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Forord

Dette skrift udsendes i anledning af, at De samvirkende danske Andelsslagterier, den 21.
oktober 1972 har bestået i 75 år.

I skriftets første afsnit skildres begivenhederne omkring Sam virksomhedens stiftelse i 1897,
og i andet afsnit gives et kort resume af udviklingen op til 1962.

Denne udvikling er tidligere beskrevet i bredere sammenhæng i de to jubilæumsskrifter, der
er udsendt af andelsslagterierne i forbindelse med markeringen af henholdsvis 50- og 75-års
jubilæet for stiftelsen af det første danske andelssvineslagteri : "Andelsslagterierne i Danmark
1887-1937" og "Andelsslagterierne gennem 75 år", ved A. Axelsen Drejer.

Den læser, der Ønsker et dybere indblik i udviklingen op til 1962, kan derfor henvises til
disse to skrifter og til de jubilæumsskrifter, de enkelte andelsslagterier gennem årene har
udsendt.

I tredie afsnit af nærværende skrift er givet en udførlig beskrivelse af udviklingen gennem de
seneste 10 år - op til sommeren 1972, og hertil er knyttet en statistisk oversigt.

Skriftet afsluttes med en fortegnelse over Fællesbestyrelsens formænd og medlemmer,
fol kevalgte revisorer og Fælleskontorets ledelse op til 1972.

Endelig er til brug for de, der ønsker at orientere sig om et specielt emme indenfor
Samvirksomhedens område, udarbejdet et alfabetisk stikordsregister.

Til brug ved udarbejdelsen af afsnittet, der skildrer begivenhederne omkring Samvirksom
hedens stiftelse, har cand.mag., fru Birgit Niichel Thomsen velvilligst stillet materiale til
rådighed, ligesom nuværende og tidligere medarbejdere på Fælleskontoret har bidraget med
materiale til beskrivelsen af udviklingen gennem de senere år.

København, september 1972.

O. Tvede
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Forhandlinger
om sammenslutning

Det første andelssvineslagteri, som blev
oprettet i Horsens i 1887, blev efterfulgt af
6, oprettet i 1888, og 5 i 1889. Andelsslag
teriernes Fælleskontor blev oprettet på et
fællesmØde den 6. juli 1890, da der var
stiftet ialt 15 andelsslagterier, hvoraf 10 var
i drift.

Igennem 1890'erne arbejdede stærke
kræfter for at få samlet samtlige da eksiste
rende andels- og privatslagterier i et sel
skab. Oplægget til en stor debat herom var
et skrift med titlen" De danske Svineslagte
rier - en Forklaring af Situationen samt et
Forslag", udsendt i maj 1890 af slagteri
manden, grosserer Philip W. Heymann.

Skriftet indledes med ordene:

"Svineproduktionen her i Landet har i de
senere Aar udviklet sig i en ganske overor
dentlig Grad, og med Undtagelse af Smør
ret, der endnu repræsenterer et noget større
Beløb, er Flæsk den betydeligste UdfØrsels
artikel i Danmark."

Efter nogle udfald mod andelsslagterierne,
som Philip W. Heymann påstår giver leve
randørerne en ringere betaling for svinene
end de private svineslagterier, og en kort
omtale af praktiske slagterispørgsmål, frem
sættes forslaget til en sammenslutning un
der firmanavnet: De danske Svineslagterier:

De bestBaende Slagterier skulde overdrages Aktieael
skabet til den Sum, de have kostet at anlægge, eller hvis
man hellere ønskede det, for de Beløb, til hvilke de ved en
ensartet Taxationsmaade vurderes, og for Beløbene skulde
de nuværende Eiere være berettigede til enteø. at faa
Pengene udbetalt kontant, eller til at faa Aktier til pari

Kurs, med Forpligtelse til ikke at sælge dem i Løbet
af de to første Aar, ligesom Vedkommende maatte for-
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pligte sig til ingensinde i Fremtiden at deltage direkte
eller indirekte i noget andet dansk Svineslagteri. De af
de nuværende Eiere, der af en eller anden Grund ikke
maatte kunne eller ville sælge deres nuværende
Slagterier, idet disse f. Ex. ikke godt kunde ud
skilles fra en samlet Ejendom, skulde være berettigede
til at bortleie dem til Aktieselskabet mod en aarlig Leie
afgift, som skulde ltdregnes efter en fornuftig Rente· af
Anlægsværdien, og disse EierQ skulde være berettigede
til at overtage et Aktiebeløb saa stort, som de vilde have
havt Ret til, forsaavidt de havde solgt deres Slagterier.
Men en saadan Eier maatte tillige forpligte sig til, naar
Leiemaalet ophørte, samtidig at ophøre med at drive
Slagteri virksomhed og til ikke senere paa anden Maade
at optræde her i Landet som Deltager i noget konkur
rerende Svineslagteri. Med Hensyn til Ledelsen, da skulde
Producenterne selv være interesserede i Sagen, og dette
skulde ske saaledes, at der af samtlige Slagterier skulde
vælges nogle Tillidsmænd. Disse - et Udvalg paa 5
Medlemmer - skulde have det til Pligt en eller to Gange
om Ugen at forhandle indbyrdes enten ved personligt
Møde eller pr. Telegraf, og de skulde til den af dem
valgte Formand opgive de Priser, som skulde betales for
Svinene deI1 paagjældende Uge. Ved Aarsopgjørelsen
skulde Aktionærerne først have 5 pCt. Renter af deres
Aktiers Paalydende, og dernæst skulde de, efterat et
passende Beløb af det yderligere Udbytte var henlagt til
Amortisation, deltage i Fortjenesten i Fællesskab med
Svineleverandørerne. Nettofortjenesten skulde altsaa for
deles ligelig mellem Aktionærerne og Svineleverandørerne,
medens det dog-skulde gjøres til en Betingelse, at Aktio
nærerne aldrig, foruden deres Renter, kund6 faa en større
Fortjeneste end 11/2 Krone for hvert Svin, der er slagtet
af Selskabet. Alt, hvad der blev til, Rest af Fortjenesten
herudover, skulde fordeles til de paagjældende Leveran
dører saaledes, at Fordelingen skete pr. leveret Svin, saa
at altsaa den Mand, der leverede 20 Svin, ved Aarets

Udgang vilde faa efterbetalt dobbelt saa meget som den,
der i Aarets Løb havde leveret 10. Alle de nuværende

Forretningsførere skulde beholdes paa de sammeBe
tingelser, som de tidligere havde havt.



Heymann nævner derefter de fordele, der
vil opnås ved denne plan:

1. Et forbedret svineprodukt bl.a. ved
prisansættelse efter kvalitet og afreg
ning efter slagtet vægt.

2. Besparelse af fragtudgifter ved at
slagterierne ophørte med opkøb af
svin langt borte fra deres lokale områ
de.

3. Besparelse af opkøberprovisionen,
som udgjorde 1 kr. pr. stk.

4. Forbedringer i fabrikationsmåden og

Og Heymann afslutter sit indlæg:

driftsformerne kunne komme til for

del for alle slagterier.
5. Salget af biprodukter og affald kunne

samles på enkelte hænder, så man
undgik at underbyde hinanden.

6. Regulering af slagtningerne og af eks
porten bl.a. til England, hvor man
kunne nøjes med nogle få agenter.

7. Andelsslagteriernes andelshavere kun
ne fritages for det solidariske ansvar,
"hvad der i ugunstige Tider kan være
en høist farlig Sag".

Af Ovenstaaende vil det ses, at Andelshavere kunne

blive Aktionærer eller kunne fritages derfor, ganske som

de selv øn:ske, at de ikke behøve at indlade sig paa
nogensomhelst Risiko eller noget solidarisk Ansvar, og

desuagtet kunne opnaa ikke alene de Fordele, som de
mene alt forud at have havt, men at de i Virkeligheden

faa en langt betydeligere, idet de dels høste Nytte

af de mangeaarige Erfaringer, som de private Forret
ningsmænd have indhentet, og dels faa de pekuniære

Fordele paa de mange Punkter, der ere nævnte i Planen.

Forslaget var, da det udsendtes, suppleret
med "gunstige Udtalelser" fra 25 kendte
organisationsfolk, bl.a.

Fra Formanden for Foreningen af jydske Landboforeninger
. Hr. Hammerhen-e Liittichau, R. Dm. Tjele.

:Med Tak for den tilsendte Piece undlader jeg, der stedse
har været og fremdeles er æng~telig ligeoverfor Oprettelsen af de
mange Andelssvineslagterier, ikke at udtAle min Tilslutning til Tanken
om en Sammensmeltning af samtlige Slagterier. Men jeg nærer
den største Tvivl om Muligheden af at kjøbe de større Privatslag
terier eller af at bevæge disse til at indtræde i et eventuelt Aktie
sebkab.
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Fra Formanden for Mariba Amts økonomiske Selskab
Hr. Jægermester P. Friderichsen, R., Dm.

1 Anledning af Deres ærede Skrivelse af 19. ds., vedkom
mende Svineslagterisagen, skal jeg bemærke, at jeg med Fornøjelse
har læst den samme ledsagende Afhandling, som san klart oplyser
Situationen for Øjeblikket. Hvorvidt Deres Plan med Hensyn til
Dannelsen af et Aktieselskab er formaalstjenlig, tør jeg ikke ud
tale mig om, da jeg ikke er 3llgkyndig nok, men en Forhandling
desangaaende maa ialfald være pan sin Plads.

Fra Herr Forstander A. la Cour.

Næsgaard pr. Stubbekjøbing den 21. Mai 1890.

Takkende for den tilsendte Pjece, skal jeg bemærke, at jeg
vilde finde det meget heldigt om en loyal Ordning af vor Svinehandel
kunde finde Sted saaledes som De foreslaar, men jeg m:la tilstaa,
jeg h:lr ikke megen Tro til at ret mange :lf de nyoprettede Slagte
rier gaar med, fordi jeg antager Vedkommende nærer den Illusion
at de hver har arbejdet heldigt.

Skriftet vakte stor opmærksomhed, specielt
i slagteri kredse, og gav bl.a. anledning til et
svarskrift fra forstander P. 80jsen, Gedved 
formanden for Horsens Andelssvineslagteri,
med titlen: Andels-Svineslagterierne kontra
de private Svineslagterier:

Forstander P. Bojsen indleder:

~en ærebe %orfatter ti( 6ftiftet " 'l) e banjle 6vinejlagterier",
~r. ~. )ID. &et)man, fom fefv er @:jer af 4-5 6fagterier ~er i
2anbet - ~ar fufbftænbig met i, at %fæjleprobuftionen ~os os

nu qar naaet et faabant :Omfang og en iaaban ~ett)bning, at
ben fnart fan ftines veb 6iben af 6mørprobuftionen; iffe afene
-er :Opbrætningen af Evin tHtaget i en otlerorbentHg ®rab, men
bet gar ogfaa fin ftore ~ett)bning, at vi gar fært fdv at
f{agte og farte, faa tli iffe begøver at otlerfabe benne -S'nbuftri
ti{ Ubfanbet - faa meget vigtigere er bet ba, at ~ere henne

@5ag orbne~ vaa ben for ~anbet ~efbigfte og for 2anbbrugerne
i 6ærbefesgeb meft øfonomijle ID?aabe.

~aar &r. ~. &. berfor, art for et mars )til> fiben,

velvilligt inbviebe mig i fin ~fan til ben :Orbning af %orgolbene,
fom gan nu 9ar ubgivet offenlig, fvarebe jeg ftra~, at qvis bet
funbe b e v i f e s, at be private @5fagterier ener gtJHfen fom
geljl anben :Orbning funbe bringe 2allbbruget et væfenHgt ftørre
~ e t t o u b b t) t t e af fin ~are enb m n b e l ~ f t) f t e m e t,
faa maatte bet Hbfte ovgitJe~, 9tJor tHtafenbe bet enb tJar, at
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~efo[fningen ber igjennem funbe 0llbrages ti( j'tørre ':Dl}gtig~ebog
jtunbffao eaer ti{ 6eluftt)re og aIt, ~uab bermeb følger.

~ouebfagen er imibIertib, at ber fremlægge~ ~ e u i f e l,
fom er uomftøbelige, men bette gar ~r. ~. ~. enbnu iffe gjort;

Herefter imødegår P. Bojsen med tal fra
slagteriets regnskaber påstanden om andels
slagteriernes dårligere driftsresultat og fort
sætter:

3eg fommer nu til ~r. ~. Sj.s ftore ~lan om en 6ammen=
ffutning af famtIige 2anbets 6lagterier. i:len gar i fin ~i~
uæret forelagt ~eftt)relfen tor bet geruærenbe 2lnbeI~flagteri, meR
Oleu enftemmig forfaftet j ben uar ogfaa unber ,omtale, ba
mnbeI~flagterierne fibft i forrige mar 60lbt ':Delegeretmøbe, men
geUer iffe ber uanbt ben 6temning for fig. - marfagen gerti{
er i %ølge bet foregaaenbe itfe vanftelig at gætte j man golber
iffe af at fomme inb i bet ftore 2lftiefeIffao, guor ~apitalifterne
altih uH Olive be bominerenbe. ':Det fremgaar tHftræffeligt af
~lanen. ~nbllll flagter be llriuate 6lagterier minbft % af
Euinene i 2anbet; bi~;e 6lagterier ffal inbtræbe i 6eIffabet meb
,,2Utier til pari" i %orgolb til, guab 6lagterierne ,,9ar foftet
at anlægge", uanfet, at be mulig fan uære falbne bett)belig i
~ri~. (~uab er, oprigtig talt, et forælbet 6lagteri, fom gar
faaet et n t) t 2htbel~flagteri ueb 6iben af fig, uærb?) ~eraf
følger, at be ffefte mftier uir tomme llaa be private 6lagteriejere~
~ænber, og bet er næppe ~r. ~. ~.i3 mening, at mulige ~vift=
fpørg~maal ffal afgjøre!5 llaa anben maabe enb ben i ben 6lags
6elffaber fæbvanlige, at ber ftemmei3efter mttier. 2lnbeli3principet
er fom befjenbt gmnbet llaa en ganffe anben mfftemning!5maabe.
~rembele!5: ~uab 6iffergeb gar man for, at iffe be nuværenbe
mnbeI!5gaveres mftier fælges til ~allita(ifterne? ':De maa ganffe
uift iffe afgænbes i 2øbet af be to førfte mar, men fæt, at bet
veb Ubløbet af bette ~ib!5rum fommer en ugelbig ~eriobe for
6lagterierne, faa mftierne ft)nfer i Sfuri3, guem borger ba for,
at iffe mftierne afgænbeiS ouer en lav 6fo? '1) et er breuet mig
fortalt - men berom veb .pr. ~. Sj. oebre ~effeb - at bet

netov gif til llaa benne IDlaabe, at 2li3fen~Slagteri, ber oprinbelig
var 2anbmænbeneiS, brev ~nfeltmanbi3eje. ~ænter ui 013nu, at
mftierne i ;tibeni3 2øb famlei3 paa enMte ffiiglllænbi3 .t>ænber,

taa gar bi~fe f;ele magten, og ~anbmænbene uH ba næppe faa
mere at fige ger, enb be 9ar over for ,,':Det forenebe ':Dampffibi3=
felflab". 'Ilet er over90uebet %aren veb ben 6lagi3 ftore mftte.
felffaber, at ben enfelte eUer ben enfelte ~gn mifter al fin 3nb=
ffl)bel;e eller, for at fige bet paa en gængfe IDlaabe, "fælger fin
Eelvftl)reret for en ffiet mn;er".

mftionærerne flal førft I)aue 5 p~t. og besuben 2( m o r =
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t i ia t i o n af ben inbffubte stapHal; ~vor ~ej benne fibfte ffal
være, er vel iffe nævnt i 60rflaget, men bet funbe gjærne Mive
anbre 5 p([t.; faaban omtrent amortifms ber ueb 2lnbels:
f[agterierne .. :.Det funbe altiaa blive 1 O p~t.; bertil fommer faa
Jl/2 str. pr. evin, for faa uibt ~alvbelen af 60rtjeneften fan
naa op til bette 'Seleb. .~ meglen vUbe bette nof blive ';til:
fælbet, og 2lftionærernes Ubbt)tte vilbe ba Mive meget rtmbeligt.
6lagtes ber i et mar 24,000 evin, vilbe benne ~ræmie tH
5)Htionærerne blive 36,000 Str. fomben be før nævnte menter.
:.Da mnlægs: og :.Drift!3fapital tH et elagteri paa 24,000 evin
ubgjør c. 150,000 ~roner, vilbe ber altfaa t)berligere blive at
tlbbetale til 2lftionærerne ben imuUe eum af 24 ~(tt.

:.Det fan gjærne være, at be private '5lagterier fan være
tjente meb at t)be benne efat ti[ be vorbenbe mftionærer, forbi
be gjennem ben m)e Orbning iparer omtrent en lignenbe eum
til 6ragt og Opfjøb; men for mnbelsifagterierne ftiUer bet fig
ganffe anberfebes, for bent vilbe bet fun Mive ';tab. ~r. ~. ~.
frem~æver vel, at mnbel5~averne frituge5 fOl: bet folibariffe
2lnfuar, og tilføjer, at bette i ngunftige ';tiber fan være lIen
~øjft farlig eag", men ~r. ~. ~. er en altfor ft)nbig 9nanb i
~engeiager tH, at ~an alvorligt fan mene bette. :.Der er bet
ejenbommelige veb et e(agteri, at 2ln(æg5: og :.Drift!3fapitaf er
overorbentfig lirre i iYor~olb til )Bærbien af ben )Bare, ber aarlig
omfættes. :.D'~rr. 2lftionærer bærer iffe ~hlilJar e((er lJHfifo for

mere enb ben u!3fe $tapHaf, font er brugt ti( mn(æg og :.Drift,
mebens ben fanbe lJtififo naturligoi5 nu og frembeles vil fa(be
paa 6vineprobucenterne. 2ab et 6(agteri gaa i 20 mar, faa
~ar mWonærernes lJtifHo i ~efe bette ';tillsrum været 150,000
Mr., mebene 6vineprobucenternes ~ar været 20 ti( 30 9ni((ioner.

Senere i skriftet siges:

~r. ~. ~. gjentager flere ®ange, at ~robucenterne tun
fommer ti( at beHage i 60rbe(en, lImen a(brig i nogen 6fabe" .
:.Dette h)ber overmaabe gobt, men ~vem ffa( ba bære ';tabet,
naar ber virfefig bUver noget? )Bi forubfætter en iærUg u~e(big
51lfjætning af )Barerne - fangt unber 3nbfjøbSpriS - e((er
forbærvebe )Barer m. m., ber briver et ':tab paa flere ~unbrebe
';tufinbe - er faa mftionæmne anivarfige ub over beres 2lftiers

ubett)belige 'Se(øb? ?nej og atter nej, bet vil gaa ~er faa(ebe~,
at man bæUer ';tabet veb i be følgenbe ';tiber at nebfætte
~riferne paa evin; men faa maa ~r. ~. ~. iffc tale om, at
~robucenterne albrig fan fomme i nogen efabe. 91aar en
2lftiefapita( paa en 9niUion e((er to paatager fig at bære 9Hfifo
for en aarlig Omfætning af inbtH 50 9niUioner, faa er bet
noget Ugnenbe, fom ba ~anen fpurgte ~eften: ffal jeg bære big?
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SDet burbe egenH~ være overfløbigt at ffrive om bette
ffiififo:6pørg5maa(, forbi bet i fig fe(o er faa inbh)fenbe, men
:ltnbef5fagen5 IDlobftanbere bruger ibeHg bette maaben, og bet er
iffe aUe, font fan gjennemfhte bet uoeberf)æftige bert. ~ab mi~
berfor frembrage enbnu et æ!empef; f)Oi5 et 2lnbef~flagteri var
faa uf)efbigt at tilfætte EJefe fin mn(æg~: og SDrift~fapita(, faa
vHbe benne "f)øjft farUge Sag" inbffrænfe fig tH, at man i
i'øbet af en 6ne~ mar (ob \l3robucenterne beta(e mejepenge (25
Øre) af 60inene, naar be (evereb ~5; bi~fe ~~ejepenge arene viChe,
naar be opfl'arebd, være nof til at bæfte EJere~abet

~or at unbgaa benne grueUge ffiififo ffu(be banffe 2anb:
mænb foretræfte at give ~apitaHfterne 30 v~t. af bere~ \l3enge!!
®ob Øfonomi!

Og forstander P. Bojsen slutter:

Stort fagt:
l, !l n b e r s f ( a g t e r i e r n e, faave( be værenbe fom be

vorbenbe, 9ar i 2øbet af et \l3ar 2lar flaffet ~anbbruget 10
til 15~it. ljøjere \l3ris for fin 18are enb tibHgere, og bet
et be f i b f t e $troner, vi 2anbmænb fla( (eve af.

2. m n b e ( ~ f ( a g t e r i e r n e 1)ar i famme ~ib veb ftatll
Eortering f o r b e b r e t 6vineav(en.

3. m n b e l iS i ( a g t e r i e r n e 1)ar inbf"rt ~ftegning efter
"flagtet mægt" -- ben enefte, fom er billig og retfærbig
naar ti( <!!entpe( en værbHø~ Svinemave fan veje fra 2 ti(
::.o ~h.

4. 511 n b e l iS i r a g t e r i e t n e giver beree~ntere~fenter ben
f)øjefte ~ris, fom fan bringe~ ub af ~robuftet, og aflægger
ffiegnffab berfor. •

'!lanffe ~anbbrugere maatte berfor være forunberUg bUnbe
paa bere~ eget md, naar be vHbe opgive flige ®ober tH ~orbe(
for et ftort mftieielffab, 1)t1is 2lbmintftration be 1)veden fan
overie eUer fontroUere.

Også fra privat slagteriside mØdte planen
modstand, bl.a. fra Magnus Kjær, Holstebro
Svineslagteri, som i "Et Tilsvar" bl.a. udta
ler:

Hr. Heymanns Skrift er fra først til sidst en klar Frem

stilling og Behandling af Sagen. Forfatteren viser en storartet

Forretningsdygtighed. som jeg beundrer og som kun Fagmænd

kan bedømme. Jeg vilde ønske, at kun sagkyndige Mænd
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indlod sig paa at kritisere Forslaget, for ikke at faa vilde Ideer

frem, der kun kan skade Sagen i sin Helhed. Forslaget kunde

faa storartet Betydning for hele vort Landbrug, og bør derfor
drøftes med al den Alvor, et Menneske kan være besjælet af,

naar han behandler en vigtig og alvo,rlig Sag.
Jeg har gjennemlæst de Bemærkninger, ærede Herrer

har gjort til Hr. Heymanns Forslag, men det forekommer mig

rettest at ignorere disse »gunstige Udtalelser«, som de kaldes.

Jeg finder det. nemlig latterligt, at Folk, som ikke har For
stand paa Sagen, opkaster sig til Dommer over den og an

befaler den med Ros og Gunst. Et Forslag, som det udsendte,

gjælder vort Landbrugs Vel, og bør ikke behandles letsindigt.
Der er maaske næppe tolv Mænd i Landet, der har en virkelig

begrundet Mening om disse Forhold, og derfor er det beklage

ligt, at vi her i Danmark i Aaret 1890 ikke endnu har er
hvervet saa megen Selvkritik, at vi kan tie, i Stedet fer at

give en Mening til kjende, naar vi savner alle eller de! fleste

Betingelser for at fælde en begrundet Dom.

Han slutter sit skrift således:

Hovedspørgsmaalet bliver naturligvis, om de bestaaende

Slagterier vil slutte sig til Heymanns Plan; - jeg anser dette

for en Umulighed, om ikke for andet, saa for& disse i mange

Tilfælde føre Krig med hinanden. Dersom Sammenslutningen

virkelig fandt Sted, vilde man naturligvis faa en veltalende

Grosserer paa Kjøbenhavns Børs til at lægge for med at sætte

1/~Mil!. Kr. i Andelsslagteriaktier, og anure H.igmænu vil saa

følge efter og tage Qmtent Resten af Aktieme. Derefter
vilde man i Lighed med det forenede Dampskibsselskab, der

samlede sine 82 Kaptajner under en » Kaptajn", samle alle

Bestyrere under en Bestyrer, der saaledes blev .Kaptajn" paa

den store Andelsskude, og da Pengemændene ejede Skuden

og )Penge regerer Verden«, vilde Penge ogsaa regere her.

Frihed kan ikke' erstattes .med Penge, og derfor gaar jeg

aldrig med til dette Andelsforetagende. Jeg vil ikke risikere

at miste min Frihed: at raade over mine egne Sager, og som

Kjøbmand at handle, som jeg finder bedst.
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Phillip W. Heymann havde gjort geheime

etatsråd C.F. Tietgen interesseret i planen,
og den 7. og 8. juli 1890 afholdtes et møde
på Børsen, i København mellem repræsen
tanter for andels og privatslagterierne og
landboforeningerne med C.F. Tietgen som
dirigent. Mens repræsentanterne for privat
slagterierne var ret positivt indstillet over
for den udsendte plan, var landbrugets
repræsentanter spl ittede. Andelsslagterier
nes førstemand, P. Bojsen , førte an i
modstanden mod det væsentligste indhold i
planen, som han mente ville reducere land
brugets indflydelse, og iøvrigt så han i selve
andelsformen værdier af ikke Økonomisk
art, som ikke burde opgives. Mødet resulte
rede i, at der på Tietgens initiativ nedsattes
et udvalg til at arbejde videre på forslaget
med visse ændringer, der gav andelsslagteri
erne noget større indflydelse i selskabets
ledelse og på prisfastsættelsen for de levere
de svin. I dette udvalg fik andelsslagterierne
5 repræsentanter, privatslagterierne 3 og de
almene landbrugs- og producentinteresser
blev repræsenteret af 3 medlemmer.

Dette såkaldte Børsudvalg holdt møde i
Fredericia den 22. ju Ii 1890. Her forelagdes
et nyt forslag udarbejdet af Heymann.
Ifølge dette skulle slagterierne bestå som
selvstændige enheder. Hvert slagteri skulle
vælge repræsentanter til selskabets general
forsamling, og denne skulle vælge en besty
relse på 5 medlemmer, som skulle suppleres
med et medlem, valgt f.eks. af landbofor
eningerne. Bestyrelsen skulle fungere som
noteringsudvalg. Til privatslagterierne skul
le vælges bestyrelser af de omkringboende
landmænd, og gennem et amortisations
fond skulle privatslagteriernes aktier ved
lodtrækning indløses til parikurs.

Ifølge dette forslag ville andelsslagterierne 
med 17 i antal imod privatslagteriernes 11 
få den væsentligste indflydelse, men det
springende punkt var overdragelsessummer-

16

ne, som var bestemmende for fordelingen
af selskabets aktier eller andele. Forstander

P. Bojsen vægrede sig ved at godkende
forslaget, idet vurderingssummerne for pri
vatslagterierne efter hans mening var sat for
højt.

Der nedsattes et underudvalg, bestående af
forstander Bojsen, Philip W. Heymann og
godsejer Tutein.

På underudvalgets møde den 11. august
1890 tog Bojsen påny afstand fra forslaget
og foreslog i stedet, at andelsslagterierne
købte de private slagterier og forlod planer
ne om sammenslutning. I et cirkulære
meddelte han dette standpunkt til andels
slagterierne, idet han gjorde opmærksom på
vanskelighederne ved at forene aktie- og
andelsprincipperne og på, at privatslagteri
erne forlangte en alt for høj pris (2,7 mill.
kroner imod andelsslagteriernes 1 million)
for deres virksomheder ved optagelse i
selskabet.

På et møde mellem andelsslagterierne i
Odense den 24. oktober 1890 blev dette

standpunkt godkendt, og hermed var for
handlingerne egentlig gået i stå. Philip W.
Heymann udsendte dog sit nye forslag i
december 1890 i form af " Love for Andels
selskabet: De danske Svineslagterier".

Sammenslutningstanken blev på Horsens
Andelsslagteri's generalforsamling i marts
1891 påny rejst af folketingsmand Jens
Busk, som det lykkedes trods stærk mod
stand at få vedtaget en beslutning om, at
forstander Bojsen via den daværende fælles
bestyrelse skulle genoptage forhandl ingerne
i Børsudvalget. Fra anden side blev også
arbejdet i denne retning, idet Heymann
havde haft kontakt med venstreføreren
Frede Bojsen og med folketingsmand M.P.
Blem.



Den 3. april 1891 genoptoges forhandlin
gerne i Børsudvalget. Philip W. Heymann
mødte med et nyt forslag - udarbejdet af
Tietgen - om oprettelse af et driftsselskab,
hvori overskuddet skulle fordeles i forhold

til slagtningerne. Bojsen ville foretrække et
lØseresamarbejde. Han tog direkte kontakt
med Tietgen og fremsatte i forståelse med
denne et forslag om en fælles bindende
notering med en højestepris. Heymann blev
chokeret, men kunne dog acceptere en
sådan overenskomst for 10 år under forud

sætning af, at andelsslagteriernes leverings
pligt blev opgivet, og at slagterierne offent
liggjorde årsregnskaberne.

Ved et nyt møde i Arhus den 22. april
1891 blev dette forslag suppleret med en
del af detaillerne fra Heymanns oprindelige
forslag og med en bestemmelse om, at
andels- og privatslagterierne skulle have
hver halvdelen af aktiekapitalen. Dette for
slag blev forelagt for andelsslagterierne ved
et møde i København den 10. maj 1891,
hvor der valgtes 5 repræsentanter til at
forhandle videre med privatslagterierne,
hvilket skete dagen efter under Tietgens
ledelse.

Her fik forslaget det indhold, at selskabets
kapital sku Ile deles i prioritetsaktier og
andelsaktier. De første svarende til summen
af vurderingen af samtlige slagterier, de
sidste ansat til ialt 4 millioner skulle deles
med halvdelen til andelsslagterierne og halv
delen til privatslagterierne, og inden for
disse to grupper fordeles efter slagtningen
af svin. Andels- og privatslagterierne vælger
hver 2 medlemmer til bestyrelsen, som
suppleres med 1 medlem, der vælges i
fællesskab.

Dette forslag blev udsendt til slagterierne,
og mødte voldsom protest, især fra de
"ubundne landmænd", som ikke var fast
tilknyttet noget slagteri, men dog dækkede

ca. halvdelen af svineleverancerne, og som
ved dette forslag var helt uden indflydelse
på prisansættelsen m.m. Forstander P. Boj
sen blev i aviserne stærkt angrebet i indlæg
fra overbeviste andelstilhængere. Andels
slagteriernes bestyrelser forkastede forsla
get på stribe, og også privatslagterierne tog
afstand fra det.

Man tog kontakt med repræsentanter for
de "ubundne" og anmodede landboforenin
gerne om at repræsentere disse i et fælles
møde, som påny afholdtes på Børsen den
25. juni 1891 under ledelse af C.F. Tietgen.
Da det gamle forslag var blevet forkastet,
fremkom på dette mØde et nyt, som tog
"de ubundne" med i prisfastsættelsen, og
som tillige indeholdt et forslag om at
ophæve andelsslagteriernes leveringspligt.
Bojsen mente dette ville slå andelsslagterier
ne ihjel, og ansådet ikke for gennemførligt.
Tietgens indstilling var den, at de, der ikke
ville med, kunne lade være.

Der nedsattes et underudvalg med 2 repræ
sentanter for andelsslagterierne, 2 for pri
vatslagterierne og 4 for landboforeningerne.
Tietgen havde udarbejdet et forslag som
bl.a. indeholdt en bestemmelse om forde

ling af selskabets udbytte direkte til produ
centerne, dog med en fordel for andelsslag
teriernes leveringspligtige. De tre grupper:
andelsslagterier, privatslagterier og "ubund
ne" skulle have lige stor vægt i repræsen
tantskab og bestyrelse.

I august 1891 udsendtes dette forslag, som
mødte næsten total afvisning fra andelsslag
terierne og fra nogle privatslagterier. Efter
at C.F. Tietgen i oktober 1891 havde haft
nogle resultatløse forhandlinger med repræ
sentanter for de "ubundne" landmænd og
privatslagterierne opgav han at foretage
videre i sagen.
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Samvirksomhedens stiftelse

Planerne om en sammenslutning af samtlige
slagterier var dog ikke helt skrinlagt.
Drøftelserne fortsatte rundt omkring i lan
det.

Den 15. juni 1896 kom planerne til drøftel
se på et møde i Det kgl. danske Landhus
holdningsselskab mellem repræsentanter
for andelsslagterierne, de private slagterier,
landboforeningerne og agrarforeningen.
Mødets dagsorden indeholdt rent praktiske
slagterispørgsmål som: En mere hensigts
mæssig fordeling af svineleverancerne for at
spare udgifterne til transport og opkØbere. 
Fælles indkøb af driftsmidler som salt,
salpeter, kul, wrappers, reb etc. - Kontrol
med flæskets kvalitet. - Forbedring af
salgsforholdene på det engelske marked
m.v.

En væsentlig del af drøftelserne kom dog til
at dreje sig om sammenslutning af slagteri
erne, idet forstander P. Bojsen førte drøf
telserne derhen med udtalelsen: "Den ene
ste Maade, hvorpaa man kan komme ud
over Konkurrencespørgsmaalet (i relation
til de nævnte punkter på dagsordenen) er
ved, at alle Slagterier i Danmark bi iver
Andelsslagterier". Dette kunne f.eks. ske
ved, at andelsslagterierne købte eller lejede
de private slagterier.

Disse udtalelser mødte modstand både fra
andels- og privatslagterier. Dog var der også
tilhængere, og man enedes om nedsættelse
af et udvalg med repræsentanter fra de
deltagende interessegrupper til at udarbejde
et forslag. Forstander P. Bojsen præciserede
sine tanker i ordene: "For saavidt vi altsaa

ikke kunne faa de private Slagterier og
navnlig de største til at gaa med til en
Sammenslutning, vil jeg ønske, at det maa
blive overdraget til Udvalget at præcisere,
hvorledes et evt. Samarbejde kan komme i
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Stand mellem Andelsslagterierne indbyr
des". Og senere tilføjede han: "Dernæst er
der endnu et, Udvalget kan gøre, og det er
at opfordre Landboerne til i større Grad
end hidtil at gaa ind i Andelsslagterierne".

Betegnende for stemningen var, at kammer
herre Bamer, som repræsenterede Agrarfor
eningen, sluttede sine indlæg med ordene:
"Jeg vil tillige bede de Herrer, der nu drage
fra dette Møde, om, at De ville se lyst og
ikke skeptisk på Sagen, thi det har stor
Betydning, med hvilke Tanker De drage
hjem herfra og fremstille Sagen ude om
kring blandt Andelshaverne, blandt Befol k
ningen her i Landet. Jeg kan forsikre de
Herrer, at denne Sag skal ikke komme
sejlende frem, uden at Andelsflaget skal
vaje på Stortoppen, og derfor vil jeg lægge
Dem, mine Herrer, meget paa Hjertet at
vække Stemning for Sagen ude blandt
Befolkningen, thi jeg tillægger denne Sag
ganske overordentlig stor Betydn ing".

Inden for andelsslagterierne førtes drøftel
serne efterhånden mere hen på en tættere
andelssammenslutning. Man Ønskede et
stærkere organ end det i 1890 oprettede:
Andelsslagteriernes Fælleskontor.

Dette kom således til udtryk på et møde
mellem jyske andelsslag~erier i Aarhus den
12. juni 1897, hvor proprietær Erichsen,
NØrresundby, og proprietær P. Bjerre, Ran
ders, iflg. referatet "anbefalede at faa
Fælleskontoret bragt ind under mere be
stemte Former, navnlig med Hensyn til
Afholdelse af Møder og Generalforsamlin
ger, idet man mente dermed at fremme
Samarbejdet betydeligt - og der vil altid
være nok at forhandle om". Forstander P.

Bojsen "ansaa ikke det foreliggende Forslag
for egentlig at bringe noget Nyt, og mente i
det Hele taget ikke, det var nødvendigt at
afholde MØder med bestemte Mellemrum".



Man drøftede flere praktiske slagterifor
hold: "Den overhaandtagende Majsfodring 
ensartet Sortering og Regler for Vejningen 
dansk Notering og fælles Salg af Flæsk i
England - en ny Route Esbjerg Parkeston"
og meget andet. Mødet sluttede med, at
man vedtog et foreløbigt "Udkast til Ved
tægter for De samvirkende danske Andels
Svineslagterier". Udkastet blev man enige
om at udsende til samtlige andels-svineslag
terier tillige med indbydelse til mØde, "som
afholdes i Aarhus på Den folkelige Forsam
lingsbygning d. 8. juli kl. 5 Eftermiddag".

