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INDLEDNING
Ude på landet bor Anton Jørgen Hemmingsen. En forholdsvis stor mand, en knokkel,
kraftig, muskuløs, lidt ludende, en gammeldags bondemand at se på, med et umådeligt venligt troldeansigt. Han er Spånbjerggårds kraftkarl – lidt en særling, spilopmager, højt begavet, meget vidende og dannet på en måde. Han har oplevet hele
verden, universet og dets historie, trods han kun har været borte fra Møn et par
gange i sit liv.
Livet ifølge Anton fortæller med stor kærlighed historien om den reflekterende bondemand. I dette materiale findes en gennemgang af udviklingen i dansk landbrug. I
lyset af vores daglige diskussioner om dansk identitet, er det relevant at spørge,
hvad vi har brug for at stille i stedet for den forsvundne danske landbokultur. Og
hvordan vi forholder os til det større og større skisma mellem individ og fællesskab i
Danmark.

HOLD
Instruktør: Iben Haahr Andersen
Producent: Klassefilm
Producer: Lise Saxtrup
Manuskript: Gorm Rasmussen
Kamera: Iben Haahr Andersen
Klipper: Grete Møldrup
Komponist: Rasmus Møldrup
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Genre: Dokumentar
Varighed: 58,5 min
	
  

SYNOPSIS
Anton er 87. Han har arvet gården, som tiden næsten har taget. De 9 køer lever så længe Anton gør. Det er en pagt. Anton lever i fortiden. Hans tid med køerne, døgnets timer
og årets gang, er hans eneste nutid. Den er cyklisk og smuk; livet har sin evighed i naturens gentagelser, men slægtsgården er nu nedslidt, vildvinen har presset ruderne ind til
den fine stue og snor sig om møblerne. Her har ingen siddet i årtier – og i hans lille stue
og soveværelse spiller rotterne på bord og gulv. Familie og naboer holder af den gamle,
stædige mand, men de er også bekymrede. For ham og for dyrene. Snart kan de offentlige myndigheder ikke lade den gamle mand være mere. Der må gribes ind. Anton sætter
velfærdssamfundet på prøve, fordi han insisterer på at ville klare sig selv.

BIOGRAFI, Iben Haahr Andersen
Iben Haahr Andersen er uddannet som tonemester på Den Danske Filmskole (1982).
I de seneste 12 år har hun instrueret dokumentarfilm, hvoraf fem har vundet anerkendte
priser (DA POUL SPRANG UD/MY LOVE – historien om Poul og Mai, GODDAG MIT NAVN
ER LESBISK, TO KVINDER PÅ EN FLOD, LYD PÅ LIV og I LYSET AF EN REVOLUTION).
Filmene er generelt store publikumsucceser. DA POUL SPRANG UD er blevet set af mere
end en million danskere.
2016: LIVET IFØLGE ANTON (58 min, doc), XENIA – EN VOGNMANDS BEKENDELSER
(55 min, doc)
2015: I LYSET AF EN REVOLUTION (55 min, doc),
2012: DA POUL SPRANG UD/MY LOVE – historien om Poul og Mai (58 min, doc)
2009: GODDAG MIT NAVN ER LESBISK (52 min, doc),
2006: LYD PÅ LIV (41 min, doc),
2002: MIN EGEN MOTORHEST (28 min, doc),
1996: TO KVINDER PÅ EN FLOD (54 min, doc)
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FILMOGRAFI, Klassefilm
2016: LIVET IFØLGE ANTON (dok), 2015: DRØMMEN OM DANMARK (dok), 2014: HVIS
JEG IKKE BOKSER (dok), 2013: DANS FOR MIG (dok), DA POUL SPRANG UD/MY LOVE –
historien om Poul og Mai (dok) m.fl. (www.klassefilm.dk)

ANDRE LINK OG REFERENCER
Suzanne Brøgger, Kronik i Politiken: En julehistorie om folk med steen i stolen, 23. december 2013
Bergsveinn Birgisson, Roman: Svar på Helgas brev, 2012
Morten Børup, Frydeligt med Jubelkor, omkring 1500, melodi: Fra “Pia Cantiones”, 1582
Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme,
svalen melder trindt på jord:
"Frostens tid er omme!"
Land og hav og lundens træ'r
herligt prydes fjernt og nær,
- nye skabningsunder!
Kraft påny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår
i de glade stunder.

