme for sådanne, som vides at have fuld forståelse af vort 

landbrugs tarv, vilje til at fremme dets retfærdige krav og som en

delig er villige til at lade de gamle storpolitiske partistridigheder 

træde tilbage i 2. række for at give plads for en nærmere samvirken 

af alle agrarsindede rigsdagsmænd til snarlig gennemførelse af agrar

foreningens program. "32
) 

Det var med andre ord den nokså bekendte "pressionsteknik", 

der skulle bringes i anvendelse. Bøgsbros svigersøn, Harald Holm, 

blev i et brev fra agrarforeningen opfordret til at arbejde for dan

nelsen af et agrarparti samt træde ind deri, da man i modsat fald 

ville opstille en landmand imod ham ved det kommende folketings-
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valg.33
) Også på anden måde udfoldede foreningen en intensiveret 

politisk virksomhed. Den 27/1-1898 deltog "nogle og tredive" 

folketings- og landstingsmænd i en sammenkomst med overbesty

relsen. Man havde ialt indbudt 40, men Bojsen var ikke imellem!34
) 

Efter Agrar-Dagbladets opfattelse var mødet vellykket og Ander

sen Rosendals foredrag blev påhørt med stor opmærksomhed. Flere 

af rigsdagsmændene kom med agrarvenlige udtalelser. Bladets op

lysninger må dog sammenholdes med en beretning, som Harald 

Holm gav Sofus Høgsbro den efterfølgende dag. Heraf fremgår at 

Andersen Rosendal blev angrebet fra såvel moderat som fra radikal 

side, men han påstod at overbestyrelsen ikke havde ansvaret for, 

hvad der skete i de enkelte kredse. 35
) 

Forholdet til Venstrereformpartiet var præget af en vis kølighed, 

men Agrar-Dagbladets holdning i så henseende må dog nok vurderes 

på baggrund af, at redaktør Oluf H. Jørgensen var erklæret Boj

sentilhænger. Efter en samtale med Jørgensen 4/2-1898 erkendte 

Boj sen, at Jørgensen i virkeligheden er "vor ven og ønsker at virke i 

det gamle spor, men han er jo vanskeligt stillet under Andersens 

kommando." 36
) I en leder 4/3-1898 kritiserer Agrar-Dagbladet 

Venstrereformpartiet for dets "unaturlige" samarbejde med socia

listerne. Resultatet er blevet, at partiet i de forløbne tre år ikke har 

udrettet noget for agrarerne. I. C. Christensen erkendte i sin 

pjece "Venstrereformpartiet 1895-98" at agrarforeningen var "ud

tryk for en bevægelse blandt vælgerne på landet, som var beretti

get og naturlig". Ved forliget kom den dog på afveje, dette ville 

på længere sigt medføre dens opløsning. I stedet for at danne et 

selvstændigt parti på rigsdagen burde foreningen støtte Venstrere

formpartiet.37) På samme tid udgav Bojsen en tilsvarende pjece, 

hvori han forsvarede forligspolitikken. Dens resultater kunne godt 

stå sig sammenlignet med perioden 18 9 5-9 8. 38
) 

Folketingsvalget 5/4-1898 blev på trods af agrarbevægelsens in

tensive kampagne en skuffelse. Agrar-Dagbladet søgte at stive sine 

læseres mod og kamplyst af med en erklæring om, at 30 af de ny-
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valgte folketingsmænd var "bundet til foreningens program" (18 

moderate, 7 venstrereformmænd og 5 højremænd), medens 15 andre 

var "velvilligt" indstillet.39
) Den næste dag måtte bladet dog ind

rømme, at der måske ikke blev tale om et agrarparti i forbindelse 

med dette folketingsvalg, men der var dog ingen tvivl om at Folke

tinget ville være mere landbovenligt, mere forhandlingsvenligt end 

forud for valget. Endvidere understregede bladet, at de agrarer, der 

var opstillet, men ikke blev valgt, fik mindst 20.000 stemmer i 33 

kredse, hovedsaglig i Jylland. 

Agrarforeningens optræden i forbindelse med valget forargede 

Bojsen og hans følelser blev ikke blidere, da han erfarede at Andersen 

Rosendals støtte til de moderate under forligsforhandlingerne i 

1894 kun havde været rent taktisk bestemt, og at han bagefter havde 

taget afstand fra partiet for ikke at kompromittere agrarsagen.40) 

Kampagnen mod Holm i Verninge-kredsen, hvor en anden moderat 

lod sig opstille mod Holm til trods for et løfte til Bojsen om at af

holde sig herfra, gav dog intet resultat. I Søndersø-kredsen opstil

lede de moderate Pedersen Lem og påregnede "naturligvis agrarer

nes støtte" hertil. Andersen Rosendal kunne dog ikke give tilsagn 

herom medmindre Pedersen Lem ville indtræde i agrarpartiet. I 

sine forsøg på at gøre begge parter tilpas kom Pedersen Lem til at 

stå i en tvetydig stilling og i stedet valgtes en anti-agrarisk højre

mand.41) Barner var opstillet af Højre i Lemvig-kredsen, men blev 

ikke valgt. Leth Espensen faldt i Odder-kredsen til fordel for Ven

strereformpartiets kandidat, Nielsen-Grøn. 

Der var med andre ord lagt op til et principielt opgør, da agrar

foreningens delegerede mødtes til generalforsamling i København d. 

31/5-1898, men da dørene var lukkede, kendes intet egentligt refe

rat fra forhandlingerne bortset fra den officielle meddelelse i Agrar

Dagbladet 2/6-1898.42) Man vedtog en udtalelse, hvori man kræ

vede skattereform, husmandslov efter "humane principper", rente

sænkning og -stabilisering samt en toldlovsrevisionY) Medlemstal

let androg ca. 43.000 med relativ overvægt for Jylland, med andre 
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ord en nedgang på 16.000 medlemmer i forhold til medlemstallet 

1896. 

Den nye rigsdagssamling bragte dog, bortset fra loven om jordlod

der tillandarbejdere ("statshusmandsloven") af 24/3-1899, ikke væ

sentlige resultater for agrarbevægelsen. I. C. Christensen lagde yder

ligere luft mellem sig og foreningen i en artikelserie i de Bergske 

blade i foråret 1899, hvor han under overskriften "Slette medarbej

dere" bl. a. opfordrede agrarerne til ikke at "være for hæsblæsende .. 

Venstrereformpartiet er ikke et bondeparti, men et folkeparti". Disse 

udtalelser vakte naturligt nok Agrar-Dagbladets harme, men i en 

kommentar lovede man dog trods alt I. C. Christensen støtte, 

hvis han til gengæld ville gå ind for agrarernes program.44) 

Tolddiskussionen blev i halvfemsernes slutning påny genoplivet. 