På dette mØde, hvor 22 slagterier deltog,
gav formanden, P. Bojsen, "en Fremstilling
af Maalet for Fælleskontoret. Taleren ind

rØmmede, at det ikke var store Ting, der
endnu var opstået, hvilket for en stor Del
havde sin Grund deri, at der kun var
Halvdelen af Andelsslagterierne i Organisa
tionen". Efter en kort omtale af: "De

opnaaede Flæskepriser i England - Samar
bejdet med Landhusholdningsselskabet
bl.a. om Uddannelsen af en Konsulent - og
Etablering af Fællessalg i London", sagde
formanden, at der "havde ogsaaværet gjort
Forsøg paa at faa samtlige Slagterier til at
gaa op i en hØjere Enhed. Det viste sig
imidlertid snart at være umuligt. Men der
opstod da den Tanke at danne en Sammen
slutning af Andelsslagterierne - særligt med
Hensyn til Etablering af Fællessalg i Lon
don. Taleren maatte dog udtale som sin
Opfattelse, at Slagterierne endnu ikke var
modne til en Sammenslutning i den Grad".

Proprietær P. Bjerre "Fremhævede den
Magt Andelsslagterierne besidder. Man skul
le arbejde videre i den Gænge, der var
begyndt og ikke afskrække( selvom alt
ikke opnaas strax. Der bør nedsættes en
Bestyrelse, som kan forhandle med Rigsdag
og Regering og optræde med Myndighed".

På godsejer Ahlmann's opfordring oplæste
direktør A. Hansen et forslag til sammen
slutning af samtlige slagterier, udarbejdet af
det i 1896 på mØdet i Landhusholdningssel
skabet nedsatte udvalg. Det var hensigten at
lade udkastet uddele til samtlige andelsslag
terier og så sammenkalde til et møde i
Odense.

Efter en kort pause oplæstes og drøftedes
dernæst det på de jyske andelsslagteriers
mØde godkendte udkast til vedtægter for
andelsslagteriernes samvirksomhed. Der
kom forslag bl.a. fra proprietær Th. Bang,
Odense, og fra forstander P. Bojsen om at
udsætte vedtagelsen af udkastet til mødet i
Odense, men P. Bjerre, Povl Sams (Hol
bæk), N. Poulsen, Nørrebjerg (Esbjerg) og
M.P. Blem (Rønne) gik stærkt ind for, at
man vedtog udkastet til vedtægter, hvilket
skete. Samtidig valgtes et forretningsudvalg,
som skulle fungere indtil Odense-mødet.

Forretningsudvalget kom til at bestå af:
P. Bjerre, HØjstrup (Randers)
Poul Sams, Svendsbjerg (Holbæk)
J. SØrensen,Saksager (Hjørring)
H. Frederiksen, Slimminge (Køge)

På Generalforsamlingen i Odense den 21.
og 22. oktober 1897, hvor der deltog 24
andelsslagterier, drøftedes uden for dagsor

denen et fælles blad: "Andelsslagteri Tiden
de", som allerede blev benyttet som med
lemsblad for en del af andelsslagterierne.
"Forsamlingen udtalte sin Tilslutning til, at
Bladet udvides til at omfatte saa mange
Slagterier som muligt". Første dags mØde
gik iøvrigt med drøftelse af: "En officiel
Bacon-Notering - en Fedtnotering - fælles
Salg, eventuelt fælles Fabrikation af Blod".

19



\et\et.
\00''''

•••4'
~."tc\\f,t' 'iJ,.\\~et''i>· "",,'It.t'"4.t~ \o<''\:< •••.4.'

., ",... •• ",ø'" ,p.\""
,,,.t' ,••0' \" o"

. tt\." ••" ••. to"t'O 1),p.4"·o

. e\ at ~\O ',),\\Itctct . •••nIeren ()ar. bet llbar~

\\4"· c~,'/,c<c\ •.••4. ~ ~'iJ.1. ~ "lIl ~tbtægler "g 1 btt I)de
\\ ••t ",.. ~ .o'\te~·~ ~rorberebt iSngen innlcbe~. at tt itort.". ~ o·w ~'

. ",•.•' \ ~~o. .cr Wlobe IIItb 9Iepm'fentnnler iro inmllige\\4' .••.t.· ~ "e~ . ~nbel~illlgtnier .f~nb, '*jolbe~ lil @;noen~
~ ~ . enbeltge ~ig"relle. ~ette \DlLlbe blell "fo

ll"lbt i [bn';e ben 21. "O 22. [fo
lob e r.

l1er URr IIIObt ca. fil) 1ldegertbe ~

!8eitl)relfc~mebltmmcr "g ~ireltortr - 'irll

inlt 2:1 ~lnbd~ilngtcrier. :lJlL,bet lebebe~ oi

I\bunlg,t~ ~"rlllnnb, lj!. !8icnc. lIll bcr unr

glIb '6temning f"r IEtllllnltnilntning. ~er

bleu illurigt it'r~nnblet pnn <ill'llllblno ni

iølgenbe ~Ilg~"rben:

1) [preltelle 'ni en officiel %11"ing for

bnnjl tjlæjl. ;Inblebet ni !8 i e er t.
2) 3tl'Ue~""tering illr prim., bnnil !8læreo

iebt. 1lireflllr ~I i el i e n, o\>jllning.

Hl ~tl'UeiloiSnlg, euentnelt iæUe~' tjobrilno

tion ni!81ub. (\\øb~ejer l! tl \li n e \I.

\10Unnbborg.

4) Auto·Care. !!irrfll'r ~ln I j æ r. ~lorw

6Ilnbb~ ..

5) \lIul~centrer. lllantbeier iE n m~, .\101bæ!.

H) Si'øbqpon. 1lirdtot;l u n g tI i en, ~Jl,,~o
tilbe.

7) 610gteriloll;n!ent. llirdll'r ~l i e l f e n,

,pjotring.

!!er ione~ ell liulig 1)i~lll~ii,11l lIm bi~le

6P,'rgilmnal, "g ber bleu lIebtngel !Refohlo

tioner, [om OI;gioer monltt il'r bet ~rbeibe,

ber illll nbi,lreil pnn bt ;"tileUige L'mo
rnaber.

• \llnbelililngterk~ibenbe" oil ienne lomme

til at be~nrtble bi~ie @;pørgilmnal. .Uer

Ifol bet blol ilnl'~ fait, nt ~oreningen :

.:te inmoitfenbe bnllite \lInbeliI>

6 o i IIti l n g t e ri er· er bnnnet. nt bell ~nr

i"nben ~ililutnillg im nUe \llnbel~ltngteo

rierne I'nn tre n,,'r:· Sl'olbing, mo~nebinnb

og tlogell;e, og nt be t,' i,lrlte "i biilje

rmeligoi~ i en nær tjremtib ilutte iig til.

~i, ~
~nt ,/ ,.~. 4· ..,.rfeb.
'hP' .• uregelmæilfig ~ bet iibite \lIoeil lib ~or ber ""'ret

og~ Ol •• ; ben nooebe ,pøjbeo megen Zale om 60mmellilutning af be

punhel ..,:1, Ilemlig 21,IIH9 6tfr. lf~> bonIfe 610gterier, jnort poo en 9Jloobe,

patten tit ~Iorge, fom "",fmtligft ~or be> Inort poo en onben. \!lIabene ~or ~nft en

ftnnet ai @rife, er iffe løbet ~oiere op enb !Dll\'ltgbe Wotitjer, og ber ~or "",ret inn

til cn. 10,000 lEtIr, e! enfelt ~nr. lf~poto mange ~orflag fremme jaa at ~o(f, ber

ten til 6nenig et gnnfte bd~bningilløil. iffe iølger ;,ogenlunbe meb, Ifnl ~noe' onbt

~eb anbre Drb .pam~urgil 9Jlaro ueb at rebe bem ub frn ~ueranbre.

feb ~ar fpiltet ,pouebrotle1l og man ~i ilol i M'ort~eb følle at nare 6pørgilo

~ane oæret bet uejlebenbe for be I moale!.

D p b r æ t t er e: f o m ~ a o e e ~ p o r t er e t I. ..~e"fI •• teritr.e' iJorUe.r •• t.e.
leuenbe 601n. . l1er ~ar i i1ere War beftaatt !Snmarbejbe

. !Bor Ubiørfel aj ~lælf ~nr 1m en meUem ~enueb en ~alo 6ne~ ai be ",lbfte
tinge \!leg~nbelfe t 1852 (I ,639,:{5fJ ~b.) ~nbel~ilagteriet. l1e ~ar ~oft e! ~Ueiltono

ar&ej.be! fig gnnlfe langjomt og tibt uregdo tor, [om ~ar lI,"btaget be!aiUetebe Dpll)il>

mæill'gt op IIIbhl 18HH, b~. ben naat 20 ninger fra ~oen enfdt 61agteri, og [om

~la. \Ilb., nltn berefter ,h:er ben ltIeb paa iilrnnblog af biilfe Opl~ninger ~nr

nuenbe ~nrt .fra 1887,. inbtil ben i 189,. ubarbejbe! intertilfonte I1geo, 9)laaneb~o "g

naar 121 9Jl,U. ~b,. -\Jontbnrg, 9lorge og ! \lIat~berl'lninget. :ile ~at Ijnit en ~aeilo

6uemg ~n~ ni og hl IJCtre! o~ gobe Si'nno noteting, og be ~ar ~aft (TæUeilmøber en
bet, men "ben 1865 ~ar lfnglanb "'net eUer i1ete lllange aadigt. .

ol ben bebfte "g 1Iaunlig eftet lH8i, ba 1!nn e! faabnnt 9)l"be i ~(nr~n~ ben 8.

æ~pone1l bertil ftiger eftet en lorbollfenbe ~uli i ~nr iremfom bet im be tre 1Iorbo

9Jlnoleftof. j~lle Wnbel~flagtetiet -\)jorring, 9l.>6nnbb~

ol)oueb reln l tn tet er " l t f a n b ett t, "g ~anber~ motinerel 30rfing til en 6nmo

.a t il a m b u r g i n b t it 1 8 H7 ~ar o æ re t menflutning ai I,:n oibt muligt nUe bonffe
n o li ,p a Ue b m n tf e b, o g n t æ n g IIIn b, Wnbel~ilngterier. .\1ofrt enfelt 6lngteri

p n a ~"i iI ~ a tf e b u i f n n f m n n t jfulbe be~"lbe iin iulbe @;d"ft",nbig~eb abllh

"n n b e n t b e ib e t o ø i n b f r li 1 8 li ", lui ubejfaaret. enmarbejbet Ifnlbe f,'m

bereiter er bleuet bet. gælbe iorjltUige O,'goOtt ubabtil.

20



På andendags møde fortsattes med drøftel
se af: "Autocu re - Svineavlscentre, Kødeks
porten og Ansættelse af en Slagtericonsu
lent". Endelig bekræftedes vedtagelsen på
mødet den 8. juli af vedtægter for Samvirk
somheden , og der valgtes bestyrelse. Pro
prietær P. Bjerre blev valgt til formand og
gdr. J. SØrensen, Saksager til næstformand.

Fællesbestyrelsens første mand, proprietær
P. Bjerre, har (en del år senere) skrevet en
beretning om begivenhederne, der førte til
Samvirksomhedens stiftelse. Hans person
ligt prægede beretning giver et interessant
billede af de tanker og følelser, som han 
og andre af andelsslagteriernes pionerer 
nærede i de år, da grundlaget for det stærke
sammenhold blev skabt. Fra hans beret

ning, der begynder med de strandede for
handlinger om sammenslutningen i
1890-91, citeres følgende, der vedrører
begivenhederne i 1897, som han oplevede
dem:

"Der blev nok nogle Gange mellem 1890 og
97 gjort nogle Forsøg paa at faa truffet
A f taler mellem Andelslagterierne og Privat
slagterierne men uden Betydning. Først paa
Aaret 1897 fik jeg Underretning om, at der
var noget alvorligt i Gære. Som Formand
for Randers Andelslagteri var jeg paa den
Tid stærkt optaget af at føre det frelst ind i
den nye 7-aarige Periode, og jeg var tillige
stærkt optaget af at faa Jydsk Andelsfoder
stofforretning oprettet. Men heldigvis for
Andelssagen kom der, saa vidt jeg husker i
Maj Maaned en Meddelelse i Bladene om, at
der en bestemt Dag skulle afholdes et Møde
i Odense, hvor den udklækkede Plan om at
sammenslutte alle Slagterier i et stort Inte
ressentskab skulle lØbe af Stablen.

Nu blev jeg som sagt ængstelig, og de
Oplysninger, jeg i en Fart kunne skaffe mig,
gjorde mig endnu mere ængstelig.

Planen gik ud paa følgende i Hovedtrække
ne: Alle Slagterier skulle slaaessammen i et
Selskab, hvert Slagteri skulle takseres for
sig, og for den Sum, som kom frem ved
Vurdering af Bygninger, Maskiner og Slag
teriets hele Driftsmateriel, blev der udstedt
et Interrimsbevis, der senere kunne ombyt
tes med Obligationer, Andelsbeviser eller
rede Penge. Der skulle saa vælgeset Repræ
sentantskab og en Bestyrelse, og denne
Bestyrelse blev saa den egentlige Ledelse af
alle de Slagterier, der var i Sammenslutnin
gen.

Jeg kunne straks se, at denne Plan bød paa
mange Fordele, og jeg fik at vide, at
Agrarforeningens Præsident, Kammerherre
Barner og Poulsen, Nørbjerg, der sad i
Bestyrelsen for Esbjerg Andelsslagteri, og
en hel Række ledende Mænd var vundet for

Sagen, og der iblandt flere Formænd for
Andelsslagterier, og jeg fik ogsaa Brev fra
Ahlmann, Langhalt, der var Formand for
Repræsentantskabet for Aalborg eller
Nørresundby Andelsslagteri, om endelig ik
ke at gaa imod den Plan. Jeg blev mere og
mere ængstelig, og jeg blev snart klar over,
at det var alt for risikabelt at løbe an paa at
støtte Sagen ved Mødet i Odense, der
maatte et Modtræk til, og det gik da op for
mig, at der maatte laves en fast Sammen
slutning inden for Andelsslagterierne. Det
vi havde, var i Virkeligheden ingenting, der
var et Kontor i Horsens, som sendte os
nogle statistiske Oplysninger, og vi betrag
tede Bojsen som Formand for dette Kon
tor, men vi .havde hverken Love eller
Regler, hvorefter vi kunne optræde i Fæl
lesskab.

Men hvorledes skulle jeg faa dette lavet i
den korte Tid, der var levnet mig, til Mødet
i Odense skulle holdes. Der maatte handles,
og det hurtigt.
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Jeg skrev til Direktør M. Nielsen, Hjørring,
at jeg kom til ham Søndag Eftermiddag og
til Eriksen, Skudsholt, der var Formand for
Bestyrelsen i Nørresundby, at jeg ventede
at træffe ham og de to andre Bestyrelses
medlemmer Mandag Eftermiddag i Aalborg.
Jeg rejse Søndag Morgen fra Højstrup, og
om Eftermiddagen gik Direktør Nielsen og
jeg ude i Svanelunden i Hjørring rundt om
Dammen mange Gange, medens jeg forkla
rede ham, hvilke Opgaver, Slagterierne skul
le tage op, og hvordan Lovene skulle
formes. Han var villig til at bistaa mig, alt
hvad han kunne. Jeg ønskede at forelægge
min Plan først for de jyske Slagterier, og jeg
ønskede at Hjørring, Aalborg og Randers
skulle være Indbydere til et Møde af de
jyske Slagterier. Om Mandagen tog Direk
tør Nielsen med mig ud til Jens SØrensen,
Saksager, der var Formand for Slagteriet,
og han gik efter Direktør Nielsens Opfor
dring med til at være Indbyder. Om Efter
middagen havde jeg Forhandling med de 3
Bestyrelsesmedlemmer i Aalborg, og de gik
ligeledes ind paa at være Indbydere og delte
min Opfattelse af Situationen helt igennem.

Jeg lod saa Indbydelsen afsende til de jyske
Slagterier. om at give Møde paa Jernbane
hotellet i Aarhus, og de gav alle Møde.

Jeg havde nu lavet et skriftligt Lovudkast
og skitsere t de Opgaver, vi burde tage op,
og samtidig oplyste jeg om, at der var vel en
Fordel ved Sammenslutning mellem de
private og Andelsslagterierne ved at blive fri
for den Konkurrence, der nu var, baade ved
Salg af Flæsk og Modtagelse af Svin, men
der var den Fare, at Obligationerne temme
lig hurtigt ville flygte fra Landmandens
Haand og over i Kapitalens, og saablev det
Landmanden, der kom til at betale Gildet.
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Formanden for Esbjerg, Lars Mose, var ret
uvillig stemt over for mit Forslag, og
Formanden fra Kolding, Buch, gjorde ogsaa
Indvendiger, og P. Bojsen tav helt stille,
men til sidst gik dog alle jyske Slagterier
ind paa at lave den af mig foreslaaede
Sammenslutning under Forudsætning af, at
de andre Andelsslagterier i Landet ogsaagik
med.

P. Bojsen foreslog nu, at jeg blev Formand
for et foreløbigt Forretningsudvalg i Stedet
for ham. Jeg sagde, at det var unødvendigt,
han kunne udmærket dirigere den nye
Ordning, naar vi var enige om Planen, men
han holdt bestemt paa, at det var bedst, at
jeg blev Formand. Jeg gik ind derpaa under
Forudsætning af, at hans Søn, Frede
Bojsen, flyttede til Randers.

Der blev ringet til Horsens, og da Frede
Bojsen var villig til at flytte til Randers, tog
jeg mod Valget. Jeg bad Direktør Mads
Nielsen, Hjørring, om næste Søndag at
komme til mig paa Højstrup for at hjælpe
mig med at faa alle Papirerne i Orden.

Det første F. Bojsen fik at bestille, da han
kom til Randers, var at udsende Indbydelse
til alle Andelsslagterierne i Danmark om at
sende Delegerede til et Møde i Industriho
tellet i Odense den og den Dag - det var 2
dage før det Møde, som var berammet af
Kammerherre Barner med flere, skulle fin
de sted. Desuden skulle F. Bojsen faa Love
og Dagsorden for Mødet i Odense trykt og
omdelt.

Alle Andelsslagterierne var fyldigt repræ
senteret, de fleste med 3 Bestyrelsesmed
lemmer og DirektØr. Svendborg Slagteri var
ikke indbudt til Mødet, da det var halvt
Aktie- og halvt Andel, men kom inden
Mødets Begyndelse og bad om at være med,
hvilket jeg gav Tilladelse til.



Jeg ledede Mødet og gav straks den Medde
lelse, at alle Punkterne paa Dagsordenen
ville blive behandlet efter Reglerne for 2
Behandlinger, det vil sige, at først drøfter vi
Spørgsmaalet, og ved 2. Behandling kan der
stil/es Ændringsforslag, saa der skal ingen
Overraskelse finde sted. De Herrer skal faa

Tid og Lejlighed til at tale sammen og
drøfte Forholdene, inden Afstemning fin
der sted.

A t der var mange Tilhængere af Kammer
herre Barners Planer, var ved Begyndelsen
af Mødet tydeligt at mærke, og det vil
altsaa sige det samme som, at de af den
Grund var nødt til at være Modstandere af
min Plan eller Andelsslagteriernes Sammen
slutning. Blandt de ivrigste i den Retning
var Formanden for Roskilde Andelsslagteri,
Folketingsmand Roslev, og han var ogsaa
den farligste, fordi han nød meget stor
Anseelse paa Sjælland. Og blandt de særligt
ivrige Modstandere var ogsaa Formanden
for Kalundborg Slagteri, Godsejer Lawaetz.
Han var saa ivrig, saa han flere Gange
prøvede paa at tale, uden at det var hans
Tur, saa jeg maatte standse ham med et
Ti/raab: "Undskyld Herr Godsejer, De har
ikke Ordet endnu". Det var lidt mærkeligt
for os begge to, jeg havde været Forvalter
hos ham og havde stor Respekt for ham.

Det var forøvrigt en meget interessant og
spændende Debat, der fandt Sted, men da
den første Dags Debat var sluttet, og de
Herrer Delegerede havde talt med hinanden
om Aftenen, var det ved Forhandlingerne
den anden Dag let at mærke, at Stemningen
var gaaet helt om i Favør af Andelsslagteri
ernes Sammenslutning.

Ved 2. Behandling af Lovudkastet og de
andre Punkter paa Dagsordenen blev der
ingen Ændringer stil/et, og alle Forslagene
blev saagodt som enstemmigt vedtaget.

Valget til Bestyrelse, der foregik provinsvis,
gik ogsaa fredeligt.

For Øerne valgtes Folketingsmand Blem og
Godsejer Lawaetz og Forpagter Garde ved
Faaborg, Fyn, for Jylland Gaardejer Søren
sen, Saksager og P. Bjerre, Højstrup; de to
Direktører, der skulle vælgesblev Christof
fersen og M. Nielsen.

Da den valgte Bestyrelse samledes om
A f tenen for at konstituere sig, valgte den
mig til Formand og Blem til Næstformand.
Nu var De danske Andelsslagterier organi
seret i en stor og kraftig Organisation. Jeg
har sagt og siger endnu, at det er den
stærkest økonomisk sammentømrede Orga
nisation, vi har i Danmark, og jeg har alle
Dage glædet mig over, at det under disse
vanskelige Forhold og i den korte Tid, der
var at arbejde i, lykkedes mig at faa lagt
denne faste Grundvold. Hvad jeg præste
rede i denne Maaned af Tankeudvikling og
Handlekraft, har jeg altid regnet for min
største Mandomsgerning'~

De godkendte vedtægter for

De samvirkende danske Andels-Svineslagterier

havde følgende indhold:

§ 1.
Slagterierne vælger et Repræsentantskab,
bestaaende af 3 Repræsentanter for
hvert Slagteri, og disse danner General
forsam lingen.

§ 2.

Til at lede Foreningens Anliggender
vælges en Bestyrelse, bestaaende af 5
Repræsentanter, valgt blandt Slagterier
nes Bestyrelsesmedlemmer, som supple
rer sig med 2 Direktører. Bestyrelsen
vælges for 2 Aar ad Gangen (Direktører
nes Valg gælder dog kun for 1 Aar)
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saaledes, at der afgaar 2 Medlemmer det

ene og 3 det andet Aar (første Gang efter

1 Aars ForlØb afgaar ved Lodtrækning 2
Medlemmer).

Bestyrelsen vælger selv sin Formand og
bestemmer Foreningens Hjemsted.

§ 3.

Til at varetage de enkelte Landsdeles
Interesser (eventuel Fastsættelse af Note

ring) kan Generalforsamlingen nedsætte

Udvalg, som hver Landsdel vælger for
sig.

§ 4.

Generalforsamlingen, der er Foreningens
højeste Myndighed, afholdes hvert Aar i

sidste Halvdel af Marts Maaned, hvor
Regnskabet, der sluttes 1. Januar, frem

lægges til Godkendelse, og hvor der vil
være at foretage Valg af Bestyrelse samt
tage Bestemmelse om, hvor næste Gene
ralforsamling skal afholdes.

§ 5.

Vigtige Sager, som ønskes forebragt til
Drøftelse paa Generalforsamlingen, maa
tilstilles Formanden inden 1. Marts.

§ 6.

Slagteriernes Direktører har Adgang til
Generalforsamlingen, men er kun stem-

meberettigede, saafremt de er valgte til
Repræsentanter.

§ 7.

Extraordinær Generalforsamling kan af
holdes saa ofte, Bestyrelsen finder det

nØdvendigt, eller naar mindst 3 Slagteri
ers Repræsentanter ønsker det.

§ 8.
Foreningens Udgifter fordeles paa Slagte
rierne i Forhold til det Antal Svin, de har

slagtet, og Beløbet opkræves en Gang
aarligt.

§ 9.

Indmeldelse kan ske til Bestyrelsens For

mand; Udmeldelse kan kun ske skriftligt
med 1/2 Aars Varsel.

§ 10.

Formanden sammenkalder til Bestyrel
sesmøde saa ofte, han finder det nØdven

digt; envidere afholdes mØde, naar 3
Bestyrelsesmedlemmer Ønsker det.

§ 11.

Forandring i disse Love kan vedtages
med 2/3 af de afgivne Stemmer.



Resume af udviklingen
fra 1897 til 1962

De første år-1897til ca.1907

Drøftelser af fælles problemer inden for
andelsslagterierne var begyndt allerede før
oprettelsen af Fælleskontoret i 1890. Med
Samvirksomhedens stiftelse havde man fået

"en stor og kraftig organisation", som
kunne danne den "faste grundvold" for den
videre udbygning af samarbejdet, og der var
- som det blev sagt af proprietær P. Bjerre 
"nok at forhandle om".

I det efterfølgende søgesudviklingen kort
fattet belyst - især gennem korte referater
og citater fra fællesbestyrelsesmØder og fra
delegeretmøder. Den, der ønsker et dybere
indblik i og en sammenhængende skildring
af denne udvikling, kan henvises til de af
andelsslagterierne udsendte to jubilæums
skrifter: "Andelsslagterierne i Danmark
1887-1937" og "Andelsslagterierne gennem
75 år - 1887-1962" ved A. Axelsen Drejer.

På Fællesbestyrelsens første to møder - i
Aarhus 8. november og i København den
17. og 18. november 1897 - fortsatte

tidligere indledte drøftelser om forbedring
af eksportforholdene og af den indenland
ske transport - indførsel af Yorkshiresvin
fra England til danske svineavlscentre - og
ansættelsen af en slagterikonsulent. Man
enedes om affattelsen af skrivelser til rege
ringen, til D.S.B. og til D.F.D.S. m.fl. og
disse henvendelser gav snart resultater i
form af forbedringer og af statstilskud til
forskellige formål.

Slagterikonsulent, cand.polyt. C.J. Madsen
blev ansat under Samvirksomheden pr. 1.
november med en årsgage på kr. 3.000,-.
Rekvirenter skulle betale kr. 8,- pr. dag
samt II. klasses billet. Til gagen blev senere
opnået statstilskud.

Man drøftede endvidere indsamling og be
handling af blod, indberetning af fedtlagre
og en fælles notering for fedt samt en
fælles notering for svin.

Andelsslagteriernes bidrag til Samvirksom
heden for 2. halvår 1897 blev ansat til 1/2
Øre pr. svin. Bestyrelsens honorarer ansattes
til 10 kroner pr. dag samt II. klassesbillet.

25



<cf1u~
~,t'f'd-/~u

ff"IM~_
@P-,/n "rfL,";! "/'"~~ af·~afM.yuh.k,..:l/7,~>hJutfHxu/

~p C'r;;,~/"U_.!.dr

,,,~t"Uld/a/d>f.Y;"u-kA'dd7m.d4djtaa~J~
.'1.u.t..', ,e+h/JlJ 1Tn4~-<",_.M/,~e;rw7"1'2"

rJtvtlj'f

.y.% + '1trMJ<ku:..u/1'::~~:'::::;:~~;~;;::k4_?if~--:!::r,j
J....lwof/'/jI'X_,-c 1M OOC.:{{ ICOOOIJJ{ fI'''''e/~e,r.."/Xø,l'-'.&..d-::;;:::~ ( :.r.J,u IN~-',Jd~i,

e#~du-._Jt.,u'~",,",- ~
!)~<."Å

pf,.-t:St?('('{);&'"6,, ,~.~Y.••/"~.:?(!I(J('~w __M.~_.3.i%I"'.f/fI"I.t$ ••••••"~TMJ~ ,"~c
. C.z

,.S~OOO.:«'Jj'C'(J{J.'%.du~.J!4 %/"--'..#
l~.;:,§,- .1)"7«"

1,',L'!5",{
Iti,zl"7u .?~~M'Md-2~'.fi..JaC{1(j.~-"';ch'7n ..1{.~('U'Hvd'~,......,l't.-f.u ltry,.. e# ---~._---- ,

f~
,x..u.k:,,,dJ.t/% tf~~ ;<;f/,'1"" 2 (1'" . .....,,~.3 ,13aooo.x:. /{Jccoc.:f{.

J% ul'74 ( Jef'.da-t
Ydd'/,,'o-ue ___al/r<b:I''''{'.lY}~e'~",!Ud:lwJ,/y."~.u4,,,,fl:.'+>tdd",-n

jlIY'~"
1~6,ø.dd,_t,I'''r ,lU ••

0/cØ"',",
la&ooo"fi.

I06(/OO.;e;. ,,,
U.lJi}av4M'"!i.••.,,3_"2,Ø1"-.e'w.i""' ••••••c

I:-i./:-':",(' .~./

,II,,?,
c

/;O{l(lc~~I
it.f {/{!{/ .;t{

.f6000.~~~ 1'7'0 '_~~';~-:Y.'{;
/;r;t;"'''lUtlr $%

:J,;,./e'~'~MYdd.'1-12t2f/r.e- "n~'#N~'~.

10~0.J.,

f':",1' Æd, .Y"I,e./o/m
J;r"

$/_,{~ •.9'J-I
.Y"-t_-t.~
~Vl4l~'l-01 ~ /:12 'j"c

f' /IY (JOO.'~
~"

YGwo.:f{.
J,a4 "~.(,,7JiJ,,:Æi-

:JjrtW~UA_J6"Jk% "",".~e,~,~

ntJY
~~::~~' 2~·;,:~(k!Ud.~=.«

U..!,'ifwJ!I-d_ e;'r- / (IN ~, /(, /j;')" ()f)(J • :g: }Jooo.K ,'f,hv'Mvf.,/% ~'rL~
•.t",.2(j(/O".tl,,~

~""""_//..-"""'.t>.u

1'''rY

1~,<f;. .J(}Ot7f!";; .,~'!c,Y~/:6~'t)
j~~~'~~:0<'C

J"'J-tllf, .1;"1"""" %fu""~c
ZJO(J(,,"f{

,j{)('Ov.:K~::C;"i~{I('h. +% /1::~--tU~M""".-I,. 1".,! /!f_,"
ItJ:lju J:;"""ndir-

'7,~d_,";~ '!jU{ :K,~.(U-dd ",'lA _____ ~_

7tÆu~4r,

J. ')Å!I~
IUM(!.X
JYCOO:'f(/ ~t.t.1/1 øtr ".."t

y:.td:f,_eku
,,)';,f-r_.u~

r~t.,'J/a"'uu ...;-/ t;dfJl i/;{;;"l :"2j"J,I'.t,/ .'h'u.:...d;'!;uunda .';(......,;!!L,+"':-I"UJ..7"",,_

•.. '7''''',(:/

I1"'IJIJt'.'1C 1'b'l;,;'t"7 ry
"T,(,•. '1m43%/MI

y:..t"?~d,uuJtl~~ 1"'00

IOj:OCO~ ~4rÆ.bU..t:1% •••.~1 .tfj~uf$ •..d~.'f:."-Æ--t $wJ
':7 ,.lAt..__~4Jh"/"

-''--''#''(/1

:r;./U'~"('<,
:f"'4/,~da.to1(

ff.:.u:.3fl.nl,<1.4.,1."'1!." /{'!I;!,,,9'1.(J(JfJ.:t;
,,5(!OooY.

fY, "1/.J(J{1(J..r1 tUU~~t.,*'--~~..f,1:u~ut.-:,:/ ,-j -'7'"

• !.fat" /{' a;"'" ,%r.d'f
/(':t,,~~ .~_ø ..,-/f/16

1'!;1f-
I,fC ctJ(J.:f{.

I(lC(I'{70X
{.•• -ftYJ-% ,~-JITOfY'"'{;;

.1;..... "Pe.k 2',
"Ueb./f.- •.k." ,

'f~d~~"
Pi (/'/ •.•.~u/_Jr-t4'..IlØ.J...&l'f""7

.)'-4t~e-tl.r4d"J-'}" $_..••w

Ilo/}:/1""
J20CO.;{{,

19;, '<f'-t-e4 ,.2I, __a~

,r""

:t'ql~q•."',,",
.:;;,e--I_,,f.'B•••.•
2t/t,_-<u/:-,Jp,oJ{~

1,f,/{i{:Y, +- jf % c_:?wn •• ~"n._~m.~"..r/t-y~atda"J ','Nrl~ -------"-------"CW',#' g7cJt/{J .1;
M((J(i(l;g"

f ' rEn ..Jtr""'t' Jz% (~r-r,J7un.lM
5<'",

.!IP/r'.d ~({-uÆ~"'J4e'
:;;'.t.d._:f-l~ 'V-'<J/u4-UM-'- / %"""-7 <·7....' I,uv" "{i ,f,n/~ le' ~,~'" '7 .KM

4--a-f!Jr

.JJooo,g
Y,foco..!{N, f"''l /.'("'7

_Y"l~'" 15';'

$',,{~.r;-a-.M'
':;;U,$...It"'Y""./IfiP ,-R'fi'7-

:faul.<"".-dJMu,l<" .3-%-%
:1',,,, ~ I,X;J"");,~

1-,a~/67

(,j:{){J{'.X<..'1':"/,0;",7 "I :/i;,t""'" 7"
.'1;1,,·z%

:f'.h.uf.,_,f?:::: ~'f:'::,fb;;..
.~~u~L-ddJ1;'

,!J~L.-, M~~~ .tf-.. ab 7/%"

U0''''''1
I'I{J(}(}{).Æ;;

.rl(l(,(-,()~,#/01,,/- , I{',!'.~/% <4-";UN • (:ff..-4-tud'e.::t...-tAud#/%
y;.u~k. •..

::fje'...Æ.v~.{
I*t/t.•.~ ,#v- ••dJ-u,~tnl-.-ft% ~J.CØ'''''-*H«.f~ $...k...

<
,#V~

"/%,f ,#-.1_-9%
2~4-""'*."~~øwJI.?j·O{JO.'f;;. ./J' OCI',,:&.

~ •."c.K'~"'7
2/z ••y,'2 ,;,,;t- ,_"i~/r:U

1(J"lh,"-e-~,,~ •.••

r~4(j
f/t % ,'?tn/e

I r~_,(·f(}O(}o;g" ,50{/(/(J.l;
"1("'..,- •.NJ~,

12r;;(/ c r~('-trnl(.9;-dtI~';:JJdltJ:ffr·k.

'7fq~

J'joc"o:/:'
<~J% .;f{;.,u.h-M~I.I/%~
U./. !f.-/.."

.r~_"j
f".~~ IY'f:e.~-IPJ7-IUO(}O:.r; .'fml<~Jf/f' %/"_.i7.~__d-e-I /':!'rJ -ok ~r""'''''''''''''u-

,C/J-kø~fll~%
..,---77 lJ7cao :r.

J'(I()O,RY/r ""·;"7-f'k
.Y_.eMuW J% ."_,k k.ui.IM ..l>e,

I$~~$·...l!/':.tafe$-t.I.;./- •...! IC$7-J_•.••.7.,'ef.I i

Zllicoa.:f{

IJ.f!OOoX
l

I

9f

7;~
)I;:.,

26



.cfk.H, eZ.u•••,
~>t'-/.f.!7];~ ~k

dt-h~M:itn-~~ff~~J..~--~ Ef~~.1~$7T;/'"
--r"----

~u:t'dJ.J~Y-rifu...:.v~~.JJ7"'-~~~/""-ll ~ JI~
Mo.~,;',...:.- <f_

:x~?-.~_ t-'zmJf. *-_~1717X
.(I'U.:.I~/4~./d-td

22j(J, &1717.Jti:

~U~ti,!,:2-170
J(jal(,-~

J",_27.j"lf..v.""-
lto%

~f.':t-'
)~uIn

~flrl,.~2.:ftlM_e- ,!2~jplW'.:If,llfi'
tJM,1279/170f.li-.", JY

ø;L'1M
~/%/I,/z%"

Ul.N j;Æ> 9!~

Ja/SI 1701/<j-,;' ••••
217~"" ;//2%

~.>:I.I.,

j-~

M~.v.:!r;'-o/~

SiZ"

22""
0t1'~+/tJ%

.,y"!t.-y~~

/.'!. ~{JIJOC{·t'..E

JHlhflt.. 29,/(_I j' '.2~~""" -,-/(7%

j,! t'JJ'.;t. 29f~

9276JO(.100/2011_Ij'"dv
029v-'>- 109'"

;t,.,-ot..-
<Iv

..,...•

Ic·JHJ7f. 27f'

I~PI8Jlj'jj~(JtJ-/61-#'_,,,,2•lOdv
~I't'It/%

f-ZZ:7':

2$""<"#1

.b'7;.-""-",...••..F~..rut-<
..II;."

j"(lOOM,g

'117MJ'(1o9j{J(.-!kulI" ,"'t""'":r't".-.$~,il-'l--=:t
;;::::.'

j'7~J'-~·
..,.'/-4

IIPI;2H,g fif,.

22..;'tk..ø
.'Ir~~'

;Y••rn $.-.ub211v'/
(,,'7f7j'J :z17j'

l;';::'.,..
~~'2o/{'

lO'},)2~ 7'ro<d.
------.

u 12';.Ai 79(11.