CITATER OM FILMEN - publikumsoplevelser
Det er ren fryd at møde et menneske som Anton, som bevarer sin værdighed og
inspirationskraft midt i al uoverkommeligheden som ene landmand. Men han havde
hårdt brug for, at samfundet hjalp ham med en god gang hovedrengøring og hjælp
til at passe sine elskede køer.
Margrethe Kähler, Chefkonsulent, cand. Jur. Ældresagen
Jeg er stærkt bevæget. Filmens billeder og situationer har tegnet sig tydeligt og mindeværdigt for mig, hvad enten de var smukke, rørende, morsomme eller bare triste.
I min barndom har jeg kendt flere mennesker af Antons slags, og der er måske ikke
flere tilbage nu. Det er da så godt at vi har fået et portræt af sådan en mand. Filmens enestående kvalitet består i at være i fin og musikalsk tråd med Anton, hans
tempo og åndedrag, hans stille humor og ægte sans for poesi.
Jens Smærup Sørensen, Forfatter (Mærkedage, 2007, Feriebør, 2015 m.fl.)
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Bilag 1 INTERVIEW med Iben Haahr Andersen om LIVET IFØLGE
ANTON
1. Beskriv filmen for nogen, som ikke har set den.
En gammel mand, en bondemand lever på sin fædrene gård med sine elskede køer.
Arbejdslivet som producerende bonde er for længst stoppet, og gården er temmelig
tilgroet. Men Anton har masser at se til. Han fletter, fantaserer, reciterer digte, slår
græs med leen og passer dyrene. Han lever på én og samme tid i fortiden og nutiden. Han er belæst og en stor romantiker - til hvem romantikken aldrig kom i form af
ægteskab.
2) Hvordan kom du til at lave filmen om Anton? Hvad tiltrak dig?
Da jeg lavede min forrige film – også på Møn, fortalte flere mig om Anton. Da jeg et
års tid efter premieren på ”MY LOVE – historien om Poul og Mai” mødtes med min
ven, forfatteren Gorm Rasmussen, som også havde mødt Anton, besluttede vi at
aflægge ham et besøg. Jeg kunne straks mærke, at ham ville jeg gerne bruge tid
sammen med, ham ville jeg gerne lave en film om. Han gik lige ind i hjertet.
3) Hvor lang tid har det taget at lave filmen? Og hvordan har processen været?
Jeg begyndte straks efter besøget (2012) at filme Anton sammen med Gorm Rasmussen og filmede igennem de næste to år (til 2014). Optagelserne er lavet uden at
tænke på årstider, men på Antons stemninger. På den måde skildrer vi et liv, hvor
tiden ikke er vigtig, men evnen til at være i ”nuet” og lysten til livet er det centrale.
Han er lidt som Ole Henriksen – uden anden sammenligning.
Det bedste har været at lære dette særlige menneske at kende. Det har beriget mit
eget liv. Jeg er blevet mindet om alt det forunderlige i verden.
4) Hvordan vil du beskrive filmens stil? Hvilke æstetiske valg har du taget?
Jeg kan godt lide at arbejde intuitivt. Når det så er sagt, så er der naturligvis en
masse, jeg godt ved, når jeg går i gang med en film. Med Anton vidste jeg, at poesien i hans verden, gården Spånbjerggård, fornøjelsen ved markblomsten, sommerfuglen, regndråben skulle med. Jeg holder af støvet på gården. Det kunne man have
vist på mange måder, jeg ville gerne bruge det visuelt – og ikke som en fortælling
om, at der ikke bliver støvsuget så ofte. Livet ifølge Anton måtte nødvendigvis følge
Antons mange ord og fortællinger, hans poesi og romantiske sjæl – og hans sorg. Og
så havde jeg lyst til, at der skulle være flere lag – ikke bare portrættet af Anton, men
også verdenen han lever i – hans egen, og den ”fælles”, der jo også griber ind i An	
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tons univers. Derfor synes jeg, at dyrelægen, madudbringningen, sygeplejersken og
naboerne var vigtige. Det er ikke kommenteret, hvorvidt velfærdstaten i Danmark i
dag kan rumme en mand som Anton. Men publikum vil muligvis opleve, at det er
både og. Denne del af fortællingen om Antons liv er optaget og klippet mere ”ligetil”.
5) Hvad har været den største udfordring?
Klippeprocessen har været koncentreret og udfordrende. Trods sit eneboer-liv elskede Anton selskab og fortalte altid den ene historie efter den anden. At opnå roen
i filmen med en mand, der var stærkt optaget af at vise og fortælle om sit paradis,
har været det sværeste. Vi vidste fra starten, at vi havde brug for en lang klippeperiode.
6) Hvad har været den største tilfredsstillelse i arbejdet med filmen?
Jeg tror, at klippefasen var den største tilfredsstillelse, fordi vi virkelig kunne afprøve, hvordan historien skulle fortælles. Det var både vigtigt at være loyal overfor Anton. Hvad var det vigtigste – poesien, hverdagen, den vidende mand eller en samfundskritisk/-opbakkende fortælling. Og hvordan bevarer vi bedst Antons værdighed? F.eks. havde vi flere scener med ham, hvor han var ude “i livet” – på indkøb,