Samtidig med at regeringen nedsatte en ny toldlovskommission i 

1897 oprettede en kreds af landbrugsprotektionister "Landbrugets 

Toldbeskyttelsesforening", der eksisterede op til 1904 uden dog på 

noget tidspunkt at få større betydning. Det var dog på dens initi

ativ, at der afholdtes et stort landmandsmøde i Odense 27/5-1899, 

hvor man vedtog en resolution til regeringen om at nedsætte en 

kommission med den opgave at overveje, "hvorvidt og på hvilken 

måde det danske landbrug i sin almindelighed kan opnå en sådan 

beskyttelse for dets produkter, at det derved kan opnå den betryg

gelse, hvortil det så hårdt trænger". Resolutionen blev støttet af 

Andersen Rosendal, men han understregede at han kun talte som 

privatmand, ikke som agrarforeningens præsident. Det var Lars 

Dinesen, der stod bag denne resolution, idet han forinden havde 

opnået konseilspræsident Hørrings billigelse hertil.45
) Der blev fak

tisk nedsat en sådan landbrugskommission med opgave at undersøge 

spørgsmålet om det betimelige (eller det modsatte) i en landbrugs

told. Kommissionens flertal gik ind herfor, mens mindretallet, heri

blandt Andersen-Rosendal, afviste en landbrugstold, men pegede på, 

at et udførselsgodtgørelses-system kunne yde landbruget en støtte, 
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der svarede til industriens beskyttelse såfremt en sådan fortsat øn

skedes opretholdt.46
) 

Som modtræk mod mødet i Odense arrangerede agrarforeningens 

senere præsident, godsejer R. A. Westenholz, Matrup, et stort fri

handelsmøde 26/8-1899 på sit gods. Her vedtog man den såkaldte 

Matrup-resolution, der i april det påfølgende år kunne afleveres til 

kongen(!) med ca. 21.000 underskrifter. 

Agrarernes store mærkesag, skattelovsrevisionen, var påny til be

handling i rigsdagssamlingen 1899/1900. Trods samvirke mellem 

så forskellige grupper og personer som Venstre, "De otte", Jacob 

Scavenius og Lars Dinesen og trods vedtagelse i Folketinget nåede 

skattekommissionens indstilling ikke gennem Landstinget, hvorefter 

De otte udmeldte sig af Landstingets Højre. Efter forslag fra Ander

sen Rosendal vedtog agrargeneralforsamlingen i Odense 6/7-1900 

en resolution, hvori forsamlingen udtalte sin beklagelse af, at rigs

dagen atter engang svigtede skattereformerne, sin forundring over, 

at rigsdagen, der dog for en stor del bestod af landmænd, sad 

landbrugernes krav overhørig, og sin bekymring over, at landmæn

dene ikke var i stand til at give arbejderne en ordentlig løn, således 

at indvandringen til byerne kunne undgås. En række talere kritise

rede Agrar-Dagbladets- og dermed indirekte Andersen Rosendals

ret kølige holdning over for Venstrereformpartiet. 

På trods af agrarforeningens opfordring til samling om de agra

riske kandidater ved folketingsvalget 3/4-1901 blev valget en stor 

sejr for I. C. Christensen, hvorimod Højre gik stærkt tilbage: Ef

ter Agrar-Dagbladets opfattelse var valget en skuffelse, men "agrar

erne skal nok blive til et parti. Se blot på socialisternes fremgang 

fra valg til valg."(!) Andersen-Rosendal så ved generalforsamlingen 

i Århus d. 14/6-1901 fremtiden i møde med fortrøstning. "Vi har 

grund til at se med tillid på Folketinget. Landstinget er på grund af 

De otte betydeligt mere imødekommende end før. Til næste års lands

tingsvalg må (og vil) agrarerne stå sammen." 

14 Fynske Aarbøger 
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Systemskiftet i juli blev hilst med tilfredshed i Agrar-Dagbladet. 

Vicepræsidenten, grev Tramp, så i Hørups portefølje et håb om 

nedsættelse af forsvarsudgifterne til "fordel for kulturelle og bor

gerlige velfærdssager" .47) Med denne udtalelse havde Tramp åbent 

bekendt sig til en linje, der på mange måder var i diamentral mod

sætning til foreningens grundlæggende principper. Bladet indeholdt 

da også i den følgende tid en række indlæg, der næsten alle fordømte 

vicepræsidentens "u patriotiske holdning." 

Andersen-Rosendal måtte dog ved næste års generalforsamling d. 

10/ 7-1902 i Kolding indrømme, at "det nævnte håb om en rig 

agrarhøst foreløbig er skuffet, da ingen af de vigtigste agrarlove, 

hverken skattelovene eller tiendeloven, er rykket løsningen nærme~ 

re." En udtalelse fra landbrugsministeren om, at de små brug klarer 

sig godt, er af landbrugets modstandere blevet taget til indtægt 

for en positiv vurdering af erhvervets almindelige tilstand. 

I overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning indledte 

man en energisk kampagne for ved de kommende landstingsvalg at 

søge balancen i tinget forrykket til agrarernes fordel. Til trods her

for kunne udfaldet dog kun karakteriseres som "en delvis sejr", ef

tersom regeringen og De otte kun kunne mønstre 34 medlemmer 

mod Højres 32. Som et plaster på såret kunne man notere, at den 

kendte agrar, J. P. Jørgensen, Ganløse, tillige med H. C. Hansen, 

Kartofte, i rigsdagssamlingen 1900/1901 og igen i 1901/02 danne

de en agrarisk gruppe i Landstinget. 

Efter eget ønske trådte Andersen-Rosendal af personlige grunde 

tilbage ved generalforsamlingen 20/7-1903 i Odense. I sin afskeds

tale noterede han med glæde de fremskridt, der var sket i det forløbne 

år, men toldlovsrevisionen, rentestabiliseringen og spørgsmålet om 

en udvidelse af husmandsloven48
) stod endnu tilbage. Agrarernes 

væsentligste opgave ville nu være at etablere en forståelse med de 

frikonservative. I stedet for Andersen-Rosendal valgtes et præsidi

um på tre mænd, bestående af godsejer R. A. Westenholz (formand) 

amtsrådsmedlem S. Jacobsen, Gelsted, og grev Tramp. 
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Hermed var foreningen trådt ind i en ny æra, der prægedes af We

stenholz' store interesse for toldspørgsmålet i overensstemmelse med 

de klassiske frihandelsprincipper. Hans program indvarsledes ved et 

møde i Odense 17/9-1903, hvor han fremsatte flg. krav: 1) land

brugets ligestilling med landets øvrige erhverv i toldmæssig henseen

de, 2) billigst mulige råvarer og livsfornødenheder og 3) staten skal 

have kompensation for dens indtægtstab ved en forhøjet forbrugs

skat. 

