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INDLEDNING 
I Årene før 1877 var landbruget inde i en ret konstant opgangsperiode, men i 1887 vendte 

prisudviklingen sig, som indledningen til en afsætningskrise, der varede resten af århundredet. 

Den tekniske udvikling af transportmidlerne havde bragt Amerikas og Østeuropas kornmængder i 

kontakt med det europæiske marked, med det resultat, at udbuddet steg meget stærkt, med prisfald 

til følge. 

I den situation greb dansk landbrug til en nærliggende beslutning nemlig, at udnytte det billige korn 

til en animalsk produktion i stedet for, at producere korn med tab. Priserne for animalske 

levnedsmidler faldt godt nok noget, men slet ikke i nærheden af faldet i kornpriserne. 

Stigningen i den animalske produktion fra omkring 1900 til 1914 var stor, bl.a steg smøreksporten 

fra 15.000 ton til 88.000 ton, baconeksporten fra 17.000 ton til 127.000 ton og æg fra 2.000 til 

25.000 ton. For at gennemføre den øgede produktion var der brug for en større bygningsmasse. Det 

betød, at der måtte opføres flere og nye bygninger. 

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1:              Antal i 1000 stk 

   

År 

 

Heste Kvæg Malke- 

køer  

Svin Fjer Får 

1914 531 2.426 1.310   2.452 14.283 507 

1924 523 2.626 1.369   2.821 18.602 298 

1934 506 3.062 1.748   3.061 28.568 175 

1944 609 3.188 1.556   2.083 16.836 203 

1954 350 3.151 1.505   4.851 24.342   37 

1964  56* 3.277 1.370   8.011 24.982   71 

1974  13* 3.100 1.194   7.763 15.417   59 

1986  30* 2.495    864   9.521 14.008   89 

1993  28* 2.132    712 12.022 18.259  182 

 

Stort set heste, der kun anvendtes til sport og kødproduktion. Kun undtagelsesvis anvendtes heste 

som trækkraft i landbruget efter 1965.                  

Med de små brugs fortrin i husdyrproduktionen var behovet for flere små brug stort. Det medførte  

vedtagelsen af flere udstykningslove, således i 1899 og i 1919. Herved skabtes grundlaget for 

oprettelse af nye husmandsbrug, der i størrelse var små, men som blev kærnen i 

husdyrproduktionen langt op i dette århundrede. Det største samlede antal landbrug nåede man op 

på i 1946, hvor der var ialt  208.000 brug, derefter vendte billedet.
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Udviklingen fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet i 1901 er uden 

ejendommene i den Sønderjyske landsdel, der først kom med i opgørelsen efter genforeningen. 
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Planlægningen og gennemførelsen af landbrugsbyggeriet var, i den første del af århundredet som i 

tiden forud, stort set en sag mellem den lokale håndværker og landmanden. Bygningerne 

var stærk egnsprægede, de bar tydeligt præg af de byggematerialer, der fandtes på den pågældende 

egn. Bindingsværk var f.eks. på Fyn og i det østlige Jylland meget fremherskende, om end der var 

forskel på de egentlige vægmaterialer. De varierede fra mursten på visse egne til udfyldning med ris, 

der blev lerklinet inde og ude i andre dele af landet. I midt- og Vestjylland, hvor der var mindre skov, 

blev brugt andre for hånden værende materialer, som oftest cementsten fremstillet af lokale 

cementstøbere, eller væggene blev støbt op af beton med marksten som hoveddelen af fyldet. Som 

tagmateriale anvendtes hovedsageligt strå. Hvis det skulle være godt, og der var råd til det, blev der 

anvendt tagrør, ellers anvendtes langhalm, hovedsageligt rughalm af egen avl. Tagrørene gav det 

bedste tag, det kunne holde i omkring 40 år. Men stråtaget var naturligvis noget følsomt overfor 

stærk blæst og storm. Senere blev det cementtagstenene og de galvaniserede pandeplader der blev 

det foretrukne tagmateriale. Tegl blev anvendt i enkelte tilfælde, især på stuehuse, men sjældent på 

avlsbygningerne. 

VEJLEDNINGSARBEJDET.  
De første typetegninger. 
 
Der blev fra anden side vist interesse for landbrugets bygninger.  

Sjællands og Fyns Stifts Udstykningsforening udgav i 1914 en bog, der tilsigtede, at der måtte blive 

bygget smukkere, billigere og mere praktiske Husmandshjem. Det hed heri: 

Den gamle type med klinede vægge og stråtag var både smukke og maleriske,men kun få havde øje for 

betydningen af, hvorledes husene kom til at ligge. Om de lå i læ for vinden og åben for sol og lys. Om 

byggeplads og materialer var udnyttet så godt, som det var muligt. Og resultatet blev de lavloftede, 

indskrænkede rum med små vinduer og med opholdsværelser i reglen mod nord. De tog sig godt nok 

ud i det danske landskab, men var mange gange dårlige og usunde at bo i.. 

Så kom den type med den nye tid. Og nu blev der taget hensyn til mange ting, som ingen havde tænkt 

på før. Statshusmandshjemmene var begyndelsen og senere kom udstykningsforeningernes større, 

selvstændige husmandshjem. Den type var mere praktiske, og der var mere rum og mere sol, men et   

manglede næsten altid: skønhed. Efterhånden som der rejste sig flere og flere, så man rigtig, hvor 

grimme de var, og hvor man savnede de gamle, der passede ind i omgivelserne, som en hyld i et hegn, 

som en pil på et gærde. 

Hensigten med bogen var, at vise, at det praktiske og billige, godt kan forenes med det smukke. Det 

var derfor særlig den gamle type, der blev fulgt i det ydre. Enkelte forsøg er der gjort på at lempe det 

gamle efter nyere og mere praktiske former.  

  

 

Hvad det indre angår, er det dels planerne i typiske nye (1914) husmandshuse- både fra Jylland og 

Øerne- der er brugt som grundlag, dels er der søgt helt nye, selvstændige typer, i begge tilfælde er der 

naturligvis taget tilbørlig hensyn til beboernes behov.  
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Figur 1 viser en sådan helt ny selvstændig type, fra århundredskiftet. Men hvorvidt en sådan 

bygning nogensinde er blevet opført vides ikke. 

  
I beskrivelsen anføres: 

Ved dette hus skal særlig fremhæves dets økonomiske form. Et hus, der er lige langt og bredt, kræver 

nemlig mindre ydervæg end et smalt hus med samme grundflade. Endvidere giver det brede hus 

betydeligt større loftsrum end et smallere med samme grundflade og samme tagfald. 

Den direkte forbindelse fra køkken til lo er også både bekvem og lun. 

Hvis ejeren laver ajlebeholder samtidig med at husets grund støbes, opnår han her den fordel, at kunne 

anvende husfundamentet som den ene side i beholderen. Det er også bekvemt at lade beholderens 

betondæk tjene som fortov i mellem stalddør og mødding. 

Huset hvidtes og taget tækkes med strå. 

Husets byggesum er beregnet til........ 3,150 Kr. 

 

Med tegningerne følger en liste over de væsentligste af de materialer, der medgår til bygningen. 

Materialefortegnelsen giver et udmærket overblik over gængse materialer, der blev anvendt til 

landbrugsbyggeri i begyndelsen af århundredet. 
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Materiale fortegnelse: 

 

Murermaterialer 

440 Kb,fod  beton til grund, trapper og sokkel 

116 Kv.alen   betongulv 

237 "   "    hul ydermur 

43 "   "  1/2 stens ydermur 

240 "   "  1/2 stens skillevæg 

62 "   "  murstensgulv i kloset, hønsehus, spisekammer samt i ko- og svinebåse. 

24.900 stk  fl. sten 

17 tdr  kalk 

19 tdr  cement 

28 læs  grus 

1 sæk  klintebjerg kalk til udv. berapning 

6 3/4 lb.alen glaserede svinekrybber. 

74 pd  ståltrådsbindere 

3 stk  luftriste under gulv 3 x 9" 

1 "   rensedør 18" 

1 "  komfur 

1 "  Kakkelovn 

6   støbejernsvinduer 

2 "  D.F.J. nr 971 

4 "    "    "  115 

 

Tømrermaterialer: 

119 lb. alen 6 x 6" bjælker 

38 "   "   2 x 4" murrem 

30 "  "  5 x 5" tagåse 

36  "  "  4 x 5" skråbånd og stolper til tagåse 

233 "  "  4 x 5" spær og hanebånd 

56 "  "  2 1/2 x 6" gratspær 

24 "  "  5 x 5" spiltov og stolper 

12 "  "  4 x 4" stolper 

88 "  "  4 x 5" gulvliggere 

1150 "  "  huggede lægter til strå 

250 kv. alen 5/4" hv og pl. bræddeloft 

111 "   "  5/5"  " "  "   gulve 

32 "   "  1"    " "  "   vægge 

40 "   "  skillevæg mellem ko- og svinebåse 

18 lb. alen lægter foran køer 

1 stk  port med 1 1/2" revler og beslag 

8   "  1" Revledøre i karm m. beslag 
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2 "  5/4" revledøre i karm m. beslag 

2 1/4 lb.alen hestekrybbe 

1 stk  retirade indretning 

1 "  loftsstige 

4 sæt  bindselbeslag til ko og hestestald 

568 kv.alen stråtag 

   brandredskaber 
 

Snedkerarbejde 

4 stk  fyldingsdøre med indfatninger 

1 "  fyldingsdør med indv. indfatning og glas m. beslag 

5 fag  2-rammersvinduer m. beslag og glas 2o. x 1o-18" 

3 "  "     "         "    "     "   "  1o12"x 1o18" 

1 Stk  kvistvindue, halvrund m. glas 

79 lb. alen fodbrædt 

5 "    "  køkkenbord m. underskab 

2 1/2 "    "  spisekammer bord 

12 "    "  Hylder i stige i spisekammer 

4 "    "  hylde i køkkenet 

1 stk  køkkenvask. 

 

Derimod er typerne der vises på figur 2. og figur 3 typiske for deres tid, 

enten med stråtag eller med tag af cementtagsten. 

Der var for begge planer udarbejdet materialebeskrivelse, som for huset figur 1. 

 

Beskrivelse til fig 2: 

Grunden er beliggende på nordsiden af Vejle. Ved planlægning af huset må man sørge for, at gavlen 

med svinestalden altid bliver vendt så meget mod syd som muligt. 

Hestestalden kan også ombyttes med hønsehus og closet, men anbragt som vist opnåes, at fodring 

nemt kan ske fra loen gennem en lem. 

Huset er grundmuret, kalket og tækket enten med strå eller tegl. 

Huset er beregnet yil at koste      3.372 Kr. 

Beskrivelse til fig 3  

Huset er lagt på en grund syd for Vejle. Mod vest og øst skærmes huset af et læbælte. Bygningerne er 

hvidtede, stuehuset og udhus er tækket med tagsten. Vaskehuset, som danner forbindelse mellem de 

to huse, har et fladt paptag. Gennem vaskehuset kan man gå indendørs fra stuehus til stald. 

Bygningernes pris er beregnet til.........4.326 Kr. 
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De 2 typer figur 2 og 3, var typiske for husmandsbrugene i hele den 60 årige periode, hvor der 

blev bygget nye husmandsbrug. Figur 2 med beboelse og avlsbygning i samme længe, og figur 3 

hvor stuehus og avlsbygninger var adskilte. Dog blev der efterhånden bygget større i takt med, at 

brugene også blev større. 
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BYGGEAKTIVITETEN. 
Medens byggeaktiviteten i det almindelige landbrug, i mange og lange perioder stort set kun 

omfattede større byggerier, hvor der var tale om genopførelse efter brand, blev det aktiviteten 

omkring oprettelsen af nye brug, husmandsbrug, der satte gang i landbrugsbyggeriet. 

Statshusmandsbrugenes start. 