119IY..JI_",2ICJ"7
1/,,';'_('
7;~~

I'2J!Jj~
10]2 ilrylH_._u',/,ff6~.-. f--

9<Lf_1'/2'}'~

f9&o

JtJd!-.I' ~!/I
'.

,/u 0(1%""r'~"
2J(~J'f6Y;;Jr(1l.

~J!~('/I~ _l~,
d.-~

9i'6fN-Xij1fii.

2-:12j'H"II.",; 6'~"','H

:~c~~~;,c;~116JI1
IJ'9- I

" '+"'"
!jll c'o

-~"+d"
j9j{/(1(7c.Ai·

J08'-j362:?fj<Jl!t'~-nd: ;7/,f}.,2'!t-yk /11':..
/tA-%uI()'?;,

'~'r"
--2(;011_. ..7"1"'''>;_17nmJUll/u

27tOlHilItCC2,Y.,".4Ili23,f.!/z%I(J{',~

2 !i.,."
-w.~

1-------
------- 1------------

Jj'OC
)(!JM,dI19 ,f.0%
.~~2~~Me../(JO{({JOO.1{

2{l3"'-123
__ +:/j:%o(k

-IC,Æ..,,;

J7
.'Ir~/

-17_r.--JiUtJ,1{l1'"
10•• "7 1M2 </0",+00';'/0

~--
-------Ir9.J

.Wl,2"x. ,fil-

i fifJ-{'(pr:'fl,~"I'I.II*"_IIli"17-
{I()%

-I'i~~oo,,*,t~/_,,L.J~
-

-~I-

2UI....t
1"uj'>IOO;$;.

.22CO(7(70J(
,jjO/,OO 1300~,t::ICffl,005'0";,;::~~~~/'

fjP(7{!vc:.c;

2Jooo,xccoNOiJH~
j"

/2lYe/7l/t' ~b_' 2j-%")'7·$~
~,~

~
c10IIa ~~/%,

(j{/(J

fj-~

,J'2I!{!COx.
Ij69{!"""
~Jtf:

;,!
oA7

0z%, ••.••liH~,
I--

~--_._._-._-~~-~---
tr.ll..", "A?02%lo'JJ3~X.9Jp:.. 16.CO"2'!o{!1261,j~

.f19-2~r-,.. -II,.%" --'--/J,%

l

x~
UP! fi"!:f.J1fb

2Hf3 .5:000
2U.~r---

IdPI ,~J!I{}/o --/0':0/Y2%c
.f~·

·U.fltl. 71()J{. tjJ"1f

't6'1Jjf
l 22'1;[IrI7U

~603j'JOOl/Ii

27



På grund af den nye ulykkesforsikringslov
påbegyndtes på bestyrelsesmødet den 10.
januar 1898 udarbejdelse af "Forslag til
ulykkesforsikring til Fremlæggelse for Ge
neralforsamlingen. Som Grundlag beslutte
de man at bestemme Præmien forelØbigt til
ca. 5 kr. pr. Mand om Aaret". Der blev
endvidere udarbejdet forslag vedrørende
sø-assurancen. "Præmien ansættes fore
lØbigt til 1/12 %, og der reassureres mod
totalt Forlis".

På generalforsamlingen 15. marts 1897
godkendtes forslaget vedrørende ulykkes

forsikringen, og det overlodes til bestyrel
sen at arbejde videre med sø-assurancen.
VedrØrende arbejdsforholdene blev det ved
taget at anbefale, at uoverensstemmelser
mellem slagterierne og dissesarbejdere "der
ikke bliver bilagte i Mindelighed", indankes
for en voldgiftsret, "hvis afgørelse begge
Parter skal bøje sig for".

"Fra 1. april 1898 flyttes Foreningens
Hjemsted (Fælleskontoretl til Kjøben
havn", til Frederiksholms Kanal 24. Fælles
bestyrelsens formand, proprietær P. Bjerre,
fratrådte da han ikke mere var medlem af

Randers Andelsslagteri's bestyrelse. Folke

tingsmand M.P. Blem blev valgt til for
mand.

Til bestyrelsesmødet den 12. april 1898
"var indkommen 68 Ansøgninger til den
udbudte Secretærpost. Valgt blev Grosserer
J. Strandskov, som ansattes til en aarlig
Løn af Kr. 1200,-. Til Leje af Lokaler
afsattes Kr. 450,-, til Medhjælp Kr. 300,-,
til Telefon Kr. 150,- og til "Forskjelligt"
Kr. 50,-. Brændsel og Belysning betales
efter Regning. Strandskov paatager sig at
tage en Tur til Randers paa mindst 1 Uge
for at sætte sig ind i Forretningerne under
Direktør Bojsens Ledelse".
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"Secretæren maa ikke optræde som Agent
eller Forhandler af Slagteriprodukter, det
være sig for private- eller Andelsslagterier.
For Strandskovs Vedkommende tillades det

ham at afvikle sine nuværende Forretnings
forbindelser" .

"Bestyrelsen paalægger (på mØdet i okto
ber) Secretæren streng Diskretion med
Hensyn til Kontorets Virksomhed".
"Det vedtoges at opkræve 1 Øre pr. Svin af
Slagtningen i 1897 som Contingent for
1898".

På bestyrelsesmødet 6. juni 1898 fortsattes
drøftelserne vedrørende sØ-assurancen, og
der diskuteredes vedtægter for en ulykkes
forsikring. Der blev forelagt en plan om en
torvehal i København, "Saaledes at
Spørgsmålet om Kjødkontrollen derved
kunde blive lØst paa en heldigere Maade, og
Indførelsen af Slagteriprodukter til Byen
bliver tilladt paa rimelige Betingelser".

Den 10. og 11. oktober 1898 videreførtes
drøftelsen om en torvehal i København og i
sammenhæng hermed en plan om oprettel
se af en kommissionsforretning "ved privat
Initiativ". Det vedtoges, at afslutte en
kontrakt vedrørende sØ-assurancen med et
transportforsi kringsselskab på andelsslagte
riernes vegne. (Angående udviklingen inden
for dette specielle område kan henvises til
jubilæumsskriftet: De samvirkende danske
Andels-Svineslagteriers gensidige Sø- og
Krigsforsikringsselskab c udsendt i 1964).
Forslaget vedrørende ulykkesforsikringen
skulle udarbejdes til kommende generalfor
samling. Det vedtoges "at Formanden og
Direktør Poulsen danner et Forretnings

udvalg, der afgjØr mindre Spørgsmaal paa
Bestyrelsens Vegne".

Generalforsaml ingen den 13. december
1898 vedtog bestyrelsens forslag til Ved
tægter for en Ulykkesforsikring til ikraft
træden 1. januar 1899. Et forslag til en



Sygekasse for slagteriarbejdere blev behand
let, men udskudt til senere drøftelse, Et
forslag om en fælles udstilling i Paris blev
vedtaget, og man enedes om at arbejde hen
mod, "at Forslaget om Voldgiftsretten kan
blive indsat saavel i vore som i Slagteri
Fagforeningens Vedtægter".

Uden for dagsordenen vedtoges "Forslag
om 1000 Kroner aarlig Løn til Formanden,
regnet fra 15. Marts" samt "at stille 500
Kroner til Bestyrelsens Raadighed til en
Gave til P, Bojsen og P, Bjerre".
På bestyrelsesmødet samme aften enedes
man om "at kjØbe et Guldur med Kjæde til
Værdi af 300 Kroner til P, Bojsen med
Inskription:

P. Bojsen
med Tak for Grundlæggelse af danske

Andelsslagterier

og at forære P. Bjerre en Gave af Sølvgjen
stande med Inskription:

P. Bjerre
og sende ham en Skrivelse med Tak for
ulønnet Arbejde som Slagteriernes For
mand",

På generalforsamlingen den 24. marts 1899
blev meddelt, at "alle 25 Slagterier ere nu
indmeldte i Samvirksomheden, Odense dog
med Særstilling". Forslaget om Sygekasse
sattes "efter en temmelig vidtløftig For
handling" under afstemning. 9 stemmer
Nei, 13 stemmer ikke, kun 1 stemmer for.
Efter en diskussion om arbejdsforholdene
vedtoges omstående resolution. Da det på
mØdet blev oplyst, at Landhusholdningssel
skabet ville støtte deltagelsen i Paris-udstil
lingen med 1000 kroner, blev man enige
om at arrangere en fælles udstilling "under
Forbehold af, at Udstillingen ikke kom til
at koste Slagterierne over en Øre pr. Svin".

Der vedtoges endvidere en resolution ved
rØrende en "Lov om Handel med uden
landsk Fedt og Flæsk", som tydeligt bør
mærkes med producent-landet, således at
"det købende Publikum ikke udbyttes, og
danske Slagterier skades i deres Erhverv ved
en unfair Konkurrence".

Den 25. marts 1899 vedtog Fællesbestyrel
sen - efter længere tids forudgående diskus
sion - at udsende en skrivelse med følgende
indhold:

"Da Fællesbestyrelsen maa anse det for
meget Ønskeligt, at der paa samtlige
danske Andelsslagterier ti Ivejebringes
fuldstændig ensartede Regler for Vejning
og Afregning af Svinene, tillader man sig
herved at foreslaa den ærede Bestyrelse
følgende:

"Regler for Afregning efter slagtet Vægt

1. Svinene vejes med Hoved, Ben og Flom
mer umiddelbart efter, at Indvoldene ere
udtagne.

2. Før Vejningen maa kun Indmaden, her
under indbefattet Nyrer og Hjerteslag,
udtages, men hverken Tunge, blodigt
KjØd, Hale, Fedt eller lignende.

3. I Svind fra varm til kold Vægt fradrages
3 %."

Man tillader sig endvidere at anbefale, at
disse Regler trykkes og ophænges i Slag
teriet paa flere for Leverandørerne til
gængelige Steder, og udbeder sig den
ærede Bestyrelses Svar, om den er villig
til at udføre disse Regler for Deres
Slagteris Vedkommende og i saaTilfælde
fra hvilket Tidspunkt".

På det efterfølgende bestyrelsesmØde den
9. og 10. juni 1899 blev det vedtaget "at
henstille til de Slagterier, der ikke havde
tiltraadt Reglerne om at gjøre dette, og til
dem, der ikke medvejer Tunger at tillægge i
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Vægten 1/2 Pund. At tilskrive de Slagterier,
der ikke havde svaret, at de nye Regler
agtes indført fra 1. Juli, og derfor Ønskes
Svar snarest. Reglerne trykkes her med
Overskrift: "Fællesregler for Afregning af
slagtede Svin ved danske Andelsslagterier"
og underskrives "Fællesbestyrelsen" .
Ikrafttrædelsestidspunktet blev dog senere
udsat til 1. januar 1900. Det var svært at få
reglerne efterlevet i praksis, hvorfor
spørgsmålet jævnligt blev taget op til
drøftelse i bestyrelsen og på generalforsam
lingen.

På samme møde vedtoges det "at lade
Slagterierne repræsentere i Andelsudvalget.
Hertil valgtes Blem og Direktør Poulsen."
"Secretærens Løn ansattes fra 1. April til
Kr. 1.500,-, Kontormedhjælp Kr. 600,-.
Secretæren fik Ret til fri Afbenyttelse af de
2 Værelser i Lejl igheden, der af Fælleskon
toret betales med 550 Kr. aarl ig".

På mødet den 12. januar 1900 behandlede
bestyrelsen kontakten til Slagteriarbejder
nes Forbund. I skrivelse af 21. december
1899 havde man anmodet forbundet om at

"give os et bestemt Svar paa, om det vil
acceptere det paa vor Generalforsamling
tvende Gange vedtagne Forslag om en
Voldgiftsret" med enkelte foreslåede
ændringer. Fra forbundets forretningsfører
blev svaret "at Ordlyden i Deres vedtagne
Forslag er Hovedbestyrelsen ubekjendt".
Men "De er gjort bekjendt med det af
Dansk Slagteriarbejderforbund aftattede
LØnningsregulativ og Arbejdsreglement, og
det er et almindeligt Ønske blandt Slagteri
arbejderne, at Overenskomsten om samme
maa finde Sted i Januar Maaned, saaledesat
det ny Lønningsregulativ maa træde i Kraft
1. Februar 1900".

På en ekstraordinær generalforsamling den
24. januar 1900 blev nedsat et særligt

Udvalg for Ordning af Arbejdsforhold, som
lagde op til forhandlingerne med forbun
det. Det oplystes bl.a., at der "for Tiden er
549 faste Arbejdere ved vore 25 Andelsslag
terier. Deres Ugeløn udgjør tilsammen et
Beløb af Kr. 9930 = 18 Kr. gjennemsnitlig
om Ugen for hver Arbejder". Med forskel
lige specificerede tillæg kan "fastslaas, at
Andels-Slagteriernes Arbejdere har over
1000 Kr. aarligt pr. Mand i gjennemsnitlig
Fortjeneste" .

På den ordinære generalforsamling den 12.
marts 1900 fortsattes drøftelserne om ar

bejdsforholdene. De resulterede i vedtagel
sen af en resolution, der lød således: "For
saavidt der ikke opnaas Enighed med dansk
Slagteriarbejderforbund paa det af De sam
virkende danske Andelsslagterier tilbudte
Grundlag, tilsiger de paa Delegeretmødet
repræsenterede Andelsslagterier hverandre
gjensidig Støtte i Tilfælde af Strejke".

Sidst i marts 1900 oftentl iggjordes den
første Overenskomst vedrørende Løn- og
Arbejdsvilkaar paa Andelsslagterierne.

"Arbejdstiden er som hidtil 10 Timer.
Alle de nuværende LØnninger indtil 19
Kr. ugentlig forhøjes for de voksne
mandlige Arbejderes Vedkommende med
2 Kr. om Ugen, dog saaledes at den
laveste LØn bliver 17 Kr. Lønninger over
19 Kr. ugentlig forhøjes med 1 Kr. For
Helligdage afkortes intet i Ugelønnen,
Overarbejde betales med 40 Øre, mellem
KI. 9 Aften og 6 Morgen samt paa
Helligdages Eftermiddag med 50 Øre i
Timen. Tvistspørgsmaal om dette Regu
lativs Forstaaelse kan indankes til Afgø
relse for en Voldgiftsret, nedsat af De
samvirkende danske Andelsslagterier og
Slagteriarbejder-Forbundets Hovedbesty-
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relse. Dette Regulativer gældende til 1.
Januar 1902, til hvilken Tid det kan
opsiges fra en af Siderne med 2 Maane
ders Varsel".

Det ses senere, at det kneb med sammen
holdet om den gensidige støtte i tilfælde af
strejke. I aktuelle situationer falder enkelte
slagterier fra, og arbejdsforholdene giver til
stadighed anledning til megen diskussion i
Fællesbestyrelsen og på delegeretmøderne.

På bestyrelsesmødet den 7. og 8. juni 1900
planlagdes deltagelsen i Paris-udstillingen.
Andelsslagteriet i Odense havde påtaget sig
tilrettelæggelsen og fik bl.a. henstilling om
"at være forsigtig med Udstilling af Pølser
af Hensyn til de begrænsede Pengemidler".
"Det henstilles til samtlige Slagterier at
bestille et Eksemplar af Andelsbladet til
hver Sognerepræsentant." I denne sammen
hæng meddelte formanden "at Andelsud
valget havde vedtaget at lade sig repræsen
tere paa Kooperative Alliance's Kongres i
Paris af Blem og Højesteretssagfører
Høgsbro" . Man drøftede de af Landbohøj
skolen foretagne forsøg med nye kødvogne,
og slagterikonsulent Madsen modtog på
given foranledning en misbilligelse og hen
stilling om "ikke at udspionere Slagterierne
eller berette nogetsomhelst til Uvedkom
mende".

Bestyrelsen bevilgede den 15. september
19003.000 kr. til "Udsendelse af Rejsende,
der skal søge at finde ny Markeder i
Europa, særlig for Pølser". Slagterierne i
Odense og Nakskov påtog sig den praktiske
udførelse af tanken.

Den 15. december drøftedes et forslag om,
"at der til Veie bringes Tegninger og
Overslag til Mønster-Svinestalde" ved ud
skrivning af en præmieopgave. Generalfor
samlingen den 18. marts 1901 behandlede
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dette forslag, og da det oplystes, at samme
sag var taget op af De samvirkende danske
Landboforeninger, enedes man om, "at
lægge Sagen i Bestyrelsens Hænder og
overlade den at bestemme Slagteriernes
Ti Iskud, som dog ikke maa overstige 1/3 af
det samlede Præmiebeløb". Regnskabet for
Paris-udstillingen godkendtes. Det udviste
et overskud på 591,38 kr., som indgik i
fælleskassen. Man kunne glæde sig over, at
den danske slagteriudstilling vandt anerken
delse, idet den fik tilkendt en guldmedaille.

Efter behandling af andre slagteritekniske
spørgsmål blev vedtaget en resolution: "De
samvirkende danske Andelsslagteriers Gene
ralforsamling udtaler sin Utilfredshed med,
at Kommitteen for The Home and Foreign
Produce Exchange i London ved Valg af
Bestyrelsesmedlemmer ikke hidtil har taget
saadanne Hensyn til de danske Andelsslag
terier, som disse maatte kunne forvente i
Betragtning af, at de forsyner London
Markedet med Størstedelen af det danske
Flæsk. Forsamlingen udtaler derfor Haabet
om, at Kommitteen snarest vil supplere sig
med de mere fremtrædende af Andelsslag
teriernes Repræsentanter i London og i
Fremtiden indrømmer disse et passende
Antal Pladser i Kommitteen."

Den 15. juni drøftedes udsendelse af en
pjece om Svineavlen, udarbejdet af stats
konsulent Mørkeberg. Af pjecen, der ud
sendtes til slagterierne, fremgi k bl.a., at der
omkring århundredskiftet var 92 avlscentre
for svin af Dansk Landrace og 15 for svin af
Yorkshireracen. Første center blev oprettet
i 1895. Arbejdet blev form idlet af landbo
foreningerne og slagterierne på lokalt plan,
og fra 1898 blev opnået statstilskud dels til
centrenes drift, dels til konsulentvirksom
hed.



Gårdejer Frederik Jensen blev ansat den 5.
oktober 1901 som sekretær for Fælleskon
toret i stedet for J. Strandskov, der omkom
ved en drukneulykke. Et forslag om opsi
gelse af Arbejderkontrakten pr. 1. januar
1902 blev nedstemt.

Den på et tidligere møde foreslåede plan
for ordning af salget i København var
resulteret i oprettelsen af kommissions
firmaet Andelsslagteriernes Flæskesalg, som
generalforsamlingen den 21. marts 1902
vedtog at optage i Samvirksomheden.

På mØdet den 9. juni 1902 blev bestyrelsen
orienteret om oprettelsen af det nye sel
skab "Danish Bacon Agency Ltd." i Eng
land, som foreløbig havde tilslutning fra 4
andelsslagterier. Selskabets stiftelse fik
snart bredere betydning for slagterierne,
idet provisionen for salg af flæsk i England
faldt 1/2 %, og agenterne i London var - på
opfordring fra Generalforsamlingen - gået
ind på at lade deres bøger og salgsregninger
revidere af engelske revisorer i London.

Den 10. november 1902 nedsatte Fælles

bestyrelsen et udvalg til at fremkomme
med forslag til en anden Sorteringsmåde
ved andelsslagterierne. Udvalget vedtog at
forelægge den kommende generalforsam
ling følgende:

"For at imødekomme de Krav fra Land
mandens Side, som har været stillet til
Slagterierne om en for Svineavlen og
Producenterne mere vejledende Klassifi
cering, enedes Udvalget om at fremsætte
følgende Forslag til Sorteringsregler for
de danske Andelsslagterier:

Svin uden fremtrædende Fejl afregnes
som

Svin med passende Fedme
Mellemfede Svin

og Fedesvin

dog at man under Hensyn til de gjennem
de senere Aar herskende særlige Forhold
paa det engelske Marked med et stærkere
Begjær for de federe Sorteringer, anbefa
ler at de tvende Kvaliteter: Mellemfede

og Fedesvin sættes i samme Klasse,
saaledesat der klassificeres og noteres i 2
Klasser nemlig for:

Svin med passende Fedme
og Fedesvin

samt 2 Noteringer for fejlfulde Svin,
nemlig:

Svin med Fodringsfejl
og Svin med Bygningsfejl."

Derefter beskrives, hvilke svin der henføres
til hver af sorteringerne, og hvorledes pro
ducenterne skal underrettes om sorterings
resultatet.

Der blev senereefter behandling på general
forsamlingen i 1903 udsendt sorterings
bøger til slagterierne med de nærmere
regler.

Den 17. november 1902 "antog Fælleskon
toret Telegramadressen: "Galt".

Ifølge Husdyrloven af 23. maj 1902 blev
inden for Svineavlen oprettet 7 bedømmel
sesudvalg til i hvert sit distrikt at indstille
svineavlscentre til godkendelse af Land
brugsministeriet. Samvirksomheden blev
anmodet om at udpege en mand til hvert af
bedømmelsesudvalgene. Fællesbestyrelsen
vedtog på mødet den 20. januar 1903 at
anmode andelsslagterierne i hvert af distrik
terne om at fremkomme med indstilling
(Om udviklingen inden for Svineavlen kan
henvises til skriftet: Landsudvalget for Svi
neavlens Ledelse - Forhistorien og beret
ning for årene 1931-1956).
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På samme mØde nedsattes et udvalg til
behandling af et forslag om oprettelsen af
en "Livs- og Aldersunderstøttelse for Funk
tionærer og Arbejdere ved Slagterierne".
Da dette forslag blev drøftet på generalfor
samlingen den 16. marts 1903, enedes man
om at afvente resultatet af arbejdet i "den
Kommission, som Rigsdagen er i Færd med
at nedsætte med den Opgave at behandle

og fremsætte Forslag om Folkeforsikring
og Pensionering m.m."

Den 28. april 1903 flyttede Fælleskontoret
på grund af pladsmangel til Nybrogade 22.
Bestyrelsen vedtog at udsende til slagterier
ne et antal eksemplarer af prisopgaven: "De
bedste og billigste Svinestalde", men nægte
de tilladelse til at lade den oversætte til

fremmede sprog.

I bestyrelsen og på generalforsamlingen i
1904 drøftedes "om der ved Brandassuran
ce kunne opnaas nogen Besparelse; dette er
hidtil ikke lykkedes, men Haabet er ingen
lunde udelukket."

Den 13. november 1904 stiftedes Forenin

gen al Direktører ved danske Andels-Svine
slagterier, som i årene fremover fik sin
betydning ved behandling af faglige
spørgsmål. I 1907 fik foreningen "ret til at
indstille fire direktører til valg af medlem
mer af Fællesbestyrelsen, således at de to
direktører, hvormed Fællesbestyrelsen i
henhold til Samvirksomhedens vedtægter

skulle supplere sig, valgtes på grundlag af
denne indstilling."

Efter disse få års virke havde generalforsam

lingen - senere betegnet Delegeretmødet 
såvel som Fællesbestyrelsen og Fælleskon
toret fundet deres arbejdsform og placering

over for slagterierne og udadtil, som det er

søgt illustreret. Herefter vil denne fremstil
ling blive begrænset til kortere omtale af
udviklingen, især af de mere betydningsful
de nydannelser og vedtagelser.
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Gennem årene op til 1914

En lov om Veterinærkontrol havde eksiste

ret fra 22. marts 1897, og den var blevet
udvidet ved en lov af 24. april 1903. På en
del slagterier var der kontrol under ret
lempelige former og meget uensartet fra
sted til sted. Ønsket om kvalitetsforbedring
specielt for eksporten blev indgående be
handlet i Fællesbestyrelsen, og på et ekstra
ordinært delegeretmøde den 15. februar

1905 vedtoges en resolution, som opfordre
de landbrugsministeren til at påbyde en
ensartet kontrol med alt fersk og letsaltet

flæsk og slagteriaffald af svin til eksport.
Dette blev gennemført ved en landbrugs
ministeriel bekendtgørelse af 18. februar
1905. Hertil kom senere en lov af 6. april
1906 om indenrigs kødkontrol, som bl.a.

fik til følge, at det lykkedes "efter en
10-aarig Kamp at opnaa Indførselstilladelse
for Affaldsartikler til KØbenhavn".

Den gennemførte veterinærkontrol gav god
virkning på det engelske marked og gav
anledning til, at Fællesbestyrelsen drøftede
mulighederne for at få indført et "National

mærke for dansk Flæsk", og i forbindelse
hermed at gennemføre en reklameindsats i
England. Resultatet blev, at anvendelse af
Lurmærket som både et nationalitetsmær

ke og et sundhedsmærke blev gennemført
ved kgl. anordning af 30. august 1906.
Kontrollen på slagterierne gennemført ved

autoriserede dyrlæger blev yderligere ud
bygget ved en lov af 27. maj 1908 om
tilsyn med udfØrsel af kød m.m. At kon

trollen straks blev meget effektiv illustreres
måske bedst af formanden, J. SØrensen

Saksager's udtalelse på delegeretmødet i
1909 om, "at en skarp Kontrol er Slagteri
erne ikke bange for, men vi Ønsker, at vore

Ledere, der hidtil har været de virkelige
ansvarlige, ogsaa i Fremtiden skal være det"
og ikke veterinærerne.



Som led i reklamen for dansk flæsk og
øvrige landbrugsvarer på det engelske mar
ked gennemførtes i juni 1907 et besøg af
engelske journalister bl.a. på Haslev Andels
slagteri: "Til Vejledning for Englænderne
havde Fælleskontoret udarbejdet en Pjece,
der gav indgaaende Oplysning om alt, hvad
de saa."

"1 Haslev var arrangeret en Frokost, hvis
Retter udelu kkende bestod af Andelspro
dukter. Odense Andelsslagteri havde sendt
et rigt Udvalg af sine lækkert tillavede
Kødvarer. Haslev Andelsslagteri havde
sendt nogle glimrende Karbonadestykker
og stemplede Æg. Trifolium leverede sit
fine SmØr og et rigt Udvalg af lækre Oste
foruden Mælk og Fløde. Salen var nydelig
pyntet med grønne Planter og Blomster,
skænket af Lensgreve Moltke, hvis Over
gartner personligt ledede Udsmykningen".
"Besøget kostede ganske vist nogle Penge,
men Englænderne takkede for denne Dag,
som de erklærede havde budt den bedst

tilrettelagte og lærerige Udflugt." Og der
blev skrevet om besøget "og det var jo det,
vi tilsigtede".

I svineavlsarbejdet deltog andelsslagterierne
som før nævnt fra 1902 gennem de nedsat
te bedØmmelsesudvalg. Statskonsulent
MØrkeberg aflagde på delegeretmøderne be
retning om arbejde og resultater. Den 12.
marts 1907 oprettedes på Elsesminde i
Sanderum på Fyn Danmarks - og Verdens 
fØrste svinekontrolstation til kontrol af
svinene i de statsanerkendte svineavlscentre

i samarbejde med Forsøgslaboratoriet un
der Statens Husdyrbrugsudvalg. Aret efter
oprettedes en svinekontroistation i Jylland
og ~n på Sjælland. Ved husdyrbrugsloven af
8. juni 1912 blev opnået et statstilskud - på
oprindelig 25.000 kr. årligt - til avlsarbejdet
"paa Betingelse af, at et tilsvarende Beløb
blev ydet fra anden Side". Hermed kom
Samvirksomheden og andelsslagterierne

mere aktivt ind i dette arbejde. Administra
tionen blev overført fra landboforeningerne
til De samvirkende danske Andels-Svine

slagterier. På det lokale plan fik andelsslag
terierne større indflydelse, men stadig i
samarbejde med landboforeningerne. På de
ordinære delegeretmøder vedtog man år for
år at bevilge de fornødne pengemidler til
supplement af statstilskuddet.

De tidligere vedtagne regler for afregning
efter slagtet vægt og reglerne for sortering
af svinene blev i 1906 suppleret med en
vedtagelse om ensartede regler for opstilling
af regnskaberne på andelsslagterierne, hvor
ved man bedre kunne foretage sammenlig
ning mellem de enkelte slagteriers nettopri
ser.

Systemet fungerede tungt og var ofte udsat
for kritik og diskussion på delegeretmøder
ne i de følgende år. I 1908 vedtog et
ekstraordinært delegeretmøde at optage en
fælles kvalitetsbedømmelse af flæsket,
hvortil nedsattes et dommerudvalg. FØrste
bedømmelse foregik i Esbjerg den 2. sep
tem ber 1908.

I alle årene op til 1913 var reglerne for
afregning efter slagtet vægt til drøftelse.
Efter indgående behandling i et udvalg
vedtoges det i 1913 "at Slagterierne fremti
dig vejede Svinene til Afregning straks efter
at Mave, Tarme og Tarmfedt var udtaget,
og at fradrage fra varm til kold Vægt 10%".

I 1906 gik andelsslagteriernes delegeret
møde ind for oprettelsen af en Andelsbank .
Samme år blev Fællesbestyrelsen opfordret
til at lade foretage svinetællinger til støtte
for slagterierne i deres dispositioner. Sta
tistisk Bureau, som Fælleskontoret havde
henvendt sig til "maatte med Beklagelse
erklære, at det savnede de fornødne Penge
midler." Man foretog så tællinger gennem
slagteriernes repræsentanter, og Fælleskon-
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toret bearbejdede det indkomne materiale.
I 1911 foreslog Fællesbestyrelsen i et cirku
lære alle andelsslagterier at følge de sjæl
landske slagteriers gode eksempel og lade
foretage tælling i juli måned gennem slagte
riernes repræsentanter.

Den i året 1900 indgåede arbejdsoverens
komst blev af Slagteriarbejder-Forbundet
opsagt til ophør den 1. januar 1905. På
delegeretmødet i marts 1905 forelagdes et
forslag om en arbejdsgiverorganisation in
den for de danske andelsslagterier. Forsla
get henlagdes "med Anmodning til Besty
relsen om at fremskaffe forskellige Oplys
ninger til Vejledning for Slagterierne og til
Brug ved Forslagets næste Behandling".
Mere skete ikke på det tidspunkt, og de
enkelte slagterier sluttede overenskomst til
noget forhøjede lønsatser. FØrst i 1909 
efter et forudgående udvalgsarbejde - vedto
ges på et ekstraordinært delegeretmøde den
14. august oprettelsen af De danske Andels
slagteriers Sammenslutning om Arbejdsfor

hold. Den opnåede dog ikke tilslutning fra
alle andelsslagterier.

Ulykkesforsikringen, som var oprettet alle
rede i 1899, havde gennem årene opnået ret
stor tilslutning fra Andelsslagterierne. Den
blev i 1910 udvidet med dækning for
ulykkestilfælde uden for slagteriets område
- men i slagteriets tjeneste - og i 1914 kom
den også til at omfatte funktionærerne ved
andelsslagterierne.

Slagterikonsulenten, som var tiltrådt under
Samvirksomheden i 1897, fratrådte i 1907
efter nogle uoverensstemmelser med Fæl
lesbestyrelsen, bl.a. vedrørende hans ar
bejdsområde og beføjelser. Da det viste sig
vanskeligt at få stillingen ny besat, blev det i
1909 af delegeretmødet vedtaget at nedlæg
ge stillingen.
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Fælleskontoret, som i 1909 var flyttet fra
Nybrogade 22 til Vester Voldgade 4, blev i
1913 flyttet til Arbejdsgivernes Ulykkesfor
sikrings bygning, Tømmerpladsgade 25, det
senere Bernstorffsgade 25. Den udvidede
aktivitet krævede stadig bedre og større
kontorforhold. Også de årlige ordinære
delegeretmøder tillagdes større og større
betydning, hvorfor man i 1908 vedtog for
fremtiden at holde dem over 2 dage "af
Hensyn til Dagsordenen, der stedse bi iver
mere omfattende".

På det ordinære delegeretmøde den 17.
marts 1913 udtalte "Forsamlingen sig
(påny) for Ønskeligheden af en Forandring
af Afsætningsforholdene i London, saaledes
at Andelsslagterierne i højere Grad, end
hvad der hidtil har været Tilfældet, faar
Indflydelse paa Ledelsen af Markedet".

Efter første dags møde "afholdtes et Fest

maaltid, hvortil var indbudt Landstings
mand P. Bojsen som Gæst. Her overrakte
Formanden P. Bojsen en Adresse med
Underskrifter af samtlige Formænd for
Landets Andelssvineslagterier. Adressen,
der var smukt indbundet i hvidt Svineskind
med forgyldte Sølvspænder, var foruden P.
Bojsens Navnetræk forsynet med kolorere
de Haandtegninger af Landbrugets Symbo
ler samt Akvareltegninger af Andelsslagte
riet i Horsens, dels som det saa ud straks
efter Opførelsen i 1888, og dels som det ser
ud i sin nuværende Skikkelse.

Adressen havde følgende Ordlyd:

Herr Landstingsmand P. Bojsen, R. af Dbg.
Dm.

Undertegnede Formænd i Bestyrelserne for
de danske Andelsslagterier føler Trang til at
bevidne Dem vor Anerkendelse for den
store Tanke, som De for over 25 Aar siden
fattede til Oprettelse af det første Andels
slagteri.



Deres Forstaaelse af den store Betydning,
som Sagens Gennemførelse vilde faa, frem
kom paa en Tid, hvor de Økonomiske
Forhold var slette for Landbruget. Men
trods megen Modstand lykkedes det Dem
dog ved et dygtigt og uegennyttigt Arbejde
at løse den Opgave, som De havde sat Dem,
hvorved De gavnede ikke alene den Egn,
hvor De boede, men tillige det hele Land,
hvorfor vi til vor Anerkendelse føjer vor
oprigtigste Tak."

Under første verdenskrig

Under 1. verdenskrig og i de nærmest
følgende år, var Samvirksomheden helt
naturligt stærkt inddraget i dispositioner i
forbindelse med fordelingen af svineslagt
ningerne mellem eksport og hjemmemar
ked. Stra ks i august 1914 nedsattes et
Eksportudvalg med 2 repræsentanter valgt
af Fællesbestyrelsen og 1 repræsentant for
privatslagterierne. Udvalget påtog sig over
for regeringen den opgave at fordele eks
porten rimeligt imellem de to krigsførende
magtgrupper, idet der blev taget hensyn til
eksportens fordeling indtil krigsudbrudet.
Der indførtes af regeringen eksportforbud,
hvorefter udførselstilladelse kun blev givet
til "de dertil autoriserede Slagterier".

I begyndelsen af 1915 blev der fastsat
maksimalpriser for svin, fedt, flæsk og
andre slagteriprodukter, og til administra
tion af dette oprettedes et såkaldt Maksi

mal-Udvalg ligeledes med 2 repræsentanter
for andelsslagterierne og 1 repræsentant for
privatslagterierne.

Forholdene medførte, at Fællesbestyrelsen
direkte og gennem de nedsatte udvalg fik
stærk indsigt i og kontrol med de enkelte
slagteriers dispositioner, hvilket til tider af

slagterierne fØltes tyngende, men på de
ordinære og ekstraordinære delegeretmø
der, fik bestyrelsen og udvalgene dog altid
den tilslutning og støtte, som var en nød
vendig forudsætning for, at man kunne
påtage sig disse meget krævende opgaver.

På grund af den stærkt faldende svinepro
du ktion og fra januar 1917 den uindskræn
kede u-bådskrig, blev eksporten efterhån
den helt stoppet og problemerne samlet om
forsyningen af hjemmemarkedet. Forholde
ne her er illustreret af følgende ord fra
formanden ved det ordinære delegeretmøde
i marts 1918: "Naar vi i Aar har taget den
Bestemmelse kun at holde Delegeretmøde
een Dag, er Grunden væsentlig den, at
Ernæringsforholdene i KØbenhavn er lidt
vanskelige, og vi har ment at kunne tilende
bringe Forhandlingerne paa een Dag".

Den i 1915 indgåede overenskomst med
regeringen om varetagelsen af de særlige
opgaver 6phævedes i september 1919, og
man nedsatte et Direktørudvalg til at vide
reføre arbejdet bl.a. med rationeringen på
hjemmemarkedet, indtil restriktionerne
helt ophørte i 1920.