Westenholz fortsatte som præsident til 1906, hvor han afløstes 

af den bornholmske godsejer M. E. Kirketerp med Leth Espensen 

som vicepræsident. Den mere og mere omsiggribende opløsningspro

ces, der især tog fart efter 1903, fortsatte dog upåagtet heraf indtil 

den endelige afslutning i 1911. 

V. Sammenfattende bemærkninger. 

En lang og vedvarende landbrugskrise vil hos mange landmænd 

fremkalde utilfredshed og bitterhed, vendt mod det øvrige samfund 

og mod de eksisterende politiske partier, der ofte beskyldes for helt 

at svigte landbruget i nødens stund. Opstår krisen desuden på et tids

punkt, hvor den politiske situation er gået i hårdknude, vil der være 

grobund for en omfattende reaktion fra landbrugets side. Også for 

de allerede eksisterende landboorganisationer indebærer en politisk 

betonet protestbevægelse betydelige risici for splittelse såvel udad

til som indadtil. Derfor vil de ofte være tvunget til at gennemføre 

en balancegang mellem deres hidtidige synspunkter og den nye be

vægelses program med det resultat, at det øvrige samfund let forle

des til at placere begge grupper i samme bås. Som et led i striden vil 

de rivaliserende organisationer forsøge at anbringe tilhængere på le

dende poster inden for modstandernes forskellige led og afdelinger 

med henblik på en radikalisering hhv. moderering af programmet. 

Den tidligste bevægelse af agrarisk tilsnit opstod i moderate høj

kredse i Jylland. Snart blev den dog stillet i skygge af den nok så 

bekendte "kamp om det rene land", der lededes af den ejendom-
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melige politiske konstellation: Hørup, de unge landstingsgrever og 

Bjørnbakkerne Leth Espensen og redaktør Vilhelm Lassen, den senere 

finansminister. Det fælles samlingsmærke i kampagnen var en land

brugsprotektionisme og diskussionerne i forbindelse hermed var af 

hidtil ukendt heftighed. Hørup har næppe på forhånd gjort sig 

klart, hvilket farligt og skæbnesvangert område han her begav sig 

ind på. Måske var det dog en senere erkendelse der fik ham til at 

bekæmpe den egentlige agrarbevægelse så fanatisk som tilfældet fak

tisk var. Det lykkedes dog frihandelstilhængerne fra såvel by som 

land at få overtaget, og bevægelsen fik sit endelige dødsstød gennem 

det mislykkede påskeforlig 1888, selv om tolddiskussionen i et vist 

omfang blev tilført ny næring ved fremlæggelsen af regeringens told

lovsforslag i november 1889. Krisestemningen var heller ikke så 

udpræget, da man nærmede sig 1890 ligesom man afventede resul

taterne af de store obligationskonverteringer i slutningen af fir

serne. 

I 1892 og i begyndelsen af 1893 var situationen en anden. Land

brugskrisen gik over i sin tredje og mest følelige fase og i adskillige 

lande var opstået agrariske eller rent protektionistiske bevægelser, 

der gennem omfattende krav om reformer og beskyttelseslovgivning 

tiltvang sig opmærksomhed. For Danmarks vedkommende truedes 

det politiske liv af demoralisering efter flere års opslidende kamp mel

lem de to store partier og mange landmænd så i den Bojsen'ske for

handlingspolitik det eneste middel, hvormed man kunne løse den po

litiske konfliktsituation til gavn for et positivt lovgivningsarbejde. 

Under alle omstændigheder ville et politisk initiativ uden for de 

eksisterende partirammer tilføre det politiske liv et nyt incita

ment. En gruppe større landmænd, der af politisk overbevisning var 

moderate højremænd og dermed var i opposition til den Estrup'ske 

linje inden for regeringen og til Højres købstadsfløj, tog nu initia

tivet til at danne en organisation til fremme af landbrugets reform

krav over for staten. De søgte først og fremmest samarbejde med 

venstremænd, der både var reformvenlige og forligstilhængere, men 
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bevægelsen talte dog også repræsentanter for de to partiers radikale 

yderfløj e. 

Under alle omstændigheder ville det være en vanskelig opgave at 

udforme et princip- og arbejdsprogram, der kunne forene de for

skellige synspunkter og opfattelser således at bevægelsen udadtil kun

ne fremtræde som en enhed. I forhold til den politiske situation 

forelå i hovedsagen tre muligheder: 1) bevægelsen kunne optræde 

uafhængigt af de eksisterende politiske partier på baggrund af et ra

dikalt betonet reformprogram, 2) man kunne gå ind for Bojsens 

forhandlingspolitik og 3) der kunne dannes et særligt agrarparti på 

rigsdagen. Andersen Rosendal var principielt tilhænger af den sidste 

mulighed, de radikale elementer ville - omend ud fra noget afvi

gende motiver- stå frit, medens de moderate højre- og venstremænd 

ville medvirke til at få et forøget samarbejde i gang mellem Boj

sens gruppe og Højres landbovenlige landstingsfløj. Den sidste op

fattelse sejrede i det afgørende forligsår. 

De politiske lederes holdning til agrarbevægelsen havde kun th 
tilfælles: at man var skeptisk, for ikke at sige fjendtligt indstillet 

over for den og de synspunkter, den - i hvert fald i begyndelsen -

fremførte. Bojsen blev dog hurtigt klar over, at såfremt bevægelsens 

krav kunne udmøntes i et moderat reformprogram, kunne dette dan

ne basis for en forhandlingspolitik, hvis egentlige mål var af mere 

principiel politisk art. Fik man bevægelsens støtte hertil, ville man 

samtidig have taget brodden af dens agitation. I tilfælde af at forli

get blev afsluttet, ville agrarlederne med eller mod deres vilje være 

bundet til resultatet uanset nok så mange forsøg på at lægge lin

jen radikalt om. Et sammenbrud ville kompromittere lederne i med

lemmernes øjne. Neergaards udtalelse om, at agrarbevægelsen passede 

som hånd til handske til Det moderate V enstres program, synes at 

vise, at agrarpolitikken for Bojsen og dennes meningsfæller først 

og fremmest var et middel, et redskab, aldrig et mål i sig selv. I 

løbet af blot et år ville Danmarks Agrarforening have udspillet 

sin rolle. 
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Højre var splittet i sin stillingtagen til de agrariske synspunkter. 

Estrups holdning var vel først og fremmest dikteret af finanspoli

tiske hensyn. Desuden måtte det være ham højst ubelejligt, at der 

opstod en landbopolitisk bevægelse, som han ikke havde samme kon

trol over som tilfældet var med Landhusholdningsselskabet og land

boforeningerne. Jacob Scavenius og dennes meningsfæller ville kun 

hjælpe landmændene gennem en beskyttelsestold, der. ikke ville be

laste forholdet til Højres byvælgere. Samtidig hermed undgik man, 

at en reduktion af forsvarsudgifterne indgik som Højres bidrag til 

et kompromis mellem de to partiers forligskrav. Højres forligstil

hængere var vel ikke overbeviste frihandelstilhængere, men de indså 

dog at Bojsen aldrig ville samarbejde om et program, der indebar 

landbrugsbeskyttelse el. lign. 