Efter mange års diskussion og tovtrækkeri på tinge, blev statshusmandsloven vedtaget den 24 marts 

1899. Især landstinget modarbejdede en ordning for de mindre brug ( husmandsbrugene). Når det 

først og fremmest var landstinget, der var imod, skyldtes det hovedsageligt de større jordbesiddere, 

der havde sæde her; de var bange for at ordningen kunne medføre mangel på billig eller næsten 

gratis medhjælpe til ders egne brug. Loven, der blev vedtaget, kaldtes med rette " lov om 

tilvejebringelse af jordlodder for landarbejdere". Staten ydede 2 mill. kr årligt til dette formål ( et 

flertal i folketinget havde ellers foreslået 4 mill kr). Brugsstørrelserne blev fastlagt til 3 1/2- 5 

(mindst 2 højest 8) tdr. land middelgod jord. Låneværdien måtte højest være 4000 kr, og køberen 

skulle møde med en egenkapital på mindst 1/10 af ejendommens værdi med bygninger, besætning 

og redskaber. Statslånet ( indtil 3600 kr.) skulle forrentes med 3% p.a., lånet var afdragsfrit de første 

5 år, hvorefter halvdelen skulle afdrages i løbet af 47 år. For at opnå statslån skulle ansøgeren være 

dansk statsborger, mindst 25 år og i reglen ikke over 50 år, samt have arbejdet i landbruget i mindst 

5 år. 

I 1904 skulle loven revideres. I de første 3 år blev loven kun halvt udnyttet. Der blev oprettet langt 

færre brug end ventet, og gamle papirer vedrørende statslån viser, at mange husmænd nøjedes med 

mindre lån, end de 3600 kr der kunne opnås. 

Der blev i lovens første 5 leveår oprettet 1.859 nye brug. Jordlodderne var i Jylland knap 6 1/2 td. 

land og på øerne 4 3/4. Af 1859 brug var jorden til de 1442 bortsolgt fra bøndergårde. Det blev kun 

til 86 fra herregårdene, medens 331 blev opført på jorde solgt fra det offentlige. 

Revisionen af loven blev en skuffelse, lånegrænsen blev kun sat op til 5.000 kr, der blev dog fra 1904 

stillet 3 mill kr til rådighed om året. 

Loven revideredes igen i 1909, hvor låneværdien blev sat op til 6.500 kr (undtagelsesvis til 8.000kr). 

Arealet måtte fra nu af overstige 8 td.land. 

Samtidig blev der åbnet mulighed for at yde tillægslån til tidligere oprettede brug. Det var en 

kærkommen chance for de små brug til, at forøge deres små arealer ved tilkøb af mere jord. 

Det var statshusmandsloven, der indledte perioden med oprettelse af husmandsbrug og den dermed 

følgende byggeaktivitet. Men det var først, da husmændene tog oprettelsen af selvstændige brug i 

egen hånd og dannede udstykningsforeninger, at der kom gang i oprettelsen af nye brug. Den første 

udstykningsforening blev startet i Randers i januar 1904, og dens vedtægter blev lagt til grund for 

"lov om udlån af statslånsfonden til udstykning af større landejendomme". Der skulle årligt stilles 

200.000 kr. til rådighed for foreninger, som udelukkende havde til formål at indkøbe større 

ejendomme, der kunne fås for rimelige priser, og som væsentligt blev udstykket til mindre landbrug. 

Lånerenten var kun 3%, men statslånet måtte ikke overstige 4/5  af vurderingen til ejendomsskyld. 

Udstykningsloven af 6 april 1906 gjorde det muligt med statsstøtte at oprette selvstændige småbrug, 

hvad statshusmandsloven kun gav små chancer for. 

Der blev i de kommende år oprettet udstykningsforeninger over hele landet, og antallet af 

selvstændige husmandsbrug steg stærkt i de følgende år. 

F.eks. da herregården Ditlevshøj ved Ringsted brændte i 1907, overtog udstykningsforeningen, efter 

nogle forhandlinger gården med dens 200 tdr. land for 125.000 kr. (ejendomsskylden var 112.000). 

Der blev udstykket 22 selvstændige brug, og 10 andre fik tillægsjord. De fleste parceller blev på 8-9 
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tdr.land. Gennemsnitsprisen var 600 kr pr tdr.land. 

Lovene om lån og tilskud til oprettelse af husmandsbrug blev ændret og tilpasset konjunkturerne 

hen ad vejen. Ved ændringen af loven i 1921 blev låneværdien hævet til 22.000 kr., og af statslånet 

på de 9/10 var de 3/10 direkte tilskud til opførelse af bygninger. 

Oversigt over husmandsbrug oprettet i henhold til loven af 24 marts 1899 med senere ændringer: 

 

Periode antal 

1900-1903 823 

1903-1907 2352 

1907-1915 4460 

1915-1925 3816 

1925-1935 4156 

1935-1940 478 

1940-1945 580 

1945-1950 303 

1950-1955 

 

148 

 

Ialt(55 år) 

 

17.116 

 

 

ET EKSEMPEL 
Nislevgård 

Stamhuset Raunholt afgav i henhold til lensloven Nislevgårds jorder til udstykning i 1925. Her blev 

oprettet 45 nye brug med tilsammen 236 ha; 13 bestående brug fik tilsammen 37 ha tillægsjord. Der 

var stadig stor interesse om at erhverve husmandsbrug. Til Nislevgård udstykningen havde der 

meldt sig 160 ansøgere, hvoraf halvdelen skønnedes at være kvalificerede. Af de 45 brugere var 38 

fynboer, de fleste fra de nærmeste sogne, 6 jyder og 1 sjællænder. Ved byggeriet forsøgte man sig 

med fællesindkøb, men selve byggemåden varierede meget. Så koloniens bygninger blev afvekslende. 

Det var dog overvejende hvidkalkede cementhuse med rødt tag også af cementsten, der var 

fremherskende. De fleste af bygningerne blev opført på fundamenter af marksten fra de gamle 

byvejes stendiger. Bygningerne kunne opføres for ca 15.000 kr, men da statens byggelån kun var på 

12.500 kr, indtjente mange af de nye ejere det manglende beløb ved kørsel af materialer og håndlan-

gerarbejde.  De fleste af nybyggerne havde en startkapital på 4- 7.000kr. 

Medens der i 1924 (hovedsageligt på Nislevgård) var 32 heste, 176 stk hornkvæg, 132 svin og 100 

høns, var der i 1950, 25 år efter oprettelsen af brugene 61 heste, 354 stk hornkvæg, heraf 199 

malkekøer, 555 svin og 3854 høns.  

 

Et helhjertet forsøg. 

Landbrugskrisen satte i den sidste halvdel af trediverne næsten alt landbrugsbyggeri stå, herunder 

også oprettelsen af nye husmandsbrug. Udstykningen og oprettelsen af nye husmandsbrug kom 

aldrig rigtig i gang igen.  

Et forsøg på genoplivning af aktiviteten omkring husmandsbrugene blev, med den optimistiske 

benævnelse " EN NY TIDS BONDE", iværksat i 1959-60 ved udstykningen af et hedeareal ved 

Kibæk. 
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EN NY TIDS BONDE.(Fjellerup- projektet): 
(Den sidste egentlige udstykning af en husmands koloni). 

I forbindelse med udstykning af et hedeareal på 200 ha, som "Jydsk Landvinding" opdyrkede og 

kultiverede, tog de faglige udvalg indenfor De samvirkende jydske Husmandsforeninger et særligt 

initiativ for, at hjælpe de nye landmænd til, at få etableret deres landbrug så hensigtsmæssigt som 

muligt. Målet var, at udstykningen skulle tjene som mønster for fremtidige udstykninger. 

  

Der oprettedes 13 brug med et gennemsnitsareal på 15 ha. 

Brugene oprettedes efter de gældende regler i "statshusmandsloven". 

I medfør af loven  fik hver af landmændene følgende beløb: 

 Jordkøb  22.400 kr 

 Byggelån 57.000 kr. 

 Etableringslån  7.000 kr. 

 Installationslån  2.500 kr. 

________________________________________________ 

 Ialt  88.900 kr. 

 

Lånene skulle forrentes  og afdrages på følgende måde: 

Jordkøbslån var afdragsfri i 85 år, hvorefter beløbet skulle afdrages over 52 år. Det forrentes med 4% 

p.a. 

De 20% af byggelån afdrages ikke, hvis bygherren beholder ejendommen i mindst 20 år. De 

resterende 80% var afdragsfrie i 5 år og afdrages derefter over 80 år. 60% af lånet er rentefri, resten 

forrentes med 4% . Den rentefrie del af lånet afdrages først. 

Etableringslånet skulle afdrages på 12 år. og 50% var rentefri, resten forrentes med 4%. Den 

rentefrie del afdrages først. Installationslånet  afdrages på 20 år. Det forrentes med 4%. 

For de første 4 låns vedkommende kunne der vælges at betale konjunkturbestemt rente. 

Den ikke betalte rente, af den rentefrie del af byggelånet og etableringslånet, kan ved ejendomssalg 

kræves indbetalt som renteefterbetaling. Det samme gælder den rente, som er "sparet" som følge af 

lav konjunkturbestemt rente. 

Det, der blev begyndt  omkring 1900 med et beløb på 4000 kr pr brug, endte 60 år senere med et 

beløb på næsten 90.000.kr. For byggeriet har lovene om oprettelse og udvidelse af husmandsbrug 

været af stor betydning, og nok den største igangsætter af nye landbrug, og dermed også af 

udviklingen af landbrugsbyggeriet.  

Figurerne 4, 5, og 6, viser 3 af de typiske bygningsanlæg, der blev opført i Fjellerup kolonien. 

Der er ikke indrettet hestestald i nogen af de 13 brug. Det betyder, at selv forholdsvis små brug helt 

er gået over til anvendelse af traktor som trækkraft i 1960, et tegn på at mekanisering af 

markarbejdet på dette tidspunkt var godt i gang. 

Alle brugene var lagt tilrette efter en alsidig husdyrproduktion, bortset fra heste. De var indrettet til 

såvel kvæg som svin, alle husdyr var samlet i det samme staldrum, og alle avlsbygninger var med 

udnyttet tagetage for opbevaring af stråfoderafgrøder. 

Alle stalde var med isolerede gulve, og de var forsynet med mekanisk udsugning af 

ventilationsluften. 

Et enkelt af brugene var med stuehus og avlsbygning i samme længe. I alle de andre brug var  

beboelsen indrettet i selvstændige bygninger. 
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Bygningen fig 4. er med stald i den ene ende og med lade i den anden ende af bygningen. 

Staldgangene er vendt på langs af bygningen, som i de fleste af de andre brug. Foderrum, roerum og 

mælkerum er traditionelt anbragt mellem stald og lade, som normalt for den tids byggeri. 

 
 

 

Bygningen fig 5.  er uden lade, med stier og båse orienteret på tværs af bygningen. Som udtryk for 

anvendelsen af nye konserveringsformer for grovfoder, er denne bygning forsynet med en indendørs 

silo for opbevaring af ensilage.  

Bygningen figur 6. er ligeledes en bygning uden lade, men ellers traditionel, med gange på langs og 

med roerum, foderrum og mælkerum i bygningens ene ende. 



 12

 
 

35 ÅR SENERE. 
I 1995, 35 år efter starten, er ca halvdelen af ejendommene beboet af de samme ejere som ved 

etableringen. Der er dog for de flestes vedkommende sket en specialisering, enten til ren kvægbrug, 

smågriseproduktion, eller slagtesvineproduktion. 

Visse af ejendommene har købt jord fra naboejendommene. Bygningerne på naboejendommene 

bebos nu af personer med arbejde ved andre erhverv, dog således at de fleste stadig har lidt jord til 

rådighed, og lidt husdyr af hobbypræget art. 

En af ejendommene er udvidet med en stor kvægbesætning i løsdriftstald. Til denne ejendom er 

indkøbt 3 af de andre ejendomme, som er sammenlagt med den oprindelige, medens jorden fra en 5. 

ejendom er forpagtet. For de fleste af de øvrige ejendomme er der sket tilbygning, enten en udvidelse 

af de oprindelige avlsbygninger, eller ved opførelse af separate bygninger. 