Inden for svineavlen, som siden 1912 havde
været organiseret under Samvirksomheden
med avlscentre, forsøgsstationer, udstatio
nering af orner, konsulentvirksomhed
m.m., gik arbejdet nogenlunde planmæs
sigt. Det lykkedes Fællesbestyrelsen ved
forhandling med regeringen at få sikret
avlsdyrene det fornødne foder, og på dele
geretmødet i marts 1917, blev bevilget et
ekstraordinært tilskud på 30 kr. pr. kåret
avlsdyr. Ved krigens slutning var kvaliteten
af avlsdyrene opretholdt, og ved genfor
eningen i 1920 blevavlsarbejdet udvidet til
Sønderjylland, som blev det 9. distrikt. Ved
en omlægning af distriktsinddelingen var
antallet af distrikter i 1917 forøget fra 7 til
8.
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Som følge af krigsudbrudet blev Fællesbe
styrelsen straks stillet over for krav om
stærkt stigende præmier for den tegnede
fælles SØforsikring, og den 17. september
1914 blev forsikringsforholdet opsagt.
Fællesbestyrelsens overvejelser resulterede
i, at man oprettede sit eget selskab "Danske
Andelsslagteriers Søforsikring", som over
tog risikoen den 22. september 1914. Ved
tægter og forsikringsbetingelser blev ende
ligt vedtaget på et delegeretmØde den 19.
oktober, hvor man samtidig oprettede
"Danske Andelsslagteriers Krigsforsikring"
til bekræftelse af aftalen, truffet umiddel
bart efter krigens udbrud, om et sol idarisk
ansvar for tab, opstået som følge af krigs
situationen. Krigsforsikringen ophørte april
1918, og dens kapital blev overført til
Søforsi kri ngen.

Vanskelighederne forbundet med at frem
skaffe nødvendige forbrugsartikler under
krigen medførte et vist fællesindkøb gen
nem Fælleskontoret omfattende bl.a. salpe
ter, salt og soda, men interessen for disse
fællesindkøb faldt bort igen efter krigen.

De tilbagevendende drøftelser om løn- og
arbejdsforhold mellem Slagteriarbejder-For
bundet og De danske Andelsslagteriers
Sammenslutning om Arbejdsforhold havde
udviklet sig således, at sammenslutningen
fandt "at det kunde være Ønskeligt, at de
danske Andelssvineslagterier indtraadte un
der Arbejdsgiverforeningen (Dansk Arbejds
giverforening)". Medvirkende til denne ind
stilling var, at "naar et enkelt Slagteri
bryder ud, og uden om Udvalget gaar ind
paa Arbejdernes Krav, er det vanskel igt for
de øvrige Slagterier at staa imod, og Udval
gets Arbejde undergraves og besværliggØres
derved". På et ekstraordinært delegeret
møde den 22. januar 1919, vedtog man
indmeldelse i Arbejdsgiverforeningen, såle
des at andelsslagterierne i foreningen blev
repræsenteret af sammenslutningens besty
relse.
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Der havde, siden samarbejdet inden for
andelsslagterierne tog fastere form, været
gentagne forsøg på at få gennemført en
fælles notering. De særlige forhold under
krigen begunstigede dette, og fra oktober
1915 gennemførtes "Danske Andelsslagte
riers Notering for Slagterisvin", og der
nedsattes et Noteringsudvalg. Denne fælles
notering holdt dog kun til 1921, da man
påny genoptog de landsdelsvise noteringer.

I februar 1920 udbrØd en alvorlig strejke på
slagterierne, som varede til ind i april, og
som efterfulgtes af en havnearbejderstrejke
til stor skade for hele den genoptagne
landbrugseksport. Under devisen: "Land
brugseksportens Gennemførelse ved Land
brugets egne Mænd" lykkedes det dog at få
gennemført eksporten i nogen tid. Man
oprettede i denne situation "Landbrugseks
portens Femmands-Udvalg" med tilslut
ning fra slagterier, mejerier og ægeksporten.
Udvalget har senere i lignende situationer
medvirket til eksportens gennemførelse.

Et nærmere samarbejde mellem landbrugets
organisationer og Samvirksomheden var
sket ved oprettelsen i 1919 af Landbrugs
raadet, hvortil andelsslagterierne valgte re
præsentanter (over Andelsudvalget) og yde
de økonom isk støtte i form af renterne fra
en dertil hensat kapital på 1 million kroner.

På delegeretmødet i 1919 bevilgedes 1/2
million kroner til pensionering af andels
slagteriernes funktionærer. Der søgtes sam
arbejde med andre andelsselskaber om den
ne sag, hvilket resulterede i oprettelsen den
8. september 1919 af Andels-Pensionsfor
eningen. Overenskomsten, ifølge hvilken
andelsslagterierne forpligtede sig til at beta
le halvdelen af præmien for funktionærer
nes forsikringer, blev godkendt på delege
retmødet året efter.



På samme delegeretmØde oprettedes An
delsslagteriernes Reservefond, hvis midler
skulle "anvendes ved Løsningen af saadan
ne større fremtidige Opgaver, som Andels
slagterierne skønnes at have Interesse i
bliver løst". Beløbet, der indgik i fonden,
var overskud fra forskellige af Samvirk
somhedens aktiviteter i krigsårene bl.a. ved
forsyningen af hjemmemarkedet og visse
eksportforretn inger.

I 1919 flyttede Fælleskontoret ind i Axel
borg, som ejedes af Den danske Andels
bank, og som blev samlingsstedet for adskil
lige af landbrugets hovedorganisationer.

Mellemkrigsårene

Mellemkrigsårene var præget af den stærke
stigning i svinebestanden op til 1930'erne
og de ekstraordinære foranstaltninger, der
fulgte. I 1921 var svinebestanden på
1.430.000 stk., i 1931: 5.453.000 stk. og i
1936: 3.503.000 stk. I samme periode steg
antallet af andelsslagterier fra 44 i 1921 til
61 i 1936, hvortil kom en del til andelsslag
terierne knyttede bivirksomheder. Fra
Fællesbestyrelsen blev blandt andet gen
nem et i januar 1931 nedsat særligt Eks
portudvalg, som blev tiltrådt af en repræ
sentant tor privatslagterierne, udfoldet
stærke bestræbelser for at få forøget og
spredt afsætningen. Det lykkedes dog kun i
begrænset omfang. Der oprettedes salgs
kontor i Frankrig og Belgien og senere i
London. England forblev i alle årene hoved
aftageren af fra ca. 96 til 99,9% af eksport
svinene, der gik som bacon til dette mar
ked. Til Tyskland solgtes levende svin i
beskedent omfang, og dette marked var
tillige hovedaftager af slagteriaffald og fedt.
Fra slutningen af 1920'erne begynder kon
serveseksporten at vinde indpas.

Fællesbestyrelsen formidlede deltagelse i
udstillinger rundt omkring i Europa, blandt
andet i levnedsmiddeludstillinger i London.
Der optoges en slagterifilm , der følger
grisen fra producent til forbruger, og der
udarbejdedes reklameplakater og -skilte til
brug for detailforretningerne i England.

Englands kvotering af baconimporten,
hvorom Danmark den 7. november var
blevet forud adviseret, trådte i kraft den
23. november 1932. Det gav anledning til,
at Landbrugsministeriet den 16. november,
efter indstilling fra andels- og privatslagteri
erne, nedsatte Landbrugsministeriets Ba
conudvalg, som fik til opgave at regulere
eksporten og fordele eksportkvantummet
på de enkelte slagterier samt administrere
de afgifter, som var indeholdt i ordningen.
Baconudvalget fik i starten medlemmer fra
andels- og privatslagterierne og i 1934
tillige fra landboforeningerne og husmands
foreningerne.

Ved en Gentleman-Overenskomst blev det

sikret, at baconeksporten kom til at foregå
ad de samme baner og forholdsmæssigt til
de samme aftagere, som før kvoteringen.

Ved lov af 21. februar 1933 oprettedes
Landbrugsministeriets Svinereguleringsud
valg, som ved hjælp af de såkaldte svinekort
fik den opgave, at regulere produktionen.
Der ansattes to noteringer: en for et fastsat
begrænset antal svin, der var normal afsæt
ningsmulighed for, og en lavere notering for
det overskydende antal. FØrstnævnte antal
bestemte antallet af svinekort, som blev
fordelt til landmændene i forhold til ejen
dommens tidligere produktion m.m. Svine
reguleringsudvalget fik en sammensætning
som Baconudvalget.

Til Baconudvalget knyttede sig senere det i
marts 1934 oprettede: Landbrugsministeri
ets Fedt-Eksportudvalg, som forestod kon-
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tingenteringen af svinefedt og senere tillige
af slagteriaffald og tarme - ved udstedelsen
af udførselsattester m.v.

Til fremme især af konserveseksporten ned
sattes i 1937 et udvalg, som foruden af
andels- og privatslagterierne bestod af re
præsentanter for de private konservesvirk
somheder. Med økonomisk tilskud fra Ba
conudvalget gennemførtes en opskæring af
svin, hvorfra industrien blev forsynet med
skinker og bove m.v. til hjemmemarkedspri
sen.

Alle disse udvalg fik sekretariat på Fælles
kontoret, som tillige tog sig af de meget
omfattende kontormæssige opgaver. I
Fælleskontorets ledelse var sket den æn

dring, at dets sekretær gennem mange år,
Fr. Jensen, fratrådte, og den 1. januar 1930
blev afløst af sekretær C. Trautmann. Den
1. januar 1931 ansattes H. Behnke, først
som bogholder, i 1934 som fuldmægtig.
Kontorets samlede personalestab - inklusive
udvalgenes kontorer - var i perioder på
mellem 300 og 400.

Fællesbestyrelsen, som hidtil havde haft 7
medlemmer, blev i 1924 forøget med et
mandat og i 1927 med et landsmandat,
bl.a. som fØlge af den store vækst i antallet
af andelsslagterier og tilknyttede bivirksom
heder og væksten i Samvirksomhedens or
ganisations- og arbejdsopgaver.

Svineavlsarbejdet blev intensiveret ved op
rettelsen af flere forsøgsstationer, også på
lokalt plan, og i 1927 optoges rationelle
fodringsforsøg. Da statskonsulent Mørke
berg var død i september 1927, vedtoges
det på et ekstraordinært delegeretmøde i
januar 1928 at ansætte en Ledende Konsu
lent i Svineavl under Samvirksomheden, og
i marts 1931 vedtog man efter forhandlin
ger med landbo- og husmandsforeningerne
at oprette Landsudvalget for Svineavlens

Ledelse - med sekretariat på Fælleskontoret
- til administration af og kontrol med alt
arbejde inden for svineavlen, eliteavlen
såvel som den lokale avl. I 1928 erhvervede
Samvirksomheden ejendommen Tavlebak
kegaard, som efter at være indrettet til
formålet blev stillet til rådighed for forsøg
vedrØrende svinesygdomme.

Reglerne for flæskebedømmelserne, som
havde været slækket under krigen, blev i
1920' erne skærpet og udvidet til bl.a. at

om fatte: Emballering, transport, tørheds
og saltningsgrad, farve og mærkning m.m.
Antallet af dommere i dommerudvalget
blev forøget, og en repræsentant for privat
slagterierne blev optaget i udvalget. Fra
1928 gennemførtes DANISH-mærkningen 

først med et antal stempler på siden, men
fra 1933 i sammenhængende linie.

I 1926 oprettedes Dommerudvalget ved
Fedtbedømmelsen , som i 1931 optog sam
arbejde med det oprettede Mejeri- og Slag
terilaboratorium på LandbohØjskolen. Et
nyt slagterilaboratorium blev taget i brug i
august 1939, hvortil tillige henlagdes under
sØgelseraf lage og konserves m.m., og der
gennemførtes forsøg på slagteritekniske
områder.

Noteringen for slagterisvin blev påny fra
1921 ansat af de 3 landsdeles noteringsud
valg, men på delegeretmødet i marts 1928
vedtoges efter lange forudgående forhand
linger nye fælles regler for udskæring,
vejning og afregning samt en fælles Lands
notering, som fra april samme år ansattes af
Landsnoteringsudvalget. Udvalgets 4 med
lemmer, valgt blandt slagteridirektørerne,
blev i 1932 suppleret med 2 slagterifor
mænd.

Fra 1. juni 1929 gennemførtes Baconkon

trollen i henhold til Landbrugsministeriets
"Regulativ vedrørende Tilskæring og Be-
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handling af Baconsider" - det såkaldte
Baconregulativ. Der ansattes en Baconin
spektør, hvis arbejde blev fastlagt i en af
Landbrugsm inisteriet udstedt" Instru ks for
InspektØren ved Baconkontrollen". Hertil
knyttedes endvidere en "1nstru ks for Dom
merne ved BaconbedØmmelserne".

Efter en prøveperiode indførtes i 1934
faste regler for udskæring af organer og
indvejning af slagtede, ferske svin. Der blev
ved Landbrugsministeriets bekendtgørelse
af 5. august 1934 nedsat et Kontraludvalg
til at lede og kontrollere dette arbejde, og
det blev overladt til Baconkontrollen at

udføre det praktiske arbejde forbundet
hermed.

Samtidig indførtes bestemmelsen om, at
indvejningen af svin kun kunne foretages af
godkendte vejere, d.v.s. vejere, godkendt af
slagteriernes to hovedbestyrelser.

Andelsslagteriernes medlemskab af Dansk
Arbejdsgiverforening (siden 1919) var på de
efterfølgende års delegeretmøder til livlig
diskussion og kritik. På et ekstraordinært
delegeretmøde 10. november 1922 vedtog
man udmeldelse med virkning fra juli 1923,
og nye vedtægter for andelsslagteriernes
egen sammenslutning om arbejdsforholdene
blev udarbejdet. Ved en revision af disse
vedtægter i 1924 fik sammenslutningen
navnet: De samvirkende danske Andelsslag
teriers Arbejdsgiverforening.

Fra omkring samme tidspunkt etableredes
et nærmere samarbejde med Privatslagteri

ernes Arbejdsgiverforening. Dette blev stad
fæstet ved en fast aftale i 1932.

Fælleskontorets og Fællesbestyrelsens be
stræbelser for at fremme fællesindkøb af

forbrugsartikler til slagterierne vandt ikke
større genklang og blev helt stillet i bero i
1924. Da interessen opstod påny i 1930,
nedsattes et udvalg af direktører, som fra
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januar 1931 fik genoptaget de fælles ind
kØb. Det fik yderligere betydning, da det
på et delegeretmøde i 1933 blev bestemt, at
slagterierne skulle aftage deres forbrug af
engelske wrappers og salpeter fra det fælles
indkøb. I 1936 blev forelagt udkast til
vedtægter, som blev godkendt i marts 1937
af delegeretmødet, og vedtaget den 14.
april 1937 af Fællesbestyrelsen sammen
med Privatslagteriernes Organisations besty
relse. Virksomhedens navn blev Slagterier

nes Fællesindkøbsforening, og den fik til
slutn ing fra både andels- og privatslagteri
erne.

I 1924 var vedtægterne for forsikringerne
på forskellige områder blevet ajourført også
med hensyn til navnet, som blev De samvir

kende danske Andelsslagteriers Ulykkesfor
sikring og De samvirkende danske Andels

slagteriers Søforsikring, og endelig i 1929
oprettedes De samvirkende danske Andels

slagteriers Brandforsikring, som påbegyndte
sin virksomhed i januar 1930. Ifølge den
nye forsikringslov i 1934 skete i forbindelse
med visse vedtægtsændringer også en
ændring af forsikringsselskabernes navne,
idet man indsatte ordet: "gensidige".

Til varetagelse af de interesser, som knytte
de sig til de af andelsslagterierne oprettede
kØdfoderfabrikker, nedsattes den 9. august
1939 Udvalget for Andelsslagteriernes
Kødfoderfabrikker, som skulle udsende
orientering om produktions- og afsætnings
forhold og aflægge beretning på de årlige
delegeretmøder om virksomheden.

Under Samvirksomhedens værtskab fejre
des den 14. juli 1937 50-års jubilæet for
oprettelsen af det første andels-svineslagteri
i Horsens bl.a. ved et fest-delegeretmøde i
Tivoli's Koncertsal, modtagelse på Køben
havns Rådhus og middag i Scala-Salen med
stor deltagelse også fra den siddende rege
ring. Dagen markeredes endvidere ved ud-



sendeisen af jubilæumsskriftet: Andels-Svi
neslagterierne i Danmark 1887-1937, og
ved oprettelsen af et jubilæumslegat til
støtte for uddannelse af unge slagterifol k.

Anden verdenskrig
og besættelsen

Ved udbrudet af 2. verdenskrig i september
1939 ophævedes kontingenteringen af Eng
lands baconimport, og denne blev underlagt
Ministry of Food. Hele svineeksporten fra
Danmark blev centraliseret i Baconudval

get, som førte kontrol med fordelingen af
eksporten mellem de forskellige aftagerlan
de. Efter besættelsen den 9. april 1940 gik
næsten hele eksporten af svin til Tyskland,
og snart meldte sig problemer med hjemme
markedets forsyning - i en sådan grad at
eksporten af svin (til Tyskland) i perioder
var helt indstillet. Ved en bekendtgØrelse af
12. oktober 1940 blev landbrugsministeren
bemyndiget til at give regler for fordelingen
af flæsk mellem hjemmemarkedet og eks
porten, og i 1942 blev der fastsat en
hjemmemarkedskvota, fordelt med 2/5 til
København og 3/5 til provinsen. I detail
handelen blev flæsk og flæskevarer fordelt i
samme forhold som i 1939, og handelen
skulle følge de sædvanlige baner i dette
forhold. Hertil kom et maksimalprissystem,
der efterhånden kom til at omfatte alle

forbrugsvarer. Eksporten, fordel ingen på
hjemmemarkedet og den nødvendige kon
trol med den tyske værnemagts indkøb i
Danmark blev alt sammen underlagt Bacon
udvalget.

Svinereguleringen ophørte den 3. december
1940, efter at svinekortene i nogle måneder
havde været ude af kraft, og snart medførte
foderknapheden en betydelig reduktion i
svinebesætningerne, som varede til flere år
efter krigen.

Den spændte internationale situation i
1939 gav anledning til, at Fælleskontoret
allerede den 26. august meddelte, at andels
slagteriernes søforsikring indtil videre ville
includere krigsrisiko.

Den 1. september 1939 oprettedes en
særlig afdeling (B) for krigsforsikring under
Søforsikringen med solidarisk ansvar for
krigsrisikoen. Inden for Brandforsikringens
område vedtoges på delegeretmØdet i marts
1944 oprettelsen af en skadesregulerings
konto.

Svineavlsarbejdet blev under krigen opret
holdt og fortsat efter de sædvanlige ret
ningslinier. Trods særtildeling af fodermid
ler til avlscentre og forsøgsstationer, kunne
det ikke undgås, at også bestanden i avls
besætningerne gik noget ned i de første
krigsår. Der blev fra Fællesbestyrelsens og
Landsudvalgets side gjort en særlig indsats
for at begrænse salget af avlssvin til udlan
det.

I september 1939 ophævedes landsnoterin

gens opdeling i de 3 klasser, bl.a. på grund
af, at man i pen engelske notering ophørte
med denne opdeling. Landsnoteringsudval
gets arbejde blev derfor begrænset. Det
samme blev tilfældet med f/æskebedøm

melserne, da under krigen spørgsmålet om
kvantum - og specielt fedt - var vigtigere
end de magre kvaliteter. Dog blev det på
delegeretmØdet i 1944 på forslag af dom
merudvalget vedtaget at gennemføre for
skellige forsøgsarbejder, både vedrørende
arbejdsmetoder og kvaliteter, af hensyn til
fremtidens krav.

Man vedtog oprettelsen af et Teknisk Ud
valg til varetagelse af de produktionstekni
ske undersøgelser og til at være "rådgivende
over for de to hovedbestyrelser vedrørende
foranstaltninger, der vil vise sig at være
nødvendige fra Centralledelsens side". I
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denne sammenhæng blev det tillige vedta
get at oprette en bygge- og maskinteknisk
assistance for slagterierne, hvi Iken påbe
gyndtes den 1. juli 1945.

På samme delegeretmøde godkendtes et
forslag fra dommerudvalget om oprettelse
af en slagteriskole med specialuddannelse
for slagteriernes funktionærer og mester
svende. Denne skole påbegyndtes i Odense
(på Eksportslagteriet) den 9. maj 1944
under tilsyn og administration af et i
februar måned nedsat skoleudvalg.

Ikke mindst Fællesindkøbets virksomhed
var under krigen præget af de særlige
forhold. Ud over de sædvanlige opgaver kan
nævnes fremskaffelse af erstatningsstoffer,
fordeling ifølge aftale med Varedirektoratet
af andels- og privatslagteriernes ratione
ringskort og indkøbstilladelser, forhandling
med dispensationer fra bestemmelserne om
elektricitetsforbruget og om generatorbevil
linger og kørselstilladelser. Et helt specielt
område var ordningen med det tyske Reich
stelle om hjemtagning af de ved eksporten
benyttede wrappers, efter at disse var ble
vet vasket og desinficeret til fornyet brug.
Endog stumperne af snørereb blev returne
ret og omspundet her i landet.

Arbejds- og lønforholdene var under krigen
bl.a. underkastet lov af 14. september
1940, ifølge hvilken opståede konflikter
afgjordes af det oprettede Arbejds- og
Forligsnævn. Dette nævn fik stærk indfly
delse på lønudviklingen inden for slagteri
området, som især drejede sig om dyrtids
reguleringer i henhold til pristallet. For

handlingerne foregik i samarbejde mellem
Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiver
foreninger, som var fælles om sekretariatet
på Fælleskontoret, der tillige varetog for
mandsskabet og sekretariatsfunktionen for
det i henhold til Lærlingeloven oprettede
Slagterfagets Fællesudvalg.
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Et ved Danmarks besættelse i 1940 opstået
tilgodehavende i England - på ca. 18 millio
ner kroner - som forventedes hjembragt
efter krigens afslutning, blev i krigsårene
ofte drøftet såvel i Fællesbestyrelsen som
på delegeretmøderne. Der var inden for
andelsslagterierne enighed om, at en del af
beløbet skulle hensættes i et fond til
fremme af forskningsopgaver o.lign. inden
for svineproduktionen og slagterierhvervet,
men disse overvejelser blev først afsluttet
nogle år efter krigen.

I Fælleskontorets administration og ledelse
skete i juli 1941 den ændring, at fuldmæg
tig H. Behnke efter sekretær C. Trautmanns
død overtog stillingen som sekretær for
Fælleskontoret og for de under Samvirk
somheden hØrende udvalg m.m.

Efterkrigsårene op til 1962

Ved afslutningen af krigen og besættelsen
var svinebestanden - iflg. julitællingen 1945
- på ialt 1.650.000 stk. Den voksede støt i
de fØlgende år og var i juli 1961 på lige ved
8 millioner. I samme periode steg de årlige
svineslagtninger fra ca. 1,7 millioner til ca.
9,5 millioner stk.

Baconeksporten til England blev genopta
get i juli 1945 i meget beskedent omfang. I
England var importen underlagt Ministry of
Food indtil oktober 1956. I Danmark
fortsatte eksporten og fordel ingen af flæsk
til hjemmemarkedet under Baconudvalgets
administration. Den første overenskomst
efter krigen om baconeksporten til England
blev i 1945 truffet uden slagteriernes med-



virken, men ellers er betingelserne for
eksporten blevet forhandlet hvert år mel
lem repræsentanter for Ministry of Food og
Baconudvalget. Utilfredsstillende forhand
linger var årsag til, at baconeksporten til
England var helt indstillet fra efteråret
1947 til udgangen af januar 1948. Fra 1.
oktober 1948 til 1. oktober 1956 foregik
baconeksporten i overensstemmelse med de
mellem de to parter indgåede langtidsafta
ler, som blev indgået for et åremål ad
gangen, dog således at pris og kvantum
skulle forhandles og aftales for hvert aftale
år. Hvad prisen angik, var der en aftalt
begrænsning med hensyn til udsvingene fra
år til år i op- eller nedadgående retning.
Ved afslutningen af sidste langtidsaftale 1.
oktober 1956 indf.ørte Ministry of Food 
imod kraftig dansk protest - en bacontold
på 10%. Denne told blev den 1. juli 1960
nedsat til 5% og bortfaldt helt den 1. jul i
1961 i forbindelse med dannelsen af frihan
delsområdet EFT A.

De på hjemmemarkedet opnåede priser for
flæsk blev fra 1. oktober 1945 - ifølge en
lov af denne dato, der fornyedes år for år 
reguleret ved statstilskud til forbrugerpri
serne - dækkende differencen mellem den

hjemlige maksimalpris og den gennemsnit
lige eksportpris. Da denne lov udløb, op
hørte fordelingen af flæsk og fedt på
hjemmemarkedet i november 1949.

De landbrugsministerielle eksportudvalg 
herunder Baconudvalget og Fedt-Eksport
udvalget - som var oprettet ifølge lov om
udførsel af landbrugsprodu kter i 1932, og
som stadig hvilede i fornyelsen af denne lov
- ophørte med lovens udløb den 31. marts
1950. Andels- og privatslagterierne havde
forinden gennemdrøftet og vedtaget love
for Eksport-Svineslagteriernes Salgsfor
ening, som afholdt stiftende generalforsam
ling den 22. februar 1950, og som påbe
gyndte sin virksomhed den 1. april samme

år. Salgsforeningen fik overført Baconud
valgets kapital på ca. 10 millioner kroner,
og indtrådte som part i kontraktforholdet
til Ministry of Food, ligesom Salgsforenin
gen fik det formål at varetage eksporten
iøvrigt samt virke for kvalitetsforbedring og
standardisering af slagteriernes produkter
m.m.

Andelsslagteriernes Fællesbestyrelses 11
medlemmer samt 4 medlemmer fra Privat

slagteriernes Organisations Bestyrelse og 1
repræsentant fra landbo- og 1 fra hus
mandsforeningerne udgjorde Salgsforenin
gens generalforsamling. Bestyrelsen fik 5
medlemmer fra Andelsslagterierne, 2 fra
Privatslagterierne og 1 medlem fra hver af
de landøkonomiske foreninger.

Det blev Salgsforeningens opgave ved udlø
bet af baconaftalerne med Ministry of
Food at genetablere kontraktforholdet til
baconagenterne i Storbritannien. Dette ske
te i 1956, således at slagterierne fik indfly
delse på valget af agenter. I England nedsat
tes en priskomite, bestående af repræsen
tanter for agenterne til at ansætte noterin
gen for dansk bacon.

Der havde blandt slagterierne været diverge
rende opfattelser vedrørende baconekspor
tens centralisering i Salgsforeningen efter 1.
oktober 1956. Den vedtagne ordning fik
derfor kun gyldighed for 1/2 år indtil 1.
april 1957, og der blev nedsat et udvalg til
at udarbejde forslag til den fremtidige
salgsform. Udvalgets medlemmer blev split
tet især på spørgsmålet om, hvorvidt afreg
ningen fra agenterne i England skulle ske
direkte til slagterierne eller til Salgsforenin
gen. Mindretallets forslag om det sidste blev
dog endeligt vedtaget på et ekstraordinært
delegeretmøde den 19. februar 1957.

ReklamefremstØd i England for dansk ba
con, som blev formidlet af Landbrugets
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Oplysningskontor i London oprettet i
1947, blev intensiveret i efteråret 1956 og
yderligere forstærket, efterhånden som ba
conleverancerne voksede, og konkurrencen
på markedet tiltog. I 1960 oprettedes
Danish Centre i London - i samarbejde med
mejeriernes sammenslutning - og her kon
centreredes den voksende danske reklame
indsats. Herudover havde Salgsforeningen
siden 1955 deltaget i en fælles reklameind
sats, formidlet af Bacon Information Coun

cil i samarbejde mellem den britiske bacon
industri og de bacon-eksporterende lande.

I august 1957 indledtes på initiativ af
landbrugsorganisationen for England og
Wales forhandlinger med de danske organi
sationer, hvilket resulterede i oprettelsen af
Baconrådet, som senere fik tilslutning fra
andre baconproducerende lande. Ved for
handlingerne i rådet søgte man at finde
frem til den bedst mulige overensstemmelse
mellem udbud og efterspørgsel på bacon
markedet, ligesom alle spørgsmål i denne
sammenhæng kunne tages op til drøftelse.

Den 1. oktober 1960 overtog Salgsforenin
gen den af D.B.C. i 1956 oprettede slice
virksomhed i Selby i Nordengland. Til
denne virksomhed leverer Salgsforeningen
midterstykker, hvoraf fremstilles vacuum
pakket sliced bacon, som efterhånden vin
der mere og mere indpas i det engelske
baconforbrug. Virksomheden videreføres
under navnet: Danish Bacon Packers Ud.,
senere ændret til Danepak Ud.

Produktionen og eksporten af kødkonser

ves har efter krigen og især fra begyndelsen
af 1950' erne - med de stærkt stigende
svineslagtninger - taget et stort opsving. I
1951 oprettedes Kødkonservesfabrikernes

Eksportsammenslutning med tilslutning fra
såvel andels- og privatslagterierne som de
private konservesvirksomheder, og med det
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formål at varetage fælles interesser inden
for denne stærkt voksende industri. Fra
1957 har Salgsforeningen foretaget en op
skæring af svin, hvorfra især skinker og
forender blev leveret til industrien. Med
gyldighed fra 1. januar 1961 blev truffet en
rammeaftale mellem Salgsforeningen og
konservesindustrien om en kvan tum raba t

ordning, som sikrer industrien råvarer til
rimelig pris og i passende kvantum. Til at
administrere denne aftale blev nedsat et
Nimandsudvalg med repræsentanter for de
interesserede parter. I 1953 havde Salgsfor
eningen oprettet et kontor i u.s.A., hvorfra
slagterierne og konservesindustrien modta
ger løbende orientering om markedsforhol
dene i U.S.A. og på det amerikanske
kontinent iøvrigt. Kontoret varetager kon
servesindustriens interesser i forhandl inger
med de amerikanske myndigheder.

I forsommeren 1959 kØbte Samvirksom
heden - sammen med Privatslagteriernes
Organisation - det landskendte private
kødbyfirma S. Houlberg A/S, som senere
kom til at indgå som et led i de af
slagteriernes sammenslutninger etablerede
særlige produktionsvirksomheder.

For at befæste den danske konservesindu
stris position og i et forsøg på at koordinere
konserveseksporten - især til England 
oprettedes i 1961 Andelsslagteriernes Kon

serveseksport, DANA, med tilslutning fra
en del af de konservesproducerende andels
slagterier og fra de af andelsslagterierne
ejede konservesvirksomheder. I 1968-69
blev DANA overtaget af Expo-Fyn og
Andelsslagteriet NØrresundby.

Med den stigende eksport til Tyskland og
Italien og andre lande er Salgsforeningens
reklamevirksomhed også udstrakt til nogle
af disse markeder, bl.a. ved deltagelse i
udstillinger i europæiske storbyer. På disse
som på andre områder har Salgsforeningen



deltaget i de fællesarrangementer, som er
blevet gennemført af Landbrugets Afsæt
ningsråd, som blev oprettet den 14. juli
1958, og som den 14. juli 1961 blev afløst
af Landbrugets Afsætningsudvalg med til
slutning fra landbrugets eksportorganisatio
ner og de landØkonomiske foreninger.

På hjemmemarkedet gennemførtes fra no
vember 1957 en oplysnings- og reklame
kampagne under mottoet "Gris på Gaflen",
bl.a. i form af ugebladsavertering, oplysen
de brochurer, demonstrationer for hus
mØdre, service over for detailhandelen,
restaurationer og skolekØkkener og ved
arrangementer med "bacon-barer".

Omkostningerne forbundet med de nævnte
og andre afsætningsfremmende foranstalt
ninger blev dækket af en stykafgift på 6,
senere 4 kr. pr. svin, pålagt i henhold til lov
om afsætning af danske landbrugsproduk
ter af 16. juni 1958. Denne lov blev den 16.
juni 1961 afløst af en ny lov, som inde
holdt adgang til at pålægge en afgift på 50
Øre pr. kg på salget af flæsk på hjemmemar
kedet. Disse afgifter er blevet opkrævet af
Salgsforeningen og indbetalt i svineafgifts
fonden, hvorfra midlerne er stillet til rådig
hed.

De omtalte aktiviteter er hovedsagelig ble
vet varetaget af Baconudvalget og senere af
Salgsforeningen, altså i samarbejde mellem
andels- og privatslagterierne med flere, dog
således at den afgørende indflydelse må
tillægges andelsslagteriernes samvirksom
hed, som den største og stærkeste faktor i
samarbejdet.

Sideløbende hermed er udviklingen fortsat
inden for de områder, der var mere direkte
underlagt Samvirksomheden. Det gælder
således inden for Svineavlen, som admini
streres under Landsudvalget for Svineavlens
Ledelse.

I de første år efter krigen blev der dispense
ret fra det gældende forbud mod eksport af
avlssvin - ved meget begrænsede salg til
Holland og Frankrig, men i 1947 blev det
vedtaget ikke at give flere tilladelser til
eksport. Forbudet blev - foranlediget af en
henvendelse fra en del svineavlere i 1958 
drøftet i Landsudvalget og Fællesbestyrel
sen og blev bekræftet af delegeretmødet i
marts 1958. Til fornyelse af Yorkshireracen
indkøbtes avlsdyr i England i 1949 og i
Sverige i 1955, men i 1961 ophørte det
sidste statsanerkendte avlscenter for denne
race, som havde været inddraget i avIsarbej
det siden 1880' erne.

Efter forudgående drøftelser i Landsudval
get og i Fællesbestyrelsen i 1946 og senere,
vedtoges det endeligt i august 1949 at
opføre 3 nye faste forsøgsstationer, hvor
svin fra de statsanerkendte svineavlscentre 

under helt ensartede betingelser - kunne
opfodres til slagtevægten som et led i
kontrolarbejdet. De tre-stationer - beliggen
de ved Roskilde, i Langeskov på Fyn og i
Tånum ved Randers - blev indviet i efter
året 1950. I august 1960 indviedes den 4.
faste forsøgsstation i Ansager. Som et led i
svinefodringsforsøgene indviedes den 22.
juni 1955 en ny forsøgsstation, "Sjælland
II", i Roskilde.

Den 24. september 1953 vedtog Fællesbe
styreisen at uddele en Sølvpokal med in
skription til svineavlscentre, som har været
i samme families eje i mindst 50 år. Samme
år uddeltes 7 af disse pokaler.

Den 1. april 1955 var statstilskuddet til
avlscentrene ophørt. Landbrugsministeriet
ville dog fortsat godkende reglerne for
disses oprettelse og drift, og der ville blive
givet tilskud til de af Landsudvalget ud
sendte beretninger.
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Til forsØgsformål indkøbtes i efteråret
1959 i Belgien avlssvin af Pietrainracen. De
første forsøgsresultater gav ikke denne race
væsentlige fortrin, hvorfor fortrængnings
forsøg blev igangsat.

På det ordinære delegeretmØde i 1950
førtes en orienterende drøftelse om opret
telse af demonstrationsgårde og læresteder
for unge landmænd. Fra 1952 gennemfør
tes med stor tilslutning på Grauballegård
vejledende kurser i svinefodring. Disse kur
ser fortsattes til 1956. 21 demonstrations

brug for svinefodring blev oprettet i efter
året 1953 ved hjælp af midler stillet til
rådighed af Landbrugets Produktivitets
fond. De 21 brug blev i sommeren 1955
suppleret med 10 demonstrationsbrug for
sØer og pattegrise. Til administration af
disse opgaver oprettedes Landbrugsministe
riets Landsudvalg for Demonstrationsbrug
vedrørende Svinefodring. Da midlerne fra
Produ ktivitetsfonden var opbrugt, vedtoges
det på rlelegeretmødet i marts 1958 for
egne midler at fortsætte fra 1/11 1958 med
et mindre antal brug, fortrinsvis for søer og
pattegrise, og under administration af
Landsudvalget for demonstration af svine
fodring, nedsat af Fællesbestyrelsen med
tilslutning fra de landØkonomiske forenin
ger og af sagkyndige inden for svineavlen.
Det blev endvidere vedtaget gennem Lands
udvalgets konsulent at yde sagkyndig hjælp
til de nyoprettede svinekontrolforeninger,
som gennem årene fik stor udbredelse.

Det tidligere omtalte tilgodehavende i Eng
land, som opstod i forbindelse med besæt
telsen i april 1940, hjem kom i 1946, og i
1947 vedtoges fu ndats for Andelsslagterier
nes Fond, hvori hensattes 4 millioner kro
ner. Resten blev udbetalt til slagterierne.
Midler fra fonden blev benyttet til oprettel
sen af de før omtalte faste forsøgsstationer,
og et beløb blev hensat til brug ved
etablering af "et forsøgs- og skoleslagteri".
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I 1950 blev forelagt delegeretmødet et
forslag om oprettelse af "et forsøgsslagteri,
laboratorium og slagteriskole" , og i 1952
blev kØbt grund i Roskilde. Planerne blev i
1953 ændret til "en laboratoriebygning og
forsøgsfløj", og byggearbejdet var påbe
gyndt i efteråret. Resultatet blev oprettel
sen af Slagteriernes Forskningsinstitut i
Roskilde, som - med et tilskud af Marshall
midler - blev opført for midler fra Fond for
Andels- og Privatslagteriernes forsøgsslagte
n~ laboratorium og slagteriskole.