Som nævnt valgte agrarforeningens overbestyrelse at gå ind for 

Bojsens forligspolitik og derfor måtte visse af Andersen Rosendals 

oprindelige synspunkter modificeres eller udelades. Peter Bojsen blev 

medinddraget i det snævre programudvalg, antagelig ud fra den be

tragtning, at man derigennem kunne være i overensstemmelse med 

Bojsens principielle syn på forligets indhold. Herved opnåede Bojsen 

at øve afgørende indflydelse på programmet, på den anden side må 

man dog gøre sig klart, at synspunkterne i sidste instans var af 

agrarisk oprindelse. Det lykkedes foreningens ledelse at slutte op 

om forliget trods vaklen i januar-februar 1894, hvor de radikale 

elementer i Højre synes at have forstærket deres agitation på bag

grund af Estrups agrarlovforslag. Indadtil var foreningens sammen

hold dog bristet inden forliget og det er her interessant at se, hvor

ledes Venstres og Højres radikale dele i virkeligheden havde et fæl

les standpunkt: modstand mod forliget. 

Bojsens taktik lykkedes. Agrarbevægelsen led skibbrud på forliget. 

Hørup forudså det allerede i en leder af 31/12-1893: "Den agrariske 

bevægelse havde sin skønneste del forud for programmet." I vor 

politiske historie vil Bojsen først og fremmest stå som den, der gen

nem sine bestræbelser på at tilvejebringe det politiske forlig mel-
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lem Højres og Venstres moderate dele skabte den nødvendige for

udsætning for en genoptagelse af rigsdagens normale lovgivnings

arbejde. Er dette end Bojsens største politiske indsats, må det dog 

ikke glemmes, at han i konsekvens heraf - og det var utvivlsomt 

tilsigtet - vanskeliggjorde, ja umuliggjorde agrarpolitikkens frem

trængen på de "gamlecc partiers bekostning. De traditionelle landbo

partier mistede ikke deres tag i landbrugerne, et forhold der senere 

i vort århundrede ikke var uden betydning, da nye krisesituationer 

frembragte "agrarbevægelsercc. Bojsen havde dog næppe kunnet gen

nemføre sine planer, hvis ikke broderen Peter Bojsen ved sin ide

rigdom, forhandlingsevne og sans for de politiske nuancer ud af 

Andersen Rosendals oprindelige program og broderens synspunkter 

havde formået at skabe en helhed, der kunne accepteres af agra

rernes flertal. Peter Bojsen bliver således en nøglefigur i de politiske 

drøftelser 1893 l 1894 snarere end en ren og skær "forbindelses

mandcc, som det fra anden side har været fremført. 

Efter august 1894 kunne bevægelsen ikke notere større resultater 

af sine forskellige kampagner. Det lykkedes ikke at virkeliggøre 

Andersen Rosendals fundamentale ide: at danne et selvstændigt ag

rarparti på rigsdagen, og de løfter, man aftvang visse kandidater ved 

rigsdagsvalgene, var for vage og generelle til at have nogen praktisk 

betydning. De utilfredse venstrefolk søgte i stigende omfang ind i 

Venstrereformpartiet, og I. C. Christensen formåede at lægge luft 

mellem sig og agrarbevægelsen. Højres dominerende stilling i Lands

tinget lagde en effektiv bremse på vidtgående reformbestræbelser. 

Det moderate Venstres position var blevet alvorligt svækket ved for

liget. Under disse omstændigheder kunne de menige agrarer ikke 

finde megen trøst og opmuntring i ledernes optimistiske udtalelser 

på de årlige generalforsamlinger. Først ved Systemskiftet skabtes de 

politiske forudsætninger for en virkelig reformpolitik, og dermed 

var agrarforeningens mission for så vidt ophørt, ligesom de forbed

rede konjunkturer ikke var den bedste baggrund for en yderliggående 

agitation. Agrar-Dagbladets oprettelse styrkede ikke agrarsagen, 
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tværtimod bidrog det gennem sin uforsonlige holdning over for Ven

strereformpartiet til at fremskynde venstrefløjens brud med forenin

gen. 

Agrarbevægelsens ringe resultater både ved forliget og i tiden der

efter må desuden ses i forbindelse med lederspørgsmålet. På baggrund 

af hele den udvikling, der gik forud for sommeren 1893 måtte det 

have været naturligt om Andersen Rosendal var blevet forenin

gens præsident. Når generalforsamlingen alligevel valgte Barner, 

kan grunden have været den at de moderate elementer ikke ønskede 

at udfordre partierne og de øvrige landboorganisationer unødigt. 

Men resultatet var at man skabte en uholdbar situation inden for 

ledelsen med en skuffet, ja måske krænket vicepræsident i bestandig 

opposition til Barner og dennes kreds. Desuden er det klart at den 

hæderlige, retlinede, forsigtige og politisk urutinerede Barner ikke 

kunne finde sit ståsted mellem regeringen (og Højre) på den ene 

side og agrarforeningen på den anden. Trods sit arbejde inden for 

andre landboorganisationer havde han ikke erhvervet sig så megen 

autoritet, at han kunne samle en så uensartet gruppe, som agrarfor

eningen trods alt måtte siges at være. Kun på generalforsamlingen 

i 1894 synes han at have udvist egentlige lederegenskaber. 

Andersen Rosendal blev da agrarforeningens centrale skikkelse, 

dens egentlige leder. På mange punkter var han Barners diamentrale 

modsætning: klar, skarp og målbevidst i sin agitation, mindre nøje

regnende i valg af midler, der kunne bringes i anvendelse for at 

fremme agrarforeningens (og hans egne) tanker og synspunkter. 

Det var ikke så lidt af en personlig tragedie for Andersen Rosendal, 

at han trods sin ubestridte dygtighed og fremadskuende tankegang 

ikke kunne samle sympati og tillid om sin person. Hans forskellige 

lederposter kom ikke som et spontant udtryk for standsfællernes 

umiddelbare respekt og hengivenhed, men snarere som mål, der nås 

efter en velforberedt kampagne. Som det bl. a. hedder i Ugeskrift 

for Landmænd 6/ 12-1906: "Han var ingen samlingens mand. Hans 

indflydelse og personlige tiltrækning varede ikke ud over den på-
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virkning, han udøvede under mødernes begejstring og under ind

trykket af hans livfulde, fyndige tale." Nationaltidende siger 3/12 

at han inden for agrarforeningen "viste sig i besiddelse af en bety

delig arbejdsevne og en til tider lidt stejl myndighed", og selv vennen 

Fr. Hjorth må indrømme, at der ofte stod "gny om hans navn og 

optræden, ofte var det noget af en erobret skanse." På denne bag

grund var Andersen Rosendals drøm om at skabe en ny politisk 

bevægelse, der kunne byde de eksisterende partier en alvorlig kon

kurrence, på forhånd dømt til at lide skibbrud. Det var desuden en 

offentlig hemmelighed i samtiden, at godsejerne i særdeleshed ikke 

satte pris på Andersen RosendaL De følte sig ikke trygge ved at vide 

ham i spidsen for en forening med et radikalt betonet program. 