Kontrol: 

De, der fik bevilget lån til et husmandsbrug, havde ret stor frihed med hensyn til byggeriet. Der blev 

dog oprettet en form for konsulentvirksomhed til at varetage en vis kontrol med kvaliteten af det 

byggeri, der blev gennemført under statshusmands loven. De fleste af konsulenterne var 

velrenommerede landhåndværkere. Til deres rådighed fik de efterhånden et større antal tegninger af 

typiske husmandsbrug, som blev stillet til rådighed for de, der opførte nye brug. Langt de fleste af 

bygningerne på de ca 17.000 brug er opført efter sådanne typetegninger. Det var dog ikke sådan, at 

en husmand ikke selv kunne have stor indflydelse på, hvordan han ønskede sine bygninger. Han 

kunne selv komme med tegninger og forslag til materiale valg, men inden byggeriet gik i gang, skulle 

planerne godkendes af konsulenten. Konsulenten førte ligeledes en vis form for tilsyn under 

byggeriet, og gik det igennem ved byggeriets afslutning som sikkerhed for, at byggeriet var i 

overensstemmelse med grundlaget for statslånet. 
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ANDET LANDBRUGSBYGGERI 
Der er naturligvis også bygget landbrugsbygninger til andre ejendomme end husmandsbrug. De 

fleste af disse byggerier var til- eller ombygning til bestående ejendomme. I enkelte tilfælde, især efter 

brand o.l., blev der opført helt nye bygninger. I det meste af første halvdel af århundredet, fandtes 

der ikke nogen organiseret rådgivning til hjælp for disse bygherrer. Til enkelte større byggerier, især 

på godserne, anvendtes ind imellem arkitekthjælp til byggeriet, men eller var det normalt bygherren 

selv (landmanden), der sammen med sine håndværkere tilrettelagde og gennemførte byggeriet.  

 

En typisk byggesag kunne have følgende forløb: 

EN TYPISK BYGGESAG I TYVERNE ELLER TREDIVERNE 
Planlægningen af en byggesag på landet i tyverne eller trediverne tog ofte sin begyndelse først på 

vinteren, hvor landmanden, mureren og tømreren drøftede planerne med udgangspunkt i de ønsker 

landmanden havde. Der kunne være tale om en bygning, der skulle erstatte en af de ældre byg-

ninger, og måske være beliggende samme sted. Det kunne være en udvidelse der krævede en hel ny 

bygning. I den første situation skulle byggeriet planlægges sådan, at dyrene, der var i den gamle 

stald, kunne være andet steds, f.eks., kunne køerne  være på marken døgnet rundt, medens 

byggeriet stod på. 

Størrelsesforholdene blev aftalt, båse- og stistørrelse, antal m.m. sådan, at bygningens ydre rammer 

tilbudspris. Arbejdet blev normalt betalt efter timeløn, og materialerne blev betalt efter regning. 

Noget af arbejdet blev måske udført af landmanden selv, og han leverede måske også selv en del af 

materialerne. Man kendte hinanden, landmanden og håndværkerne fungerede ofte sammen  på 

andre områder i den samme kommune. Der kunne naturligvis opstå tvistigheder, men det var 

sjældent, og de blev normalt afklaret lokalt. Håndværkstraditioner og håndværkerstolthed var den 

tids garanti for arbejdet. 

Man blev enige om, hvem der skulle sørge for de enkelte materialer, og hvor når de skulle være til 

rådighed. Mange af materialerne blev fremskaffet lokalt. 

Materialefortegnelsen kunne se sådan ud: ( ikke ulig den tidligere anførte beskrivelse) 

Murermaterialer: 

540  Kb,fod  beton til grund, trapper og sokkel 

312  Kv.alen   betongulv 

294 "   "    hul ydermur 

240     "   " 1/2 stens ydermur 

240     "   " 1/2 stens skillevæg 

90      "   " murstensgulv i ko- og svinebåse 

510 "   " cementtagsten  

Hertil skulle bruges: (Det var noget murermesteren vidste) 

28.000 stk  fl. sten 

3100 stk   cementtagsten 

400  stk   tagstensbindere 

19  tdr  kalk 

25  tdr  cement 

35  læs  grus  (35m3)  

10    "   sand   

1 sæk  klintebjerg kalk til udv. berapning 
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20  stk   glaserede ko- og svinekrybber. 

74 pk  ståltrådsbindere 

6  stk  støbejernsvinduer 

10 "  støbjernsriste med karm 

60 "  10 cm cementrør af 1o 

   Ler til loft brandsikring (20 læs) 

Tømrermaterialer:  

16 stk  bjælker  a 12o   Ø 7" i top rettet på 2 modstående sider 

6   "  murrem  a 10o   Ø 5" rettet på 4 sider gennemskåret 

6   "  stolerem a 10o   Ø 6" i top rettet på 4 sider 

6   "  fodrem  a 10o   Ø 5" i top rettet på 4 sider 

10  "   stolper  a 3o  Ø 5" i toppen 

18  "    kopbånd a 2o    Ø 3" i top 

32  "  spær   a 8o 1' Ø 5" i top rettet på 1 side 

5   "   hanebånd  a 6o    Ø 4" i top 

108 "  lægter  a 10o   1 1/2 x 3" 

320 kv alen rafter til loft (delelig med 2 alen. 

84  "   "  skillevæg mellem ko- og svinebåse  

56  lb. alen lægter foran køer 

2  stk  5/4" revledøre i karm m. beslag 

14 sæt  bindselbeslag til kobåse 

5  sæt  beslag til svinestilåger 

2  sæt  beslag til døre, stabler, hængsler og klinkfald 

2  sæt  målelægter, hvoraf det ene til murerne. 

Hvis man havde skov blev tømmeret ofte skovet der, eller stammerne til tømmer blev købt i 

naboskoven. Det var som regel tømreren, der fandt ud af hvilke, og hvor mange træer der skulle 

skoves og køres hjem. Det foregik om vinteren. 

Vel bragt hjem til byggepladsen, ofte af landmanden selv, gik tømreren i gang med at omdanne 

stammerne til tømmer, der blev hugget til. Stolper forblev som regel runde, spærene afrettedes kun 

på den ene side, den der skulle vende ud mod taget. Bjælker blev hugget på 2 sider, den øverste og 

nederste, og kun tømmer til stole- og fodremme blev hugget op som firkantet tømmer. Det gjaldt jo 

om at hugge så lidt af træet væk som muligt for, at opnå størst mulig udnyttelse af træets bæreevne. 

Alt hvad der skulle bruges til tømmer blev afbarket, og det hele omhyggeligt stablet og oppindet, så 

det ikke kastede sig eller blev skævt, når det tørrede. Her lå det så, til det skulle bruges. Stammerne 

kunne også køres til savværk, for at blive skåret op til tømmer. Det var især ved de større byggerier. 

Beton og mørtel blev fremstillet på stedet. Materialer hertil sand, sten og grus blev kørt hjem i løbet 

af vinteren og lagt op, så det var nemt at gå til, når beton og mørtel skulle tilvirkes. Ofte blev 

marksten, der var samlet gennem årene, brugt i forbindelse med byggeriet,(til f.eks. fyld i fundamen-

ter), også disse skulle køres hjem og helst spredes ud, så regnen kunne rense dem i løbet af vinteren. 

Hen på foråret og i god tid før byggeriet skulle sættes i værk, blev der gravet en ca 1,5 m (2 alen) dyb 

grav til opbevaring af kalk. 

Kalken blev hentet som brændt kalk,(skulle helst foregå i tørvejr) 

Det var murerarbejde at læske kalken, det foregik i mørtelbakken, en ca 1,5 m bred og 2,5 m lang 

kasse med 30-40 cm høje sider. Bakken blev anbragt ved siden af kalkgraven sådan, at den læskede 

kalk selv kunne løbe ned i graven, når en lem i enden af bakken blev åbnet. Læskningen bestod i, at 

en passende mængde brændt kalk kom i bakken, og der sattes vand til. Det hele blev holdt i 
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bevægelse, indtil alle kalkstykkerne var opløst, så hældtes det i graven, hvor det kunne læske færdig. 

Når alt kalk var kommet i graven, blev det hele dækket til med et lag sand. Graven blev indhegnet for 

at hindre mennesker og dyr i at falde i kalkgraven.  

Endelig blev mursten, tagmateriale, og hvad der ellers skulle bruges bragt til veje, sådan at alt lå 

klar til byggeriet skulle sættes i værk. 

Byggefacen: 

Når således alt lå klar til byggeriet, og årstiden var sådan, at dyrene kunne bindes ud og blive ude 

om natten, eller midlertidig opstaldes i en anden bygning, gik man i gang. 

Den gamle bygning der lå, hvor den nye skulde opføres, blev væltet, og alt overflødigt materiale kørt 

bort. Murbrokkerne blev renset og sorteret, så kun brokker af fuldbrændte sten blev tilbage. De blev 

enten brugt som fyld i de nye fundamenter evt. sammen med marksten, eller blev planeret ud og 

brugt som underlag for nye staldgulve. Det var ofte landmanden selv og hans folkehold, der ordnede 

dette arbejde. 

Murer og tømrermester afsatte i fællesskab den nye bygning. Der blev fremstillet 2 ens sæt 

målelægter, der angav bygningens hovedmål og de vigtigste punkter, som skulle være målfaste.  

Tømrerne fik et sæt og murerne et sæt. Målelægterne dannede grundlaget for målafsætninger af alt 

det følgende arbejde, og koordinerede målafsætningen, så der ikke opstod tilpasningsproblemer som 

følge af, at den enes tommestok ikke havde samme længde som den andens. 

Fundamentsgrøfterne blev gravet, gerne i 3' dybde og 1' bredde. Støbearbejdet kunne gå i gang. Den 

nederste del af fundamentet, til ca 10" under jordoverfladen, blev som regel støbt i en meget mager 

blanding 1:5:10, eller der blev lagt et lag marksten, (evt. murbrokker) i udgravningen. Fyldet blev 

overhældt med tynd cementvælling, der kunne løbe ned mellem stenene. Næste lag sten blev lagt på 

og efterstøbt o.s.v.. Den øverste del af fundamentet blev støbt i en stærkere blanding f.eks. 1:4:7. Det 

øverste blev støbt i forskalling. 

Beton til udstøbning blev blandet på stedet, i enkelte tilfælde på et blandebrædt og med hånd, men 

som regel på en blandemaskine trukket af en benzinmotor. Der blev blandet en trillebørfuld ad 

gangen. Den blandede beton blev kørt i trillebøren til brugsstedet. 

Efter fundamentstøbningen kunne der blive tid til at de fyldmaterialer, der skulle bruges under 

staldgulvene, kunne køres ind i stalden og planeres ud. Lige ledes blev rørledninger til ajleafløb 

etableret af cementrør, men anvendelse af drænrør var heller ikke ualmindelig. 

Når fundamentet var tilstrækkelig tørt påbegyndtes murerarbejdet. Mørtelen blev blandet på stedet. 

En passende mængde af den læskede kalk kom i bakken, der blev sat så meget vand til, at kalken 

kunne røres op til en tyk vælling. Derefter blev der fyldt sand på, jævnt fordelt over hele bakken, 

indtil al væske var opsuget. Blandingen skulle helst stå en dagstid, inden den brugtes. Det var et 

betroet arbejde at blande kalk og sand til mørtel. Blandingsforholdet skulle blive sådan, at der var 

mellem 7,5 og 8 % kalkhydrat i mørtelen, for at den færdige mur kunne blive stærk nok. 

Når mørtelen skulle bruges, blev den stukket ud fra oven og til bund i hvert stik. Mørtelen blev fyldt i 

bæretruget og båret frem til brugsstedet på murerarbejdsmandens (håndlangerens) skulder, og 

hældt i murerbaljen. Her blev den rørt op med så meget vand, at den blev gennemblandet og fik den 

rigtige konsistens til at mure med.  

Sten blev sat frem på brugsstederne, ligeledes båret på skulderen. Det var murerarbejdsmandens 

pligt at sørge for, at der altid var mørtel og mursten langs muren. Murersvenden kunne koncentrere 

sig om selve murerarbejdet. 

Nået op i en højde til underkant vinduer, blev vinduerne sat på plads og fastholdt med lægter, inden 

murerarbejdet fortsatte. Vinduerne blev muret fast, efterhånden som muren blev opført. Ved 
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overkant vindue blev der muret stik over med samme bue som vinduets overkant. Vinduet dannede 

understøtning for buen, medens murerarbejdet foregik. 

Nået til rejsehøjde blev hulmuren lukket med det sidste skifte. 