på café, mm. Han fungerede simpelthen bedst i sit eget univers. Han var konge på
sin gård.
7) Har der været nogen overraskelser?
Identifikationen! Jeg var i starten ikke klar over, at den var så stor. Anton udtrykker
så meget, jeg også føler mig forbundet til og holder af. Og så minder han så meget
om min mor, som ikke er her mere.
8) Har filmen forandret dig?
Det ved jeg ikke – jeg er jo i evig proces og lader mig påvirke og inspirere - også af
Anton. Jeg tænker da over, hvad det er for et samfund, vi lever i. Og om der er plads
til de særlige, enerne, som Anton. Det håber jeg. Jeg tænker også på, hvad vi har
brug for at stille i stedet den danske identitet som landbrugssamfund. Jeg aner faktisk ikke, hvad der foregår på en ”bondegård” med stordrift. Jeg føler ikke, det er
min identitet.
9) Hvad handler filmen om (temaer, ikke en beskrivelse af, hvad der sker)?
Anton er en uddøende ”race”, et stykke kulturarv, som den unge generation måske
har hørt om igennem bedste- og oldeforældre. Jeg tror, der ligger en masse viden og
kultur, som vi alle – ikke mindst de yngre generationer, er nysgerrige efter at høre
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om og reflektere over. De yngre generationer har stadig en tråd i dét liv, men om 1020 år er det glemt. Derfor tror jeg, at filmen har en relevans for flere generationer,
som en fortælling, om noget, der ikke længere er en del af det danske samfund
(men som vi må forstå os selv i lyset af), som fortælling om forholdet mellem fællesskab og individ, og om livet, døden og kærligheden.
10) Hvem vil du gerne have ser filmen? Hvem er den lavet til?
Jeg vil rigtig gerne have, at det er et bredt publikum, der ser den. Og meget gerne
unge. Jeg kunne godt forestille mig, at Anton kunne blive lidt kult ☺.
11) Hvad vil du gerne have at publikum får ud af filmen?
Kærlighed. Kærlighed til vores aner og ophav. At publikum bliver rørt og får en varm,
poetisk oplevelse, der bliver siddende i kroppen længe efter skærmen er slukket.
Jeg vil også gerne have, at vi tænker på og tager stilling til udviklingen i Danmark og
det, som forsvinder med den. Måske er de små famlielandbrug på vej tilbage, men…
jeg tror det ikke. Antons tilgang er i hvert fald ikke særlig rentabel, så havde han jo
for længst sendt køerne til slagtning og fået sig noget nyt malkekvæg, men her er
det jo hans venner. Jeg er ikke romantikker, men jeg synes, det er vigtigt, at historien bliver en del af vores kollektive hukommelse.
12) Hvorfor laver du dokumentarfilm?
Jeg er uddannet tonemester, og startede med at lave spillefilm, men efter 8-10 år
tog jeg beslutningen om kun at lave dokumentarfilm. Virkeligheden er så meget mere vild, syret, fantastisk, fascinerende – og forunderlig, som Anton ville have sagt.
Jeg bliver ved med at overraskes. Det kan jeg ikke rigtig få nok af.
13) Hvilke elementer er til stede i en "god historie" - for dig?
Kærlighed, humor, poesi, sorg, varme, ondskab, bevægelse.
14) Hvilke er dine favoritdokumentarer - Hvorfor?
Jeg elskede The Monastery (dir. Pernille Rose Grønkjær). Jeg er meget glad for
ukrukkede dokumentarer. Det behøver ikke at være en bestemt stil, og det behøver
ikke være min stil. De skal bare røre mig og sætte sig fast.
15) Hvilke andre dokumentarfilmfolk inspirerer dig (eller andre - behøver ikke at
være dokumentar)?
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Jeg er meget glad for Marguerite Duras, Laurie Anderson, Lucky People Center (Johan Sõderberg, Erik Pauser), Haneke, Roy Anderson, David Lynch, Lars von Trier.
Film som Stille Lys, Gubban i stugan (Nina Hedenius) – og mange, mange flere.
16) Hvis du havde et godt råd til en førstegangsfilmskaber, hvad ville det så være?
Tro på din intuition, på dine mavefornemmelser. Men vær åben for dialog. Ping–
pong er guld værd.
17) Hvad arbejder du på nu?
Jeg har lige afsluttet Xenia – en vognmands bekendelser om en heteroseksuel
mand, der lever som kvinde og sexarbejder, primært med mandlige kunder.
Så er jeg i klippefasen med en film (sammen med Minna Grooss) om to særlige,
kvindelige pibe-magere. Det er en underholdende dokumentar om venskab, berømmelse, succes – og pibekunst.
18) Hvad betyder det for dig, at filmen vises (på den største kanal) på nationalt TV?
Jeg bliver stolt og glad på dokumentarfilmens vegne, når jeg møder og hører om så
mange, der med glæde har set f.eks. My Love – historien om Poul og Mai/Da Poul
sprang ud (>1 million seere). Det er skønt at have et højt seertal, fordi det så betyder, at det er mennesker i mange aldre og mennesker fra alle slags samfundslag,
der har fået en oplevelse med en film, jeg har instrueret.
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Bilag 2 FACTSHEET – LANDBRUGET I DANMARK	
  