Denne massive uvilje stammede vel for en del fra hans heldigt gen

nemførte kampagne for at blive valgt til næstformand i Fyns Stifts 

patriotiske Selskab i 1882/83, men desuden var der nok tale om en 

socialt betonet modvilje, der bundede i Andersen Rosendals oprin

delse og seJskabte position. 

Ahlmann forenede i sin person nogle af Barners og Andersen Ro

sendals bedste egenskaber samtidig med at han nød udpræget tillid 

i vide kredse. Han modsatte sig dog at blive valgt, måske fordi han 

tvivlede på vicepræsidentens loyalitet. Neergaard Aakjærs præsident

periode var for kort til at sætte sig dybere spor. Som nævnt trak 

han sig tilbage efter valgfiaskoen i Randers-kredsen 1896. Det står 

ikke klart om han nedlagde sit hverv frivilligt eller om andre kredse 

inden for agrarbevægelsens overbestyrelse lagde pres på ham. Hans 

tilbagetræden og Andersen Rosendals valg det efterfølgende forår 

gav i hvert fald anledning til at mange godsejere forlod agrarbevæ

gelsen. 

Foreningen hævdede ved forskellige lejligheder, at den repræsen

terede såvel det samlede landbrug som landarbejderne. Dette må vist 

betegnes som et postulat. Inden for landbruget var der tale om en be

tydelig lagdeling efter brugsstørrelse og de enkelte lags økonomiske 

og sociale interesser kunne ikke bringes ind under et fælles program. 
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Husmandssagen var nu ikke alene et spørgsmål om at fremskaffe 

jordlodder til landarbejdere som supplement til deres indtægt ved 

periodevis beskæftigelse på større landbrugsbedrifter. Som følge af 

driftsomlægningen og konjunkturernes gradvise bedring kunne hus

mandsbruget i stigende grad stå sig som selvstændig bedriftsform. 

For de egentlige landarbejderes vedkommende udøvede Socialdemo

kratiets program en nok så stor tiltrækning som agrarbevægelsens 

syn på sociale problemer. 

Det må konstateres at agrarbevægelsen ikke formåede at få nogle 

af sine virkelig betydningsfulde og principielle programpunkter gen

nemført i forbindelse med forliget. Den opnåede ikke engang at 

placere sig i en position, der kunne have dannet basis for virk

ningsfulde fremstød senere i halvfemserne. Det vil dog være uret

færdigt at frakende den betydning i forhold til den opgave, den 

havde sat sig. Bevægelsen samlede og konkretiserede de mere eller 

mindre ubestemte krav og ønsker, der var fremme i tidens landøko

nomiske debat, den virkede ansporende på de allerede eksisterende 

landboorganisationer og først og fremmest fremskyndede den forli

get i 1894 gennem sine krav og sin tilslutning til forligspartierne 

eller -grupperne. Selv efter august 1894 måtte de politiske partier 

tage hensyn til agrarbevægelsen, om ikke for andet s:l for at undgå 

en ubelejlig genopblussen af den agrariske bølge fra sommeren og ef

teråret 1893. 

Når agrarbevægelsens debet- og kreditside er gjort op på det gan

ske vist lidt spinkle kildegrundlag, må det ses i øjnene, at dens ringe 

resultater ikke helt lader sig forklare ud fra en nøgtern bedømmelse 

af de foreliggende kendsgerninger. Efter alt at dømme kunne fler

tallet af de danske landbrugere både optræde som agrarer, som land

boforeningsmænd og som trofaste venstre-resp. højrevælgere. Tradi

tionen har vel her som i andre forbindelser spillet en væsentlig 

rolle, desuden var der antagelig i den danske bondes politiske og 

åndelige grundopfattelse et element, der instinktivt veg tilbage for 
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alle yderliggående bevægelser. Junigrundloven og folkehøjskolen var 

faktorer, som en Andersen Rosendal ikke kunne se bort fra. 

Sammenlignet med andre europæiske agrarbevægelser må man 

konstatere som noget særdeles karakteristisk ved den danske agrar

forening, at den aldrig havde landbrugsbeskyttelse på sit program, 

ikke engang i halvfemsernes slutning, hvor protektionismen 1 en 

kort periode udøvede en ganske betydelig tiltrækningskraft på dan

ske landmænd. 

NOTER 

l. Agrarbevægelsens forløbere og disses baggrund: 1) Harald Blicher Branth 
(1844-1915), landmand, ejer af godset Sdr. Elkjær i Vendsyssel fra 1882. Frem
trædende landmand, kommunal- og landbopolitiker. Medlem af agrarforeningens 
hovedbestyrelse i flere år som repræsentant for Højre. Han spillede en fremtræ
dende rolle ved bevægelsens oprettelse og ved programmets udformning, men 
formåede ikke at skaffe sig den position, han utvivlsomt eftertragtede. - 2) Branth 
til Bojsen 11/4-1886. Bojsens arkiv. RA. - 3) Bojsen til Branth 12/5- 1886. Boj
sens arkiv, RA. - 4) Bojsen til Sofus Høgsbro 6 / 5-1886. Bojsen p. 154, note 41. -
5) Christian Leth Espensen (1855-1933), landmand, ejer af Vibygård ved Århus, 
ivrig bjørnbakker, udpræget agrarisk sindet med tydelige klassepolitiske syns
punkter uden dog at mangle social forståelse. Af natur var han impulsiv og svin
gende, hvorfor Bojsen karakteriserede ham som "upålidelig". Folketingsmand for 
Det moderate Venstre, senere Venstrereformpartiet 1892-98 og 1909-10, i sidste 
periode i valggruppe med de radikale. Medlem af agrarforeningens hovedbestyrelse 
fra 1893, vicepræsident 1906. - G) Let h Espensen: Frem bondemand, frem, passim. 
- 7) Man skelnede hyppigt mellem "storpolitik": den principielle politiske strid 
mellem Venstre og Højre, og "realpolitik" eller ,.reformpolitik•: resultater frem
kommet som følge af et sagligt samarbejde mellem rigsdagens forskellige partier. -
8) Betænkning til Landhusholdningsselskabet 1887, passim. - 9) Andreas Pesr:hr:ke 
Matthiesen Køedt (1845-1929), københavnsk grosserer, ivrig fortaler for fri
handelstankerne efter et ophold i Manchester. Var medstifter af Toldreform
foreningen og formand for denne indtil 1903. Medlem af Folketinget (Venstre
reformpartiet) 1895-1901. Han havde ingen direkte forbindelse med agrarbevægel
sen. - 17) Køedt : Tolden og tiderne, Toldreformen på handelsmødet, Det nye 
toldlovsforslag, alle passim. - 11) Foreningen Det nationale Arbejde's henvendelse, 
passim. - 12) Gros~erer-Societetets betænkning, passim. - 13) Toldreformforeningens 
adresse, passim. - 14) Bojsen, p. 201. - 15) Indledning til tolddiskussionen på 
delegeretmødet i Århus, passim. - 18) Se nedenfor, p. 165. 