Medens murerarbejdet stod på, var tømrerne gået i gang med tømmeret. Først blev murremmen lagt 

ud, klodset op og fæstnet til jorden med pæle. Bjælkerne blev lagt ud på murremmen, forstrøget og 

kæmmet ned over denne, så afstanden fra underkant murrem til underkant bjælke overalt var ens, 

og bjælkerne låst fast til remmen. Herefter blev fodremmen anbragt og ligeledes kæmmet ned over 

bjælkerne. Her var det remmens overkant, der overalt skulle have samme afstand fra bjælkernes 

overside. Ved håndhugget tømmer, der jo kunne afvige lidt i tykkelse, var en nøjagtig forstrygning 

mellem remme og bjælker forudsætningen, for at tagværket senere kom til at stå korrekt. 

  

Over bjælkelaget blev profilen til tagspærene lagt ud og tegnet op. Spærfagene blev et efter et lagt ud 

på profilen, tildannet, og forsynet med de nødvendige udskæringer, sadler for remme og indtapninger 

af hanebånd. Det hele blev omhyggeligt nummereret, for senere at kunne sættes sammen på de 

rigtige pladser når, bygningen skulle rejses. 

Rejsning af bygningen var en mærkedag. Alle hjalp til, såvel gårdens folk som murerne, og  

naturligvis tømrerne som havde ansvaret for, at alt kom på rette plads. 

Det var tungt arbejde, navnlig når bjælkerne skulle lægges op. Alt tømmeret blev båret på skulderen 

frem til bygningen. Der var ikke hejsegrej, så når bjælker og andet langt tømmer skulle op på 

bygningen, gik en mand under midten af tømmeret og satte skulderen under. Han blev så brugt som 

vippebuk, medens den ende af tømmeret, der var længst væk fra bygningen, blev trykket så langt 

ned mod jorden, at den anden ende kunne nå op over murkanten. For bjælkernes vedkommende 

skete det ved den ene gavl, hvor bjælkerne kunne trækkes op og lægges på tværs af bygningen, uden 

at falde ned inde i bygningen. Vel oppe blev bjælkerne trillet på langs af bygningen til deres blivende 

sted. 

Herefter blev fodremmene lagt på plads, stoleremmene med deres stolper og kopbånd samlet og rejst. 

Til sidst blev spærene trukket op på plads og samlet. Herefter sluttede arbejdet  som regel for den 

dag uanset hvad klokken var. Der blev holdt rejsegilde, med hvad dertil hørte af festligheder. F.eks. 

blev en flaske hængt op over bygningens kip. Det gjaldt så om, hvem der med en sten kunne ramme 

flasken, så den gik i stykker. Der betaltes et mindre beløb af hver kaster for hvert kast. Beløbet 

tilfaldt den, der knuste flasken. En anden tradition var kransepenge, småpenge i en pose bundet til 

kransen. Beløbet tilfaldt læredrengene, hvis opgave det var at hænge kransene op. Der faldt mere 

eller mindre af til hals og gane. 

Næste etape for tømreren var udlægning af rafteloftet. Det foregik medens murerne murede færdig 

omkring bjælke- og spærender, eller murede gesims hvis bygningen ikke skulde have anden form for 

udhæng. Lerlaget blev taget op og lagt ud som brandsikring af loftet. Efter at brandpolitiloven var 

blev vedtaget i 1927, var det et krav, at alle staldlofter skulle være brandsikrede, mindst med et lag 

ler på ikke under 3" tykkelse, eller et tilsvarende brandsikkert materiale. 

Der blev lægtet, gavlene blev muret op, som regel kun som 1/2 stens mur, der med ståltrådsbindere 

blev fæstnet til gavltømmeret. 

Når alt dette var klart, blev tagstenene lagt op. Det var også et af de arbejder, hvor alle hjalp til. 

Stenene blev langet fra hånd til hånd, fra stakken og til den murer  der lagde stenene løst på plads. 

Senere blev stenene hugget sammen og lagt på deres blivende plads. Det skulle gøres meget korrekt, 

så stenene lå snorlige. 
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Når først bygningen var under tag, var de enkelte håndværkere mere uafhængige af hinandens 

arbejde. Resten af arbejdet kunne foregå i en mere afslappet arbejdsgang.  

Der blev pudset eller vandskuret udvendig, pudset eller berappet indvendig. De nederste 2o af 

indermuren, hvor dyrene kunne komme i berøring med væggen, blev pudset i enten cementmørtel, 

eller en stærk bastardmørtel (2 dele kalkmørtel og en del cementmørtel). 

Båse og grebningskanter blev støbt samtidig med gangene, krybber blev sat. Endelig blev lejer i båse 

og stier lagt, underlaget var ofte murbrokker (som isoleringslag) overhældt med en svag 

cementvælling, der blev afkostet på oversiden. Det egentlige lejegulv blev udlagt af fuldbrændte 

mursten på fladen, de blev lagt ned i cementmørtel. Det sidste der blev foretaget var opstilling af 

inventar, bæslinger til køerne, stiskillerum og forværk til bokse og svinestier m.m..Bygningen blev 

kalket ud- og indvendig. Som det sidste blev der sat glas i vinduerne. Det hele skulle være færdig så 

betids, at dyrene kunne vende tilbage til stalden, før det blev for koldt for dem at være ude om 

natten. 

Hele byggeriet beroede på stor tillid mellem håndværkere og landmand. Betalingen var i langt de 

fleste tilfælde timeløn for den ydede indsats, mange gange udbetalt efterhånden som arbejdet 

skred frem. Der var dengang ikke noget, der hed garantiordninger. Til gengæld havde datidens 

håndværkere næsten altid så megen æresfølelse og stolthed for deres arbejde, at der ikke opstod 

problemer med byggeriets kvalitet. Der var jo ikke en række andre, teknikere, myndigheder m.m., 

der ville bestemme med deraf følgende ansvars forflygtigelse. 
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DE ORGANISATORISKE AKTIVITETER 
(Landboorganisationernes aktiviteter på byggeområdet) 
Bygningsudvalg. 

I betragtning af de værdier som landbrugets bygninger repræsenterede, 

på et tidspunkt (omkring 1930), kunne de formentlig anslås til at ligge på omkring 1 1/2 a 2 

milliarder kroner. På trods heraf blev der indtil da, dels fra landbrugets organisationers side og dels 

fra  anden side, gjort en mærkværdig ringe indsats for at få de penge, der ofres på landbrugets byg-

ninger, bedst muligt anvendt. 

Indenfor Foreningen af jydske Landboforeninger beskæftigede man sig forud for 1930 med at 

undersøge mulighederne for at tage et arbejde op, dels for at øge interessen for byggesagen, og dels 

hvis det var muligt, at yde vejledning ved opførelse af gode, sunde, billige, velindrettede og smukke 

landbrugsbygninger. Overvejelserne resulterede i, at der i 1930 blev nedsat et særligt udvalg med 

den specielle opgave, at undersøge mulighederne for, at tage et oplysende og vejledende arbejde 

vedrørende bygningssager op.  

Det første bygningsudvalg bestod af: 

Gårdejer Chr. Hvelplund, Aldershvile, Thisted, 

 "   "   Niels Kr. Nielsen, Kirketerp, Hobro, 

Forpagter P. Rasmussen, Lindenborg, Vaarst, 

Gårdejer Olav Øllgaard, Gredstedgård, Gredstedbro, 

Udvalgets sekretær var J. K. Haugaard, Århus. 

Bygningsudvalget  drøftede forskellige fremgangsmåder.  

 I forbindelse med ungskuerne søgtes at vække interessen for en række bygningsforhold. 

 Man rettede henvendelse til landboforeningerne, om at de indenfor deres kredse  udpegede 

en række forskellige bygninger, der kunne tjene som mønster til efterfølgelse for hvem, der 

stod over for at skulle bygge. 

 Man ville søge at få tilvejebragt et arkiv af bygningstegninger (fra gennemførte byggerier) og 

stille dem til rådighed, for hvem der måtte ønske at benytte dem. 

Allerede på et tidligt tidspunkt var der indenfor bygningsudvalget enighed om, at skulle der gøres en 

virkelig indsats, måtte der ansættes en særlig bygningskyndig og interesseret mand til at føre 

opgaven videre. Der var  samtidig enighed om, at det ville være rigtigt at se tiden an, inden den tanke 

blev realiseret, dels fordi der i de pengeknappe år blev bygget overordentlig lidt, og dels fordi man 

fandt det rigtigt, at der blev tilvejebragt et vist grundlag, forinden man foreslog bestyrelsen at 

ansætte en bygningskonsulent. Denne sidste tanke blev dog aldrig ført ud i livet af De samvirkende 

jydske Landboforeninger. 

De samvirkende sjællandske Landboforeningers og De samvirkende sjællandske 

Husmandsforeningers arbejde vedrørende maskiner og bygninger kom først i gang på et sent 

tidspunkt i forhold til de øvrige områder (planter, husdyr og økonomi). På maskinområdet kom 

arbejdet i gang. I 1951 ansattes konsulent, og i 1953 tilsluttede Husmandsforeningen sig arbejdet.  

Byggeudvalgets aktiviteter blev ikke så omfattende som maskinudvalgets. Det har i det væsentlige 

bestået i forskellige bestræbelser på at koordinere den bistand, der fra forskellig side stod til 

rådighed for landbruget i byggespørgsmål. På grund af opgavens særlige karakter blev der aldrig 

etableret en konsulenttjeneste på byggeområdet. 

Som et af de få og små forsøg på at få et arbejde i gang på byggeområdet, blev der med 

mønsterbygningsfortegnelsen i Jylland som forbillede, for første og eneste gang, udarbejdet en 

fortegnelse over 45 bygningsanlæg af meget varierende art. 
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Som begrundelse for den sparsomme aktivitet på byggeområdet anførtes: 

En væsentlig årsag til tilbageholdenhed på byggeområdet har været husdyrholdets manglende 

betalingsevne, og usikkerheden overfor fremtidens produktionsvilkår. En anden årsag har også 

været stor usikkerhed overfor, hvorledes fremtidens staldbygninger teknisk og arbejdsmæssigt skulle 

indrettes. 

Videre anførtes, "kravet til stor produktion med mindst mulig arbejdskraft gør sig i dag lige så stærkt 

gældende i staldene som i marken, men problemet indendørs er i reglen mere kompliceret, og 

forkerte dispositioner langt vanskeligere at ændre". 

På trods af denne konklusion, som i sit ordvalg viste et stort og klart behov for vejledning, forblev 

udvalget passivt til det blev opløst i forbindelse med oprettelsen af landsudvalget for bygninger og 

maskiner i 1971 (medens græsset gror dør horsemor kunne med rette have været gravskriftet over 

udvalget)  

Selv om det aldrig lykkedes for samvirksomhederne at få etableret en egentlig byggevejledning, blev 

der dog af Foreningen af jydske Landboforeninger iværksat en række initiativer af stor betydning for 

landbrugsbyggeriets udvikling. 

MØNSTERBYGNINGER: 
Gennem en ca 60 årig periode, har Foreningen af jydske Landboforeninger ladet udarbejde  

fortegnelser over mønsterbygninger for  jydske landmænd, således at de, der skulle bygge, let har 

kunnet finde steder at tage hen og se nogle af de bedste, eller det sidste nye på byggeområdet. Ved 

starten i 1904 omfattede F.a.j.L.s fortegnelse kun forevisningsstalde, og udpegningen af disse blev 

foretaget af foreningens mejeriudvalg, med henblik på produktion af mælk af den bedst mulige kvali-

tet. Da bygningsudvalget blev nedsat i 1934, kom dette med i arbejdet. Fortegnelsen kom da til 

foruden mønsterstalde, også at omfatte ejendommens andre bygninger. De blev derefter betegnet 

som mønsterbygninger. Fortegnelsen blev revideret med års mellemrum.  

Efterhånden som der blev oprettet bygningskontorer i lokale landboforeninger, blev 

bygningskonsulenterne i Jylland anmodet om at meddele adresser på ejendomme, hvis bygninger 

måtte anses som mønsterbygninger. 

Der blev normalt indsendt adresser på flere ejendomme, end man kunne medtage i fortegnelsen. Der 

blev foretaget en udvælgelse, dels ved forhandling med hver konsulent, og dels under hensyntagen til 

beliggenhed, ejendomsstørrelse og besigtigelse af bygningerne på nogle af de pågældende 

ejendomme. Her ud fra blev der udpeget et antal mønsterbygninger. F.eks. blev der i 1963 udpeget 

49 mønsterbygninger. 