Forskningsinstituttet blev indviet den 15.
oktober 1954 og er senere - i 1962 - blevet
væsentligt udvidet. PåForskningsinstituttets
initiativ startedes i 1958-59 Slagteriernes
Hulkortcentraler, som i 1962 blev sammen
sluttet med Mejeriernes Hul kortcentraler,
og som senere blev ændret til Landbrugets
EDB-Centraler I/S. Planerne for oprettelse
af en Slagteriskole i Roskilde fandt deres
endelige udformning i 1960-61, og i som
meren 1964 blev skolen indviet.

Flæskebedømmelseshallen i Esbjerg, som
havde været beslaglagt af den tyske værne
magt, blev påny taget i brug af Dommer
udvalget ved Flæskebedømmelser ved
ugentlige bedømmelser bl.a. af saltning,
farve og smag. I samarbejde med Baconkon
trollen blev foretaget prøvesortering af det
bacon, som sendtes til England, og i 1947
kunne det konstateres, at kvaliteten m.h.t.
disse forhold var som før krigen. I 1949
nedsattes en kommission til at fremkomme

med forslag til genindførelse af klassifice
ring, og i 1950 gennemførtes prøve-klassifi
ceringer på slagterierne. I januar 1954
kunne klassificeringen genindføres i lands
noteringen og i Salgsforeningens afregning
for bacon, selvom betalingen fra England
efter sortering først kom senere.

I juni 1957 nedsattes Klassificeringsudval
get, som på delegeretmødet i 1958 frem-



kom med et forslag om ændring af sorte
ringsbestemmelserne m.v. En væsentlig
stramning af sorteringsmålene gennemfør
tes tillige med andre kvalitetsfremmende
foranstaltninger, og i 1959 fremsattes af
Landsnoteringsudvalget et "forslag til ens
artet notering og afregning af svin på
andels-svineslagterierne". Det tog nogen tid
at få disse regler gennemført, men fra 1.
januar 1961 afregnes alle svinene på eks
port-svineslagterierne (også på privatslagte
rierne) efter ensartede sorteringsregler. I
juni 1960 var gennemført nye regler, som
bl.a. foreskrev, at sorteringen på slagterier
ne kun måtte gennemføres af godkendte
sorterere.

Vedtægterne for andelsslagteriernes forsik
ringsselskaber blev gennem årene ajourført
bl.a. som følge af gennemførelsen af nye
love på disse områder, men herudover
oprettede Søforsikringen i 1957 en skades
reguleringskonto, og under Brandforsikrin
gen optoges fra 1953 driftstabsforsikring 
indtil 1. juli 1959 med fuld genforsikring,
men fra denne dato som eget forsikrings
område.

Slagteriernes FællesindkØbsforening blev
den 18. februar 1953 omdannet til et

selvstændigt andelsselskab med begrænset
ansvar. En betydelig udvidelse af virksom
heden fandt sted bl.a. ved oprettelse af en
maskinafdeling og en omfattende rådgiven
de virksomhed og ved etablering af egne
lagerlokaler.

Ved krigens afslutning var den samlede stab
af arbejdere og funktionærer på slagterierne
på ca. 5000, hvoraf mange var på deltids
arbejde. Antallet var stærkt stigende igen
nem årene, og var i 1962 ca. 15.000.
Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiver
foreninger afsluttede overenskomster med
Dansk Slagteriarbejderforbund, Dansk Ke
del- og Maskinarbejderforbund og med

Handels- og Kontorfunktionærernes For
bund. Siden 1948 er overenskomsterne som

regel afsluttet for 2 år ad gangen. En
undtagelse blev gjort i 1958 med en 3-årig
overenskomst, hvori det bl.a. aftaltes, at
arbejdstiden over 3 år blev nedsat fra 48 til
45 timer ugentlig. I 1947 var blevet afslut
tet en samarbejdsudvalgsaftale , som med
senere foretagne ændringer stadig er i kraft.
Ud over de vidtgående sociale ordninger,
som ad lovgivningens vej er blevet indført
på arbejdsmarkedet, er inden for slagterier
nes område i 1956 truffet aftale om obliga
toriske tuberkuloseundersøgelser og om op
rettelse af en fond, hvorfra der gives under
støttelse i tilfælde af fratrædelse som følge
af denne sygdom.

I januar 1960 blev efter langvarige forhand
linger bl.a. efter anmodning fra konserves
producerende virksomheder - indført en
prøveordning med akkordløn for et par
virksomheder. Forud var truffet aftale om,
at arbejdere, der ikke var omfattet af en
akkordordning, fik udbetalt et særligt ak
kordafsavnstillæg. En rammeaftale vedrø
rende akkord blev endel igt indgået den 19.
juni 1961. Samme år blev vedtaget regler
for ydelse af erstatning til virksomheder,
som led økonomiske tab i forbindelse med
ulovlige strej ker.

Ved et ekstraordinært delegeretmøde den
1. juli 1960 blev det enstemmigt vedtaget
at søge Andels- og Privatslagteriernes Ar
bejdsgiverforeninger optaget i Sammenslut
ningen af Landbrugets Arbejdsgiverforenin

ger - SALA, som var oprettet i 1947. Man
tilstræbte bl.a. at få gennemført samtidig
udlØb af overenskomsterne. Optagelse
fandt sted pr. 1. oktober 1960, og de af
indmeldelsen i SALA nødvendiggjorte ved
tægtsændringer blev vedtaget den 17. marts
1961. Som en fortsættelse af denne samling
af landbrugets arbejdsgiverforeninger må
ses oprettelsen under Landbrugsrådet af
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Fællesudvalget for Landbrugets arbejdsøko
nomiske Spørgsmål - det såkaldte Kompen
sationsudvalg - som i de følgende år blev
inddraget i landbrugets- og herunder slagte
riernes overenskomstforhandl inger.

Den store og hurtige udvikling, som i disse
år var sket inden for andelsslagterierne og
deres virksomheder, og ikke mindst inden
for Samvirksomhedens områder, gaven
naturlig baggrund for krav om planlægning
og rationalisering. På delegeretmødet i
marts 1961 beskæftigede man sig med
dette spørgsmål, og i marts 1962 blev der af
Fællesbestyrelsen nedsat et udvalg - Struk

turrationaliseringsudvalget - til at arbejde
med disse problemer.

På delegeretmødet i marts 1950 var Sam
virksomhedens vedtægter blevet ændret,
således at antallet af medlemmer i Fælles

bestyrelsen blev forøget fra 9 til 11, ved at
der oprettedes 2 landsmandater ud fra den
betragtning, at det "i disse tider, hvor der
var så store spørgsmål, der skulle afgøres af
Fællesbestyrelsen, måtte være rigtigt, at der
var en så alsidig repræsentation inden for
bestyrelsen som muligt".

For at sikre, at de enkelte medlemmer står
bag de beslutninger, som - bl.a. i akutte
situationer - træffes af Samvirksomheden,

50

blev det på delegeretmØdet i marts 1960
vedtaget i Samvirksomhedens vedtægter at
indføre en bemyndigelsesparagraf af følgen
de ordlyd:

"Medlemmerne er forpligtede til at overhol
de enhver bestemmelse, der af bestyrelsen
måtte blive truffet til gennemførelse af
fællesforanstaltninger, som bestyrelsen
skønner at være i samtlige andels-svineslag
teriers og dertil knyttede virksomheders
interesse" .

For at denne bestemmelse kunne få binden
de virkning, var det nødvendigt, at forhol
det mellem det enkelte andelsslagteri og
dets andelshavere blev bestemt på tilsvaren
de måde ved indførelse i slagteriernes ved
tægter af følgende paragraf:

"Andelshaverne er forpligtede til at efter
komme de beslutninger, som måtte blive
truffet af De samvirkende danske Andels
Svineslagteriers Fællesbestyrelse i medfør
af Samvirksomhedens vedtægters paragraf
3, stk. 2."

På de efterfølgende generalforsamlinger i
andelsslagterierne landet over blev der op
nået tilslutning til denne tilføjelse i vedtæg
terne og hermed til en styrkelse af Samvirk
somheden og Fællesbestyrelsen i arbejdet
med de mange store fællesopgaver.



Udviklingen i 10-året 1962 -1972

I 1962 var situationen stærkt præget af
forventningerne om Danmarks optagelse i
Fællesmarkedet. Det var dengang resultatet
af Storbritanniens forhandlinger om opta
gelse, man afventede. I pressen blev der
givet udtryk for ængstelse for dansk land
brug og dermed for det danske samfunds
vilkår som helhed, hvis forhandlingerne
endte negativt. Og det gjorde de. Den 29.
januar 1963 blev det meddelt, at forhand
lingerne var brudt sammen, og man mente,
at der ville gå mindst 4 år, før de kunne
forventes genoptaget.

Der blev fra dansk side indledt drøftelser
med EFTA-partnerne og med fællesmar
kedslandene, men der var ikke store forhåb
ninger om tilfredsstillende vilkår for land
brugseksporten. Det var for landbruget en
selvfølge, at man måtte forvente en støtte
fra samfundet i denne situation. Disse
forventninger blev understøttet af en rede
gørelse fra Det Økonom iske Råds formands
skab, som blev udsendt den 26. februar
1963, og hvori det oplystes, at indkomst
stigningen i landbruget i perioden 1955 til
1962 kun havde udgjort fra en trediedel til

halvdelen af den indkomststigning, andre
erhverv havde haft.

Der blev opnået en vis støtte - om end ikke
i det Ønskede og nødvendige omfang.
10-året har været stærkt præget af afvan

dring fra landbruget, idet der blev nedlagt
5000-6000 landbrug om året. Endvidere
har der i perioder været en tendens til, at
landmændene har begrænset kvægholdet og
forøget svineproduktionen. En specialise
ring er under udvikling.

Fra delegeretmødets talerstol er ofte udtalt
Ønsker til regering og folketing om gennem
førelse af foranstaltninger til en vis regule
ring af udviklingen, f.eks. gennem støtte til
kvægholdet, foderkorns- og brØdkornsord
ninger, tilskud til nyt og hensigtsmæssigt
staldbyggeri, hjælp til unge nyetablerede
landmænd, "boligsikringsordning for svin",
der resulterede i rentesikringsordningen i
forbindelse med staldbyggeri, m.m. Og i de
sidste par år har det store og afgørende
spørgsmål igen været forhandlingerne om
Danmarks optagelse i Fællesmarkedet.
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Prisd ifferentieri ngsforsl ag
og svinepukkel

Den årlige svineslagtning, som i 1961 var på
ca. 9,5 millioner stk., steg i løbet af årene
til ca. 12 millioner i 1965. Den store

slagtning nødvendiggjorde salg til utraditio
nelle markeder - som regel til lave priser
med til tider ret store udsving i noteringen
til følge. På denne baggrund drøftede
Fællesbestyrelsen og Salgsforeningens be
styrelse gennem denne periode forslag om
en prisdifferentieringsordning for svin med
marginale priser for den marginale produk
tion. Det blev understreget, at en sådan
ordning ikke indebar nogen fastlåsning af
produktionen - men gik ud på, at man fik
den opnåede pris fra baconmarkedet, hjem
memarkedet og andre traditionelle marke
der på den del af produktionen, som blev
afsat dertil.

En begrænset stigningstakt i svineproduk
tionen - på 2 til 3 % om året - kunne
accepteres og var hensigtsmæssig ud fra to
synspunkter, nemlig hensynet til producen
ternes økonomi og hensynet til en fornuftig
produktionsplanlægning, herunder til in
vesteringer i slagterier, forædlingsvirksom
heder og afsætning.

Prisdifferentieringen kunne gennemføres
ved en kortordning og en lovgivning, som
fastsatte afgifter for de marginale svin.

Forslaget blev drøftet på delegeretmøder og
med De samvirkende danske Landbofore
ninger og De samvirkende danske Hus
mandsforeninger, som var enige i, at en
dæmper på produktionsstigningen var
Ønskelig. Men bl.a. fordi forslaget blev
knyttet sammen med en kornordning, og
fordi man frygtede, at det kunne medføre
en fastlåsning af produktionen og dermed
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kunne blive en hæmsko for strukturudvik

lingen i landbruget, blev det i 1965 endel igt
opgivet.

Den totale ugeslagtning var fra juli kvartal
til oktober kvartal 1964 steget fra gennem
snitlig 206.600 svin til 225.400 svin 
betyde Iig flere end der var afsætning for.
En yderligere stigning kunne forudses, og
diskussion om forholdsregler gik derfor
livligt. Der blev bl.a. indført en midlertidig
rØmningsrabat til konservesindustrien. Den
totale ugeslagtning blev i januar kvartal
1965 på 225.500 stk. og i april kvartal
nåede den op på 234.800 stk. Disse sidste
fire kvartalers store produktion førte til de
store lagre i juli måned 1965, og dette på
trods af store kontrakter gennem et helt år
til utraditionelle markeder - specielt Østlan
de. Den 1. juli 1965 blev man klar over, at
en række østlande, herunder Sovjetunio
nen, ikke længere var købere. Den forudse
te svinepukkel var en realitet.

Den stærkt stigende produ ktion og de
vanskelige afsætningsforhold medførte be
tydeligt fald i noteringen - op til 50 kr. pr.
svin. Lavest var prisniveauet i juli-august
september 1965, da landsnoteringen incl.
udbetalt afregningstillæg var nede på 3,76 
3,86 kr. pr. kg slagtet vægt, kvalitet A, men
fra slutningen af september - da det meste
af lageret var afviklet - begyndte priserne at
rette sig op.

Fra 1965 til 1972 har den årlige svineslagt
ning været nogenlunde konstant fra ca. 11
til ca. 12 millioner stk., men ofte med ret
store variationer fra kvartal til kvartal. Det
har været nødvendigt at afsætte en stor del
af denne slagtning på utraditionelle - og ret
ustabile - markeder, hvilket i perioder
uundgåeligt har skabt vanskeligheder og
stillet store krav til Samvirksomheden og
Salgsforeningen i de løbende dispositioner.



Planlægning
og strukturudvikling

Det af Fællesbestyrelsen i marts 1962
nedsatte Strukturrationaliseringsudvalg var
straks gået igang med en grundig undersø
gelse af alle forel iggende problemer såvel
inden for de enkelte medlemsvirksomheder

som i deres indbyrdes forhold og inden for
de centrale organer. I januar måned 1963
udsendtes "Redegørelse fra Andelsslagteri
ernes Stru ktu rrati onaIiseringsudvaIg", som
blev betegnet "Den blå betænkning".

Denne redegørelse kom til behandling på et
ekstraordinært delegeretmøde den 6. febru
ar 1963 og på det ordinære delegeretmøde i
marts 1963, hvor man, da udvalget havde
løst sin opgave og afsluttet sit arbejde,
nedsatte Andelsslagteriernes Planlægnings
udvalg til at arbejde videre henimod lØsnin
gen af de problemer, som Strukturrationali
seringsudvalgets redegørelse havde peget på.
Planlægningsudvalget fik indtil videre sekre
tariat på Slagteriernes Forskningsinstitut.

På det ordinære delegeretmØde i marts
1964 præciserede Planlægningsudvalget
sine arbejdsområder og opgaver nærmere
som værende:

1. Udarbejdelse af kort- og langsigtede
udviklingsplaner for de under Samvirksom
heden hørende slagterier og selskaber.

2. Indsamling og bearbejdelse af det for
nødne statistiske materiale og de nødven
dige analyser med henbl ik på den videre
udvikling og rationalisering.

3. Ydelse af praktisk bistand ved gennemfø
relsen af de tilpasninger og ændringer, som
måtte blive vedtaget med henblik på den
fremtidige strukturelle opbygning af Sam
virksomheden.

4. Medvirken ved udarbejdelse af forslag
om teknisk rådgivning i forbindelse med
den videre udbygning af medlemsvirksom
hederne og Samvirksomheden, således at
denne udvikling kom til at indgå i et fælles
udvikl ingsprogram.

5. Økonomisk rådgivning til virksomheder
og organisationer ved gennemgang af om
bygnings-, udvidelses- og nybygningsprojek
ter med henblik på, i hvilket omfang og på
hvilken måde projekterne kunne koordine
res med langtidsplanlægningen.

6. Medvirken ved gennemførelsen af finan
sieringsplaner for de under Samvirksomhe
den hØrende selskaber og organisationer til
realisering af projekter, som var i overens
stemmelse med den fælles målsætning.

Udvalget gik i gang med en kortlægning af
andelsvirksomhedernes produktion og salg
af pølsemagerivarer m.v. og med en under
søgelseaf virksomhedernes finansieringsfor
hold. Fra grupper af slagterier, som var
positivt indstillet over for de tanker, der var
indeholdt i de udsendte redegørelser, var
modtaget henvendelse om at få gennemført
undersøgelser med henblik på planer om
oprettelse af slagteriregioner som led i
sammenslutningen af slagterierne i økono
miske enheder. Planlægningsudvalget tog
disse opgaver op, og på delegeretmødet i
1965 forelå en af udvalget udarbejdet plan
med inddeling af landet i 10 regioner.
Denne skitse var ment som grundlag for en
almindelig diskussion om dette stadig mere
aktuelle emne.

Spørgsmålet om eventuel etablering af en
slagteriudsalgskæde og samarbejde om ud
skæring, emballering, kundeservice O.S.V.

var taget op til drøftelse tillige med visse
planer om en koordinering af de andelseje
de kødkonservesvirksomheder såvel på det
tekniske som på det Økonomiske område.
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Et forslag om en opkøbsordning for svine
affald blev forelagt og vandt stor tilslutning
på delegeretmødet i 1965, men ved de
videre forhandlinger om planens gennemfø
relse viste der sig så store vanskeligheder, at
planens realisering måtte udsættes.

På planlægningsudvalgets forslag blev der i
sommeren 1965 oprettet en fabriksplanlæg
ningsafdeling på Slagteriernes Forsknings
institut til at vejlede slagterier og virksom
heder med byggeri, mekanisering, rationali
sering, planlægning m.m. Afdelingen blev
straks fuldt beskæftiget med disse opgaver.

På baggrund af den strenge likviditetsmæs
sige situation, som mange slagterier i 1965
var i, drøftedes betimeligheden af at etable
re en finansieringsfond, hvori slagterierne
kunne låne penge til investering i nybygnin
ger, ombygninger m.v.

Efter opfordring på formands- og direktør
mødet den 6. oktober 1965 udarbejdede
udvalget et skitseforslag til en hjemmemar

kedsordning for svin.

Ordningen gik i store træk ud på, at
Salgsforeningen købte samtlige svin af slag
terierne, hvorefter disse kunne tilbagekØbe
de svin, der skulle bruges til forsyning af
hjemmemarkedet og til pølsemageriproduk
tionen og anden forædlingsvirksomhed.
Forsyningen af kødkonservesindustrien og
Københavns KØdby skulle dog ifølge forsla
get varetages af Salgsforeningen.

Formålet med ordningen var at stabilisere
priserne på hjemmemarkedet, således at
slagterierne opnåede de af Monopoltilsynet
godkendte priser, samt at sikre forsyningen
af konservesindustrien og Københavns
Kødby. Forslaget blev forelagt på et for
mands- og direktørmØde den 27. januar
1966. Der var en positiv stemning for
forslaget, men da de mindre slagterier
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mente, at dets gennemførelse ville stille
dem økonomisk dårligere end de større
slagterier, blev forslaget henlagt, idet gen
nemførelsen af ordningen forudsatte tilslut
ning fra samtlige slagterier.

Gennem Salgsforeningen havde man fælles
Økonomi i ca. 65-70 % af slagtningerne.
Spørgsmålet var derfor, om en fælles Øko
nomi kunne gennemføres på flere områder,
hvis der ikke var stemning for en øjeblikke
lig total fusion. Planlægningsudvalget gik
igang med en omkostnings- og kapacitets
undersøgelse sideløbende med, at man
påbegyndte udarbejdelsen af standardved
tægter for andelsslagterier.

Standardvedtægterne, som blev udsendt til
slagterierne i oktober 1967, ville kunne
lette mulighederne for eventuelle sammen
lægninger af slagterier, og omkostnings- og
kapacitetsundersøgelserne bekræftede, at
der ved fælles planlægning af produktion
og investeringer kunne opnås væsentlige
besparelser. Da man ønskede at få forholde
ne mere grundigt belyst, besluttede Plan
lægningsudvalget, at der skulle udvikles en
operationsanalytisk model, der ville være i
stand til at give svar på spørgsmålene om: 1.
hvilken opdeling af landet i slagteri-regio
ner, der i driftsØkonomisk henseende var
mest hensigtsmæssig,set fra et helhedssyns
punkt og uden hensyn tillokalpatriotiske
forhold, 2. hvor mange slagterier, der skulle
være i disse regioner, hvor store de skulle
være, og hvor de skulle være placeret, og 3.
hvorledes produktionen mest hensigtsmæs
sigt skulle specialiseres. Modellen skulle
udarbejdes således, at de forventede for
hold i 1978 skulle tages i betragtning,
hvorved man fik en langtidsplan, som man
kunne stile efter i de fremtidige dispositio
ner.

Arbejdet med denne undersøgelse blev hen
lagt til Fælleskontorets Planlægningsafde-



ling - oprettet i november 1967 - i samar
bejde med Forskningsinstituttets driftstek
niske- og fabriksplanlægningsafdeling.

På et formands- og direktørmøde den 30.
november 1967 blev forelagt en af Planlæg
ningsudvalget udarbejdet plan til koordine
ring af fedtafsmeltning og afsætning af
svinefedt på hjemmemarkedet. Den konkre
te udformning af planen måtte dog afvente
den igangværende udvikling henimod fusi
onsdannelser inden for slagterierne.

I begyndelsen af februar 1969 udsendtes en
samlet strukturrapport bl.a. indeholdende
de af Planlægningsudvalget udarbejdede
delrapporter - som foran er omtalt.

Denne strukturrapport blev forelagt og
drøftet på et 2-dagesformands- og direktør
møde den 19. og 20. februar 1969. Det
siges i rapporten, at "overordentlig meget
er nået ved det samarbejde på tværs af
virksomhedsskellene, der allerede i mange
år har været praktiseret om produktion og
afsætning, men den nuværende struktur
opfylder næppe betingelserne for at sikre
andelsslagteriernes medlemmer som helhed
det maksimale udbytte af deres produk
tion".

Strukturrapporten mundede ud i følgende
anbefalinger: 1. At andelsslagterierne burde
indgå i et regionssamarbejde efter de i
rapporten skitserede retningslinier. 2. At
der etableredes et tværgående samarbejde
de enkelte andelsslagteriselskaber imellem
på produktions-, investerings- og afsæt
ningsområderne. 3. At der i tilfælde af, at
de under punkt 1 og 2 stillede forslag ikke
førte til en løsning af de i rapporten
påpegede strukturproblemer, blev udarbej
det en detaljeret plan for opbygningen af et
nationalt slagteriselskab, og herunder for
slag til styringssystemer for et sådant sel
skab.

I strukturrapporten havde Planlægningsud
valget endvidere anbefalet, at der snarest
blev udarbejdet et detaljeret forslag til et
samarbejde mellem de kødkonservespro
ducerende andelsvirksomheder om såvel

produktion som afsætning. På et møde
mellem disse virksomheder og Fællesbesty
reJsen den 16. april 1969 blev det derfor
besluttet at nedsætte et specialudvalg.

Dette udvalgs formål skulle være at foreta
ge en tilbundsgående analyse af virksomhe
dernes arbejdsbetingelser på produktions-,
afsætnings- og organisationssiden med hen
blik på forslag til ændring af strukturen
inden for det analyserede område med det
formål at opnå størst muligt udbytte for
helheden.

Udvalget fandt - efter gennemførelse af en
lang række analyser - at der var to realisti
ske løsninger på sektorens strukturproble
mer, enten en reduktion af antallet af
selvstændige økonomiske enheder til 4-6,
og et stærkt samarbejde mellem disse, eller
kun en enkelt økonomisk enhed.

Det blev i udvalget påpeget, at en trinvis
udvikling var af stor vigtighed. Udvalget
foreslog bl.a. at der blev nedsat et perma
nent arbejdende udvalg til at formidle
samarbejdet om strukturspørgsmål. Endvi
dere at der blev iværksat en undersøgelse
med det formål at finde frem til den i

Økonomisk henseende mest fordelagtige til
rettelæggelse af svineslagtninger, forædling
og afsætning af den samlede danske svine
produktion.

I den følgende tid var Planlægningsafde
lingen på Fælleskontoret og teknikere på
Slagteriernes Forskningsinstitut stærkt op
taget af fusionsundersøgelser for 7 grupper
af andelsslagterier, og der blev udsendt en
generel vejledning vedrørende organisatori
ske, økonomiske og juridiske problemer i
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forbindelse med fusionsdannelser. På det

ordinære delegeretmøde i marts 1970 gjor
de formanden dog opmærksom på, at "det
er et spørgsmål, om det er nok at få
etableret et antal større eller mindre fusio
ner. Yderligere tværgående foranstaltninger
er nødvendige som en betingelse for, at
fusionsdannelserne virkelig hjælper land
bruget". F.eks. måtte det dog være muligt
at "skabe samling om: 1. sikkerhedsnet
under affaldspriserne, 2. sikkerhedsnet un
der priserne på ovalstemplede søer, 3. at
slagte vore sØer på et færre antal slagteste
der og 4. at skabe mere ensartede leveran
dørbetingelser, f.eks. ensartet anmeldelse af
svin m.m.".

Det tværgående samarbejde blev styrket
gennem vedtagelsen på det ekstraordinære
delegeretmøde den 25. november 1971 af
en målsætning gående ud på "at man i
Salgsforeningen ville sikre et sammenhold
om råvaren, svin - dog med den grad af
liberalisering af virksomhedernes produk
tion og afsætning, som er forenelig med en
fælles målsætning".

På samme møde blev nedsat et 13-mands
udvalg til at undersøge, hvilken grad af
liberalisering der var forenelig med
målsætningen. Udvalget skulle komme med

forslag til: 1. fremtidige leveringsbestem
melser for Salgsforeningen, 2. sortimentsbe
stemmelser, herunder arbejdsdeling med
lemsvirksomhederne og Salgsforeningen
imellem, og 3. udkast til nye vedtægter.

Pået ekstraordinært delegeretmøde den 18.
juli 1972 blev disse tre punkter drøftet. Et
forslag om leveringsbestemmelser for Salgs
foreningen og en flertalsindstilling vedrø
rende de fremtidige sortimentsbestemmel
ser m.m. blev vedtaget med et stort flertal.

Delegeretmødet opfordrede 13-mandsud
valget til at arbejde videre med forslag til
nye vedtægter for Salgsforeningen. En
ændring af vedtægterne var nØdvendiggjort
af de fusionsdannelser, der i de seneste år
havde fundet sted. På delegeretmødet
drøftedes også den fremtidige finansiering
af branchens fælles omkostninger.

I 1972 har fusioneringsprocessen blandt
andelsslagterierne resulteret i, at der er
etableret 8 andelsselskaber med flere slagte
rianlæg, og der er 19 selskaber med kun et
anlæg. Blot 5 år tidligere var der 61
selvstændige andelsslagterier. Privatslagteri
ernes antal er i samme periode gået ned fra
12 til 4.

Udviklingen i antallet af svineslagterier 1962-1972

Selskaber

1/11/1

1962

1968

Antal andelsselskaber
med flere anlæg

OO

Antal enkeltstående andelsslagterier

6261

Andelsselskaber ialt

6261

Privatslagterier

1512

Antal selskaber ialt

7773 1/1 1/1

1969 1970

52 49

53 50

4 4

57 54

1/1 1/11/9

1971

19721972

6

88

29

2219

35

3027

4

44

39

3431
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Anlæg

1/1

1/11/11/11/11/11/9

1962

196819691970197119721972

Antal slagterianlæg •
andels

62616056504743

Antal slagterianlæg, private

151244444

Antal anlæg ialt

77736460545147

Antal anlæg i selska- ber m. flere anlæg

87212524

I disse oversigter er kun medtaget anlæg, der på den anførte dato var aktive svineslagterier. 57
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Følgende andelsslagterier er nedlagt som svineslagtested: Frederikshavn, Vrå, Brønderslev, Nibe, Grenå,
Ebeltoft, Silkeborg, Skanderborg, Vejle, Åbenrå, Tønder, Ansager, Bogense, Nykøbing S., Hillerød, SkelskØr,
Haslev, Masnedsund, Nakskov, Maribo. Følgende privatslagterier er nedlagt som svineslagtested: Hadsund,
Randers, Skjern, Varde, Give, Horsens, Haderslev, Bylderup Bov, Odense, Næstved.
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Mange forsøg er gjort på en videre udbyg
ning af samarbejdet mellem andelsslagteri
erne og tilknyttede virksomheder til gavn
for landbruget. Ikke alle anstrengelser har
båret frugt, men meget er dog nået også i
dette sidste 1O-år.

Vedtægtsændri nger
og oprettelse af fond

Som en naturlig følge af de store forandrin
ger, der dels allerede havde fundet sted, og
dels kunne forudses inden for Samvirksom

hedens medlemskreds, og tillige inden for
de fælles områder, blev Samvirksomhedens
vedtægter på et ekstraordinært delegeret
mØde den 6. august 1968 ajourført og på
nogle punkter væsentligt ændret. Ajourfø
ringen bestod bl.a. deri, at Samvirksomhe
dens mangeartede virksomhed blev nøjere
specificeret i formålsparagraffen og i for
skrifterne vedrørende delegeretmødets
dagsorden. Andre ændringer var en fØlge af
fusionsdannelserne. Dette gælder i særlig
grad bestemmelserne om delegeretmødets
sammensætning og om afstemninger på
delegeretmøderne.

Mens tidligere hvert medlem (slagteri) kun
ne møde med 3 valgte delegerede og slagte
riets direktør, blev den nye bestemmelse, at
hvert medlem (slagteri eller fusion) fik ret
til at sende 1 delegeret + 1 delegeret for
hver påbegyndt 100.000 modtagne svin i
det sidst afsluttede regnskabsår foruden
medlemmets direktØr(er). På samme måde
blev den tidligere bestemmelse om, at hvert
medlem på delegeretmødet havde 1 stem
me, ændret til, at hvert medlem fik 1
stemme + 1 stemme for hver påbegyndt
100.000 modtagne svin i det sidst afslutte
de regnskabsår.

Disse bestemmelser, som brØd med tidligere
hævdvundne andelsprincipper, må ses som
en nødvendig følge af koncentrationen af
slagterierne i enheder af stærkt varierende
størrelse.

I vedtægterne indsattes samtidig en para
graf om oprettelsen af en fond "til fremme
og finansiering af rationaliseringsbestræ
belser inden for medlemskredsen og med
henblik på investering i virksomheder, der
skønnes at være af interesse for helheden".

Vedtægter for denne fond blev forelagt og
godkendt på et ekstraordinært delegeret
møde den 12. december 1968. Fondens
navn blev Andelsslagteriernes Fond af

1968. Dens kapital skulle tilvejebringes ved
indbetalinger fra medlemmerne, og formå
let var: 1. at yde Økonomisk støtte til
fremme af Samvirksomhedens formål, 2. at
fremme og finansiere fælles rationaliserings
bestræbelser inden for kredsen af medlem
mer af Samvirksomheden, og 3. at investere
i virksomheder, ejendomme og udlån m.v.,
der skØnnes at være af forretningsmæssig
interesse for helheden.

Hidtil er midler fra denne fond blevet givet
til fremme af formål inden for Samvirksom
heden og ikke til enkelte medlemsvirksom
heder. Disse har derimod i stor udstrækning
- med Fællesbestyrelsens anbefaling - opnå
et støtte fra Landbrugets Finansieringsfond
af 1963. Denne fond er oprettet af De
samvirkende danske Landboforeninger, De
samvirkende danske Husmandsforeninger
og Landbrugsrådet med det formål at stille
kapital til rådighed for virksomheder inden
for landbruget i rationaliseringsøjemed - og
til andre lignende formål. Fondens kapital
er tilvejebragt ved midler hidrørende fra
beløb refunderet til Danmark i henhold til
den dansk-svenske EFTA-aftale, efter hvi 1

ken Danmark får refunderet en given del af
de importafgifter = jordbrugsafgifter, som
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pålægges danske landbrugsvarer, der impor
teres til Sverige.

På et ekstraordinært delegeretmøde den 18.
juni 1970 blev Samvirksomhedens vedtæg
ter ændret, og navnet ændredes til De
samvirkende danske Andelsslagterier - i
stedet for "Andels-Svi neslagterier". Samti
dig ændredes regnskabsåret fra kalenderåret
til et regnskabsår fra 1. oktober til 30.
september. Samme ændringer blev foreta
get i vedtægterne for de under Samvirksom

heden hørende fonds og med hensyn til
ændringen af regnskabsåret tillige for Salgs
foreningen.

Andelsslagteriernes
gensidige
forsikringsselskaber
På det ekstraordinære delegeretmØde den
18. juni 1970 ændredes selskabernes navne,

og regnskabsåret blev omlagt fra kalender
året til et regnskabsår fra 1. oktober til 30.
september.

Selskabernes navne er herefter:

De samvirkende danske Andelsslagteriers
gensidige Brandforsikringsselskab,

De samvirkende danske Andelsslagteriers
gensidige Sø- og Krigsforsikringsselskab,

De samvirkende danske Andelsslagteriers
gensidige Ulykkesforsikringsselskab.

I overensstemmelse med den almindelige
brancheudvikling er inden for brandforsik
ringen indført nyværdiforsikring for maski
ner og inventar, indeks- og investeringsfor
sikring samt fuld- og nyværdiforsikring for
bygninger.

Der er sket en intensivering omkring vurde
ringen og registreringen af de enkelte med-
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lemsvirksomheder, og iøvrigt er periodens
sidste del blevet præget af fusionsdannelser
ne inden for slagteriområdet. Disse har i
stigende grad appelleret til udvikling af nye
forsi kri ngsformer.

Inden for sø- og krigsforsikringen er gen
nemført væsentlige forbedringer af forsik

ringsbetingelserne og regulering af præmie
satserne, baseret på et mere udviklet stati
stiksystem.

En gennemgribende revIsion af selskabets
reassurancekontrakter gennemføres i

1971/72. Resultatet er en væsentlig forø
gelse af selskabets selvrisiko og en samtidig
afgørende reduktion af reassurancepræmi
erne.

Perioden er iØvrigt præget af den omfatten
de udvikling inden for transporten. Således
er omkring 85 % af baconeksporten til
Storbritannien pr. 1. jul i 1972 containerise
ret, hvilket tilsvarende gælder omkring 90
% af konserveseksporten til USA.

I anledning af, at søforsikringen den 22.
september 1964 havde bestået i 50 år,
udsendtes et jubilæumsskrift: "De samvir

kende danske Andels-Svineslagteriers gensi
dige Sø- og Krigsforsikringsselskab - Beret

ning for årene 1914-1964", og der oprette
des et jubilæumslegat med det formål, at
yde tilskud til studierejser og anden uddan
nelse.

Inden for ulykkesforsikringen er i hele

perioden samme karenssystem blevet fulgt,
hvorefter dagpenge er ydet fra 4. dagen
efter ulykkestilfældets indtræden - ved

uarbejdsdygtighed med en varighed på
mindst 10 dage, dog allerede fra 1. dagen.

Skadesforløbet har udvist konstant forvær

ring i tiåret, og konkurrencen fra markedets



Øvrige ulykkesforsikringsselskaber er blevet
stadig mere mærkbar.

Med baggrund i samtidigt konstaterede
væsentlige og typiske forskelle med hensyn
til de enkelte medlemsvirksomheders dag
pengeforbrug, er pr. 1. oktober 1971 vedta
get en nyordning, hvorefter det hidtidige
fordelingsprincip forlades for dagpenge
ydelsernes vedkommende, som herefter
udelukkende påhviler den enkelte medlems
virksomhed og alene administreres af sel
skabet. Alle andre ydelser, renteydelser og
administrationsomkostninger fordeles som
hidtil pro rata på samtlige medlemmer.

Nyordningen skal ses som en overgangsord
ning til den af Folketinget vedtagne dag
pengereform, der træder i kraft den 1. april
1973, og hvorefter ydelse af dagpenge som
følge af ulykkestilfælde skal overgå til
arbejdsgiverne, resp. amtskommunerne.

Svineavl og svineproduktion

Inden for svineavlen er der i de 10 år sket

en betydelig udvikling både i den organisa
tionsmæssige opbygning og ved gennemfø
relsen af det forsøgs- og kontrolarbejde, der
er tilknyttet avlen. I 1964 besluttede De
samvirkende danske Andels-Svineslagterier
og Privatslagteriernes Organisation at eta
blere et økonomisk samarbejde omkring
avlsarbejdet. Fra dette tidspunkt blev pri
vatslagterierne repræsenteret i Landsudval
get for Svineavlens Ledelse og i Landsudval
get for demonstration af svinefodring.