Il. Danmarks Agrarforening stiftes : l) Herte!: Agrarbevægelsen ude og hjemme, 
p. 23. - 2) Ibid., p. 6. - 3) Desværre findes der ingen tilfredsstillende biografi over 
Andersen Rosendal og hans personlige papirer og breve synes ikke at være 
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bevaret. Dagbladenes og de specielle landbrugstidsskrifters nekrologer i dec. 1906 
indeholder et værdifuldt biografisk materiale, især Agrar-Dagbladet i flere 
artikler 3-8/12-1906. Desuden har den fynske proprietær og lokalhistoriker 
Frederik Hjorrh, Mgeghd v. Tommerup (1863-1942), der i øvrigt selv tog del 
i agrarbevægelsens og den senere Landmandsforenings ledelse, på grundlag af et 
personligt bekendtskab skrevet en interessant mindeartikel i Fyens Stiftstidende 
28-29/3-1938. Denne artikel er næsten uændret optrykt i Fynske Årbøger, I, 
1940, p. 310-319. Nærværende biografiske rids bygger hovedsagelig på nævnte 
nekrologer og artikler. Jeg skylder Andersen Rosendals datterdatter, fru Else Juul 
Petersen, og hans sønnesøn, direktør, cand. jur. Povl Andersen-Rosendal tak for 
værdifuld bistand i forbindelse med fremskaffelse af forskelligt materiale til belys
ning af Andersen Rosendals liv og virksomhed. - 4) Andersen Rosendal: Rente
fodens regulerende indflydelse, passim. - 5) Andersen Rosendal: Om det danske 
landbrugs driftskredit, passim. - 6) Se ovenfor, p. 160. - 7) Andersen Rosendal: 
Landbrugets forhold til tolden, passim. - 8) Ved nævnte lejlighed polemiserede 
Andersen Rosendal mod professor Scharling, der var til stede på mødet sammen 
med prof. Falbe-Hansen. Emnet var det også i vore dage aktuelle problem: 
Måtte arbejdskraften forlade landbruget, fordi erhvervet havde "skudt 150.000 
mennesker fra sig" (Scharling) eller måtte landbruget indføre maskiner for at 
opveje arbejdskraftens indvandring til byerne (A. R.). Sidstnævnte mente, at indu
striens· toldbeskyttelse gav basis for den højere løn i byerne, jfr. det nedenfor 
p. 175 anførte vedr. hans mindretalsbetænkning i toldlovsudvalget 1894. Manglen 
på arbejdskraft kunne efter hans mening ikke udlignes ved at "hente en del 
karle og piger, om end ikke just af bedste slags, fra Sverige", tillige med nord
mænd, polakker m. m. - 9) Se ovenfor, p. 158 resp. nedenfor, p.175.- lO) Formentlig 
på Branths initiativ samledes en gruppe jyske landmænd til et forberedende 
møde i Århus d. 24/5-1893, hvor man gav fuld tilslutning til det Rosendal'ske 
program. - 11) førgen Petersen, Dalum (1854-1908), landbrugskandidat, fra 1886 
forstander for Dalum landbrugsskole. Medlem af flere landboorganisationers 
bestyrelser, fra 1893-1896 formand for agrarbevægelsens fynske afdeling. Re
præsenterede den moderate og nøgterne linje inden for bevægelsen med sympati 
for Venstre. - J2) Andersen Rosendal: Om agrarpolitikilens fremkomst, p. (,. -
&:1) Andersen Rosendal, op. tit., p. 12. - 14) Ibid., p. 20. - Il>) Ibid ., p. 22. I det 
hele taget var Petersen Dalum rilhængcr af et udstrakt samarbejde mellem 
agr:~rbevæ_gclscn og lnndboorganisntioncrnc, mer1 ha rts bcsuæbclscr i s~ henseende 
mislykkedes stort set. - 16) Ibid., p. 24. - 17) Malthe Sehested Hoff Ahlmann 
(ta44-1902), jysk godsejer, ejer nf Langhole fra 1884, kendt kvæg- og hcste
opd(ætter. :1889- 1902 medlem af andbusholdningsscJskabcrs og 1893- 1902 a.f 
Jyske Landboforeningers bestyrelse. Medl em af agrarforeningens hovcdbcscyrc.bc 
fra '1 893. KommurmJ- g :~mrspolitiker. 1897-98 medlem af Landstinget (Højre) . -
IS) Sccmpelska.rccn hidrane fra lov nf 19/2-1861, der fasrsattc forskellige former 
for afgifter ved omsætning af værdipapirer. 11h 0/o-afgihcn stammede helt fra 
1810 (lov af 8/2) og gik ud på, at der ved omsærning af fast ejendom skulle 
betales l'h 0/o af ejendommens værdi. - ·rg) Se nedenfor, p . 180.- 20) Jfr. nedenfor, 
p. 172 f.- 21) Hans Sophus Vilhelm Bnmer (1839- 1921), landmand, ejer af godset 
Eskildstru p. Husmandsven og ivrig lnndboorganisarionsmand, agrarf oreninge1u 