Udvalget var naturligvis klar over, at der omkring i landet fandtes mange andre gårde, på hvilke der 

kunne være lige så meget at lære for bygningsinteresserede, lige som der hos flere af de udvalgte 

kunne være mangler at pege på. 

I de udpegede bygninger var der, når andet ikke blev anført, et tidssvarende og velindrettet 

mælkerum, ligesom isolering, ventilering og andre detaljer normalt var i orden. 

Brugerne af de i fortegnelsen optagne ejendomme erklærede sig villige til, at lade bygningerne bese af 

landmænd, der stod overfor at skulle bygge eller forbedre deres bygninger. I forbindelse med 

udgivelsen af de senere fortegnelser blev der dog stillet krav om, at der forud for et besøg skulle 

træffes aftale med brugeren om tidspunkt for besøg m.m. 

Efterhånden som de fleste af landmændene på de udpegede ejendomme havde benyttet sig af 

bygningskonsulent ved planlægning og gennemførelse af byggeriet, fandtes der skitser og tegninger 

m.m. af bygningerne, som efter aftale med bygningskonsulenten kunne stilles til rådighed, lige som 
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yderligere oplysninger var tilgængelige hos den medvirkende konsulent, efter de sædvanlige regler for 

den pågældendes arbejde. 

En beskrivelse kunne f.eks. indeholde følgende oplysninger: 

 Ejerens navn. 

 adresse og telf. nr. 

 44 ha- 40 køer, 56 ungkreaturer, 200 svin. 

 Firlænget gård. Staldbygning til svin og køer opført 1962. Rørmalkningsanlæg. Ristestald med 

"træk og slip". Skrå sider i gødningskanalen. Foderbord. Døre med jernkarm. Selvlukkende 

brandfri dør til foderrum og roerum med smeltelås. Vinduer med betonkarm. Spaltegulv i 

rensegang i svinestalden. Lille afstand mellem bjælkerne.  

 Lang transport fra fodercentral til svinestald. En tiltalende og interessant staldbygning.  

 Bygningskonsulent N.N. 

eller: 

 75 ha - 38 køer, 60 ungkreaturer, 200 svin. 

 Tiltalende firrækket fællesstald opført 1961-62 efter brand. Laden indrettet på staldloftet, 

hvortil der er indkørsel ad en rampe i gavlen. Tagkonstruktionen er af laminerede buer. 

Isolerede vægge. Loft af Durisol til et tryk på 2800 kg/m2. Udgødskning: Mullerup, Foderbord 

af fliser. Vaskerum med koldt og varmt vand. Ensilage silo til ca 160 m3, fyldes fra loftet. 

Roeopbevaringsrum der rummer 5 - 6 ugers forbrug. Kornsiloanlæg med 6 celler, hvoraf en 

tørresilo. 

 De øvrige bygninger ældre og i øvrigt noget spredt beliggende. 

 Den store nybygning virker smuk og tiltalende sammen med stuehuset og de ældre bygninger. 

 Bygningskonsulent N.N. 

Et andet initiativ fra Foreningen af jydske Landboforeninger var: Grundplanskonkurrencer 

GRUNDPLANSKONKURRENCE 1934  

For at skaffe et vejlednings materiale (tegninger m.m.) til byggeinteresserede, blev det besluttet at 

lade afholde en grundplanskonkurrence. Konkurrencen blev udskrevet i marts 1934 og omfattede 2 

grupper ejendomsstørrelser 

 A. omfattede en brugsstørrelse på  30 - 40 ha. 

 B.    "      "       "          "    7 - 10 ha. 

Der blev stillet følgende betingelser til konkurrencen: 

Opgaven med grundplanskonkurrencen skal være, at fremskaffe forslag til en så god og 

hensigtsmæssig placering af de enkelte  bygninger og de enkelte rum i forhold til hinanden som muligt. 

Hovedhensynet ved bygningernes placering må være følgende: 

1. At opnå bedst mulig udnyttelse af sollyset for mennesker og dyr. 

2. At få bygningerne og de enkelte rum anbragt således for hinanden, at de giver de bekvemmest 

mulige arbejdsforhold med gode og bekvemme tilkørselsforhold til lade, roerum, magasiner, 

mødding o. l., at dyr har let ved, at komme ind og ud af staldene, at der er let og 

hensigtsmæssig adgang til vanding af dyrene og hurtigt afløb af ajle fra stalden, at 

mælkeafkølingen anbringes hensigtsmæssigt for kostalden, at loftsrummet udnyttes bedst 

muligt, at møddings stedet anbringes hensigtsmæssigt således, at der er bekvem adgang 

dertil fra svinestald, kostald og hestestald, at roerne kan opbevares frostfri og være 

tempereret inden brugen; 
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Endvidere, at magasiner og foderrum er hensigtsmæssigt anbragt i forhold til hinanden og staldene. 

3. Hensigtsmæssig anbringelse af arbejds og kraftmaskiner således, at der tages hensyn til 

billigst mulig drift af de til det pågældende brug nødvendige maskiner i avlsbrug og 

husholdning, samt til eventuel vandforsyning. 

4. Hensigtsmæssig anbringelse af maskin- og redskabsrum, af vognport, huggehus, 

brændselsrum, hønsehus, og at der forefindes gode, sunde og hensigtsmæssige rum til 

medhjælpere. 

5. At få beboelseslejligheden indrettet således, at den- uden at have noget herskabeligt præg- 

afgiver en passende beboelse for ejeren, hans familie og de medhjælpere, der skal bo der. Der 

bør ved stuehusets indretning tages hensyn til, at der tilvejebringes gode og praktiske 

arbejdsforhold for husmoderen og hendes medhjælpere, og at der findes hensigtsmæssige 

rum til opbevaring af madvarer, frugt o. l. 

 

Ved planernes udarbejdelse tages mest mulig hensyn til prisbillighed, lige som der må tages hensyn til 

bygningernes helhedsvirkning. 

Der blev indleveret 32 projekter for de større brug og 24 projekter for de mindre brug. 

I det følgende er vist 5 af de præmierede projekter.  

Projekterne og den korte beskrivelse af de enkelte projekter giver et godt indtryk af hvad der ansåes 

for tidsvarende landbrugsbyggeri på det pågældene tidpunkt, om end det må betragtes som den 

bedste del af byggeriet.



 22
Vinderprojektet. 

 

Om vinderprojektet figur 7 er anført: 

Ved udformning af dette projekt er der afveget stærkt fra den traditionelle firlængede gård; men der er 

dog opnået en tiltalende form for landbrugsbygninger, der er praktisk beliggende for hinanden og giver 

muligheder for lyse solrige stalde, og i det væsentlige gode praktiske arbejdsforhold i avlsbygningerne, 

og for disse hovedkrav har man ment, at andre hensyn måtte vige, bl. a. det at få en lukket gård, 

hvilket sidste må anses for at være berettiget under hensyn til de muligheder, der findes i retning af at 

tilvejebringe læ ved hjælp af beplantning, i modsætning til ældre tider. 
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Projektet der fik 3 præmie. 

Om projektet der fik 3. præmie figur 8 er anført: 

Situationsplanen virker noget fremmed for en jydsk landmand, men i betragtning af det gode indbyrdes 

forhold mellem stald og lade og mulighederne for god udnyttelse af kraftmaskiner, kan det betragtes 

som et vellykket forsøg på at skabe et koncentreret landbrugsbygningsprojekt uden særlig 

revolutionære ændringer i stil og type. 

Avlsbygningerne ligger i et kors grupperet om en fodercentral, i hvis østlige side der findes et, i forhold 

til lade, stalde og kornmagasin, velbeliggende foderrum med kværn og valseværk. 

 

Den viste indretning har med visse variationer været anvendt i en lang tidsperiode, og blev således 

stadigvæk anvendt midt i tresserne."Det er nok et spørgsmål, om det ikke netop var denne 

indretning, der inspirerede prof. Hansen-Larsen og ark. Knud Brygger til den meget omtalte T-Gård. 
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Projektet figur 9 viser den traditionelle firlængede gård .  

Projektet viser en ret tiltalende, firlænget gård, men situationsplanen viser ikke noget nyt. 

 

Projektet er formentlig taget med for ikke helt at falde i beundring over de nye ideer om indretning og 

i forventning om, at der stadig vil være tilhængere af det traditionelle. 
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Projekt figur 10 

Staldrummene og laden er velindrettet og særdeles velbeliggende, såvel i forhold til hinanden som til 

verdenshjørnerne. 

Projektet er meget afvigende fra, hvad man hidtil i almindelighed har anvendt inden for 

brugsstørrelsen. Det spredte anlæg medfører, at man ikke har indendørs forbindelse mellem stuehus og 

udhus, hvilket må anses for en ulempe i brug af denne størrelse, hvor husmoderen ofte, foruden at 

passe huset også skal deltage i arbejdet med malkning og fodring m. v. Bortset herfra er planen 

tiltalende, og den smalle staldbygning giver meget gode muligheder for lyse og solrige stalde 

. 

Projektet figur 11.  
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Planen svarer til, hvad der må anses for at være typisk for landbrugsbygninger af denne størrelse. 

Bygningernes beliggenhed i forhold til hinanden giver god mulighed for udnyttelse af sollyset, men det 

er ikke godt, at gården er åben mod nord. Den indendørs forbindelse mellem stuehus og stald savnes; 

dog kunne den let opnås ved opførelse af en lille mellembygning. I nordenden af bygningen findes 

laden, hvoraf en uforholdsmæssig stor del dog optages af rum for redskaber og maskiner, hvorved 

ladepladsen bliver .meget indskrænket. 

Tværs gennem laden går en kørelo, hvorfra der er adgang til stalden, der er fælles for svin og kvæg, 

hvilket kan have sine fordele arbejdsmæssigt set, men af sundhedsmæssige grunde må det anses for 

utilrådeligt at have kvæg og svin i samme rum. I øvrigt er stalden velindrettet med fodergang foran 

kvægbåsene og rensegang ved svin. 

Det var næsten generelt for alle de indsendte projekter, at der var indrettet hønsehus, enten i selve 

bygningsanlæget eller i en selvstændig bygning i tilknytning til anlægget. Videre er der til de fleste 

ejendomme angivet så vel ajlebeholder, som møddingssted med fast bund. Regner man lidt på 

størrelsen af disse faciliteter, kan de stort set alle give plads til opbevaring af ajle og fast gødning i 

mindst 9 mdr.. Det indicerer, at husdyrgødningen var et vigtigt biprodukt, som blev omhyggeligt 

opbevaret til senere udbringning på markerne, når den rette tid var inde. 

Der blev stillet i udsigt at: 

Hvem der ønsker det, kan rekvirere beretningen fra foreningens kontor for en pris af 50 øre pr stk. 

De, der står overfor at skulle bygge, og som derfor har brug for tegningerne i det oprindelige format 

1:100, kan på grundlag af beretningen udpege, hvilke projekter man ønsker at benytte, og derefter 

rekvirere disse (projekternes nr angives) fra foreningens kontor, mod en godtgørelse der andrager 2 

kr. pr. tegning for lån i 14 dage.  Om ønsket kan tegningerne købes for 5 kr pr tegning. 

GRUNDPLANKONKURRENCE 1938 
I 1938 blev der afholdt en ny konkurrence om landbrugsbygninger: Foreningen af jydske 

Landboforeningers og Akademisk arkitektforenings konkurrence om landbrugsbygninger 1938. 

 

 

I udbuddet hed det denne gang: 

Foreningen af jydske Landboforeninger indbyder herved til offentlig konkurrence omfattende tegninger 

til landbrugsbygninger. Tegningerne skal omfatte plan, snit og facade, så vidt muligt på grundlag af de 

ved foreningens konkurrence i 1934 præmierede grundplaner. Dette udelukker ikke, at udvalget vil 

bedømme konstruktioner på nye grundplaner, hvis de i bebygget areal svarer til de præmierede; dog 

falder selve grundplanen udenfor bedømmelsen: 

Der udskrives 2 konkurrencer: 

En konkurrence A) omfattende brugsstørrelser på 20- 30 ha.  

Og en anden B) omfattende brugsstørrelser på 7 - 10 ha. 