De statsanerkendte svineavlscentre

I de "statsanerkendte avlscentre" for svin

af Dansk Landrace var der en tydelig

tendens til, at besætningsstørrelsen og an
tallet af kårede avlsdyr stadig øgedes. En
tilsvarende vækst fandt sted inden for den

lokale avl, og flere lokale forsøgsstationer
blev oprettet. Pladsmangel på de 4 faste
forsøgsstationer bevirkede, at Landsudval
get i 1965-66 henviste en del svin fra
avlscentrene til de lokale stationer.

Denne ekspansion førte naturligt til overve
jelser om en reorganisering af avlssystemet,
og i september 1968 oprettedes 2 kategori
er af svineavlscentre - opdelt på grundlag af
det ved den årlige kåring og bedømmelse
opnåede antal points. Fra de bedste ca. 160
statsanerkendte avlscentre sendes forsøgs
grisene til de 4 faste forsøgsstationer, og fra
de Øvrige ca. 50 centre - betegnet "prøve
centre" - sendes grise til de lokale forsøgs
stationer.

I erkendelse af at de på markedet opnåede
priser for avlsdyr fra de statsanerkendte
centre ikke gav centerejerne tilstrækkelig
dækning for avlsarbejdet og for - specielt
hos den yngre generation - at stimulere
interessen for avlsarbejdet gennemførtes i
1966/67 en præmieringsordning til sikring
og udbygning af eliteavlen indenfor Dansk
Landrace. Præmieringen indeholder dels et
fast beløb for statsanerkendelsen (1.000
kr.), dels et beløb pr. kåret dyr, afhængigt
af det ved bedØmmelsen opnåede antal
points.

Bedømmelsen af forsøgsgrisene

Bedømmelsen af forsøgsgrisene var hidtil
foregået på de slagterier, hvor grisene blev
slagtet. Den store vækst i antallet af for

søgsgrise blev dog efterhånden til gene for
arbejdet på slagterierne, og da der samtidig
var et stærkt ønske om en forbedring af
selve bedømmelsen, førte dette til, at der i
1967 oprettedes to bedømmelsescentraler 
en i Ringsted og en i Horsens. Midlerne til
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etableringen blev bevilget gennem Eksport
Svineslagteriernes Salgsforening. Landsud
valget for Svineavlens Ledelse har fastlagt
de principielle retningslinier for bedømmel
sescentralernes drift. Den fagl ige ledelse af
arbejdet er henlagt til Landøkonomisk For
søgslaboratorium i samarbejde med Fælles
kontorets afdeling for svineavl. BedØmmel
sesmetoden blev herved stærkt forbedret,
idet man forlod den hidtidige subjektive
bedømmelse til fordel for en nøjagtig
objektiv bedømmelse af forsøgsgrisenes
slagtekval itet.

På bedømmelsescentralerne er der årligt
opskåret og bedømt ca. 20.000 grise, der
kommer fra de faste og lokale forsøgsstatio
ner og fra fodringsforsøgene.

I slutningen af perioden var det følgende
egenskaber, der blev lagt mest vægt på 
pct. kød i siden, areal af den lange rygmu
skel og sidespækkets og rygspækkets tyk
kelse.

Den nøjagtige oplysning til avlscenterejerne
om forsøgsgrisenes egenskaber på disse om
råder gav forbedrede muligheder for en
rigtig og sikker udvælgelse i avIsbesætnin
gerne. Anvendelse af moderne teknik mu
liggjorde endvidere, at man i 1969 gennem
den automatiske dataregistrering på bedøm
melsescentralerne kunne udsende de færdi

ge holdopgøreiser til centerejerne ca. 1 uge
efter, at forsøgsholdet var slagtet.

Mulighederne for at anvende EDB-teknik
ken som et hjælpemiddel i svineavlen blev
grundigt undersøgt i 1971 og 1972 og
påregnes gennem et nærmere samarbejde
med Landbrugets EDB-Centraler (LEC) at
føre til etablering af Databanken.

De data, der er interesse for at opsummere
og anvende, er de egenskaber hos avlsdyre
ne, som især vil bevirke en fremgang i
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slagtekvaliteten. Endvidere ventes der i
Databanken indbygget en indavlskontrol,
hvilket man håber på længere sigt vil
overflødiggøre stambøger og stamtavler.

Strengere krav til svineproducenterne

Som en følge af markedets krav om mere
kød og mindre fedt i svinekØdproduktionen
gennemførtes i 1970 en bedømmelse af
3.500 tilfældigt udtagne, almindelige slagte
svin fra en række slagterier. Undersøgelsens
primære formål var at fremskaffe et grund
lag for et nyt klassificeringssystem, der
kunne muliggøre en afregning efter kØdpro
cent.

En ny kvalitetspræmiering blev indført i
oktober 1970 samtidig med klassificeringen
A 1 ekstra, en betegnelse der ikke anvendes
i markedsføringen. Et kvalitetstillæg på 20
Øre pr. kg, udbetalt fra Landbrugets Dispo
sitionsfond, for disse ekstra kødfulde svin
blev herefter især de svineproducenter til
del, der ydede en forbedret fodring og
avlsmæssigindsats.

Kravet om mere kødfulde svin var baggrun
den for, at slagterierne i 1972 besluttede, at
man i året 1973 vil indføre et helt nyt
kvalitetsklassificeringssystem, hvor målet er
at afregne svineproducenten efter den
kødprocent, der er i de leverede svin.

Kødkvaliteten spillede en stadig stærkere
rolle både på hjemmemarkedet og på eks
portmarkederne. Slagteriernes Forsknings
institut og Landøkonomisk Forsøgslabora
torium beviste gennem et omfattende vi
denskabeligt arbejde, at kødkvaliteten er
stærkt arveligt bestemt, og Forskningsinsti
tuttet fandt frem til en metode, hvorefter
kødkvaliteten kan bestemmes. Denne meto
de, der blev udvi klet i 1971, bygger på en
række farvemålinger af kødprøver udtaget
forskellige steder i svinekroppen.



Scanningsudstyr - et ultralyd måleapparatur, der
er en god hjælp ved udvælgelse af avlsdyr.

Fra bedømmelsescentralerne: Vejning og automa
tisk registrering af kød mængden i forsøgssvinene.

KSA-måler. Anvendes endnu ikke på slagterierne - derimod anvendes en manuel kødspækmåler. Den
automatiske KS-måler vil blive en god hjælp ved klassificeringen af de slagtede svin.
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Sammen med forsøgsgrisenes Øvrige egen
skaber får ejerne af avlsbesætningerne fra
1972 tilsendt oplysninger om kødkvalite
ten, og denne vigtige egenskab indgår deref
ter som en meget betydningsfuld faktor ved
udvælgelsen af avlsdyr.

I bestræbelserne på at nå frem. til den mest
retfærdige afregning til svineproducenterne
blev der arbejdet ihærdigt på at fremstille
en manuelt betjent kød-spæk måler, der
kunne afløse spækkikkerten, som indførtes
i 1960.

Slagteriernes Forskningsinstitut, Landøko
nomisk ForsØgslaboratorium, Baconkon
trollen og Svejsecentralen samarbejdede
med Salgsforeningen om denne opgave, og i
begyndelsen af 1972 kunne denne måletek
nik indføres på slagterierne. Arbejdet med
at videreudvikle kød-spæk måleapparaturet
er blevet fortsat, og målet er at installere en
automatisk kød-spæk måler i kombination
med en automatisk vejning på slagterierne.

Individprøven inden for avlsarbejdet

Ved de afkoms- og helsøskendeprøver, der i
en lang årrække var grundlaget for udvæl
gelsen af avlsdyrene, var det en ulempe, at
dyrene skulle slagtes, før slagtekvaliteten
kunne angives. Det ville være et stort
fremskridt, om det var muligt ved hjælp af
målinger på det levende individ at konstate
re slagtekval iteten. I 1970 lykkedes det at
fremstille et ultralydmåleudstyr, der på den
levende gris kunne måle karbonade- og
spækarealet efter ekkolodprincippet.

Fra 1971 blev dette hjælpemiddel - "scan
ningsapparatet" - stillet til rådighed for
avlsarbejdet, og avlerne fik på denne måde
mulighed for, ved hensyntagen til resulta
terne fra slagtebedømmelsen på bedømmel
sescentralerne og ved anvendelse af scan
ningsmålinger at foretage en langt sikrere
udvælgelse blandt avlsdyrene.
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Ornetilskudsordning

Den stærke fremgang i slagtekvalitet, der
præsteredes i avlsbesætningerne, Ønskede
slagterierne at bringe ud til den almindelige
svineproduktion.

De enkelte slagterier arbejdede med egne
regler for tilskud til udstationering af gode
avlsorner, og dette medførte, da tilskudde
ne ikke var lige favorable, at svineproducen
terne i visse egne ikke fik tilstrækkelig gavn
af den avlsmæssigefremgang.

For at sikre en ensartet og hurtig udbredel
se af det gode ornemateriale fra avIsbesæt
ningerne indførtes derfor en fælles ornetil
skudsordning for hele landet i juli 1970 
finansieret af Salgsforeningen. Størrelsen af
tilskuddet blev i den nye orneordning
afhængig af ornernes egenskaber for god
slagtekvalitet, og den fælles ordning bevir
kede allerede i 1971, at langt over halvde
len af alle orner i brug i danske sobesætnin
ger nu var indkøbt direkte fra avIsbesætnin
gerne. Ordningen blev således hurtigt en
meget vigtig og effektiv avlsmæssig foran
staltning og bevirkede et større kendskab til
de arvelige anlæg, der blev anvendt i svine
produktionen.

Sundhedsfremmende foranstaltninger i svi
neproduktionen

I perioden 1962-72 skete der en kraftig
strukturændring i de danske svinebesætnin
ger. GennemsnitsstØrrelsen fordobledes, og
en stærk special isering kunne konstateres i
retning af landbrug, der enten ved eget
sohold producerer smågrise eller ved ind
køb af smågrise producerer slagtesvin.

Denne tydelige specialisering forårsagede en
stærkt øget omsætning af smågrise og
bevirkede således i stigende grad kontakt
mellem svinebesætningerne og dermed en
større risiko for udbredelse af svinesygdom
me.



Antallet af grise, der ved kødkontrollen på
slagterierne fik bemærkninger for svinesyg
domme, viste tendens til stigning. Det var
en stærkt medvirkende årsag til, at Sam
virksomheden i 1968 nedsatte et udvalg,
der skulle undersøge mulighederne for at
forbedre sundhedstilstanden i avIsbesætnin

gerne. Konklusionen fra dette arbejde blev,
at svineholdets sygdomsproblemer måtte
løses på landsbasis i alle kategorier af
besætninger.

Nedsættelsen af et nyt og bredere udvalg
vedrørende svinesundhedskontrol i 1969
bevirkede, at den forsøgsvise svinesund
hedstjeneste på Fyn påbegyndtes i 1970.

En rådgivningsgruppe - en dyrlæge og en
konsulent - ledede forsøgsprojektet. Grup
pens væsentligste arbejde bestod i bl.a. en
undersøgelse og registrering af besætnings
miljø og sundhedstilstand i de tilsluttede
besætninger, rådgivning til besætningseje
ren og anvisning af påkrævede forebyggen
de og bekæmpelsesmæssige foranstaltnin
ger.

I 1971 var forsøgsperioden afsluttet, og
resultaterne viste klart, at det er muligt
med en svinesundhedstjeneste at opnå en
væsentlig forbedring af svinebesætningernes
sundhedstilstand.

De gode resultater og de erfaringer, der var
opnået på Fyn ved det nære samarbejde
mellem svineproducenter, dyrlæger og svi
neproduktionskonsulenter, blev derefter
stillet til rådighed for de enkelte medlems
slagterier og for de regionale fællesledelser
for svineavlen, som en model for etablering
af regionsvise sundhedstjenester.

Samtidig besluttedes det i 1971 at stile
mod en landsomfattende svinesundhedstje
neste, hvor avlsbesætningerne først blev
tilsluttet. Denne sundhedstjeneste for avls-

besætningerne blev introduceret i 1972, og
Fællesbestyrelsens opfordring til regionalt
at oprette sundhedstjenester for de almin
delige brugsbesætninger blev samme år
fulgt mange steder.

SPF-produktion

Samvirksomheden begyndte tidligt at inte
ressere sig for, om det var muligt helt at
udrydde de specifikke svinesygdomme 
lungesyge, svinedysenteri og nysesyge. Man
kendte til erfaringer fra Schweiz og U.S.A.
på dette område. I 1965 påbegyndte Slagte
riernes Forskningsinstitut undersøgelser og
forsøg med grise, der er fri for disse
sygdomme - Specifik Patogen Frie grise
(SPF-grise).

I 1969 havde Slagteriernes Forskningsinsti
tut udviklet en særdeles god teknik til det
nødvendige kimfri kejsersnit og opdrætnin
gen af de primære SPF-grise (1ste genera
tion).

Den 20. november 1969 blev Soforsøgssta
tionen Sjælland III indviet, og det beslutte
des at indsætte en SPF-besætning på statio
nen.

Resultaterne fra Sjælland III sammen med
de mange resultater fra de landbrug, herun
der demonstrationsbrug, der havde SPF
grise, viste så klare produktionsøkonomiske
fordele, at slagterierne i 1970 besluttede at
gå ind i en større produktion af SPF-grise
og etablerede en SPF-organisation.

I oktober 1970 erhvervedes de nødvendige
arealer til bygning af en primærstation i
Grønhøj ved Viborg. Primærstationen kun
ne indvies i sommeren 1972 og vil herefter
være center for en produktion af SPF-hun
dyr og -orner, der indsættes i de avIsbesæt
ninger, hvor man ønsker at arbejde med
svin, der er fri for de smitsomme svinesyg
domme.
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Den faste forsøgsstation på Sjælland ved Roskilde. Det nyeste afsnit anvendes til SPF-grise.

Forsøgsornestationen "Hatting" ved Horsens - indviet i sommeren 1971.

SPF-primærstationen "Grønhøj" ved Karup: indviet i forsommeren 1972.

66



Inden for SPF findes to systemer - et rødt

og et blåt. Avlsbesætninger etableret ud fra
SPF-principperne betegnes som røde besæt
ninger, mens brugsbesætninger med pro
duktion af slagtesvin for øje kaldes blå
besætninger. For de to systemer gælder
forskellige regler med hensyn til hygiejne
og isolation.

Efter indførelsen af SPF-produktionen blev
det nødvendigt at etablere et særligt trans
portsystem for SPF-grisene. På Slagterier
nes Forskningsinstitut konstrueredes en
speciel transportvogn med indbyggede
filtre, som gør det muligt at desinficere den
luft, der trænger ind i vognen til SPF-grise-

. ne. Disse filtre skal beskytte grisene mod
smitte fra f.eks. forbipasserende alminde
lige grisetransportvogne.

Kunstig sædoverføring

I 1961 vedtog Landsudvalget for Svineav
lens Ledelse at gennemføre en række forsøg
til belysning af, om den kunstige sædover
føring kunne bibringe svineproduktionen
væsentlige fordele. Måske kunne den blive
et effektivt middel mod smittespredning.

I oktober 1963 blev der oprettet en for

søgsornestation i Hatting af den Kg!. Vete
rinær- og Landbohøjskoles afdeling for
obstetrik og gynækologi, der også udførte
forsøgene, som førte til lovforslag i 1964
om anvendelse af kunstig sædoverføring.

De gode resultater, der gennem årene opnå
edes på "Hatting", bevirkede, at Samvirk
somheden overtog forsøgsornestationen i
1970, hvorefter der blev foretaget en større
udbygning, således at der blev plads til 70
sædproducerende orner samt de nødvendi
ge laboratorie- og undervisningsfaciliteter.
Indvielsen af de nye bygninger fandt sted i
sommeren 1971. Forsøgene fortsættes i
samarbejde med den nævnte afdeling under
Landbohøjskolen.

Den stærke interesse og efterspørgsel i hele
landet efter den producerede sæd bevirke
de, at man i 1972 i Landsudvalget og
Fællesbestyrelsen drøftede oprettelse af fle
re ornestationer.

K rydsni ngsforsøg

Krydsning mellem forskellige svineracer,
som et middel til at forbedre konstitution

og frugtbarhed, har været kendt langt
tilbage i dansk svineproduktion og den
hyppigst anvendte krydsningskombination
var den mellem Dansk Landrace og den
engelske Yorkshirerace. Efterhånden som
slagtekvaliteten hos Dansk Landrace hastigt
forbedredes, forsvandt interessen dog for
denne krydsningsproduktion.

I 1960'erne sporedes der i mange lande en
tydelig tendens til at udnytte nyopdagede
fordele ved en videregående krydsningspro
duktion. ForsØg viste, at vigtige produk
tionsegenskaber, især sØernes frugtbarhed,
kuldenes væksthastighed, udsætterprocen
ten og den almindelige sundhedstilstand
kunne forbedres ved krydsning.

Allerede i 1960 indledtes - som tidligere
nævnt - et krydsningsforsøg mellem Dansk
Landrace og Pietrainracen. Det ønskedes
undersøgt, om det kunne lade sig gøre at
forbedre landracen ved at tilføre arveanlæg
fra den kødfulde Pietrainrace. Forsøgene
afsluttedes i 1966 og resultatet var, at
Pietrainracen - trods det hØjere kødindhold
og de gode skinker - ikke ved indkrydsning
i Dansk Landrace egnede sig til en produk
tion af baconsvin. Fedtaflejringen var for
stor, og kødets farve og kvalitet i kryds
ningsdyrene var ikke tilfredsstillende.

Fællesbestyrelsen og Landsudvalget drøfte
de i 1970, om man skulle gennemføre
krydsningsforsøg for at prøve at udnytte de
tydelige fordele, der lå i en organiseret
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krydsningsproduktion med racer, der ligne
de Dansk Landrace, herunder Yorkshire-ra
cen.

For at få fastslået virkningen af enkelt
krydsning og tilbagekrydsning på de tidlige
re nævnte egenskaber påbegyndte Samvirk
somheden og Landøkonomisk Forsøgslabo
ratorium derfor i 1971 et krydsni ngsforsøg
med de 2 racer, Dansk Landrace og Engelsk
Yorkshire. Denne beslutning blev senere
udvidet til at omfatte også en tredie race 
Svensk Landrace - ForsØget indgår som et
led i et nordisk forsøgsprojekt.

De endelige resultater fra disse krydsnings
forsøg forventes først at forel igge i
1974/75.

Observations- og kontrolbrug

Demonstrationsbrugene, som var blevet op
rettet i begyndelsen af 50' erne, og som
havde til opgave på almindelige landbrug at
vise interesserede svineproducenter den rig
tige fodring af søer, smågrise og slagtesvin,
havde gennem årene haft ca. 300.000 besøg
af landmænd. De fundne fodernormer,
udgivelsen af beretninger og oplysningsar
bejdet, skabte grundlaget for svinekontrol
foreningerne, som Landsudvalget i 1960
besluttede at yde faglig støtte til, særligt
med henblik på uddannelsen af svinekon
trol assistenter.

Efterhånden som de almene problemer i
forbindelse med svinenes ernæring var løst,
blev behovet for demonstrationsbrugene
aftagende, og slagterierne besluttede derfor
i 1970 at nedlægge demonstrationsbrugene
og erstatte disse med et antal observations
og kontrolbrug. I 1972 var der oprettet 6
observationsbrug og 30 kontrol brug.

Observations- og kontrolbrugenes opgaver
er at belyse fodrings- og miljømæssige
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spørgsmål under praktiske forhold og end
videre, hvad der i praksis kan opnås økono
misk ved gennemførelsen af en traditionel
såvel som utraditionel fodring - ved produk
tion i utraditionelle stalde og ved anvendel
se af forskellige produktionssystemer.

Forsøg med produktion af konservesgrise

Som følge af at en jævnt stigende del af de
slagtede svin blev anvendt til konserves,
opstod der i slagterierne interesse for at
gennemføre forsøg, der viste, om den dan
ske landracegris ved en højere vægt var en
bedre råvare for den danske konservesindu
stri.

Konservesforsøget, der påbegyndtes i 1963
i samarbejde med KØdindustriens Fabri
kantforening, afsluttedes først i 1970, og
ved delegeretmØdet i 1971 meddeltes føl
gende konklusion: "Svineproducenterne
producerer konservesgrise med mindre om
kostninger pr. kg end for baconsvinenes
vedkommende, men for konservesfabrik
kerne er der mindre økonomisk udbytte pr.
kg ved anvendelse af konservesgrise frem for
bacongrise. Da der således ikke er en samlet
økonomisk fordel, vil Salgsforeningen ikke
medvirke til at sætte en produktion igang
af konservesgrise" .

Eksport af avlssvin

I erkendelse af, at man fra dansk side - ved
en tilslutning til Fællesmarkedet - ikke kan
opretholde eksport- og importforbudet for
avlssvin, fandt Landsudvalget for Svineav
Jens Ledelse, avlernes organisationer og
slagterierne det rigtigt i 1972 at oprette en
Salgs- og Eksportorganisation for Avlssvin
(SEA).

De væsentligste opgaver for den nye organi
sation blev dels at sikre en tilstrækkelig
bestand af de bedste avlsdyr her i landet og
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dels at opnå de højst mulige priser for
eksporterede avlsdyr til gavn for avlerne og
dansk svineproduktion.

I løbet af 1972 afholdtes en lang række
møder mellem svineavlerne og Samvirksom
heden, og vedtægter blev udformet i et
samarbejde mellem avlernes organisationer
og Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Tilslutningen af avlere til SEA har fra
begyndelsen været så betydelig, at organisa
tionen står godt rustet før den forventede
tilslutning til Fællesmarkedet.

Rådgivningsarbejdet i ændrede rammer

Opbygningen af rådgivningsarbejdet i for
bindelse med svineproduktionen blev i peri
oden taget op til revision. For at sikre en
hensigtsmæssig sammenhæng mellem råd
givnings- og forsøgsvirksomheden, fandt
man en omorganisering både på det lokale
og det centrale plan nødvendig.

I 1971 påbegyndtes derfor en opdel ing af
landet i områder inden for hvilke det var

naturligt at etablere selvstændige fællesle
delser, der kunne lede hele avlsarbejdet,
fremme anvendelsen af den kunstige sæd
overføring og lede de lokale forsøgsstatio
ner. Organisering af den regionale svine
sundhedstjeneste og konsulentvirksom
heden blev ligeledes vigtige arbejdsområder
for fællesledelserne.

Slagteriernes
Forskn ingsi nstitut

Forskningsinstituttets delagtighed i en
række af Samvirksomhedens seneste ar-
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bejdsopgaver er nævnt i det foregående.
Der tænkes her på Planlægningsudvalgets
og Planlægningsafdelingens arbejde og un
der svineavlens område på udarbejdelsen af
et kødkval itetsvu rderingssystem, udviklin
gen af kød-spæk måleapparatur og arbejdet
med SPF-grise. Men ogsåpå en række andre
områder, hvor det ikke direkte er præcise
ret, har instituttet ydet en grundlæggende
indsats i udviklingsarbejdet.

Det er instituttets formål ved teknisk forsk
ning og udviklingsarbejde samt konsulent
virksomhed at medvirke til fremme af den

tekniske og erhvervsøkonomiske udvikling
inden for de danske slagterier og kødindu
strielle virksomheder. Instituttets nære til

knytning til branchen og dens problemer
sikres bl.a. gennem de faglige udvalg, hvis
branchekyndige repræsentanter har til op
gave at gennemgå instituttets udkast til
arbejdsprogrammer.

Ved indgangen til 60erne var Forskningsin
stituttets organisation netop blevet lagt i de
rammer, som stort set stadigvæk er gælden
de, og der var truffet beslutning om at
detailprojektere en udvidelse af instituttet
samt om at ændre dets undervisnings- og
kursusvirksomhed i forbindelse med opfØ
relsen af en særlig slagteriskole.

Indvielsen af en ny hovedbygning, nye
laboratorier og værkstedsbygning den 23.
juli 1963 skabte de nødvendige pladsmulig
heder for bl.a. arbejdet med biokemiske
spørgsmål og maskinudvikling. Af hensyn
til fabriksplanlægningsarbejdet foretoges
endnu en udvidelse, og ved indvielsen heraf
den 16. august 1967 var instituttets samle
de gulvareal bragt op på ca. 7.000 m2•

Senere ombygninger er sket inden for de
bestående mure.



Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde.

Slagteriskolen i Roskilde - har siden oprettelsen ekspanderet kraftigt, sidst med en ny undervisningsbutik og
en klassefløj.
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Slagteriskolen

Det var bl.a. kravene til hØj ensartet kvali
tet på dansk bacon, der i 1944 førte til
oprettelsen af Slagteriskolen i Odense, hvor
der gennemførtes en række kurser for
mestre og kontorfol k.

Ved oprettelsen af Slagteriernes Forsk
ningsinstitut i 1954 flyttedes denne under
visning til Roskilde. I årene fra 1954 til
1962 skete der en betydelig udvidelse af
kursusaktiviteten. Der etableredes en række
kurser bl.a. med det formål at viderebringe
instituttets forskni ngsresultater ti I bran
chens medarbejdere.

Kursus- og mødevirksomheden fik i slutnin
gen af halvtredserne et sådant omfang, at
instituttets forretningsudvalg besluttede at
undersøge mulighederne for oprettelse af
en permanent kursusinstitution, der kunne
overtage hele den grundlæggende og videre
gående permanente uddannelse indenfor
slagterierne og kødindustrien.

Da der i disse år af Handelsministeriet var

igangsat en omfattende omlægning af
håndværkets lærlingeuddannelser med bl.a.
en overgang fra aftenskoler til dagskoler,
var det naturligt at overveje at koncentrere
hele lærlingeuddannelsen for slagterierne og
kødindustrien i Roskilde.

I 1959 indstillede instituttets forretnings
udvalg til Fællesbestyrelsen, at der blev
oprettet en selvejende institution, Slagteri
skolen, med status som tilskudsberettiget
fagskole under Handelsministeriet.

Fællesbestyrelsen godkendte denne indstil
ling og "Fond for Andels- og Privatslagteri
ernes Forskningsinstitut og Slagteriskole"
gav tilsagn om at stille den nØdvendige
egenkapital til rådighed til opførelse af
Slagteriskolen i Roskilde.
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I marts 1961 kunne Handelsministeriet
meddele, at skolens status og vedtægter var
godkendt, og det omfattende forberedelses
arbejde blev sat igang.

Ved afslutningen af byggeriet i 1964 havde
opførelsen af Slagteriskolen kostet 25 mil!.
kr., hvoraf de 5 mil!. kr. blev stillet til
rådighed af Andels- og Privatslagteriernes
Fond. Staten havde ydet 13 mil!. kr., og de
sidste 7 mil!. kr. blev optaget som normale
kreditforen ingslån.

Slagterierne og kødindustrien disponerede
nu over et moderne undervisningsanlæg i
form af en kostskole med 200 senge, 10
moderne kursuslokaler med alle hjælpemid
ler, et uddannelseslaboratorium, et komplet
pølsemageri indrettet specielt for undervis
ning samt et skoleslagteri og en tarmafde
ling med plads til gennemførelse af forsøg.

I 1963 kunne undervisningen begynde med
de første laboranthold, og i begyndelsen af
1964 var alle aktiviteter igang på skolen.
Den 26. juni 1964 fandt indvielsen sted.

For at sikre virksomhedernes indflydelse på
uddannelserne blev der hurtigt efter skolens
oprettelse nedsat tre faglige og tekniske
skoleudvalg, hvor virksomheder, arbejdsta
gerorganisationer, arbejdsledere m.fl. er re
præsenteret. De tre permanente udvalg er
skoleudvalget for slagteriindustrien, skole
udvalget for detailhandel med kød, og
laborant- og levnedsmiddeltekni kerudval
get. Alle tre udvalg har arbejdet med
ajourfØring af kursusaktiviteten, og skolen
tilbyder nu hvert år ca. 100 forskellige
kursustyper inden for de tre områder.

I de senere år er lærlingetilgangen til
slagterierne faldet betænkeligt. Det har vist
sig at være vanskeligt for slagterierne og
kØdindustrien at få de nuværende lærlinge
uddannelser indpasset i de industrialiserede



processer på virksomhederne. Gennem
ændringer i læretidslængden og uddannel
sen på Slagteriskolen er det nu lykkedes at
få moderniseret lærlingeuddannelserne, og
der kan i 1971/72 konstateres en mere fast
tendens i tilgangen af lærlinge.

Der arbejdes imidlertid med en afløsning
for den traditionelle mesterlære i form af

en erhvervsgymnasial uddannelse på er
hvervsskoler .

Slagteriskolen blev i 1971 af Undervisnings
ministeriet udpeget til at være forsøgsskole
for le vnedsm iddelom råde t i henhold til

forsøgsloven om nye faglige grunduddan
nelser.

Eleverne, der deltager i forsøget, gennemgår
en grunduddannelse omfattende behandling
og forædling af bl.a. alle landbrugets råpro
dukter. Efter betænkningen og bemærknin
gerne til forsøgsloven regner Undervisnings
ministeriet med, at denne uddannelsesform
i løbet af 1972-1980 helt har afløst den nu
kendte lærlingeuddannelse.

Slagteriskolen er i 1972 blevet udvidet for
5 mill. kr., hvoraf Fonden har ydet 1 mill.
kr. som egenkapital. Udvidelsen omfatter
12 kursuslokaler til teoriundervisning og en
undervisningsbutik .

Denne undervisningsbutik vil give skolen en
god mulighed for at give detailhandelen
med kød et væsentligt bedre uddannelsestil
bud i fremtiden. Det har gennem årene vist
sig, at detailhandlen med kØd under alle
former har fundet mulighed for at etablere
kursus på Slagteriskolen, tilpasset alle de
former for kødsalg, vi i dag kender fra "den
rigtige slagter" til supermarkedernes selvbe
tjening.

Arbejdet i udvalgene

Til de kvalitetsfremmende foranstaltninger,

som er baseret på resultaterne fra det
omfattende forsknings- og forsøgsarbejde,
og som tilsigter den bedst opnåelige kvalitet
af de slagtede svin, knytter sig den omfat
tende kontrol, som udøves af de nedsatte
dommer- og kontroludvalg.

De stadigt voksende krav til produktionen,
som har givet sig udslag i ændrede sorte
rings- og afregningsregler, forbedrede måle
og kontrol metoder og skærpelse af bacon
regulativets forskrifter, er forberedt gen
nem drøftelser i Dommerudvalgene ved
flæske- og fedtbedømmelserne, Klassifice
ringsudvalget, Kontroludvalget og Landsno
teringsudvalget.

De to dommerudvalg kontrollerer gennem
de jævnligt foretagne bedømmelser, at de
kvalitetsmæssige forskrifter overholdes.
FedtbedØmmelser er gennemført regelmæs
sigt hver uge på Fedtpakkecentralen i Kol
ding, og flæskebedømmelserne er siden
1967 foretaget i den nye bedømmelseshal,
som er oprettet i forbindelse med Bacon
Container Centralen i Esbjerg.

De veterinære forhold

Det var af væsentlig Økonomisk betydning,
at staten overtog udgifterne til veterinær
kontrollen ved cirkulære fra Landbrugsmi
nisteriet af 29. august 1962.

I den sidste halve snes år er der sket en

væsentlig skærpelse af udlandets interesse
for indretningen og hygiejnen på de danske
virksomheder. Det har bl.a. givet sig udtryk
i stationering af amerikanske inspektører i
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dideklarationer på charkuterivarer, indgået
i september 1972. Ved en række mØder
med Forbrugerrådet, Statens Husholdnings
råd, Slagteriernes Forskningsinstitut, Slag
teri- og Konserveslaboratoriet, Danmarks
Lærerhøjskole o.a.opnåedes der enighed
om at søge gennemført en service overfor
forbrugerne i form af oplysninger om ingre
dienser og næringsværdi på charkuterivarer
ne.

Danmark. De har til opgave at sikre, at de
danske virksomheder mindst er på samme
hygiejniske niveau som amerikanske virk
somheder. På tilsvarende måde har man fra
tysk side gennemført en række kontrolbe
søg på danske virksomheder, og det samme
gælder britiske veterinærer og sundhedsin
spektører.

Som fØlge af disse forhold har virksomhe
derne gennem de sidste år måttet investere
betydelige beløb i ombygninger og indkøb
af nyt inventar, vedligeholdelse O.S.V. Det
har været en hård belastning for branchen
såvel økonomisk som forhandlingsmæssigt,
men har til gengæld fØrt til, at hygiejnen på
danske slagterier er på et meget højt niveau.

INDHOLD

Sv',nekød
Oksekød
Skinkespæk
Lage
Mel
Mælkeproteiner
Krydderier

NÆRINGSINDHOLD
100 G AF VAREN

Kalorier
Protein
Fedt
Kulhydrater

Den 21. maj 1969 besluttede Fællesbesty
relsen at nedsætte et permanent Veterinær
udvalg til at gennemdrøfte de krav af
veterinær- og hygiejnemæssig karakter, der
løbende bliver stillet fra myndighedernes
side over for branchen, og den 1. februar
1970 blev på Fælleskontoret oprettet en
Veteri nærafdeling.

Afdelingen har ført forhandl inger med såvel
danske som udenlandske veterinærmyndig
heder om forhold af stor betydning for
slagterierne. I de fleste ti Ifælde er det
lykkedes at komme til forståelse med vete
rinærmyndighederne, ligesom forholdet
mellem de kontrollerende veterinærer og
virksomhederne er blevet væsentligt forbed
ret, da afdelingen fungerer som bindeled
mellem parterne.

Med baggrund i de stigende krav herhjem
me om "forbrugerbeskyttelse" etablerede
Veterinærafdel ingen kontakt med forbru
gerorganisationerne om slagteriernes og
kødindustriens problemer på dette område.
Et konkret eksempel på resultaterne af
denne kontakt er en aftale om næringsvær-
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I forbindelse med forhandlinger om Salgs
foreningens generelle kvalitetspolitik, med
virker Veterinærafdelingen som sagkyndig.

FæIlesma rkedssekretariat

På baggrund af de forestående forhandlin
ger om Danmarks optagelse i Fællesmarke
det, blev der i begyndelsen af 1970 på
Fælleskontoret nedsat en arbejdsgruppe
med den opgave at rejse problemstillinger
og systematisere oplysninger til støtte for
og til underbyggeise af ledelsens beslutnin
ger i FællesmarkedsspØrgsmål. Resultatet af
gruppens indledende gennemgang af bran
chens situation forelå i jul i 1970 i form af
en Statusrapport .

I maj 1971 var den danske regerings drøf
telser med Fællesmarkedskommissionen
kommet så vidt, at der var basis for at
udarbejde en Suppleringsrapport omhand
lende bl.a. status i optagelsesforhandlinger
ne og en yderligere uddybning af admini-



strationen af Fællesmarkedets forordninger
inden for svinekødssektoren. Nogenlunde
samtidig blev arbejdet med Fællesmarkeds
spørgsmål henlagt til et særligt markedsse
kretariat på Fælleskontoret.

Sekretariatet udsendte i december 1971 en
Suppleringsrapport 11 indeholdende bl.a. en
beskrivelse af forhandlingerne om indplace
ring af bacon i markedsordningen, pristil
pasningen i overgangsperioden samt beslut
ningsprocessen i Fællesmarkedet og forslag
til dansk administration af markedsordnin
gerne.

Foreningen af Danske Kødkonservesfabrik
ker nedsatte i august 1971 et udvalg med
den opgave at kortlægge de ændrede vilkår,
denne branche ville få under Fællesmar
kedsforhold. Sekretariatet bistod udvalget
med beregninger og indsamling af informa
tioner.

Udvalget udsendte i april 1972 en rapport:
Kødkonservesindustriens vilkår i Fælles
markedet. Rapporten indeholdt bl.a. en
gennemgang af det lovmæssigegrundlag, en
analyse af rentabiliteten i den forarbejden
de industri i Fællesmarkedslandene, udvik
lingen i forbruget i de vigtigste lande, samt
en beskrivelse af afsætningskanalerne og
kon ku rrenterne.

Markedssekretariatet har hidtil beskæftiget
sig med de beregningsmæssige, forhand
lingsmæssige og administrative opgaver in
denfor svinekødssektoren, der har været
forbundet med forhandlingerne om dansk
indtræden i Fællesmarkedet. Ved dansk

medlemsskab vil disse opgaver blive videre
ført i det omfang, disse bliver henlagt til
erhvervet.

Informationsvi rksom hed

I 1963 traf Fællesbestyrelsen beslutning
om at indgå i et samarbejde med landbru
gets Øvrige andelsorganisationer om udgivel
sen af bladet "Produktion". De sider, der
blev stillet til andelsslagteriernes rådighed,
skulle først og fremmest anvendes til faglig
information om svineproduktion og slagte
rivi rksom hed.