Fynske Årbøger 1965



Erik Helmer Pedersen: Agrarbevægelsen 221 

præsident 1893-1895. Medlem af Landstinget 1903-06 (Højre, nærmest frikonser
vativ). Han repræsenterede den fløj af agrarbevægelsen, der ønskede forståelse 
med de eksisterende partier og med regeringen. I sine senere år helligede Barner 
sig helt og holdent arbejdet inden for bevægelsen Indre Mission og de samvir
kende menighedsplejer i København. - 22) Landbovennen 22/7-1893. - 23) Agrar
bevægelsen og landbruget, passim. - 24) Landhusholdningsselskabet havde i 1893 
nedsat et nyt toldudvalg, jfr. nedenfor, p. 175. - 25) Hans Axel Valdemar Ib 
Hertel (1859-1927), cand. polit., landøkonom og forfatter. Redaktør af Ugeskrift 
for Landmænd 1890-1900, 1901-1927 af Tidsskrift for Landøkonomi. Sekretær 
i Landhusholdningsselskabets to toldlovsudvalg 1887 og 1893 og i regeringens 
toldkommission 1897. Sekretær for agrarforeningen 1893-95. Hørte ubetinget til 
foreningens protektionistiske fløj og mistænktes undertiden for at gå regeringens 
ærinde. - 26) Hertel: Agrarbevægelsen ude og hjemme, passim. - 27) Herte!: 
Landbruget og toldbeskyttelsen, passim. Pjecen er en sammenfatning af nogle artik
ler, han skrev i Ugeskrift for Landmænd i 1893. - 28) Hage: Beskyttelsen og 
landbruget, passim. - 29) Køedt: Vort landbrugs toldpolitik, passim. - 30) Udvalgs
betænkning til Landhusholdningsselskabet, passim. - 31) jfr. Skrubbeltrang: Dan
ske Landboforhold, passim. - 32) Kjeld Bjerke m. fl.: Dansk Landbrug, p. 74. -
33) Ibid., p. 59. - 34) Glud: Kreditforeningsinstitutionen, p. 92 f. - 35) Ibid., p. 
101 ff. - 36) Cohn: Privatbanken i København, II, p. 348. - 37) Koefoed: Skatterne 
i Danmark, tabel 3, p. 386. - SB) Iflg. Herte!: Agrarbevægelsen ude og hjemme, 
p. 41, var forholdet mellem guld og sølv i 1873 som 1:15, i 1892 ca. 1:25.- 39) 

Rubow: Nationalbankens historie, II, p. 25 cf. Wilcke: Sølv- og guldmøntfod, 
p. 226. 

III. Udformningen af agrarforeningens program: 1) Berntsen: Erindringer, bd. 
III, p. 53. - 2) Berntsen til Bojsen 30/5-1893. Tre venstremænd, p. 38. - 3) d.v.s. 
gennem en landbrugstold. - 4) Høgsbro II, p. 184. - 5) Bojsen, p. 266 f. - 6) Lars 
Peter Bojsen (1838-1922), skolemand, politiker og landøkonom, 1862-1896 leder 
af Gjedved friseminarium, kommunal- og amtspolitiker, foregangsmand inden for 
andelsbevægelsen (slagterierne). Medlem af Folketinget 1866, medlem af Lands
tinget 1894-1902, senere konge- og tingvalgt medlem. Iderig og foretagsom, tillige 
en god agitatOr, der bidrog meget til agrarbevægelsens succes i Jylland. Udtrådte 
af hovedbestyrelsen 1896. En interessant skikkelse, hvis rolle i de politiske drøf
telser 1893-94 nok har været større end antaget.- 7) Neergaard, p. 293.- B) Bojsen 
til Neergaard 1/9-1893. Tre venstremænd, p. 41 f. - 9) Neergaard til Bojsen 
29/8-1893. Ibid., p. 39 f.- 10) Bojsen, p. 271 f.- 11) Berntsen til Bojsen 10/9-1893. 
Tre venstremænd, p. 42. - 12) Albertis andet forslag vedrørte foranstaltninger 
mod "stores" og lignende selskaber, d.v.s. forbrugsforeninger efter engelsk mønster. 
- 13) Bojsen, p. 273 f. - 14) Ibid., p. 276. - 15) Albertis forslag blev hilst med 
megen begejstring i landbokredse. Landbovennen erklærede, at "her var tale 
om en kontant og øjeblikkelig virkende hjælp." - 16) Bojsen, p. 277. - 17) Branth 
til P. Bojsen 29/5-1893. Bojsens arkiv, RA.- 18) Branth til P. Bojsen 13/10-1893. 
Bojsens arkiv, RA. I øvrigt er Kr. Hvidts note 24 p. 267 i Bojsens erindringer 
ikke ganske præcis. Man får af sammenhængen nærmest indtrykket af, at de i 
noten nævnte breve er fra Branth til Frede Bojsen. Som det fremgår af oven
stående, er de imidlertid stilet til P. Bojsen og derefter henlagt i Bojsens arkiv. 
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Det er følgelig Frede Bojsen, der får ug til hovedkarakter, og udtalelsen om 
hans indflydelse på programmet må modificeres derhen, at der er tale om en 
indirekte indflydelse gennem broderen. - 19) P. Bojsen til Frede Bojsen ca. 
22/10-1893 (?) Bojsens arkiv, RA. - 20) I en mere politisk betonet efterskrift ad
varer Peter Bojsen sin broder imod at gå ind på et forlig på dårlige betingelser, 
idet et sådant vil give de radikale vind i sejlene. "Jeg siger: stram kun linjen -
vi vil få de bedste kort på hånden, hvis vi falder på et hæderligt tilbud, den 
stemning, der nu er i befolkningen, skal nok skaffe sig luft." - 21) Branth til 
P. Bojsen 27/10-1893, Bojsens arkiv, RA.- 22) Branth til P. Bojsen 14/11-1893, 
ibid. - 23) Love for Danmarks Agrarforening, passim. - 24) Se ovenfor, p. 185 f. -
25) Bojsen, p. 277. - 26) Thaulow: Estrup, p. 268. Sml. en udtalelse fra Bojsen til 
Høgsbro om at der herskede splid i Højre på argrarsagen. "Nellemann og Inger
slev for eftergivenhed, Estrup, Bahnson med J(acob) Scavenius imod." (Høgsbros 
dagbøger 27/11-1893, Høgsbro II, p. 188). - 27) Bojsen, p. 279. - 28) Rigsdags
tidende, Folketinget 1893/1894, I, sp. 968. - 29) Bojsen, p. 289. - 30) Neergaard, 
p. 294 f. - 31) Jfr. ovenfor, p. 187. - 23) Bojsen, p. 297, jfr. Neergaard, p. 296 f. -
33) Christian Peter Sigvard Neergaard (Aakjær) (fra 1923 Busky-Neergaard), 
(1847-1939), cand. jur., godsejer, ejer af godset Aakjær i Falling sogn m. fl. 
Havde gennem årene en række tillidshverv inden for landbruget. Formand for 
agrarbevægelsens jyske afdeling 1893-95, foreningens præsident 1895-96. Moderat 
højremand. På grund af sin udtalte politiske holdning (og undertiden lidt uheldige 
politiske udtalelser) lykkedes det ham ikke at samle foreningens forskellige fløje. -
34) Bojsen, p. 299, jfr. Neergaard, p. 300 f. - 35) J fr. ovenfor, p. 184 f. - 38) Bojsen, 
p. 300. - 37) Høgsbro noterer 3111-1894, at det er Landstingets præsident Liebe, 
der har forlangt "lovlige« ændret til "regelmæssige", da han ellers ikke ville 
tage imod udtalelsen. (Dansk Udsyn 1926, p. 65). - 38) Bojsen, p. 300 f. - 39) 