Forholdet til landbrug er som forholdet til supermarkeder. Vi vil gerne have det let og
tilgængeligt. Men når vi møder den nære relation til købmanden, sætter vi samtidig
stor pris på dette. Indkøb er efterhånden ikke kun et spørgsmål om største udbud og
billigste pris. Det er også følelser, oplevelser, stemninger og kvalitet.
Følgende gennemgang peger på at landbruget har gennemgået samme udvikling
som resten af samfundet. Det er effektiviseret og monoindustrialiseret. Det har fordele. Og det har ulemper. På samme måde som borgerne i Danmark oplever effektiviseringen af velfærdsstaten.
Antallet af landbrug
Danmark er stadig et landbrugsland. Men med betydeligt færre landmænd end tidligere.
I slutningen af 1930’erne var der omkring 207.000 bedrifter i hele Danmark, i 1994 omkring 70.000 bedrifter, til antallet i 2014 ligger på godt 36.000. Dvs. næsten 1/6 af antallet i 30’erne, og en halvering på de sidste 20 år.
Videncentret for Landbrug, Økonomi & Virksomhedsledelse forventer, at denne udvikling
vil fortsætte med uformindsket styrke. Videncentret forventer, at der om 10 år samlet set
vil være 10.000 færre landbrug, heraf en tredjedel færre heltidslandbrug i Danmark.
Kilde: Friluftsrådet, årsrapport, 2014