Med denne beslutning blev grunden lagt til
en senere kraftig udvidelse af informatio
nen til de danske svineproducenter. I 1971
blev det første nummer af bladet "Svine
Produktion" udsendt. Dette blad, der alene
udgives af De samvirkende danske Andels
slagterier, udkommer hvert kvartal i samme
format og udstyr som "Produktion".

Udover disse to blade udsender Fælleskon

toret "Siden Sidst". Det udkom første gang
i 1961 og blev udsendt i ca. 350 eksempla
rer til formænd og direktører og medlem
mer af slagteriernes bestyrelser.

Den efterhånden omfattende bladvirksom

hed og den stigende kontakt med offentlig
heden gennem presse, radio og TV førte til
oprettelsen af en Informationsafdeling på
Fælleskontoret i 1971. Samtidig skete dels
en omlægning af "Siden Sidst" og dels en
udvidelse af modtagerkredsen, således at
det nu kommer et par gange månedligt i ca.
2.500 eksemplarer.
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Nye virksomheder
og organisationer
Inden for okse- og kalvekødssektoren stifte
des den 7. december 1962 en ny organisati
on med navnet DAMEXCO. Den omfattede

de slagterier, som selv slagtede og eksporte
rede okse- og kalvekØd samt de til slagteri
erne knyttede virksomheder: D.A.T. og
Schaub og co. Baggrunden for organisatio
nens dannelse var, at de nævnte slagterier i
forhandlinger med myndighederne havde
vanskeligt ved at få deres synspunkter
fremført og accepteret.

I de drøftelser, der i 1968 fandt sted om
strukturændringer indenfor oksekødssekto
ren, blev det forudset, at de svineslagterier,
der slagtede kreaturer og kalve til eksport,
skulle indtræde i Oxexport. På en ekstra
ordinær generalforsamling den 31. oktober
1968 udvidedes DAMEXeO's medlems
kreds til også at omfatte virksomheder, der
kun foretog slagtning af kreaturer og kalve,
og den 30. januar 1969 vedtoges det at
indmelde DAM EXeO i Oxexport.
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DAM EXeO var i 1970, som medlem af
markedsudvalget for kvæg og kød, med til
opkØb og indfrysning af oksekød, og des
uden var man med til at udarbejde retnings
linier for kvalitetspræmiering for okse- og
kalvekød. Denne præmieringsordning star
tede i april 1971. Forinden var indført en
kvantumrabatordning for oksekØdskonser
ves, hvilket stimulerede forbruget af okse
kØd i den kødforarbejdende industri.

I 1971-72 blev udarbejdet et forslag til
dannelsen af et fællesorgan, hvor såvel den
landbrugsejede som den privatejede del af
branchen skulle være repræsenteret. Dette
resulterede i dannelsen af Kødbranchens
Fællesråd i 1972.

I 1968 erhvervede De samvirkende danske
Andelsslagterier det private - engelskejede 
slagteriselskab J.D. Koopmanns Svineslagte
rier A/S med tilhØrende fire slagterier.
Overtagelsen fandt sted den 1. april 1968,
og umiddelbart efter begyndte en ombyg
ning af slagteriet i Silkeborg, såledesat man



her kunne centralisere slagtning og opskæ
ring af søer. De øvrige tre slagterier blev
solgt til andet brug.

Da den private - engelskejede - slagterisam
menslutning Factory Holding Company
A/S blev solgt i 1969, overtog Samvirksom
heden fire af sammenslutningens fem slag
terier. De fire slagterier blev nedlagt som
slagterier og anlæggene solgt til andet brug.

Salgsforeningens slice-virksomhed i Eng
land, Danepak Ud., nåede hurtigt op på så
stor en produktion, at det på et ekstraordi
nært delegeretmøde den 6. december 1962
blev vedtaget at undersøge udvidelsesmul ig
hederne i Selby eller mul ighederne for
opførelse af en fabrik mere. Beslutningen
om det sidste blev truffet i 1964. Det

vedtoges at placere den ny fabrik i Thet
ford, og arbejdet gik i gang året efter.

I årene, der fulgte, ekspanderede såvel
virksomheden i Selby som den i Thetford
meget kraftigt, og i 1971 måtte en omfat
tende udvidelse foretages i Thetford. De
nye lokaler blev taget i brug i 1972.

I 1963 overtog Oxexport kølehusvirksom
heden Agricold i Esbjerg. Få måneder
senere dannede De danske Mejeriforenin
gers Fællesorganisation og Eksport-Svine
slagteriernes Salgsforening sammen med
Oxexport et nyt selskab, A/S Agricold, der
overtog virksomheden med frysehuse i Es
bjerg og Næstved. En udvidelse af fryselo
kaliteterne i Esbjerg blev i 1966 klar til
brug, og den effektive lagerkapacitet var
dermed inden for selskabet bragt op på
9.000 til 9.500 tons.

Samarbejdet mellem Oxexport og Eksport
Svineslagteriernes Salgsforening blev udvi
det ved stiftelsen af A/S Meatcut. Dette
selskabs formål var at foretage engros- og
detailopskæring og frysning af okse-, kalve
og svinekød med henblik på salg dels på
eksportmarkederne og dels på hjemmemar
kedet.

Selskabet dannedes i 1964 og startede
produktionen i lejede lokaler i Randers. I
efteråret 1965 blev det besluttet at erhver

ve Ais Erik Emborg Production i Alborg,
som foretog tilsvarende produktion og salg
som A/S Meatcut. I 1967 nåede virksomhe

den op på så stor produktion, at man i
foråret 1968 måtte foretage en væsentlig
udvidelse.

I firmaet S. Houlberg A/S - som i 1959 var
blevet overtaget af Samvirksomheden og
Privatslagteriernes Organisation - blev fore
taget en del strukturændringer i begyndel
sen af 1960'erne, og den 1. april 1966
overtoges kødbyfirmaet, A/S J. Steffensen,
da dette blev til salg.

Salgsforeningen og Oxexport stiftede den
30. juli 1966 Galt-Ox Holding A/S, hvorun
der henlagdes følgende fuldt kontrollerede
datterselskaber: A/S S. Houlberg, A/S J.
Steffensen, A/S Meatcut og A/S Færdigfrys
med tilhørende underselskaber. Endvidere
ejer selskabet via A/S Meatcut 17% af
andelskapitalen i De forenede nordjydske
Kreaturslagterier A.m.b.A.. I 1972 overtog
Salgsforeningen Oxexports aktier og står
hermed som eneejer af Galt-Ox Holding
A/S.

Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening er
medejer af Landbrugets EDB-Centraler
(L EC), som udfører databehandling og an
dre opgaver i forbindelse hermed for land
bruget og de dertil knyttede organisationer
og virksomheder. LEe, der er et af landets
største EDB-servicebureauer, er beliggende i
Risskov ved Aarhus.

Samvirksomheden har investeret i andre
virksomheder, som er af betydning for
helheden. Det gælder således D.A.K. (Dan
ske Andelsslagteriers Konservesfabrik)
A.m.b.A., Roskilde, J.A.K.A. (Jydske An
delsslagteriers Konservesfabrik) A.m.b.A.,
Brabrand, Andelsforeningernes Ejendoms
selskab, Axelborg, A/S m.fl.
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Administrationen af aftalen blev pålagt The
Bacon Market Council, der bestod dels af
regeringsrepræsentanter fra de enkelte leve-

1965 - ville andrage 615.000 tons og
fordelte dette kvantum mellem leverandør
landene på basis af tidligere tilførsler. De
enkelte landes andele blev ansat til:

Skulle baconforbruget blive større end de
615.000 tons, var der i aftalen afsat et
reservekvantum på 25.000 tons. Aftalen,
der lØb over 5 år, betingede, at der fandt
årlige forhandlinger sted, dels om total
kvantummet og dels om de enkelte landes
andele. For de fem år, aftalen lØb, blev
total kvantummet og Danmarks andel heraf
fastsat som fØlger:

Total kvantum

Danmarks
andel

286.500
289.200
300.460
300.460
300.460

392.600 tons

615.000 tons

222.400 tons

286.500 tons
48.500 tons
27.000 tons
13.000 tons
10.300 tons
5.000 tons
2.300 tons

Total
kvantum
615.000
620.600
632.500
632.500
632.500

1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

Import ialt
Hjemmeprodu ktion
i Storbritannien

Danmark
Polen

Den irske republik
Holland

Sverige
Jugoslavien
Ungarn

Man forudså, at baconforbruget i aftalens
første år - fra 1. april 1964 til 31. marts

Eksporten af bacon til Storbritannien har
gennem årene været og er stadig den
væsentligste og helt afgørende afsætnings
kanal for svineproduktionen i Danmark.

I 1960erne skete der en omfattende kon

centration i indkøbsleddene for bacon på
det britiske marked, og en naturlig følge
heraf var at tilpasse agentnettet hertil.
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening re
ducerede derfor antallet af baconagenter
fra 22 til 15.

I slutningen af 1950erne og i begyndelsen
af 60erne steg svineproduktionen ikke ale
ne i Danmark men i hele Europa. Det
lykkedes dog langsomt at forøge de danske
afskibninger af bacon til Storbritannien ,
men i 1962 forudså man en overforsyning
af det britiske marked med prisfald til
følge. Den britiske regering indledte derfor
forhandlinger med regeringerne i de forskel
lige leverandørlande af bacon. Resultatet af
forhandlingerne blev indgåelsen af en ba

conmarkedsdelingsaftale, som blev bekræf
tet i en hvidbog udstedt den 11. marts
1964, under betegnelsen "Memorandum of
Understanding on the Supply of Bacon to
the United Kingdom Market". Aftalen
trådte i kraft den 1. apri I 1964.

Med de kvalitetsfremmende foranstaltnin

ger, der gennem årene er gennemført i
Danmark, og den intensive markedspleje i
Storbritannien har dansk bacon udbygget
sin position hos den engelske handel og
forbruger, således at dansk bacon opnår en
merpris i sammenligning med bacon fra
andre lande.

Udviklingen på det britiske
bacon marked
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randørlande, dels af repræsentanter for de
enkelte landes baconindustrier. Repræsen
tanterne for baconindustrierne dannede

endvidere The Industry Panel of the Bacon
Market Council, som foretog indstilling til
Baconmarkedsrådets månedlige mØder om,
hvad tilførslerne burde være i den efterføl
gende 5 ugers periode.

Da aftalen udlØb den 31. marts 1969, blev
der indgået en ny tilsvarende aftale, dog
med den store forskel, at den britiske
hjemmeproduktion fik prioritet, og den
resterende mængde blev delt mellem leve
randørlandene. Denne aftale lØb i tre år - til
den 31. marts 1972 - og blev senere
forlænget til den 1. februar 1973, pr.
hvilken dato man forudså, at Storbritanni
en og Danmark ville være medlemmer af
Fællesmarkedet.

I den nye aftale, hvis administration blev
uforandret i forhold til den tidligere, blev
de årlige kvanta fastsat som følger:

Danmarks
Total-

Storbri-andel i % af
kvantum

tannienimportkvantum

1969/70

639.000233.60074,70
1970/71

641.500239.00074,29
1971/72

650.000265.00074,40
1972/73

639.570265.00076,49

Disse baconaftaler må stort set sigesat have
haft en stabiliserende indflydelse på mar
kedssituationen og prislejet, navnIig i de
første år af den første aftaleperiode, hvor
den britiske baconprodu ktion lå på et
rimeligt og forsåvidt stabilt niveau.
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Forholdene ændrede sig imidlertid, idet de
engelske baconfabrikanter i slutningen af
1966 kom i økonomiske vanskeligheder, og
det engelske parlament traf beslutning om
gennemførelse af en støtteordning, dels for
herigennem at kunne bibeholde og eventu
elt modernisere den britiske baconindustri,
og ikke mindst på grundlag af den uheldige
betalingsbalance, Storbritannien havde.
Denne støtteordning, der i første omgang
blev praktiseret som en låneordning til
industrien, blev allerede i 1967 afløst af en
ordning, efter hvilken industrien fik godt
gjort 90 % af det kalkulerede tab på
baconprodu ktionen.

Ordningen fik til fØlge, at en større del af
den britiske svineproduktion blev anvendt
til baconproduktion, hvorved denne over
skred de kvanta, der var forudset i baconaf
talen. Det fik i visse perioder katastrofale
følger i form af et meget lavt prisniveau på
det britiske marked. Med de danske svine

producenters store interesse i prisniveauet
var det nødvendigt i sådanne perioder at
reducere de danske afskibninger af bacon
for at undgå, at markedet brød sammen.

Betydningen af stØtteordningen for den
britiske industri kan illustreres ved forhol

dene i 1970, hvor den kalkulerede produk
tions- og fabrikationspris for britisk bacon
var ca. 430/- pr. cwt. Salgsprisen var 250/
til 260,-, og den britiske statskasseydede et
tilskud på mellem 150/- og 170/- pr. cwt.
Den totale støtte til den britiske baconpro
duktion udgjorde i året april 1970/marts
1971 22 millioner L (396 millioner kroner)
- hertil kom det tilskud, den britiske
regering betalte til svineproducenterne, for
at disse kunne opnå den garanterede pris.
Dette beløb androg ca. 7,5 millioner L (135
millioner kroner) i 1970.



Støtteordningen til den britiske baconindu
stri blev ændret i januar måned 1972,
således at den i større udstrækning blev
gjort afhængig af markedsprisen for britisk
bacon.

Den kraftige stigning i den britiske bacon
produktion, og de afsætningsvanskeligheder
den fik, gjorde det nødvendigt for de
britiske baconfabrikker at yde rabatter til
aftagerne, hvilket på et senere tidspunkt
også blev praktiseret af stort set alle de
Øvrige leverandørlande med undtagelse af
Danmark.

Når det var praktisk muligt at bibeholde
den officielle pris for dansk bacon, skyldtes
det først og fremmest det fælles udbud fra
Danmark og den markedsregulering, det
herigennem blev muligt at praktisere.

Det salgsfremmende arbejde
på det britiske marked

Da baconhandelen var blevet frigivet i
1956, påbegyndte Salgsforeningen som tid
ligere omtalt en reklameindsats over for de
britiske forbrugere for at fremme afsætnin
gen af dansk bacon. Grundlaget for bacon
reklamen var DANISH-stribemærkningen.
Formålet var at fremhæve dansk bacons
høje kvalitet, at få forbrugerne til at spørge
efter dansk bacon i detailbutikkerne og at
understrege, at forbrugerne i kraft af DA
NISH-stribemærkningen altid vil kunne se,
at det virkelig er dansk bacon, de køber. Et
af de slogans, der blev anvendt i reklamen,
var netop "Good Bacon has DAN ISH writ
ten all over it".

I 1960'erne har Salgsforeningen år efter år
med Landbrugets Oplysningskontor som
tilrettelægger og formidler gennemført en
kraftig reklameindsats for dansk bacon, og

indtil nu har Danmark i realiteten været det
eneste land, som i større omfang har
reklameret for bacon på det britiske mar
ked.

Traditionelt har det britiske baconforbrug
ligget på baconskiver, som serveres til mor
genmaden, først og fremmest i form af
bacon og æg. Et vigtigt led i reklamen for
dansk bacon har været at få de britiske

forbrugere til også at købe dansk bacon i
hele stykker - de såkaldte bacon joints - til
kogning og stegning til middags- eller af
tensmåltiderne for derigennem at udvide
forbruget af dansk bacon.

Forbrugeraverteringen har kun været en del
af de salgsfremmende aktiviteter. Disse har
dækket et meget stort virkefelt, som har
strakt sig langt ind på tekniske og salgsmæs
sige områder. Salgsforeningen har gennem
de senere år opbygget en service, hvis
formål har været at hjælpe alle led med at
sælge dansk bacon, lige fra baconagenten
og importøren til husmoderen, som skal
"sælge" sin mad til familien og gæsterne.

Af afgørende betydning for den linie, der er
blevet lagt for den salgsfremmende indsats,
har været den stærke koncentration, som er
sket inden for den britiske handel, og som
har bevirket, at indkøbene er blevet samlet
på stadig færre hænder.

Den selvstændige britiske kØbmand (groce
ren) har traditionelt været dansk landbrugs
bedste kunde, og kunne man ikke opnå
samme placering hos de prisbevidste,
stærke kæder, ville Danmarks førerposition
på markedet gå tabt. Man søgte derfor i
videst mulig udstrækning at tilpasse det
salgsfremmende arbejde til de ændrede
vilkår ved at etablere et stadigt mere intimt
samarbejde med den britiske handels nye
stordriftsformer, kædefirmaerne, brugsfor
eningerne og indkøbssammenslutningerne.
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Samarbejdet har fået konkret udtryk ved,
at man fra Salgsforeningens side har ydet
de organisationer og butikker, som fører
dansk bacon, teknisk rådgivning og assistan
ce samt støtte i arbejdet med at videresælge
det danske bacon, i form af butiksfremstød
med specielt fremstillet reklamemateriale,
forbrugerkonkurrencer, særavertering m.v.

Den tekniske rådgivning havde ikke mindst
betydning i introduktionen af container
transporten, da det nye transportsystem
stillede krav om ombygning af mange af de
britiske kØberes lagerbygninger.

Siden 1961 har Salgsforeningen hvert år i
januar kvartal, hvor efterspØrgslen traditio
nelt har været svag,gennemført store lands
omfattende særkampagner for dansk ba
con. Kampagnerne har omfattet en intensiv
forbrugeravertering, først og fremmest over
de kommercielle britiske TV-stationer,
samt aktiviteter i flere end 50.000 af de
butikker, som fører dansk bacon, og som år
efter år er sluttet op omkring disse særkam
pagner.

Af væsentlig betydning for tilrettelæggelsen
af de salgsfremmende aktiviteter har været
de markedsanalyser, Salgsforeningen løben
de har gennemført på det britiske marked.
Gennem disse analyser har man meget
detailleret kortlagt det britiske baconfor
brug og fulgt udviklingen i forbruget af
såvel baconskiver som -stykker inden for de
forskel Iige befol kn ingsgrupper, geografiske
områder m.v. Også udviklingen inden for
den britiske handel er løbende fulgt gen
nem markedsanalyser.

Fra begyndelsen af 1960'erne etablerede
Salgsforeningen og Mejeribrugets Smøreks
portudvalg gennem Landbrugets Oplys
ningskontor regionale kontorer til at vareta
ge kontakten med den lokale handel i de

enkelte områder. Kontorernes opgave har
ikke mindst været at sikre aktiv medvirken
i de mange butiksfremstød, der på såvel
national som regional basis gennem årene er
gennemført for dansk bacon eller for samt
lige danske landbrugsprodukter under et.
Regional kontorer er i dag etableret i følgen
de britiske byer: Manchester, Glasgow, Bir
mingham, Newcastle, Bristol og Leeds.

Udover Danish Centre i London, der blev
etableret i 1960, har Salgsforeningen og De
danske Mejeriforeningers Fællesorganisati
on på fælles basis og via Landbrugets
Oplysningskontor etableret danske FØdeva
re-centre bestående af fødevarebutik og
restaurant i Manchester (1965), i Glasgow
(1969) og i Birmingham (1970). FØdevare
centrenes opgave er at gøre propaganda for
de danske landbrugsprodukter gennem salg
af prøvepakninger fra centrenes butikker og
gennem veltillavede serveringer i centrenes
restauranter .

Et særligt led i det salgsfremmende arbejde
har været den tekniske assistance, Salgsfor
eningens Londonkontor gehnem årene i
stigende udstrækning har ydet de britiske
købere af dansk bacon m.h.t. nybygning
eller nyindretning af lagerlokaler samt i
ethvert spørgsmål m.h.t. opbevaring og
behandling af dansk bacon. I dette arbejde
er indgået gennemførelse af en lang række
seminarer og møder for handelen i alle dele
af Storbritannien som led i bestræbelserne

på at få dansk bacon præsenteret på den
mest tiltrækkende måde for de britiske
forbrugere. Sideløbende med dette har
Landbrugets Oplysningskontor på detaillist
niveau gennemført demonstrationer i op
skæring og præsentation af dansk bacon for
de handlende og gennem madlavningsde
monstrationer, distribuering af opskrifts
brochurer m.m. vejledt de britiske husmød
re i tilberedningen og serveringen af dansk
bacon.
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Hele denne service, som omfatter dansk
bacon, fra det ankommer til den britiske
køber og helt frem til forbrugeren, blev
samordnet organisatorisk, da dansk land
brugs kontorer i London i 1970 blev samlet
til em organisation, Landbrugets London
kontor, under ledelse af Salgsforeningens
hidtidige repræsentant i London.

Containertransport
af bacon til England

11958-59 havde Fælleskontorets direktion
indledt drøftelser om en ny transportform
for bacon, baseret på en færgetype, der
skulle kunne tage både motorlastvogne og
jernbanevogne til England. I 1960 bad man
et konsulentfirma med speciale i tilrette
læggelseaf særlige transporter om en analy
se af bacontransporten. Man bad direkte
om forslag til transport af bacon i kølecon
tainere samt en beregning over omkostnin
gerne herved. I 1960 og 1961 modtog man
rapporter indeholdende konstruktionsud
kast til en container og en skibstype.
Rapporterne gav udtryk for, at omkostnin
gerne ved transport af bacon i containere
ikke ville blive meget dyrere end den
almindelige transport af balle-bacon.

I oktober 1961 blev nedsat et Containerud

valg, der fik til opgave at lade foretage de
nødvendige forsøgstransporter for at finde
frem til containertype og skib. Endvidere
skulle det undersøges, hvorledes bacon kva
litetsmæssigt og med hensyn til svind ville
reagerepå den ændrede transportform.

Fra Containerudvalget forelå i sommeren
1964 en rapport over de foretagne forsøg
og en indstilling til bestyrelserne om at gå
ind for transport af bacon til England i
kølecontainere på specialskibe. Efter at
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bestyrelserne havde gennemgået materialet,
blev indstillingen forelågt i september 1964
på andelsslagteriernes delegeretmøde og på
privatslagteriernes generalforsamling, og
disse kompetente forsamlinger gik ind for
ideen. Beregningerne havde vist, at slagteri
ernes udgifter til anskaffelse af 400 contai
nere med det nØdvendige antal paller samt
30 prime-movers (motorvogne) i Danmark
og 40 i England samt af den nødvendige
servicestation i Esbjerg, ville beløbe sig til
ca. 45 millioner kroner.

DFDS påtog sig at bygge et specialskib
samt et reserveskib, hvilket med rampean
læg i land etc. betød en investering på ca.
50 millioner kr. Afskibningshavn i Dan
mark blev Esbjerg, og modtagerhavn i
England Grimsby, og de to havne påtog sig
at stille den fornødne plads og færgelejerne
til rådighed.

Totalinvesteringen for hele projektet kunne
anslås til at bi ive ca. 110 millioner kroner.

Den 17. januar 1967 stod DFDS's nye
containerfærge "Sommerset" ud af Esbjerg
havn mod Grimsby, lastet med kølecontai
nere. Det viste sig, at de anslåede anlægs
summer fuldt ud havde holdt.

Eksport-Svineslagteriernes Salgsforenings
Bacon-Container Central i Esbjerg kom til
at forestå såvel service og rengøring af
containere og motorvogne som kørslen i
Danmark mellem Esbjerg og slagterierne.

I England oprettedes et firma "Anglo Da
nish Food Transport L td." der stod for
hele kørslen og fordelingen af containere
fra Grimsby. En del af baconforsendelserne
i containere splittes op og videredistribue
res i særlige transportvogne til købere, som
ikke er i stand til at aftage en hel container.
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En vis tilbageholdenhed hos de engelske
modtagere umiddelbart efter starten blev i
lØbet af nogle måneder afløst af stor
interesse for at gå over til containertrans
porten. De første 400 containere slog der
for ikke til, og der blev afgivet en ny ordre
på 400 stk. I 1969 blev antallet forøget
med yderligere 400, således at man i dag
råder over ialt 1.200 containere og 80
prime-movers i Danmark og 91 prime
movers i England. Sideløbende med denne
udvikling er containerskibenes antal forø
get, og i takt hermed er Harwich, Newcastle
og i mindre udstrækning Hull blevet modta
gerhavne for bacon-containere.

Den stigende anvendelse af containere har
ført til udvidelser af anlæggene både i
England og i Danmark. I England er opret
tet et firma Bacon Distribution Centre, som
ejer anlæggene der, mens det rullende
materiel (prime-movers o.lign.) ejes af
Anglo Danish Food Transport Ltd.

Eksporten af svin,
søer og udskæringer

Eksport af levende og slagtede svin og sØer
til andre lande - i denne sammenhæng
betegnet tredie-lande, - var blevet genopta
get fra begyndelsen af 1950'erne - bl.a. til
en del af de vesteuropæiske lande - og især
Vesttyskland. Etableringen af Fællesmarke
det har - trods de gennemførte beskyttelses"
foranstaltninger - ikke forhindret denne
udvikling. Salgsforeningen har gennem åre
ne oparbejdet en fast kundekreds inden for
Fællesmarkedet, til hvem der lØbende er
leveret svin og sØer - i de senere år især
specielle udskæringer.

Den stigende svineproduktion, som kulmi
nerede i 1965, gjorde en øget indsats
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nØdvendig på andre markeder end de tradi
tionelle, og den gennemførte salgsindsats
har resulteret i, at dansk svinekød nu
afsættes til samtlige de markeder, hvor
veterinærbestemmelserne tillader import. I
1971 eksporterede Salgsforeningen således
svin, sØerog udskæringer til 30 lande.

Der er sket en ændring i efterspørgselen,
således at kunderne i større grad efterspør
ger udskæringer, en udvikling der ser ud til
at ville forsætte. Salgsforeningens opskæ
ring af svin er derfor øget kraftigt - også
med baggrund i rammeaftalen med konser
vesindustrien og leverancerne til slice-virk
somhederne i England, Danepak Ltd. To
talt var Salgsforeningens opskæring i 1971
på ca. 2,3 millioner svin, og råvareleveran
cerne til Danepak Ltd. på ca. 20.000 tons.
Siden er der sket en væsentlig udvidelse af
fabrikken i Thetford, således at der i 1972
må regnes med en øget leverance til fabrik
kerne til videreforarbejdning.

Medvirkende til stigningen i Salgsforenin
gens opskæring af svin har været, at der er
fastsat en bundpris for svin, således at
slagterierne, dersom de ikke ved eget salg
eller forædling kunne opnå denne pris,
kunne levere de marginale svin til Salgsfore
ningen. Dette har tillige begrænset uhen
sigtsmæssig konkurrence på de traditionelle
markeder.

I 1969 var der stor mangel på svinekød ikke
blot i Danmark, men i hele Europa. I visse
perioder blev Fællesmarkedets importafgif
ter ophævet, idet man Ønskedeøget import
af svinekød.

For at tilgodese de traditionelle aftagere,
blev det i Danmark nødvendigt at indføre
en begrænsning i leverancerne til hjemme
markedet samtidig med, at der blev indfØrt
en kvotering for levering af råvarer til
konservesindustrien og for eksport af skin
ker og forender.



Blandt de permanente markeder for udskæ
ringer af svin kan først og fremmest nævnes
Sverige. Uanset at Sverige selv eksporterer
svin, har man haft et importbehov for visse
udskæringer. Endvidere kan nævnes Portu
gal og af de oversøiske markeder Karibien 
et vigtigt marked for svinekamme - samt
Hong Kong, Singapore og Philippinerne.

På lidt længere sigt regnes der med afsæt
ning af fersk svinekød til det japanske
marked, hvor der er et stigende importbe
hov, men på grund af, at Danmark for tiden
er på den sorte liste for mund- og klovsyge,
tillades ikke import af fersk svinekød fra
Danmark.

De vigtigste tredie-landsmarkeder for halve
svinekroppe har i de senere år været
Schweiz og Portugal. I perioder har der
været betyde Iige salg til de østeuropæiske
lande, et salg der kulminerede med store
leverancer til Polen i 1970. Siden er der
sket en væsentlig stigning i østlandenes
egen svineproduktion, og der mærkes på
eksportmarkederne en stigende konkurren
ce fra disse lande såvel som fra Kina, der i
stor udstrækning har solgt totalt affedtet,
udbenet svinekød på det europæiske konti
nent til priser helt uden for konkurrence.

Salgsforeningen har til stadighed berejst de
forskellige europæiske og oversøiske marke
der og udbygget sine forbindelser. Sidelø
bende hermed har Salgsforeningen repræ
senteret svinesektoren på udstillinger og i
andet eksportfremmende arbejde, der er
gennemført i samarbejde med landbrugets
øvrige eksportudvalg.

Soeksporten, der tidligere hovedsagelig om
fattede levende sØer, er gennem årene i
større udstrækning ændret til eksport af
slagtede søer. Også her har udviklingen i
retning af special-udskæringer gjort sig

gældende. Salgsforeningen har arbejdet på
at få soslagtningerne koncentreret på få
anlæg. Sideløbende hermed er Salgsforenin
gen under hensyntagen til strukturen i
afsætningen også gået ind for at opskære
flest mulige af de søer, man får til dispositi
on.

Produktion og salg
af svinespisefedt

Produktionen af svinespisefedt på eksport
slagterierne har i 10-års perioden været
omkring 20-25.000 tons årligt - afhængig af
svineslagtningerne. Størstedelen af denne
produktion er solgt af slagterierne på hjem
memarkedet. Salgsforeningen har overtaget
det overskydende kvantum - ca. en tredie
del af produktionen - til eksport. Eksport
fedtet har slagterierne leveret til Fedt-pak
kecentralen i Kolding, hvor fedtet er blevet
pakket for Salgsforeningen i detailpaknin
ger eller i blokke.

Det vigtigste eksportmarked har i hele
perioden været Storbritannien, som har
aftaget fra ca. 13.000 tons i 1962 til ca.
7.000 tons i 1971. Størstedelen er solgt i
detailpakninger under mærket DANE
LARD. I begyndelsen af 1960'erne - såvel
som tidligere - var også Vesttyskland og
østlandene ret store aftagere af dansk svine
spisefedt, men leverancerne dertil er ophørt
grundet mindre forbrug og deraf følgende
større selvforsyning.

Konserveseksporten

Konserveseksporten blev mere end fordob
let i tiåret, og bestræbelserne for at øge
markedsspredningen lykkedes i nogen grad,
især fra 1963. Det betød, at eksporten var
mindre sårbar.
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Eksporttallene viser et salg på 92.210 tons i
1962, og i 1971 på 189.000 tons. Hoved
markederne for konserveseksporten har ge
nerelt været U.S.A. og Storbritannien. I
1962 aftog U.S.A. 35.235 tons, og til
Storbritannien eksporteredes 44.899 tons,
mens Øvrige lande aftog 12.076 tons. I
1971 var de tilsvarende tal for U.S.A.
68.307 tons, for Storbritannien 68.788
tons og for øvrige lande 51.709 tons.

Rammeaftalen mellem SaJgsforeningen og
konservesindustrien, som var indgået i
1960, blev ved udlØb fornyet. J aftalen
havde man i 1965 og 1966 sikret konserves
industrien svin til 230 kr. pr. stk., men i
1967 forhøjedes dette beløb til 260-270
kr., idet man har tilstræbt, at industrien
skulle betale produktionsprisen for svin.
Kvantumrabatternes størrelse ifølge ramme
aftalen varierede med totalbelØb fra ca. 25
mill. til ca. 130 mill. kr. om året bl.a.

afhængig af baconafregningsprisen. På
grund af dollarpræmieringens afskaffelse
blev der i årene 1964-66 udbetalt ca. 36
mill. kr. i ekstra kvantumrabatter.

I 1968 kunne kvantum rabatterne nedsættes

efter devalueringen, og året efter kunne
man konstatere det bemærkelsesværdige, at
svin leveret til konserves i en periode gav
mere end svin solgt som bacon. Dette
skyldtes høje priser på konserves - især på
det amerikanske marked - samt at noterin

gen for bacon i England var lav. I 1969 og
1970 blev kvantumrabatterne nedsat dels

på grund af de gode priser på konserves og
dels på grund af en relativ råvaremangel.

Rammeaftalen forlængedes i 1971 med 2
år, dog sådan at den kunne opsiges, og det
skete i 1972, for at parterne kunne stå frit i
tilfælde af Danmarks optagelse i Fællesmar
kedet.
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K ødkonservesfabri kernes Eksportsammen
slutning, som i 1951 blev oprettet af de
konserveseksporterende virksomheder, blev
pr. 1. januar 1972 udvidet til også at
omfatte ikke-eksporterende virksomheder.
Dette medførte enkelte vedtægtsændringer
og forandring af navnet til Foreningen af
danske kødkonservesfabrikker.

Hjemmemarkedsafgifter
og støtte
til eksportens fremme
Loven af 16. juni 1961 om afsætning af
danske landbrugsvarer m.m., som bl.a. ind
førte en fast afgift på 50 Øre pr. kg for svin
solgt til hjemmemarkedet, blev suppleret
ved en lov af 5. september 1962, som gav
mulighed for at opkræve variable afgifter
med det formål for øje at forhøje hjemme
markedsprisen til et belØb, der er godkendt
af Monopoltilsynet. Loven gav landbruget
adgang til for perioden 1. oktober 1962 til
1. juli 1963 "at opnå en indtægtsforøgelse,
der andrager indtil 200 millioner kr." ud
over den forhøjelse, som var blevet givet
ved loven af 16. juni 1961.

Afgiftsloven er blevet fornyet hvert eller
hvert andet år. Der er kun foretaget få
ændringer, bl.a. er landbrugets provenu
blevet forhøjet i takt med omkostningsstig
ningerne fra 1963. Monopoltilsynet har
skullet godkende disse forhØjelser af afgif
ten.

Provenuet af den faste 50 Øresafgift er af
Salgsforeningen anvendt til prisudligning og
markedspleje. Den variable afgift er som
hovedregel anvendt som afregningstillæg til
landsnoteringen for svin, men i perioder
med en overskudsproduktion af svin har
det været nødvendigt helt eller delvist også
at inddrage en del af denne afgift til
prisudligning og markedspleje.



Som følge af at Danmark i 1967 ikke
devaluerede i samme grad som Storbritanni
en, modtog eksporten af bacon, konserves
og andre svinekØdsprodukter til Storbritan
nien en devalueringsgodtgørelse, der skulle
udligne den mindre indtjening som følge af
kursnedgangen for britiske L. Devaluerings
godtgørelsen er kommet svineproduktionen
til gode som en del af landsnoteringen.

Af det beløb, som ved loven af 10. juni
1970 blev stillet til rådighed for Landbru

gets Dispositionsfond, har slagterierne
modtaget midler til dækning af udgifterne i
forbindelse med en kvalitetspræmierings
ordning for svin, ligesom man gennem
årene fra fonden har modtaget midler til
andre eksportfremmende foranstaltninger.

Salg og salgsfremmende
arbejde på hjemmemarkedet

I årene op ti I 1968 var forbruget af
svinekød på hjemmemarkedet nogenlunde
fast på en vægtmængde svarende til ca. 2,1
millioner svin. I 1969 var forbruget påvir
ket af en tilsigtet begrænsning af leveran
cerne til hjemmemarkedet, men i 1970 og i
1971 var det påny oppe på de ca. 2
millioner svin.

I sammenhæng med afgiftsordningerne på
hjemmemarkedet opstod problemet med
store hjemmeslagtninger og salg af svin
direkte fra producent til private. I 1964
blev rettet en alvorlig appel til landbrugets
udøvere om ikke at underminere hjemme
markedsordningen, og i loven af 1. juli
1965 om afsætni ngen af landbrugsvarer
blev foreskrevet, at et svin skulle være i
producentens eje i mindst 3 måneder, før
det måtte hjemmeslagtes.

Det salgsfremmende arbejde på hjemme
markedet blev fortsat og udbygget gennem
de 10 år. Udover den generelle reklame
overfor forbrugerne i form af bl.a. annon
cer, opskriftbrochurer, plakater og skilte
hos detailhandelen gennemførtes i årene
1962-67 landsomfattende madlavningsde

monstrationsturneer for husmødre, ligesom
der blev etableret en konsulenttjeneste,
som skulle stå til rådighed for detailhande
len. En nyskabelse var åbningen af en
permanent Bacon-Bar på Dyrehavsbakken i
1962. Efter gennem 11 år at have opfyldt
sit formål - at medvirke til at gøre bacon
kendt på hjemmemarkedet - er Bacon-Ba
ren afhændet efter udlØbet af sæsonen
1972.

Gennem en årrække har man endvidere

deltaget med en bacon-bar på de store
landsdelsdyrskuer og på en række lokale
skuer med bacon-barer i mindre format. En

film med titlen "BACON - et begreb med
baggrund" blev optaget og distribueret i
1967, og i 1968 tog man fat på udarbejdel
se af et specielt materiale til brug i skole
køkkenundervisningen. I slutningen af
1970 udgav man som et helt specielt led i
"Gris på Gaflen"-kampagnen en kogebog
med titlen "Bord dæk dig".