Fyens Avis 1/2-1894, sml. Bøgsbros notits 1/2-1894: "Agrarpræsidenten Barner 
omdeler i rigsdagen en udtalelse om at den første udtalelse hverken skulle være 
Højre eller Venstre. Så ved man da slet ikke, hvad agrarne vil, og det hele synes 
at ende i det meningsløse." (Dansk Udsyn 1926, p. 65).- 40) Fyens Avis 3 / 2-1894. 
- 41) Tre venstremænd, p. 44 f, jfr. Bojsen, p. 301.- 42) Fyens Avis 14/2-1894.-
43) Thaulow: Estrup, p. 270.- 44) Høgsbros dagbøger 17/3-1894. Dansk Udsyn 
1926, p. 68. - 45) Høgsbros dagbøger 16/3-1894. Ibid. - 46) Bojsen, p. 329. -
47) Bojsen, p. 348.- 48) Branth til Bojsen 6/4-1894. Bojsens arkiv, RA, jfr. Bojsen, 
p. 329. - 49) Bojsen til Neergaard 28 / 5- 1894. Tre venstremænd, p. 47 f. - 50) 

Neergaard, p. 314. - 51) De radikales stormløb lededes af red. Vilhelm Lassen. -
52) d.v.s. Estrups tøven m.h.t. afgang. - 53) Bojsen, p. 362. - 54) Neergaard til 
Bojsen 13/7-1894. Tre venstremænd, p. 49. 

IV. Agrarbevægelsens videre udvikling efter august 1894: l) Fyens Avis 7/4-
1894. - 2) Ibid., 18 / 8-1894.- 3) Det må være en fejlskrivning fra Neergaards side, 
når han i brevet skriver "31. marts", jfr. Bojsen, p. 328 f. og Neergaard, p. 314, 
sml. ovenfor p. 193.- 4) Jfr. ovenfor, p. 194.- 5) Neergaard til Bojsen 12/9-1894. 
Tre venstremænd, p. 56 f. Mogens Frijs blev genvalgt i 10. kreds. - G) Fyens Avis 
20/9-1894. - 7) Landbovennen 22/9-1894. Fyens Avis regner med 17 agrariske 
landstingsmænd. - 8) Forslaget var udarbejdet af bankdirektør I. Gliickstadt. -
9) Bojsen, p. 399 f. Regeringens forslag var udarbejdet (delvis) af Tietgen. - lO) 
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Landbovennen 19/10-1894.- 11) Bojsen, p. 400.- 12) Bojsen, p. 401. - 13) Ibid., 
p. 406 f. - 14) Ibid. - 15) Landbovennen 2/2-1895. - 16) Barners motivering for 
at træde tilbage som præsident er sikkert en dulgt hentydning til Andersen 
Rosendals kampagne imod ham, jfr. i øvrigt red. Hans Jensens nekrolog over 
Barner i Sorø Amtstidende 21/11-1921, hvor der citeres en udtalelse fra Barner, 
formentlig fra foråret 1895: "Nu er jeg træt og vil trække mig tilbage. Jeg kan 
finde mig i at tage imod, hvad jeg angribes på udefra, men jeg kan ikke holde dette 
ustandselige undergravningsarbejde ud." - 17) Høgsbros dagbøger 18/12-1895. 
Høgsbro II, p. 214. - 18) Medlemsbladet 11/1-1896. Tidligere havde Landbo
vennen fungeret som medlemsblad.- 19) Ibid. 7/3-1896.- 20) Skrivelse til Højres 
forretningsudvalg 17/6-1896, cit. efter Nationaltidende 20/6-1896. - 21) Med
lemsbladet 5/9-1896. - 22) Skrubbeltrang: Den danske husmand, I, p. 227 ff. -
23) Bojsen til Neergaard 5/8-1896. Tre venstremænd, p. 67. - 24) Overbestyrelsens 
møde fandt sted dagen før generalforsamlingen. - 25) Resolutionen var udarbejdet 
i samråd med Bojsen og Høgsbro til støtte for "ministeriet, som vi dengang håbede 
ville forelægge et forslag til en ny finanslov på mandag [24 / 5-1897]". Høgsbros 
dagbøger 19/5-1897. Høgsbro II, p. 257 f. - 26) Medlemsbladet 19/6-1897. -
27) Se ovenfor, p. 161, note 3.- 28) Fyens Stiftstidende 29/3-1938. Andersen Rosen
dal blødgjorde Hjorths hjerte ved at sige: "De ved nok, Hjorth, at den, der tager 
barnet ved hånden, tager samtidig moderen ved hjertet." (!) - 29) Jylland: H. 
Piesner (MF 1887-1892, moderat), Fyn: N. P. Lindø (MF 1903-1911, Venstre), 
Sjælland: Ole Olsen, Tjæreby (MF 1898-1906, Venstrereformpartiet).- 40) Peder
sen Lem havde været medlem af Landbokommissionen, hvor han ivrigt gik ind 
for indsiddernes sag (Skrubbe!trang : Den danske husmand, I, p. 222). - 31) 

Agrar-Dagbladet 8/ 10--1897. - 32) Ibid., 13/11-1897. - 33) Høgsbros dagbøger 
9/ 12-1897. Høgsbro II, p. 267. - 34) Bojsen, p. 476. Agrar-Dagbladet nævner 31 
rigsdagsmænd ved navn (15 moderate, 7 højremænd og 9 venstrereformfolk). -
35) Høgsbros dagbøger 28/1-1898. Høgsbro II, p. 270. Holms referat, der utvivl
somt stammer fra Pedersen Lem, synes bekræftet ved den omstændighed, at Alberti 
i et partimøde 28/1-1898 refererede agrarmødets forløb uden at det tilsyneladende 
gav Høgsbro anledning til at korrigere Holms referat. - 30) Bojsen, p. 473. -
37) Venstrereformpartiet, p. 42 ff. - 38) Bojsen: Forhandlingspolitikken, p. 37. -
SD) Agrar-Dagbladet 6/4-1898. - 40) Bojsen, p. 471. - 41) Ibid., p. 472. - 42) De 
lukkede døre motiveredes med, at man skulle drøfte og afgøre mange vigtige 
organisationsforhold. - 43) Disse krav blev gentaget i en udtalelse til rigsdagens 
medlemmer 18 / 10--1898. - 44) Agrar-Dagbladet 17/5-1899. - 45) Høgsbros dag
bøger 31/5-1899. Høgsbro II, p. 285. - 46) Betænkning, afgivet af den af finans
ministeriet nedsatte landbrugstoldkommission, passim. - 47) Agrar-Dagbladet 8/8-
1901. - 48) Husmandsloven skulle "udvides og forbedres", således at en husmand 
kunne holde 2 køer. Desuden skulle lånegrænsen forhøjes. 
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