I ejendommen på 30 - 40 ha anses det for passende, at der bliver plads til 20 køer, 15 ungkreaturer og 

kalve, 4 heste og 1 følhoppebox, 50 svin og 100 høns. Endvidere skal der være plads til ca 1000 m3 

indhøstet sæd og hø. 

I ejendommen på 7 - 10 ha bør der være plads til 8 køer, 4 ungkreaturer og kalve, 2 heste (små) 15 svin 

og 100 høns,. Endvidere plads til ca 250 m3 indhøstet sæd og hø. 
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Opgaven med konkurrencen skal så vidt muligt være på grundlag af de foreliggende grundplaner, at 

fremskaffe forslag til så gode, hensigtsmæssige, billige og smukke bygninger som muligt. 

   Hovedhensynet må derfor være følgende: 

1. At man på den eller de grundplaner man vælger som grundlag, projekterer bygninger, der er 

så hensigtsmæssige for deres formål som muligt. 

2. At bygningernes dimensionering og materialevalg er så hensigtsmæssigt som muligt til det, de 

skal anvendes til.  

 Konkurencedeltagerne er frit stillet med hensyn til detailindretning inden for de enkelte rum, f. 

eks. med hensyn til båsenes størrelse, rense- og foderganges beliggenhed o. s. v. 

3. I staldbygninger vil det særligt dreje sig om en forsvarlig bundisolation, isolation af 

ydervægge, etageadskillelser, tagdækning, tilvejebringelse af hensigtsmæssigt lys og en 

effektiv ventilation, samt gode afløbsforhold for ajle. Endvidere vandforsyning, bygning af 

ajlekumme, møddingssted, ordning af kloakforhold og evt ensilagesiloer. For vognport o. l. vil 

det mest dreje sig om, at få tilvejebragt regntætte og prisbillige rum, hvor det størst mulige 

rumindhold dækkes mod regn og fugtighed. Endvidere skal der gøres rede for  

 konstruktioner af kornmaggasiner og placering af maskiner og drivkraft. 

4. At der på de områder, hvor der kan vælges mellem forskellige materialer, tages rimelig hensyn 

til kvalitet og pris, ligesom der iøvrigt skal tages hensyn til besparelser, som kan gennemføres, 

uden, at det går ud over hensigtmæssigheden. 

5.   At der ved projekteringen tages hensyn til bygningernes helhedsvirkning. 

 

 

Konkurrencen omfatter kun avlsbygninger. ikke stuehus; dette skal dog af hensyn til bedømmelsen af 

helhedsvirkningen medtages i facaderne.  

Deltagerne stilles iøvrigt frit med hensyn til opgavens løsning. 

Beskrivelsen i udbudsmaterialet giver et ganske godt indtryk af, hvad der i 1938 ansås for en 

passende og alsidig husdyrbestand til de anførte brugsstørrelser; men også hvilke forhold der skulle 

tilgodeses i et moderne landbrugsbyggeri, bl.a. isolering, ventilering, ajleafløb, opbevaring af 

husdyrgødning o.s.v..    

Der blev indleveret 34 projekter, heraf 21 for gruppe A og 13 for gruppe B. 

Samtidig indbød Akademisk Arkitektforening med støtte fra Ny Carlsbergfondet og i samarbejde med 

landbrugsrådet og Foreningen af jydske Landboforeninger til en offentlig konkurrence om forslag til 

typer af landbrugsbygninger. 

Denne konkurrence omfatter tre afdelinger. 

I. Bygninger med plads til: 40-50 køer, 20 ungkreaturer og kalve, 6-8 heste, 1 a`2 følhopper i 

boks, 70 svin 100 høns samt ca 2000 m3 til indhøstet sæd og hø. 

II. Bygninger med plads til: 20 køer, 15 ungkreaturer og kalve, 4 heste og 1 følhoppe i boks, 50 

svin og 100 høns samt ca 1000 m3 til indhøstet sæd og hø. 

III. Bygninger med plads til: 8 køer, 4 ungkreaturer og kalve, 2 heste (mindre), 15 svin og 100 

høns samt 250 m3 til indhøstet sæd og hø. 

De konkurrerende stilles iøvrigt frit i henseende til opnåelse af en så praktisk og hensigtsmæssig 

løsning af de stillede opgaver som muligt. 
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Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på en smuk udformning af de enkelte bygninger og en 

harmonisk helhedvirkning, men også en række andre forhold vil blive taget i betragtning. Det bør 

tilstræbes:  

1) at lette landmandens daglige gerning i stald, lade, magasin o.s.v.,  

2)  ved boligens indretning at tilvejebringe praktiske og arbejdsbesparende forhold for 

husmoderen og hendes medhjælp.  

3) at gøre boliger og stalde til sundest mulige opholdssteder for mennesker og dyr,  

4)  at placere de enkelte bygninger bedst mulig for en hensigtsmæssig udnyttelse af sollyset og 

for  opnåelse af læ. 

Tidsskriftet " Arkitekten" udsendte et hæfte med et mindre antal projekter fra de 2 konkurrencer. I 

indledningen hed det: 

Arkitekternes indsats indenfor landbrugsbyggerie har hidtil været ringe i sammenligning med den 

indsats, der ydes på andre felter. 

Det danske landbrug har igennem de sidste 50- 100 år gennemgået en omlægning og udvikling af  

overordentlig stor betydning. Denne udvikling, der har medført en væsentlig udvidelse af husdyrbruget, 

har stadig stillet større og større krav til bygningerne. De allerfleste ældre landejendomme, hvor 

bygningerne ikke efter brand eller på anden måde er blevet fornyet i de sidste 30-50 år, står i dag med 

stalde, der har gennemgået en række om- og tilbygninger,  ofte indrettet i huse, der er opført til helt 

andre formål end de, hvortil de nu bruges. 

De typer på landbrugsbygninger, der havde udviklet sig i de forskellige egne af landet, svarende til de 

krav, der stilles til dem, er under denne omlægning udvisket, og der er ikke skabt nye typer, der svarer 

virkelig til de krav, der må stilles til nutidens landbrug. 

På grund af de store pengebeløb der bindes i bygninger, er det vanskeligt at gennemføre et rationelt 

forsøgsarbejde, således som det er tilfældet i andre af landbrugets grene,  men så meget vigtigere er 

det, at indsamle det størst mulige erfaringsmateriale direkte fra arbejdsmarken og, at bringe dette ud til 

de videst mulige kredse. 

 

Som ved 1934 konkurrencen blev konkurrence materialet  for de præmierede- og indkøbte forslags 

vedkommende samlet i et hæfte. (Ialt 9 forslag omfattende ialt 29 tegninger) 

Beretningen blev forhandlet fra Foreningen af jydske Landboforeninger til en pris af 1 kr. pr stk. 

 

Tegningerne fra landboforeningernes konkurrence blev stillet til rådighed for interesserede.  

For en pris af 2 kr pr tegning kunne de lånes i 14 dage, eller der kunne købes kopier for en pris a 5 

kr pr stk. 

Beretningen fra 1934 konkurrencen kunne på dette tidspunkt stadig rekvireres for 50 øre pr stk. 

 

Som det fremgår af udbuddet, skulle løsningerne fra 1934 konkurrencen danne grundlag. Det blev i 

store træk fulgt sådan, at det nye der kom frem om totalprojektet mest var facadetegninger.  

Figur 12 viser planen af vinderprojektet, og figur 13 facaderne til samme. 

 

Derimod kom der, som noget nyt, en række detailtegninger af inventar og konstruktioner med i 

konkurenceresultatet. 
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35 ÅR SENERE. 
I 1995, 35 år efter starten, er ca halvdelen af ejendommene beboet af de samme ejere som ved 

etableringen. Der er dog for de flestes vedkommende sket en specialisering, enten til ren kvægbrug, 

smågriseproduktion, eller slagtesvineproduktion. 
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Visse af ejendommene har købt jord fra naboejendommene. Bygningerne på naboejendommene 

bebos nu af personer med arbejde ved andre erhverv, dog således at de fleste stadig har lidt jord til 

rådighed, og lidt husdyr af hobbypræget art. 

En af ejendommene er udvidet med en stor kvægbesætning i løsdriftstald. Til denne ejendom er 

indkøbt 3 af de andre ejendomme, som er sammenlagt med den oprindelige, medens jorden fra en 5. 

ejendom er forpagtet. For de fleste af de øvrige ejendomme er der sket tilbygning, enten en udvidelse 

af de oprindelige avlsbygninger, eller ved opførelse af separate bygninger. 

Kontrol: 

De, der fik bevilget lån til et husmandsbrug, havde ret stor frihed med hensyn til byggeriet. Der blev 

dog oprettet en form for konsulentvirksomhed til at varetage en vis kontrol med kvaliteten af det 

byggeri, der blev gennemført under statshusmands loven. De fleste af konsulenterne var 

velrenommerede landhåndværkere. Til deres rådighed fik de efterhånden et større antal tegninger af 

typiske husmandsbrug, som blev stillet til rådighed for de, der opførte nye brug. Langt de fleste af 

bygningerne på de ca 17.000 brug er opført efter sådanne typetegninger. Det var dog ikke sådan, at 

en husmand ikke selv kunne have stor indflydelse på, hvordan han ønskede sine bygninger. Han 

kunne selv komme med tegninger og forslag til materiale valg, men inden byggeriet gik i gang, skulle 

planerne godkendes af konsulenten. Konsulenten førte ligeledes en vis form for tilsyn under 

byggeriet, og gik det igennem ved byggeriets afslutning som sikkerhed for, at byggeriet var i 

overensstemmelse med grundlaget for statslånet. 

ANDET LANDBRUGSBYGGERI 
Der er naturligvis også bygget landbrugsbygninger til andre ejendomme end husmandsbrug. De 

fleste af disse byggerier var til- eller ombygning til bestående ejendomme. I enkelte tilfælde, især efter 

brand o.l., blev der opført helt nye bygninger. I det meste af første halvdel af århundredet, fandtes 

der ikke nogen organiseret rådgivning til hjælp for disse bygherrer. Til enkelte større byggerier, især 

på godserne, anvendtes ind imellem arkitekthjælp til byggeriet, men eller var det normalt bygherren 

selv (landmanden), der sammen med sine håndværkere tilrettelagde og gennemførte byggeriet.  

 

En typisk byggesag kunne have følgende forløb: 

EN TYPISK BYGGESAG I TYVERNE ELLER TREDIVERNE 
Planlægningen af en byggesag på landet i tyverne eller trediverne tog ofte sin begyndelse først på 

vinteren, hvor landmanden, mureren og tømreren drøftede planerne med udgangspunkt i de ønsker 

landmanden havde. Der kunne være tale om en bygning, der skulle erstatte en af de ældre byg-

ninger, og måske være beliggende samme sted. Det kunne være en udvidelse der krævede en hel ny 

bygning. I den første situation skulle byggeriet planlægges sådan, at dyrene, der var i den gamle 

stald, kunne være andet steds, f.eks., kunne køerne  være på marken døgnet rundt, medens 

byggeriet stod på. 

Størrelsesforholdene blev aftalt, båse- og stistørrelse, antal m.m. sådan, at bygningens ydre rammer 

tilbudspris. Arbejdet blev normalt betalt efter timeløn, og materialerne blev betalt efter regning. 

Noget af arbejdet blev måske udført af landmanden selv, og han leverede måske også selv en del af 

materialerne. Man kendte hinanden, landmanden og håndværkerne fungerede ofte sammen  på 

andre områder i den samme kommune. Der kunne naturligvis opstå tvistigheder, men det var 

sjældent, og de blev normalt afklaret lokalt. Håndværkstraditioner og håndværkerstolthed var den 

tids garanti for arbejdet. 
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Man blev enige om, hvem der skulle sørge for de enkelte materialer, og hvor når de skulle være til 

rådighed. Mange af materialerne blev fremskaffet lokalt. 