Antallet af de små landbrug, under 30 hektar, er i samme periode gået fra omkring
180.000 til godt 19.000 i dag.
I samme periode er de store brug steget fra 1000 bedrifter til at der i dag findes næsten
8000 brug over 100 hektar i landet.
To ud af tre af disse brug ligger i Jylland.

	
   9	
  

	
  

	
  

I takt med, at det samlede antal bedrifter i Danmark er faldet gennem de sidste seks
årtier, er der sket en ændring i bedriftsstrukturen, brugene er blevet meget større.
I 1970 var under 1% af det samlede antal bedrifter på over 100 ha, mens 58% var på
mellem 5 og 20 ha. I 2012 er 21% af bedrifterne på over 100 ha, og antallet af bedrifter
med et samlet areal på mellem 5 og 20 ha er på 42%.
Med ændringen i landbrugsloven (april 2010) blev næsten alle hidtidige begrænsninger
ift. bedriftsstørrelse, arealkrav, bopælspligt og ejerskab ophævet. Det giver mulighed for
at eje og drive mere, for at have større enheder i husdyrproduktionen, for at købe landbrug uden landbrug for øje og for nye ejerformer. På den baggrund forventes det, at udviklingen mod færre og større enheder vil fortsætte, at landbrugene i stigende grad vil
ligne andre virksomheder, og at man vil se en yderligere industrialisering af landskabet.
Kilde: Friluftsrådet, årsrapport, 2014
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Beskæftigelse
Hvor landbruget i 1950’ernes Danmark beskæftigede næsten 400.000 mennesker
(hvoraf næsten halvdelen var familie og slægtninge i egen bedrift), var det i 1966 faldet
til 300.000 i den primæmadrotre landbrugsproduktion (svarende til 12,8% af arbejdsstyrken).
I 2012 var godt 62.000 beskæftiget i det primære landbrug (svarende til 2,3% af arbejdsstyrken). Strukturudviklingen i landbruget mod større og mere effektive landbrug
har reduceret beskæftigelsen i landbruget. De sidste 20 år er beskæftigelsen næsten
halveret. De sidste 10 år er beskæftigelsen faldet med næsten 30%.
Kilde: Landbrugsstatistik hos Danmarks Statistik og Friluftsrådet, årsrapport, 2014

	
   11	
  

	
  

	
  

Dyrkning
Landbrugsjorden udgør 62%, dvs. godt og vel to-tredjedele af Danmarks samlede areal
på 4.310.000 ha. Heraf er 92% marker under plov, svarende til 57% af Danmarks samlede areal. Det gør Danmark til det mest intensivt dyrkede land i Europa. Gennemsnittet
for areal under plov i Europa er 25%.
Kilde: Friluftsrådet, årsrapport, 2014