Mens man i 1968 havde udarbejdet et
informativt hæfte "Køkkenskriverier" om
bl.a. indkøb, opbevaring og anvendelse af
svinekød, blev der i 1971 udgivet et hæfte
med titlen "Værd at vide om kødkonser
ves". Dette hæfte blev udgivet af Konser
vesindustriens Informationskontor i samar
bejde med Eksport-Svineslagteriernes Salgs
forening. Endelig er i sommeren 1972
optaget en ny slagterifilm om, hvad den
danske svineproduktion og eksport-svine
slagterierne står for i dag.

Som led i de salgsfremmende aktiviteter på
hjemmemarkedet er der gennem årene gen-
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nemført en række markedsanalyser. Således
foretoges i årene 1968-70 en detaljeret
kortlægning af de danske forbrugeres ind
købsvaner med hensyn til kød, flæsk og
pålægsvarer, og i 1971 gennemførtes en
kortlægning af de danske husstandes spise
vaner i form af et spisevane-index.

Arbejdsforholdene

Den udvidede forædlingsvirksomhed inden
for slagteriområdet har trods rationalise
ringsbestræbelser og fusioneringer skabt et
voksende behov for arbejdskraft og forstær
ket betydningen af ordnede løn- og arbejds
forhold for de ansatte og har dermed også
forstærket arbejdsgiverforeningens betyd
ning.

I medfør af vedtægterne er ethvert af
Samvirksomhedens medlemmer også med
lem af Andelsslagteriernes Arbejdsgiverfore
ning, med mindre Samvirksomhedens fæl
lesbestyrelse i forening med arbejdsgiverfor
eningens bestyrelse træffer anden bestem
melse, og derfor har arbejdsgiverforenin
gens medlemskreds altid bestået af de til
enhver tid eksisterende andelsslagterier og
andelsejede datterselskaber. Den siden
1932 gældende samarbejdsaftale mellem
Andelsslagteriernes Arbejdsgiverforening og
Privatslagteriernes Organisation blev den
24. januar 1969 fornyet og udvidet til også
at omfatte samarbejde med Kreatureksport
slagteriernes Arbejdsgiverforening. På et
løsere grundlag blev dette samarbejde alle
rede påbegyndt under overenskomstfor
handlingerne i 1967, idet Andels- og Privat
slagteriernes Arbejdsgiverforeninger på da
værende tidspunkt førte forhandlinger for
den dengang ret nystartede Kreatureksport
slagteriernes Arbejdsgiverforening. Oprinde-

lig omfattede foreningen fire kreatureks
portslagterier med nær tilknytning til land
brugsorganisationer, men senere udvidedes
medlemskredsen til at omfatte 17 virksom
heder.

Det udvidede samarbejde nødvendiggjorde
enkelte ændringer i vedtægterne for An
delsslagteriernes Arbejdsgiverforeni ng, og
ændringerne blev vedtaget den 17. marts
1967.

De samvirkende danske Andelsslagterier
ændrede sine vedtægter den 12. december
1968, således at medlemmerne opnåede
indflydelse i forhold til antallet af leverede
svin. Også arbejdsgiverforeningen var inte
resseret i at gå bort fra det hidtil anvendte
system, hvor hver virksomhed, stor eller
lille, havde en stemme, og det blev derfor
ved samme lejlighed meddelt, at arbejdsgi
verforeningen ville gå ind for en ændring af
arbejdsgiverforeningens vedtægter, således
at medlemmerne fik indflydelse i forhold
til udbetalt arbejdsløn. Ved afstemning om
et mæglingsforslags vedtagelse eller forka
stelse ville det foregående års udbetalte
lønmasse herefter være afgørende. De i
overensstemmelse med dette princip ændre
de vedtægter blev vedtaget på det ordinære
delegeretmØde i marts måned 1969.

Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiver
foreningers traditionelle overenskomstom
råder blev fra 1. november 1970 udvidet

med Dansk Smede- og Maskinarbejderfor
bund. Fra 1. januar 1972 indlemmedes
Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund i
smedeforbundet, hvorfor kedelpasserne
fremover vil være overenskomstdækket

gennem dette forbund. Fra arbejdsgiverside
har der hidtil ikke været interesse for

indgåelse af overenskomst med andre
håndværkerforbund. For et par ganske en
kelte virksomheder føres der forhandlinger
med Dansk Arbejdsmands- og Specialarbej
der Forbund.
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Uden for LO føres ved opstående behov
forhandlinger vedrørende de "almindelige
bestemmelser angående samarbejdet mel
lem Foreningen af Arbejdsledere i Danmark
og Andels- og Privatslagteriernes Arbejds
giverforeninger" .

I begyndelsen af halvfjerdserne var den
samlede stab af arbejdere og funktionærer
vokset til ca. 17.000 (heraf ca. 14.000
arbejdere). Ved overenskomstforhandlin
gerne i 1971 blev den overenskomstmæs
sige ugelØn for slagteriarbejdere aftalt til kr.
594,98, og den samlede lønudgift for 1971
opgjordes til 618 mill. kr. - heri er ikke
medregnet lønudgifter til det overordnede
personale. Pr. 1. april 1964 var ugelønnen
kr. 299,65 kr., og der har såledesfundet en
fordobling sted af den overenskomstmæssi
ge ugeløn i perioden 1. april 1964 - 1. april
1971.

Ved indførelse af akkordbetaling på slagte
rierne fik arbejderne mulighed for at forøge
indtjeningen ud over den overenskomst
mæssigt fastsatte normal ugeløn. Siden ak
kordbetalingens indførelse er antallet af
akkordtimer steget jævnt og omfattede i
begyndelsen af halvfjerdserne ca. 60 pct. af
alle timer. Den gennemsnitlige effektivitet
var på samme tidspunkt beregnet til 163
pct.

Ved overenskomstforhandlingerne i 1965,
1967 og 1969 blev arbejdstiden yderligere
nedsat, nemlig pr. 1. april 1966 med 1
time, pr. 1. juli 1968 med 1 1/2 time samt
endelig pr. 1. september 1970 med 3/4
time, og den overenskomstmæssigt aftalte
ugentlige arbejdstid var herefter nået ned
på 41 3/4 time.

Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiver
foreninger er underkastet den af hovedorga-
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nisationerne indgåede "Hovedaftalen" af
1963, der aflØste "Septemberforliget" fra
1899. Den i 1947 indgåede "Samarbejdsud
valgsaftale" er med ændringer i 1966 og
1972 ligeledes fortsat gældende.

Via det den 24. oktober 1960 oprettede
Kompensationsudvalg, blev overenskomst
forhandl ingerne i de efterfølgende år
knyttet sammen med de erhvervsøkonomi
ske foreningers forhandlinger om støtteord
ninger til landbruget. I 1969 sprængte
regeringen denne sammenkædning, og i
1971 førtes inden for SALA og derfor også
på slagteriernes vegne påny overenskomst
forhandlinger uden den nævnte sammen
kobling med forhandlinger om støtteord
ninger til landbruget.

Fra og med 1. april 1965 forpligtede
arbejdsgiverforeningen sig til at oprette en
for alle ansatte arbejdere gældende gruppe
livsforsikring, som skulle komme til udbeta
ling til de efterladte ved dødsfald.

Ved et ekstraordinært delegeretmøde den
1. juli 1965 fik arbejdsgiverforeningen be
myndigelse til at etablere eget gruppelivs
forsikringsselskab, og den 16. december
kunne der afholdes konstituerende general
forsamling i Andels- og Privatslagteriernes
gensidige Gruppelivsforsikringsselskab. Sel
skabet opnåede Forsikringsrådets godken
delse den 1. april 1966 og dets virke var fra
starten begrænset til dækning af arbejderne
i overensstemmelse med de med de respek
tive forbund aftalte overenskomstmæssige
bestemmelser, men ved en vedtægtsændring
skabtes fra og med 1. juli 1968 mulighed
for optagelse af funktionærer under ordnin
gen. Pr. 31. marts 1972 var selskabet så
velkonsolideret, at man kunne foreslå en
påbegyndende udlodning af den indbetalte
garantikapital på 1 mil I. kroner.



Slagteriernes
Fællesi ndkøbsforeni ng A.m.b.a.

Slagteriernes Fællesindkøbsforening fort
satte sin fremgang efter omdannelsen i
1953 til et selvstændigt andelsselskab.

Fællesindkøbet havde hidtil haft kontorlo
kaler hos Fælleskontoret i Axelborg og
lagerlokaler i egen bygning i Bådehavns
gade, men da pladsforholdene begge steder
var blevet for trange, besluttede man at
bygge egen kontorbygning med tilhØrende
lagerbygning, og købte byggegrund på
A vedøre Holme. I oktober 1969 påbegynd
tes byggeriet, og i oktober 1970 kunne
virksomheden flytte ind i sin nybygning,

der bestod af 1800 m2 kontorareal og 2600
m2 lagerareal.

Den fortsatte vækst og den dermed stærkt
forøgede økonomiske betydning for slagte
rierne nødvendiggjorde en ændring af ved
tægterne, som blev forelagt og godkendt på
generalforsamlingen i marts 1971. Medens
generalforsamlingen tidligere udgjordes af
Fællesbestyrelsen og Privatslagteriernes Or
ganisations Bestyrelse, udgØres generalfor
samlingen nu af 2 repræsentanter for hver
medlemsvirksomhed. Endvidere optages A
medlemmer med stemmeret, og som noget
nyt B-medlemmer uden stemmeret. Besty
relsen, der hidtil havde bestået af 4 direktø
rer fra andels- og 1 direktør fra privatslagte
rierne, blev udvidet med 2 bestyrelsesmed
lemmer fra en andelsvirksomhedsbestyrelse.
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Den stærke vækst, har endvidere nødven
diggjort oprettelsen af 2 filial/agre, som i
1972 blev etableret henholdsvis i Viborg og
Kolding. Sidstnævnte sted blev samtidig
oprettet et montageværksted for maskinaf
delingen.

På opfordring af slagterierne, er der blevet
etableret en afdeling for salg af visse af
slagteriernes biprodukter omfattende an
delsslagterierne, privatslagterierne og samt
lige kreaturslagterier. Det drejer sig om salg
af bugspytkirtier til insulinfabrikation,
hypofyser til fremstilling af ACTH, og
oksegalde.

Af større opgaver, der vil blive løst i 1972,
kan nævnes etablering af et krydderimØl/e
anlæg med tilhØrende steriliserings-, blan
dings- og pakningsanlæg, og etablering af et
forsøgspølsemageri, hvor nye hjælpestoffer
og maskiner kan afprøves, og nye produk
ter udvikles. Endelig forventes etableret
fast udkørsel af fællesindkøbets egne varer
fra de 2 filial lagre og fra hovedlageret på
Avedøre Holme.

Slagteriernes samfunds
og erhvervsøkonomiske
placering

De store svineslagtninger, som i 1971 var på
ca. 12 millioner stk. og som iflg. svinetæl
lingerne må forventes at blive af samme
størrelse i 1972, placerer slagterierhvervet
som dansk landbrugs dominerende drifts
gren og danner samtidig grundlaget for
Danmarks største eksportvirksomhed. Af
den totale landbrugseksports værdi kom i
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1971 de 52 % fra svineproduktionen, som
hermed dækkede ca. 15 % af Danmarks

totale eksportindtægter.

Det er derfor naturligt, at Samvirksomhe
den og Salgsforeningen er fremtrædende
repræsenteret i landbrugets centrale organi
sationer, bl.a. Landbrugsrådet og Landbru
gets Afsætningsudvalg. Samvirksomheden
har siden Andelsudvalgets oprettelse i 1899
været repræsenteret i dette udvalg. For
mandsposten bestrides i øjeblikket af
Fællesbestyrelsens formand. Endvidere er
slagterierne gennem Landsudvalget for Svi
neavlens Ledelse repræsenteret i Statens
Husdyrbrugsudvalg.

Samvirksomhedens
og Fælleskontorets ledelse

I hele denne sidst beskrevne 1Q-årsperiode
har Samvirksomhedens ledelse været fore

stået af proprietær Johs. Dons Christensen
som formand for Fællesbestyrelsen og af
direktionen, der i jubilæumsåret udgøres af
direktør H. 8ehnke og direktØr S. Dyrløv
Madsen.

Perioden har været præget af vanskelighe
der - skabt bl.a. af de europæiske markeds
dannelser i begyndelsen af 1960'erne - og
udvi kl ingen har været kendetegnet ved den
voksende koncentration indenfor erhvervs
livet.

Det vidt forgrenede samarbejde indenfor de
danske andelsslagterier - og indenfor andels-



bevægelsen som helhed - er kendt ud over
landets grænser. Et tilbageblik i historien
viser, at der - især i perioder med store
vanskeligheder - altid har været stærke,
ledende personligheder, som har formidlet
sammenhol det.

Også i denne sidste 1O-årsperiode - og i den

øjeblikkelige situation - er Samvirksomhe
dens ledelse kendetegnet ved sine bestræ
belser for en styrkelse af sammenholdet.
Det sammenhold, som af Fællesbestyrel
sens første formand, proprietær P. Bjerre,
blev betegnet som grundlaget for "den
stærkest økonomisk sammentømrede Orga
nisation, vi har i Danmark".
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Statistik for årene 1962-1972

Den danske svinebestand ved julitællingen, 1000 stk.

1962

7.181

1963 1964 1965

7.334 8.011 8.591

1966 1967 1968 1969
8.120 8.486 7.963 8.022

1970 1971

8.361 8.626

1972

8.864

Besætningsstrukturen ved juli-tællingen

1965
19701971

Antal landbrugsejendomme

172.800140.200135.600

Heraf: med både slagterisvin l) og sØer

93.10068.60064.500

med slagterisvin l ), men ikke sØer

24.20023.20023.800

med sØer, men ikke slagterisvin l)

31.70024.80022.900

med svin, men hverken slagterisvin l) eller sØer

1.10U1.6001.600

uden svin

22.70022.00022.800

Antal "jordløse ejendomme" (under 0,5 ha)
og gartneriejendomme med svin

2.1002.1002.300

Antal svinebesætninger ialt

152.200120.300115.100

l) Ved slagterisvin forstås svin på 35 kg og derover.

Sobesætninger

1965

19701971

Antal sØer

AntalAntalAntalAntalAntalAntal

pr. besætning
besætningersØerbesætningersØerbesætningersØer

1-9

93.854415.78257.303262.43752.850243.436

10-291

31.498
501.528

31.926
491.90928.812459.465

30-49
4.042143.1944.132151.452

50-derover
60651.9961.29291.2421.542113.075

125.958

969.30694.563988.78287.336967.428

(Exe!. jordløse ejendomme.)
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Svineleverancerne fordelt efter leverandørstørrelse - Andelssvin

Antal svin pr.

Leverandører% af samtligeSvin% af samtlige

leverandører

antalleverandørerantal, stk.svin

1961
1 .
200 stk. 148.69196,56.257.96677,6

201 - 500 stk.

4.9173,21.409.16517,4
501 - 1000 stk.

457]297.181 \
1001 - 2000 stk.

710,389.8055,0

2001 stk. og derover

512.912

lait

154.141100,08.067.029100,0

1971
1 .
200 stk. 81.16584,74.623.54744,9

201 - 500 stk.

12.09312,63.619.89735,1
501 - 1000 stk.

2.218 ]1.469.891]

1001 - 2000 stk.

367478.419

2001 - 3000 stk.

362,783.07420,0
3001 - 4000 stk.

620.433

4000 stk. og derover

28.343

lait

95.887100,010.303.604100,0

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de enkelte andelsslagterier.

Andelsslagteriernes landsnotering

1962

196319641965196619671968196919701971

Gennemsnit pr. årpr./kgAl
4,795,245,595,07

A
3,954,224,594,144,834,664,534,945,294,77

B

3,653,924,293,844,534,364,264,745,094,57

Efterbetaling Øre pr. kg

31333025353237394237

De anførte tal omfatter udbetalt afregningstillæg samt fra 1968
tillige devalueringsgodtgørelse.
Sorteringen A 1 blev indført i august 1968.A l-ekstra blev indført i oktober 1970 med et kvalitetstillæg på 20 øre.
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Udviklingen i de modtagne svins fordeling på klasser:
1962

19661971

%

%%

A l-extra

27,6
Al (incl. X)

11,124,353,9
A

68,261,914,9
B

17,812,83,5
G/Sekunda

2,91,00,1

lait

100,0100,0100,0

Svineslagtninger i Danmark (omfatter svin, søer, orner og polte)
Slagte-

Slagtehuse,
Andels-

Privat-rierneHeraf overdragetoffentlige

slagterierne

slagterierneialtSalgsforeningen& private

1000

%1000%10001000%1000

stk.

stk.stk.stk. stk.

1962

8.85488,8 1.12011,29.9746.56965,9 104

1963

9.23388,9 1.15411,110.3876.67064,2 94

1964

9.70489,0 1.19611,010.9007.02164,4 105

1965

10.72289,21.29410,812.0168.08867,3 101

1966

10.27689,31.23210,711.5086.87660,0 109

1967

10.35189,61.20510,411.5567.49064,8 90

1968

10.37090,41.1079,611.4777.79767,9 72

1969

9.86291,6 9058,410.7677.21467,0 70

1970

10.31891,6 9418,411.2597.67268,1 71

1971

10.88491,51.0088,511.8927.93866,8 55

Svinenes anvendelse (exe!. sØer, orner og polte)

Hele, halve,

Slagteriernes
Hele baeonsider

Salgsforeningensferske,SalgsforeningenegenModtagelse

U.K.

Opskæringfrysningialtdispositionialt

1.000 stk.

%1.000 stk.%1.000 stk.%1.000 stk.%1.000 stk.%1.000 stk.

1962

5.48157,55345,63183,36.33366,43.19933,69.532

1963

5.35353,76913,94534,56.49765,13.48434,99.981

1964

5.51352,65485,27827,56.84365,33.63634,710.479

1965

5.72149,61.0939,51.0228,97.83668,03.69232,011.528

1966

5.42049,08067,34273,96.65360,24.39939,811.052

1967

5.55350,01.25511,34654,27.27365,53.82834,511.1 01

1968

5.45049,41.81516,43012,77.56668,53.47131,511.037

1969

5.17050,31.79917,5390,47.00868,23.27031,810.278

1970

5.09347,62.13420,02782,67.50070,23.19129,810.691

1971

4.95743,72.30920,44664,17.73268,23.60131,811.333
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Den danske eksport af produkter fra svinesektoren fordelt på varearter

Svine- & sokød

BiprodukterKonserves

Levende
fersk, frosset(affald,og pØlse-

sØer, svin

saltet, røgetfedt, tarme)magerivarerlait

1.000

Mill.1.000Mill.1.000Mi11.1.000Mill.1.000Mill.

tons

krotonskrotonskr.tonskrotonskr.

1962

22753351.54463202895525092.373

1963

20683491.748652051056505392.671

1964

19703721.978662051086885652.941

1965

28964061.986692221328596353.163

1966

291163662.186742521581.0426273.596

1967

22763672.077682261531.0126103.391

1968

25873751.963642001581.1016213.351

1969

271163381.988622261681.2225943.552

1970

22993442.179552471841.4216063.946

1971

19703742.184452142031.5926414.060

Den danske eksport af produkter fra svinesektoren fordelt på lande

Storbritannien

SverigeFællesmarkedetU.S.A.Andrelait

1.000

Mi11.1.000Mill.1.000MiII.1.000Mill.1.000Mill.1.000Mill.

tons

kr.tonskrotonskr.tonskr.tonskrotonskro

1962

3511.5683306924735293512355092.373

1963

3451.6427479538039336532665392.671

1964

3551.81011758034437324823885652.941

1965

3781.830128910038552450934096353.163

1966

3792.121118910043367571703826273.596

1967

3782.035121038433855495814206103.391

1968

3771.892151289035260587793926213.351

1969

3752.021141427837361636663805943.552

1970

3642.127161527339469753845206063.946

1971

3642.0931815978387758511065706414.060
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Notering for dansk bacon i England ,C/lt (sh/cwt) - Arsgennemsnit

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Al

334/4

348/4

370/0

356,54

A

258/8

279/0

297/7

282/9

323/2

320/3

318/3

326/2

355/0

341,54

B

235/6

259/0

278/6

262/9

303/2

300/3

Noteringen for A 1 bacon fastsattes første gang den 19/9 1968.

Tilførslerne til det britiske bacon marked

1000 longtons Danmarks andel af
Andre

ImportStorbri- TotaltiI-
Danmark

lande ialttannien laitførslerneimporten

1000 l/t

1000l/t 1000 I/t1000 l/t 1000 l/t%%

1962

289110 399222 62146,572,4
1963

28798 385217 60247,774,5
1964

290101 391219 61047,574,2
1965

30097 397229 62647,975,6
1966

29899 397206 60349,475,1
1967

300102 402199 60149,974,6
1968

300106 406216 62248,273,9
1969

284102 386234 62045,873,6
1970

28395 378247 62545,374,9
1971

28188 369282 65143,276,2
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Dendanskeeksport
mil!. kr. (f. o. b.)

Samlet

HerafHeraf fra

dansk eksport

landbrugsvarersvinesektoren

1962

11.316 5.3892.373

1963

12.947 5.9412.671

1964

14.263 6.2422.941

1965

15.583 6.6133.163

1966

16.455 6.8543.596

1967

17.261 6.5973.391

1968

19.377 6.5253.351
1969

22.197 6.8923.552

1970
24.671 7.2223.946

1971

26.758 7.6234.060

STORBRITANNIEN

Den danske eksport af

svinekødsprod ukter 1971
(Procentfordeling efter vægt)

USA

FÆllESMARKEDET
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Samvirksomhedens medlemmer i jubilæumsåret

Andelsslagterier

Bjerringbro Andels-Svineslagteri

Bornholms Andelsslagteri, RØnne

Andelsselskabet Expo-Fyn, Odense

Danish Crown, Kolding

Fjerritslev Andels-Svineslagteri

Forenede Sjællandske Andelsslagterier,
Ringsted

Faaborg Andels-Svineslagteri

Hobro og Omegns Andelsslagteri

Langelands Andels-Svineslagteri, Rudkøbing

Løgstør Andels-Svineslagteri

Morsø Andelsslagteri, Nykøbing Mors

Slagteriregion Nordvest,

SlagelseAndelsslagteri

Holbæk Andelsslagteri
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Andelssvineslagteriet Nørresundby

Samsø Andelsslagteri, Tranebjerg

Skive Andelsslagteri

Struer Andels-Svineslagteri

Svendborg Andels Svineslagteri

Slagteri region Syd, Gråsten

Sydthy Andels-Svineslagteri, Hurup

Sydvestjyske Andelsslagterier, Esbjerg

Thisted Andels-Svineslagteri

Tulip Slagterierne A.m.b.A., Vejle

Viborg Andels-Svineslagteri

Slagteriselskabet Wenbo A.m.b.A., Hjørring

Østjyske Andelsslagterier A.m.b.A., Hadsten

Aars og Omegns Andelsslagteri



Virksomheder

Agricold A/S, Esbjerg

Andelsslagteriernes Konserveseksport A.m.b.A., Rødovre

D.A.K., Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, Roskilde

D.A.K.A., Danske Andelsslagteriers Kødfoder- og
Albuminfabrik, Lunderskov

Danske Andelsslagteriers Tarmsalg, Glostrup

A/S Dansk Kødekstrakt Co., Abenrå

A/S Esbjerg Kødfoderfabri k, Esbjerg

Faaborg Garveri, Fåborg

Andelsselskabet Hude-Centralen, Glostrup

JAKA, Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik A.m.b.A., Brabrand

A/S J.D. Koopmanns Svineslagteri, Silkeborg

Kødfoderfabriken "Kronjyden", A.m.b.A., Randers

KØdfoderfabriken "Sjælland", A.m.b.A., Ortved, Ringsted

Kødfoderfabriken "Østjyden", LØsning

A/S Matador Food & Export Co., Ringsted

N.A.F.A., Nordjydske Andelsslagteriers Fabriker,
Andelsselskab, Nørresundby

Andelsselskab M.B.A. Schaub & Co., København

Schaub & Co.'s Fabriker, A.m.b.A., Esbjerg

SFK Slagteriernes Fællesindkøbsforening A.m.b.A., Hvidovre
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Andelsslagteriernes Fællesbestyrelse i jubilæumsåret

Proprietær Johs. Dons Christensen
Stendetgård, Haderslev

Formand fra 1959
Medlem af bestyrelsen fra 1953
(Medlem af bestyrelsen for Danish Crown,
Kolding)

Gårdejer Otto Lawaetz
Rustkammergård, Pedersborg, Sorø

Næstformand fra 1968

Medlem af bestyrelsen fra 1965
(Formand for bestyrelsen for
Forenede Sjællandske Andelsslagterier,
Ringsted)

Gårdejer J.O. Jensen-SØnderup
Kærvang, Sønderup

Medlem af bestyrelsen fra 1970
(Formand for bestyrelsen for
Aars og Omegns Andelsslagteri)

Fhv. folketingsmand Niels Eriksen
Kørbitzdal, Ringe

Medlem af bestyrelsen fra 1956
(Formand for bestyrelsen for
Faaborg Andels-Svineslagteri)

Gårdejer Jørgen Fallesen
Bibækgård, Vojens

Medlem af Bestyrelsen fra 1963
(Næstformand for bestyrelsen for
Danish Crown, Kolding)
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Gårdejer Knud Bastholm Jensen
Tykskov, Tårs

Medlem af bestyrelsen fra 1966
(Formand for bestyrelsen for
Slagteriselskabet
Wenbo A.M.B.A., Hjørring)

Gårdejer H.K. Nielsen
Kongslevgård, DagelØkke, Humlebæk

Medlem af bestyrelsen fra 1968
(Medlem af bestyrelsen for
Forenede Sjællandske Andelsslag
terier, Ringsted)

Gårdejer N.O. Philipsen
Brogården, Nr. Lem, Brodal

Medlem af bestyrelsen fra 1968
(Formand for bestyrelsen for Skive
Andelsslagteri)

DirektØr C. Borup
Roskilde

Medlem af bestyrelsen fra 1956 - 1958
og fra 1970
(Direktør for F.S.A., Svineslagteriet
Roskilde)

Gårdejer Vagn Skovsen
Skjoldelev, Sabro

Medlem af bestyrelsen fra 1971
(Næstformand for bestyrelsen for
Tulip Slagterierne A.M.B.A., Vejle)

DirektØr Viggo Nielsen
Bjerringbro

Medlem af bestyrelsen fra 1972
(Direktør for Bjerringbro Andels·
Svineslagteri)



o
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De samvirkende danske Andelsslagteriers Fællesbestyrelse og Fælleskontorets direktion.
Forreste række fra venstre: Dir. H. Behnke, gdr. H.K. Nielsen, dir. Viggo Nielsen, næstformanden gdr. Otto Lawaetz, dir. C. Borup, gdr. Jørgen
Fallesen, dir. Sv. Dyrløv Madsen. Bageste række fra venstre: Gdr. J.O. Jensen-Sønderup, gdr. N.O. Philipsen, formanden, propr. Johs. Dons
Christensen, gdr. Niels Eriksen, gdr. Vagn Skovsen, gdr. Knud Bastholm Jensen.



Fællesbestyrelsens formænd fra 1897 til 1972

Proprietær P. Bjerre, Højstrup (Randers) 1897 - 1898
Gårdejer, folketingsmand M.P. Blem, Akirkeby (Rønne) 1898 - 1908
Gårdejer, landstingsmand J. Sørensen-Saksager(HjØrring) 1908 - 1915
Gårdejer, direktør Ole Olsen, Tjæreby (Haslev) 1915 - 1922
Forpagter J. Theilmann, Hvidkilde (Svendborg) 1922 - 1932
Gårdejer Carl Madsen, Klim (Nørresundby) 1932 - 1936
Gårdejer Marius Byriel, Lyngby pr. Sporup (Hammel) 1936 - 1947
Gårdejer Andreas Clausen, Kaastrup (Kalundborg) 1947 - 1952
Proprietær K. Røhr-Lauritzen, Demstrup (Viborg) 1952 - 1959
Proprietær Johs. Dons Christensen, Stendetgård, (Kolding) fra 1959

Fællesbestyrelsens medlemmer fra 1897 til 1972

Proprietær P. Bjerre, Højstrup (Randers) 1897 - 1898
Gårdejer, landstingsmand, J. Sørensen-Saksager(Hjørring) 1897 - 1917
Gårdejer, folketingsmand M.P. Blem, Akirkeby (Rønne) 1897 - 1908
Proprietær O. Lawatz, Refsnæsgård (Kalundborg) 1897 - 1899
Forpagter E. Garde, Høbbet (Fåborg) 1897 - 1899
Direktør M. Nielsen (HjØrring) 1897 - 1907
Direktør L. Kristoffersen (Slagelse) 1897 - 1898
Forpagter O. Halvorsen, Nørlund Ladegård (Nørresundby) 1898 - 1906
Direktør Alex Poulsen (Holbæk) 1898 - 1901
Gårdejer Hans Jensen, Vemmelev (Slagelse) 1899 - 1903 og 1905 - 1907
Proprietær O. Langkilde, Christianslund (Bogense) 1899 - 1901
Forpagter J. Theilmann, Hvidkilde (Svendborg) 1901 - 1932
Direktør T.G. Jungersen (Roskilde) 1901 - 1902
Direktør H. Ankjær (Køge) 1902 - 1914
Folketingsmand H.J. Rosleff, Karleby (Roskilde) 1903 - 1904
Gårdejer L. Jacobsen, Ry (Skanderborg) 1906 - 1916
Gårdejer, direktør Ole Olsen, Tjæreby (Haslev) 1907 - 1923
Direktør A. Hansen (Horsens) 1907 - 1913
Gårdejer Søren Jensen, Hyldegaarden (Ringsted) 1908 - 1916
Direktør S.A.J. Møller (Silkeborg) 1913 - 1920
Direktør Th. Boyer (Holbæk) 1914 - 1916
Folketingsmand P.Th. Nielsen, Haarby (Skanderborg) 1916 - nov. 1916
Gårdejer Jens Hansen, Nakke (Holbæk) 1916 - 1918
Direktør Th. Nielsen (Rønne) 1916 - 1917
Landstingsmand N.Kr. Kristensen, Nørre Tranders (Nørresundby) 1916 - 1918
Direktør P. Christensen (Koldi~g) 1917 - 1924
Gårdejer P. Pedersen, Langtoftegaard, Ørsted (Randers) 1917 - 1919
Landstingsmand Johs. Clausen, Stubberupholm (Holbæk) 1918 - 1926
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Gårdejer, landstingsmand Carl Madsen, Klin (Nørresundby) 1918 - 1936
Gårdejer Kr. Kristiansen, Thorup (Hobro) 1919 - 1926
Direktør J. Bohn-Jørgensen (Faaborg) 1920 - 1934
Gårdejer P. Pedersen, Killerup (Nykøbing F.) 1923 - 1937
Direktør Chr. Emborg (Esbjerg) 1924 - 1944
Proprietær Chr. Pedersen, Graasten (Graasten) 1924 - 1934
Gårdejer Johs. Jensen, Dysted (Haslev) 1926 - 1938
Gårdejer Marius Byriel, Lyngby, Sporup (Hammel) 1926 - 1947
Proprietær Anders Andersen, Truelsholm, Langeskov (Odense) 1927 - 1933
Gårdejer Knud Thomsen, Sølund (Randers) 1932 - 1939
Gårdejer Niels Larsen, Edelgaard, Vejstrup (Svendborg) 1933 - 1939
Gårdejer J.H. 0stergaard, Gabøl (Vojens) 1934 - 1953
Direktør Jul. Andersen (Masnedsund) 1934 - 1946
Gårdejer S.A. Søndergaard, Filholm (Brønderslev) 1936 - 1940 og 1948 - 1957
Gårdejer Andreas Clausen, Kaastrup (Kalundborg) 1937 - nov. 1952
Gårdejer Jens Pedersen, Vrangstrup (Ringsted) 1938 - 1946
Proprietær S. Haue, Wissingsminde (Kolding) 1939 - 1943
Gårdejer J.P. Jacobsen, Toderup (Bogense) 1939 - 1947
Husmand Andreas Søndergaard, Outrup (NykØbing Mors) 1940 - 1954
Proprietær K. Røhr-Lauritzen, Demstrupgaard (Viborg) 1943 - 1959
Direktør A. Jespersen (Struer) 1944 - 1951
Direktør E. Hohwy (Odense) 1946 - 1951
Proprietær E. Nielsen-Skensved, Nyelandsgaard, Havdrup (Køge) 1946 - 1958
Gårdejer Axel Nielsen, Nørremosegaard (Svendborg) 1947 - 1957
Husmand Anton M. Nielsen, Beder (Odder) 1950 - 1963
Husmand G. Biel-Knudsen, Rudbjerg (Nakskov) 1950 - 1968
Direktør A.O. Arentsen (Struer) 1951 - 1972
Direktør J.P. Jensen (Frederikssund) 1951 - 1956
Proprietær Johs. Dons Christensen, Stendetgaard, Haderslev (Kolding) fra 1953
Gårdejer Johs. Nielsen, Levetofte (Haslev) 1953 - 1965
Husmand Niels Korsgaard, Fredsø, Vils (NykØbing Mors) 1954 - 1966
Direktør C. Borup (Roskilde) 1956 - 1958 og fra 1970
Folketingsmand Niels Eriksen, KØrbitzdal, Ringe (Faaborg) fra 1956
Gårdejer H. Krogh Sørensen, Hyllen, Ulsted (Sæby) 1957 - 1970
Gårdejer Verner Andersen, Gundsølille (Roskilde) 1958 - 1968
Direktør C. Gade (KØge) 1958 - 1970
Gårdejer Nydam Jensen, Lyngaa (Hadsten) 1959 - 1971
Gårdejer Jørgen Fallesen, Bibækgaard, Vojens (Vojens) fra 1963
Gårdejer Otto Lawaetz, Rustkammergaard, Sorø (Sorø) fra 1965
Gårdejer K. Bastholm Jensen, Tykskov, Taars (Hjørring) fra 1966
Gårdejer H.K. Nielsen, Kongslevgaard, Dagelykke (Hillerød) fra 1968
Gårdejer N.O. Philipsen, Brogaarden, Nr. Lem, Brodal (Skive) fra 1968
Gårdejer J.O. Jensen-Sønderup, Kærvang, Sønderup (Aars) fra 1970
Gårdejer Vagn Skovsen, Skjoldelev, Sabro (Hammel) fra 1971
Direktør Viggo Nielsen (Bjerringbro) fra 1972
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Samvirksomhedens folkevalgte revisorer 1897 til 1972

Gårdejer Povl Sams, Svendsl;>jerg(Holbæk) 1897 - 1903
Proprietær N. Povlsen, Nørbjerg (Esbjerg) 1897 - 1912
Gårdejer Hans Jensen, Vemmelev (Slagelse) 1903 - 1905
Gårdejer L. Jacobsen, Vester Nygaard pr. Ry (Skanderborg) 1905 -1906
Forpagter O. Halvorsen, Nørlund Ladegaard (Nørresundby) 1906 - 1934
Direktør Fr.L. Sieck (Frederikssund) 1912 - 1916
DirektØr H.J. Mouritzen (Maribo) 1916 - 1928
Direktør P. Lundberg (Ringsted) 1928 - 1934
Direktør C. Christensen (Skelskør) 1934 - 1959
Direktør J. Bohn (Faaborg) 1934 - 1942
Proprietær E. Bojsen, Hovedgaard pr. Horsens (Horsens) 1942 - 1955
Gårdejer Niels Offersen, Sørvad, Vinding (Struer) 1955 - 1962
Direktør P. Madsen (Kalundborg) 1959 - 1967
Gårdejer P.Chr. Hanssen, Bolderslev, Aabenraa (Aabenraa) 1962 - 1967
Direktør H. Diemer (Ansager) fra 1967
Gårdejer Chr. Pilegaard Larsen, Lundby (Skelskør) fra 1967

Fælleskontorets ledelse fra 1890 til 1972

Direktør A. Hansen (Horsens) 1890 - 1897
Direktør Fr. Bojsen (Randers) 1897 - 1898
Sekretær J. Strandskov, 1898 - 1901
Sekretær Fr. Jensen, 1901 - 1929
Sekretær C. Trautmann, 1930 - 1941
Direktør H. Behnke, fra juli 1941
Meddirektører:

Direktør P.J. Svare, fra juni 1962 til februar 1971
Direktør S. Dyrløv Madsen, fra 1. april 1970

Direktør S. Villekold, fra februar 1953 til jul i 1967
For Slagteriernes FællesindkØbsforening og
Arbejdsgiverforen ingen

Direktør Thor Henriksen, fra 1. juli 1967
for Slagteriernes Fællesindkøbsforen ing

Direktør P. Rømert Rasmussen,fra 1. juli 1967
for Arbejdsgiverforeningen
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