Materialefortegnelsen kunne se sådan ud: ( ikke ulig den tidligere anførte beskrivelse) 

Murermaterialer: 

540  Kb,fod  beton til grund, trapper og sokkel 

312  Kv.alen   betongulv 

294 "   "    hul ydermur 

240     "   " 1/2 stens ydermur 

240     "   " 1/2 stens skillevæg 

90      "   " murstensgulv i ko- og svinebåse 

510 "   " cementtagsten  

Hertil skulle bruges: (Det var noget murermesteren vidste) 

28.000 stk  fl. sten 

3100 stk   cementtagsten 

400  stk   tagstensbindere 

19  tdr  kalk 

25  tdr  cement 

35  læs  grus  (35m3)  

10    "   sand   

1 sæk  klintebjerg kalk til udv. berapning 

20  stk   glaserede ko- og svinekrybber. 

74 pk  ståltrådsbindere 

6  stk  støbejernsvinduer 

10 "  støbjernsriste med karm 

60 "  10 cm cementrør af 1o 

   Ler til loft brandsikring (20 læs) 

Tømrermaterialer:  

16 stk  bjælker  a 12o   Ø 7" i top rettet på 2 modstående sider 

6   "  murrem  a 10o   Ø 5" rettet på 4 sider gennemskåret 

6   "  stolerem a 10o   Ø 6" i top rettet på 4 sider 

6   "  fodrem  a 10o   Ø 5" i top rettet på 4 sider 

10  "   stolper  a 3o  Ø 5" i toppen 

18  "    kopbånd a 2o    Ø 3" i top 

32  "  spær   a 8o 1' Ø 5" i top rettet på 1 side 

5   "   hanebånd  a 6o    Ø 4" i top 

108 "  lægter  a 10o   1 1/2 x 3" 

320 kv alen rafter til loft (delelig med 2 alen. 

84  "   "  skillevæg mellem ko- og svinebåse  

56  lb. alen lægter foran køer 

2  stk  5/4" revledøre i karm m. beslag 

14 sæt  bindselbeslag til kobåse 

5  sæt  beslag til svinestilåger 

2  sæt  beslag til døre, stabler, hængsler og klinkfald 

2  sæt  målelægter, hvoraf det ene til murerne. 
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Hvis man havde skov blev tømmeret ofte skovet der, eller stammerne til tømmer blev købt i 

naboskoven. Det var som regel tømreren, der fandt ud af hvilke, og hvor mange træer der skulle 

skoves og køres hjem. Det foregik om vinteren. 

Vel bragt hjem til byggepladsen, ofte af landmanden selv, gik tømreren i gang med at omdanne 

stammerne til tømmer, der blev hugget til. Stolper forblev som regel runde, spærene afrettedes kun 

på den ene side, den der skulle vende ud mod taget. Bjælker blev hugget på 2 sider, den øverste og 

nederste, og kun tømmer til stole- og fodremme blev hugget op som firkantet tømmer. Det gjaldt jo 

om at hugge så lidt af træet væk som muligt for, at opnå størst mulig udnyttelse af træets bæreevne. 

Alt hvad der skulle bruges til tømmer blev afbarket, og det hele omhyggeligt stablet og oppindet, så 

det ikke kastede sig eller blev skævt, når det tørrede. Her lå det så, til det skulle bruges. Stammerne 

kunne også køres til savværk, for at blive skåret op til tømmer. Det var især ved de større byggerier. 

Beton og mørtel blev fremstillet på stedet. Materialer hertil sand, sten og grus blev kørt hjem i løbet 

af vinteren og lagt op, så det var nemt at gå til, når beton og mørtel skulle tilvirkes. Ofte blev 

marksten, der var samlet gennem årene, brugt i forbindelse med byggeriet,(til f.eks. fyld i fundamen-

ter), også disse skulle køres hjem og helst spredes ud, så regnen kunne rense dem i løbet af vinteren. 

Hen på foråret og i god tid før byggeriet skulle sættes i værk, blev der gravet en ca 1,5 m (2 alen) dyb 

grav til opbevaring af kalk. 

Kalken blev hentet som brændt kalk,(skulle helst foregå i tørvejr) 

Det var murerarbejde at læske kalken, det foregik i mørtelbakken, en ca 1,5 m bred og 2,5 m lang 

kasse med 30-40 cm høje sider. Bakken blev anbragt ved siden af kalkgraven sådan, at den læskede 

kalk selv kunne løbe ned i graven, når en lem i enden af bakken blev åbnet. Læskningen bestod i, at 

en passende mængde brændt kalk kom i bakken, og der sattes vand til. Det hele blev holdt i 

bevægelse, indtil alle kalkstykkerne var opløst, så hældtes det i graven, hvor det kunne læske færdig. 

Når alt kalk var kommet i graven, blev det hele dækket til med et lag sand. Graven blev indhegnet for 

at hindre mennesker og dyr i at falde i kalkgraven.  

Endelig blev mursten, tagmateriale, og hvad der ellers skulle bruges bragt til veje, sådan at alt lå 

klar til byggeriet skulle sættes i værk. 

Byggefacen: 

Når således alt lå klar til byggeriet, og årstiden var sådan, at dyrene kunne bindes ud og blive ude 

om natten, eller midlertidig opstaldes i en anden bygning, gik man i gang. 

Den gamle bygning der lå, hvor den nye skulde opføres, blev væltet, og alt overflødigt materiale kørt 

bort. Murbrokkerne blev renset og sorteret, så kun brokker af fuldbrændte sten blev tilbage. De blev 

enten brugt som fyld i de nye fundamenter evt. sammen med marksten, eller blev planeret ud og 

brugt som underlag for nye staldgulve. Det var ofte landmanden selv og hans folkehold, der ordnede 

dette arbejde. 

Murer og tømrermester afsatte i fællesskab den nye bygning. Der blev fremstillet 2 ens sæt 

målelægter, der angav bygningens hovedmål og de vigtigste punkter, som skulle være målfaste.  

Tømrerne fik et sæt og murerne et sæt. Målelægterne dannede grundlaget for målafsætninger af alt 

det følgende arbejde, og koordinerede målafsætningen, så der ikke opstod tilpasningsproblemer som 

følge af, at den enes tommestok ikke havde samme længde som den andens. 

Fundamentsgrøfterne blev gravet, gerne i 3' dybde og 1' bredde. Støbearbejdet kunne gå i gang. Den 

nederste del af fundamentet, til ca 10" under jordoverfladen, blev som regel støbt i en meget mager 

blanding 1:5:10, eller der blev lagt et lag marksten, (evt. murbrokker) i udgravningen. Fyldet blev 

overhældt med tynd cementvælling, der kunne løbe ned mellem stenene. Næste lag sten blev lagt på 

og efterstøbt o.s.v.. Den øverste del af fundamentet blev støbt i en stærkere blanding f.eks. 1:4:7. Det 

øverste blev støbt i forskalling. 
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Beton til udstøbning blev blandet på stedet, i enkelte tilfælde på et blandebrædt og med hånd, men 

som regel på en blandemaskine trukket af en benzinmotor. Der blev blandet en trillebørfuld ad 

gangen. Den blandede beton blev kørt i trillebøren til brugsstedet. 

Efter fundamentstøbningen kunne der blive tid til at de fyldmaterialer, der skulle bruges under 

staldgulvene, kunne køres ind i stalden og planeres ud. Lige ledes blev rørledninger til ajleafløb 

etableret af cementrør, men anvendelse af drænrør var heller ikke ualmindelig. 

Når fundamentet var tilstrækkelig tørt påbegyndtes murerarbejdet. Mørtelen blev blandet på stedet. 

En passende mængde af den læskede kalk kom i bakken, der blev sat så meget vand til, at kalken 

kunne røres op til en tyk vælling. Derefter blev der fyldt sand på, jævnt fordelt over hele bakken, 

indtil al væske var opsuget. Blandingen skulle helst stå en dagstid, inden den brugtes. Det var et 

betroet arbejde at blande kalk og sand til mørtel. Blandingsforholdet skulle blive sådan, at der var 

mellem 7,5 og 8 % kalkhydrat i mørtelen, for at den færdige mur kunne blive stærk nok. 

Når mørtelen skulle bruges, blev den stukket ud fra oven og til bund i hvert stik. Mørtelen blev fyldt i 

bæretruget og båret frem til brugsstedet på murerarbejdsmandens (håndlangerens) skulder, og 

hældt i murerbaljen. Her blev den rørt op med så meget vand, at den blev gennemblandet og fik den 

rigtige konsistens til at mure med.  

Sten blev sat frem på brugsstederne, ligeledes båret på skulderen. Det var murerarbejdsmandens 

pligt at sørge for, at der altid var mørtel og mursten langs muren. Murersvenden kunne koncentrere 

sig om selve murerarbejdet. 

Nået op i en højde til underkant vinduer, blev vinduerne sat på plads og fastholdt med lægter, inden 

murerarbejdet fortsatte. Vinduerne blev muret fast, efterhånden som muren blev opført. Ved 

overkant vindue blev der muret stik over med samme bue som vinduets overkant. Vinduet dannede 

understøtning for buen, medens murerarbejdet foregik. 

Nået til rejsehøjde blev hulmuren lukket med det sidste skifte. 

Medens murerarbejdet stod på, var tømrerne gået i gang med tømmeret. Først blev murremmen lagt 

ud, klodset op og fæstnet til jorden med pæle. Bjælkerne blev lagt ud på murremmen, forstrøget og 

kæmmet ned over denne, så afstanden fra underkant murrem til underkant bjælke overalt var ens, 

og bjælkerne låst fast til remmen. Herefter blev fodremmen anbragt og ligeledes kæmmet ned over 

bjælkerne. Her var det remmens overkant, der overalt skulle have samme afstand fra bjælkernes 

overside. Ved håndhugget tømmer, der jo kunne afvige lidt i tykkelse, var en nøjagtig forstrygning 

mellem remme og bjælker forudsætningen, for at tagværket senere kom til at stå korrekt. 

  

Over bjælkelaget blev profilen til tagspærene lagt ud og tegnet op. Spærfagene blev et efter et lagt ud 

på profilen, tildannet, og forsynet med de nødvendige udskæringer, sadler for remme og indtapninger 

af hanebånd. Det hele blev omhyggeligt nummereret, for senere at kunne sættes sammen på de 

rigtige pladser når, bygningen skulle rejses. 

Rejsning af bygningen var en mærkedag. Alle hjalp til, såvel gårdens folk som murerne, og  

naturligvis tømrerne som havde ansvaret for, at alt kom på rette plads. 

Det var tungt arbejde, navnlig når bjælkerne skulle lægges op. Alt tømmeret blev båret på skulderen 

frem til bygningen. Der var ikke hejsegrej, så når bjælker og andet langt tømmer skulle op på 

bygningen, gik en mand under midten af tømmeret og satte skulderen under. Han blev så brugt som 

vippebuk, medens den ende af tømmeret, der var længst væk fra bygningen, blev trykket så langt 

ned mod jorden, at den anden ende kunne nå op over murkanten. For bjælkernes vedkommende 

skete det ved den ene gavl, hvor bjælkerne kunne trækkes op og lægges på tværs af bygningen, uden 
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at falde ned inde i bygningen. Vel oppe blev bjælkerne trillet på langs af bygningen til deres blivende 

sted. 

Herefter blev fodremmene lagt på plads, stoleremmene med deres stolper og kopbånd samlet og rejst. 

Til sidst blev spærene trukket op på plads og samlet. Herefter sluttede arbejdet  som regel for den 

dag uanset hvad klokken var. Der blev holdt rejsegilde, med hvad dertil hørte af festligheder. F.eks. 

blev en flaske hængt op over bygningens kip. Det gjaldt så om, hvem der med en sten kunne ramme 

flasken, så den gik i stykker. Der betaltes et mindre beløb af hver kaster for hvert kast. Beløbet 

tilfaldt den, der knuste flasken. En anden tradition var kransepenge, småpenge i en pose bundet til 

kransen. Beløbet tilfaldt læredrengene, hvis opgave det var at hænge kransene op. Der faldt mere 

eller mindre af til hals og gane. 

Næste etape for tømreren var udlægning af rafteloftet. Det foregik medens murerne murede færdig 

omkring bjælke- og spærender, eller murede gesims hvis bygningen ikke skulde have anden form for 

udhæng. Lerlaget blev taget op og lagt ud som brandsikring af loftet. Efter at brandpolitiloven var 

blev vedtaget i 1927, var det et krav, at alle staldlofter skulle være brandsikrede, mindst med et lag 

ler på ikke under 3" tykkelse, eller et tilsvarende brandsikkert materiale. 