Over halvdelen af bedrifterne dyrker korn og øvrigt agerbrug. En fjerdedel af bedrifterne
er specialiseret inden for kvæg, svin og andre husdyr.
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Historisk
Landbrugets udvikling siden 2. Verdenskrig – Fra småbrug til storbrug
(Uddrag fra: Kærgård, Niels og Dalgaard, Tommy, Landbohistorisk Tidsskrift, 2014:1-2,
Dansk landbrugs strukturudvikling siden 2. verdenskrig)
Det danske landbrug lige efter krigen var præget af et stort antal små brug. Der har faktisk aldrig været flere bedrifter i Danmark end netop i 1940’erne og 1950’erne (se figur
1). Det opdyrkede areal toppede omkring 1938, men antallet af brug steg helt frem til
1950’erne som en følge af udstykningen efter 1899- og 1919-lovene. Det var den klare
hensigt med disse love at oprette husmandsbrug, der kunne sikre livsgrundlaget for den
dårligere stillede del af landbefolkningen. Det var også et led i denne politik, ved hjælp af
landbrugsloven, at lægge meget skarpe begrænsninger på mulighederne for sammenlægning og nedlæggelse af landbrug. En stor klasse af små selvejerbønder var både Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres klare landbrugspolitik, og dette ønske deltes
også langt hen ad vejen af Venstre.
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Omkring 1950 stod man med et dansk landbrug med lige godt 200.000 brug, der i gennemsnit havde hver et jordtilliggende på omkring 15 hektar. Disse bedrifter havde i gennemsnit 2,5 heste, 15 stykker kvæg, heraf halvdelen køer, 16 svin og 120 høns. En stor
del af bedrifterne lignede en sådan gennemsnitsbedrift, for det var den almindelige opfattelse, at kvægbrug, svineproduktion og planteavl hang sammen, hvis man skulle have
en rationelt drevet bedrift. Planteavlen og husdyrproduktionen hang sammen, fordi planternes næringsstoffer i høj grad var husdyrgødning, og dyrenes foder kom fra bedrifternes egen planteproduktion af roer, græs, kløver, hø og korn. En alsidig planteavl med
både korn, roer og kløvergræs var også en betingelse for en effektiv udnyttelse af jorden
ved hjælp af et systematisk sædskifte. “Man skal være tro mod ens kone og ens sædskifte”, sagde datidens landmænd.
Også kvæg og svin hang sammen. I mejeribruget produceredes først og fremmest smør
og ost; kun i nærheden af de store byer var der basis for en større produktion af konsummælk. Smør og osteproduktionen efterlod restprodukter i form af skummetmælk og
valle, og det var fra mejeribrugets start tilbage i 1800-tallet et centralt problem at få disse biprodukter lønsomt anvendt. Og det var netop, hvad svineproduktionen kunne.
Skummetmælk, der blev gjort holdbar ved syrning, og valle var ideelt svinefoder.
Når disse relativt små landbrug blev så udbredte, var det ikke kun af landbrugspolitiske
grunde. Mellemkrigstiden og de første efterkrigsår var nok den periode i hele vor landbrugshistorie, hvor stordriftsfordelene var mindst, måske ikke-eksisterende. Med andelsbevægelsens udbredelse fra 1880’erne fik de små brug mulighed for at få deres mælk
forarbejdet og deres grise slagtet på samme vilkår og til samme pris som de store brug.
Samtidig var de store maskiner, traktorer, mejetærskere, malkemaskiner og senere mal	
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kerobotter endnu ikke udbredte. Når gården, eventuelt for husmændenes vedkommende
i samarbejde med en nabo, var stor nok til et par heste, så havde man al den trækkraft,
man havde brug for, og rigeligt med billig arbejdskraft i familien i form af ægtefælle og
børn. Der var altså ikke megen fordel ved at have større bedrifter end de almindelige familiebrug.
Med 1880’ernes overgang til animalsk produktion var det desuden blevet muligt for en
lille bedrift at øge sin produktion og omsætning ved at have flere køer og grise, end bedriften selv kunne levere foder til. Mange husmænd og mindre gårde øgede omsætningen ved at købe foder og så udvide husdyrbestanden. De mange dyr blev for øvrigt senere en af årsagerne til miljøproblemer og de såkaldte uharmoniske bedrifter med høj husdyrtæthed og stor risiko for tab af næringsstoffer til miljøet.
Økonomisk set indebar de små alsidige landbrugsbedrifter også fordele. Alsidigheden
sikrede en betydelig sikkerhed i form af risikospredning.

Husdyrproduktion er karakteriseret af en meget træg tilpasning; skal der produceres flere
slagtesvin, må man begynde med at udvide bestanden af søer, de skal gå drægtige, og
de resulterende små grise skal fedes op i adskillige måneder. En stigende efterspørgsel
vil derfor i første omgang resultere i højere priser, og når så landmændene ad åre har
fået tilpasset svineproduktionen, er den for stor, og priserne falder. Det er et kendt fænomen, at der er betydelige svingninger i priserne på svinekød. Og tilsvarende svingninger findes for andre landbrugsprodukter. Men de alsidige bedrifter kunne sagtens leve
med for eksempel lave svinepriser, hvis bare mælkepriserne og æggepriserne var passende høje. Og det er ret sjældent, at alle landbrugspriser er i bund samtidigt.
Samtidig gjorde de små bedrifter generationsskiftet overkommeligt. Prisen på en sådan
bedrift var ikke højere end, at de fleste yngre medarbejdere i landbruget kunne have realistiske forventninger om på et passende tidspunkt at overtage et landbrug. Det danske
realkreditsystem gav gode lånemuligheder, og udbetalingerne var ikke større end, at det
	
   15	
  

	
  
	
  
var muligt at spare op til dem, eventuelt suppleret med lidt lån med forældrene som kautionister og i perioder statsstøttede billige lån – markedet mindede meget om nutidens
parcelhusmarked.
Landbokulturens forankring
Efterkrigstidens gård- og husmandsklasse var også i høj grad bærere af en landbokultur,
der var både folkeligt, politisk og religiøst forankret. Noget håndfast kan man som kirkehistorikeren P.G. Lindhardt (1910-1988) sige:
“Andelsmejeriets skorsten, højskolens borge og de “frie” menigheders kirkespir er i lige
grad bevægelsens symboler; uanset om man anlægger økonomiske, kulturelle eller religiøse perspektiver drejer det sig om de samme mennesker. Grundtvigianismen var og
forblev gårdmandens religion; det var en mægtig styrke at have rod i en klassebevidst
stand, styrket af økonomisk opgang og socialt fællesskab”.
Landbokulturen var i høj grad også en politisk kultur. Partiet Venstre var gårdmandsklassens parti. Ved valget i 1950 fik Venstre 43 medlemmer i Folketinget, og af disse var 20
gårdejere, og fire andre var landbrugskonsulenter eller landbrugsskolelærere.
Strukturændringerne
Alt dette begyndte at ændre sig omkring 1960. Allerede lige efter krigen vandt traktorerne indpas – startende med den lille grå Ferguson betalt af Marshall-hjælpen, og snart
faldt antallet af heste i Danmark fra sit højdepunkt i 1946 med 653.000 heste til under
100.000 heste fra 1963 og fremad. Dette frigjorde de arealer, der før gik til produktion
af hestefoder, svarende til omkring 10-15 % af det samlede areal, og muliggjorde derfor
en større og mere specialiseret svineproduktion. Samtidig investeredes der gradvist i
flere og flere, større og større og mere og mere specialiserede maskiner. Årsagerne til
denne struktur udvikling var en blanding af økonomiske og teknologiske forhold.
Økonomisk set konkurrerer et erhverv ikke i så høj grad med de udenlandske konkurrenter som med andre indenlandske sektorer.
Samtidig gik den teknologiske udvikling hurtigt. Der kom en lang række arbejdskraftbesparende maskiner, og traktorerne blev større og større. Nu har de ikke længere kun
trækkraft til at trække en 2-furet plov, men måske en 12-furet – og der skal stadig kun
en mand til at betjene den – hvis traktoren da ikke er GPS-styret og, som det i dag er muligt, kan køre helt uden fører. Selvbindere og tærskeværker blev afløst af mejetærskere,
malkepiger af malkemaskiner, der senere blev til rørmalkeanlæg og endnu senere til
malkerobotter.
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Samtidig kom automatiske fodrings- og udmugningsanlæg, og alt dette gjorde, at der
efterhånden kom betragtelige stordriftsfordele. For at udnytte for eksempel en mejetærskers kapacitet krævedes et meget stort jordtilliggende, og et malkeanlæg kunne malke
en stor besætning.
Maskinerne var ikke den eneste nye teknologi, der vandt udbredelse. Også den kemiske
industri bidrog. Husdyrgødningen blev op igennem 1960’erne og 1970’erne i stadig højere grad erstattet af kunstgødning, blandt andet i en periode af flydende ammoniak som
kvælstofgødning. Allerede sidst i 1950’erne blev handelsgødning mere betydningsfuld
end naturgødning som kilde til fosfat, og omkring 1970 skete det samme for kali og nitrat.
Disse gødningstyper var lettere at håndtere og dosere, og man kunne tilføre jorden de
næringsstoffer, planterne behøvede for at vokse maksimalt. Samtidig erstattedes den
mekaniske og manuelle ukrudts- og skadedyrbekæmpelse af pesticider, og senere fra
midten af 1980’erne fortsatte mekaniseringen og specialiseringen i økologisk og konventionelt jordbrug, samt i udviklingen af udstyr til en bedre udnyttelse af husdyrgødningen
som resultat af vandmiljøplanerne og EU’s direktiver omkring nitrat- og habitatbeskyttelse.
Landbrugspolitikken og de økonomiske rammer, den gav landbruget, har måske også
spillet en rolle for landbrugets strukturudvikling, men det er mere usikkert. Før 1961 var
landbruget et liberalt og stort set ustøttet erhverv. I 1960’erne fik man en vis støtte, og
hjemmemarkedsordninger blev etableret. Det var den såkaldte “venteværelsespolitik”.
Man ventede på at få en afklaring af forholdet til EF/EU. I 1973 kom man så med i EF, og
fra da af fik man regulerede, kunstigt høje priser på landbrugsvarer. Dette har måske
fremmet specialiseringen; i hvert fald var en alsidig bedrift med risikospredning ikke
nødvendig, når der nu kom faste, regulerede priser.
Der er også sket en meget høj grad af specialisering. Hvor det traditionelle landbrug som
nævnt lagde vægt på at udnytte synergien mellem svineproduktion, kvægbrug og planteavl, så blev stordriftsfordelene efterhånden så store, at det var rationelt at skabe størst
mulig volumen i den enkelte produktion. Det kunne gøres – og blev gjort – ved at satse
ensidigt på en enkelt driftsgren. Derved udviskedes efterhånden det blandede brug, der i
første halvdel af det 20. århundrede fandtes overalt i landet til fordel for mere specialiserede driftsformer.
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Bilag 3 TEMA – ALDERDOM OG VÆRDIGHED
Har man ret til selvbestemmelse selv om man i kraft af sin alderdom er svækket og afhængig af hjælp?
Anton er en lakmusprøve på velfærdssamfundet, på hvor solidt det er, eller hvor slidt det
er, på hvor smidigt eller hvor stift det er. Mødet med Anton kan få os til at tænke over,
hvordan vores samfund forholder sig til alderdom og pleje.
Centralt for Antons livsmod er, at han kan blive boende på gården, og at han bevarer sin
identitet og værdighed. Hvis Anton var kommet på plejehjem var han sandsynligvis gået
bort meget tidligere. Værdighed er en vigtig tematik når man taler pleje af ældre medborgere.
Selvbestemmelse, indflydelse og inddragelse er vigtige omdrejningspunkter i ældreplejen? Udgangspunktet skal være det enkelte menneskes personlige baggrund, historie og
præferencer. Svækkede ældre skal betragtes som medmennesker. Og en værdig pleje,
omsorg og behandling skal bidrage til at opretholde egen identitet.
Værdig ældrepleje handler altså om, at man kan leve ud fra sin identitet og personlighed, så længe det overhovedet er muligt. Ældre Sagen har sammen med DSR
(Dansk Sygepleje Råd) og FOA i gennem flere år arbejdet for at få politisk fokus på
værdighed i ældreplejen.
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Centralt for værdighedsdebatten er, hvordan vores samfund håndterer de mennesker, der ikke passer ind i de opstillede kasser? Anton får eksempelvis ikke hentet
skrald, fordi han ikke sætter det i de dertil indrettede containere. Men hvad skulle
der til, for at vores system kunne rumme det?
Referencer:
https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/vaerdighed
https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/vaerdighed/synspunkt/10principper-i-vaerdig-aeldrepleje#start
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Bilag 4 KONTAKTARK
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