Der blev lægtet, gavlene blev muret op, som regel kun som 1/2 stens mur, der med ståltrådsbindere 

blev fæstnet til gavltømmeret. 

Når alt dette var klart, blev tagstenene lagt op. Det var også et af de arbejder, hvor alle hjalp til. 

Stenene blev langet fra hånd til hånd, fra stakken og til den murer  der lagde stenene løst på plads. 

Senere blev stenene hugget sammen og lagt på deres blivende plads. Det skulle gøres meget korrekt, 

så stenene lå snorlige. 

Når først bygningen var under tag, var de enkelte håndværkere mere uafhængige af hinandens 

arbejde. Resten af arbejdet kunne foregå i en mere afslappet arbejdsgang.  

Der blev pudset eller vandskuret udvendig, pudset eller berappet indvendig. De nederste 2o af 

indermuren, hvor dyrene kunne komme i berøring med væggen, blev pudset i enten cementmørtel, 

eller en stærk bastardmørtel (2 dele kalkmørtel og en del cementmørtel). 

Båse og grebningskanter blev støbt samtidig med gangene, krybber blev sat. Endelig blev lejer i båse 

og stier lagt, underlaget var ofte murbrokker (som isoleringslag) overhældt med en svag 

cementvælling, der blev afkostet på oversiden. Det egentlige lejegulv blev udlagt af fuldbrændte 

mursten på fladen, de blev lagt ned i cementmørtel. Det sidste der blev foretaget var opstilling af 

inventar, bæslinger til køerne, stiskillerum og forværk til bokse og svinestier m.m..Bygningen blev 

kalket ud- og indvendig. Som det sidste blev der sat glas i vinduerne. Det hele skulle være færdig så 

betids, at dyrene kunne vende tilbage til stalden, før det blev for koldt for dem at være ude om 

natten. 

Hele byggeriet beroede på stor tillid mellem håndværkere og landmand. Betalingen var i langt de 

fleste tilfælde timeløn for den ydede indsats, mange gange udbetalt efterhånden som arbejdet 

skred frem. Der var dengang ikke noget, der hed garantiordninger. Til gengæld havde datidens 

håndværkere næsten altid så megen æresfølelse og stolthed for deres arbejde, at der ikke opstod 

problemer med byggeriets kvalitet. Der var jo ikke en række andre, teknikere, myndigheder m.m., 

der ville bestemme med deraf følgende ansvars forflygtigelse. 
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DE ORGANISATORISKE AKTIVITETER 
(Landboorganisationernes aktiviteter på byggeområdet) 
Bygningsudvalg. 

I betragtning af de værdier som landbrugets bygninger repræsenterede, 

på et tidspunkt (omkring 1930), kunne de formentlig anslås til at ligge på omkring 1 1/2 a 2 

milliarder kroner. På trods heraf blev der indtil da, dels fra landbrugets organisationers side og dels 

fra  anden side, gjort en mærkværdig ringe indsats for at få de penge, der ofres på landbrugets byg-

ninger, bedst muligt anvendt. 

Indenfor Foreningen af jydske Landboforeninger beskæftigede man sig forud for 1930 med at 

undersøge mulighederne for at tage et arbejde op, dels for at øge interessen for byggesagen, og dels 

hvis det var muligt, at yde vejledning ved opførelse af gode, sunde, billige, velindrettede og smukke 

landbrugsbygninger. Overvejelserne resulterede i, at der i 1930 blev nedsat et særligt udvalg med 

den specielle opgave, at undersøge mulighederne for, at tage et oplysende og vejledende arbejde 

vedrørende bygningssager op.  

Det første bygningsudvalg bestod af: 

Gårdejer Chr. Hvelplund, Aldershvile, Thisted, 

 "   "   Niels Kr. Nielsen, Kirketerp, Hobro, 

Forpagter P. Rasmussen, Lindenborg, Vaarst, 

Gårdejer Olav Øllgaard, Gredstedgård, Gredstedbro, 

Udvalgets sekretær var J. K. Haugaard, Århus. 

Bygningsudvalget  drøftede forskellige fremgangsmåder.  

 I forbindelse med ungskuerne søgtes at vække interessen for en række bygningsforhold. 

 Man rettede henvendelse til landboforeningerne, om at de indenfor deres kredse  udpegede 

en række forskellige bygninger, der kunne tjene som mønster til efterfølgelse for hvem, der 

stod over for at skulle bygge. 

 Man ville søge at få tilvejebragt et arkiv af bygningstegninger (fra gennemførte byggerier) og 

stille dem til rådighed, for hvem der måtte ønske at benytte dem. 

Allerede på et tidligt tidspunkt var der indenfor bygningsudvalget enighed om, at skulle der gøres en 

virkelig indsats, måtte der ansættes en særlig bygningskyndig og interesseret mand til at føre 

opgaven videre. Der var  samtidig enighed om, at det ville være rigtigt at se tiden an, inden den tanke 

blev realiseret, dels fordi der i de pengeknappe år blev bygget overordentlig lidt, og dels fordi man 

fandt det rigtigt, at der blev tilvejebragt et vist grundlag, forinden man foreslog bestyrelsen at 

ansætte en bygningskonsulent. Denne sidste tanke blev dog aldrig ført ud i livet af De samvirkende 

jydske Landboforeninger. 

De samvirkende sjællandske Landboforeningers og De samvirkende sjællandske 

Husmandsforeningers arbejde vedrørende maskiner og bygninger kom først i gang på et sent 

tidspunkt i forhold til de øvrige områder (planter, husdyr og økonomi). På maskinområdet kom 

arbejdet i gang. I 1951 ansattes konsulent, og i 1953 tilsluttede Husmandsforeningen sig arbejdet.  

Byggeudvalgets aktiviteter blev ikke så omfattende som maskinudvalgets. Det har i det væsentlige 

bestået i forskellige bestræbelser på at koordinere den bistand, der fra forskellig side stod til 

rådighed for landbruget i byggespørgsmål. På grund af opgavens særlige karakter blev der aldrig 

etableret en konsulenttjeneste på byggeområdet. 

Som et af de få og små forsøg på at få et arbejde i gang på byggeområdet, blev der med 

mønsterbygningsfortegnelsen i Jylland som forbillede, for første og eneste gang, udarbejdet en 

fortegnelse over 45 bygningsanlæg af meget varierende art. 
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Som begrundelse for den sparsomme aktivitet på byggeområdet anførtes: 

En væsentlig årsag til tilbageholdenhed på byggeområdet har været husdyrholdets manglende 

betalingsevne, og usikkerheden overfor fremtidens produktionsvilkår. En anden årsag har også 

været stor usikkerhed overfor, hvorledes fremtidens staldbygninger teknisk og arbejdsmæssigt skulle 

indrettes. 

Videre anførtes, "kravet til stor produktion med mindst mulig arbejdskraft gør sig i dag lige så stærkt 

gældende i staldene som i marken, men problemet indendørs er i reglen mere kompliceret, og 

forkerte dispositioner langt vanskeligere at ændre". 

På trods af denne konklusion, som i sit ordvalg viste et stort og klart behov for vejledning, forblev 

udvalget passivt til det blev opløst i forbindelse med oprettelsen af landsudvalget for bygninger og 

maskiner i 1971 (medens græsset gror dør horsemor kunne med rette have været gravskriftet over 

udvalget)  

Selv om det aldrig lykkedes for samvirksomhederne at få etableret en egentlig byggevejledning, blev 

der dog af Foreningen af jydske Landboforeninger iværksat en række initiativer af stor betydning for 

landbrugsbyggeriets udvikling. 

MØNSTERBYGNINGER: 
Gennem en ca 60 årig periode, har Foreningen af jydske Landboforeninger ladet udarbejde  

fortegnelser over mønsterbygninger for  jydske landmænd, således at de, der skulle bygge, let har 

kunnet finde steder at tage hen og se nogle af de bedste, eller det sidste nye på byggeområdet. Ved 

starten i 1904 omfattede F.a.j.L.s fortegnelse kun forevisningsstalde, og udpegningen af disse blev 

foretaget af foreningens mejeriudvalg, med henblik på produktion af mælk af den bedst mulige kvali-

tet. Da bygningsudvalget blev nedsat i 1934, kom dette med i arbejdet. Fortegnelsen kom da til 

foruden mønsterstalde, også at omfatte ejendommens andre bygninger. De blev derefter betegnet 

som mønsterbygninger. Fortegnelsen blev revideret med års mellemrum.  

Efterhånden som der blev oprettet bygningskontorer i lokale landboforeninger, blev 

bygningskonsulenterne i Jylland anmodet om at meddele adresser på ejendomme, hvis bygninger 

måtte anses som mønsterbygninger. 

Der blev normalt indsendt adresser på flere ejendomme, end man kunne medtage i fortegnelsen. Der 

blev foretaget en udvælgelse, dels ved forhandling med hver konsulent, og dels under hensyntagen til 

beliggenhed, ejendomsstørrelse og besigtigelse af bygningerne på nogle af de pågældende 

ejendomme. Her ud fra blev der udpeget et antal mønsterbygninger. F.eks. blev der i 1963 udpeget 

49 mønsterbygninger. 

Udvalget var naturligvis klar over, at der omkring i landet fandtes mange andre gårde, på hvilke der 

kunne være lige så meget at lære for bygningsinteresserede, lige som der hos flere af de udvalgte 

kunne være mangler at pege på. 

I de udpegede bygninger var der, når andet ikke blev anført, et tidssvarende og velindrettet 

mælkerum, ligesom isolering, ventilering og andre detaljer normalt var i orden. 

Brugerne af de i fortegnelsen optagne ejendomme erklærede sig villige til, at lade bygningerne bese af 

landmænd, der stod overfor at skulle bygge eller forbedre deres bygninger. I forbindelse med 

udgivelsen af de senere fortegnelser blev der dog stillet krav om, at der forud for et besøg skulle 

træffes aftale med brugeren om tidspunkt for besøg m.m. 

Efterhånden som de fleste af landmændene på de udpegede ejendomme havde benyttet sig af 

bygningskonsulent ved planlægning og gennemførelse af byggeriet, fandtes der skitser og tegninger 

m.m. af bygningerne, som efter aftale med bygningskonsulenten kunne stilles til rådighed, lige som 
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yderligere oplysninger var tilgængelige hos den medvirkende konsulent, efter de sædvanlige regler for 

den pågældendes arbejde. 

En beskrivelse kunne f.eks. indeholde følgende oplysninger: 

 Ejerens navn. 

 adresse og telf. nr. 

 44 ha- 40 køer, 56 ungkreaturer, 200 svin. 

 Firlænget gård. Staldbygning til svin og køer opført 1962. Rørmalkningsanlæg. Ristestald med 

"træk og slip". Skrå sider i gødningskanalen. Foderbord. Døre med jernkarm. Selvlukkende 

brandfri dør til foderrum og roerum med smeltelås. Vinduer med betonkarm. Spaltegulv i 

rensegang i svinestalden. Lille afstand mellem bjælkerne.  

 Lang transport fra fodercentral til svinestald. En tiltalende og interessant staldbygning.  

 Bygningskonsulent N.N. 

eller: 

 75 ha - 38 køer, 60 ungkreaturer, 200 svin. 

 Tiltalende firrækket fællesstald opført 1961-62 efter brand. Laden indrettet på staldloftet, 

hvortil der er indkørsel ad en rampe i gavlen. Tagkonstruktionen er af laminerede buer. 

Isolerede vægge. Loft af Durisol til et tryk på 2800 kg/m2. Udgødskning: Mullerup, Foderbord 

af fliser. Vaskerum med koldt og varmt vand. Ensilage silo til ca 160 m3, fyldes fra loftet. 

Roeopbevaringsrum der rummer 5 - 6 ugers forbrug. Kornsiloanlæg med 6 celler, hvoraf en 

tørresilo. 

 De øvrige bygninger ældre og i øvrigt noget spredt beliggende. 

 Den store nybygning virker smuk og tiltalende sammen med stuehuset og de ældre bygninger. 

 Bygningskonsulent N.N. 

Et andet initiativ fra Foreningen af jydske Landboforeninger var: Grundplanskonkurrencer 

GRUNDPLANSKONKURRENCE 1934  

For at skaffe et vejlednings materiale (tegninger m.m.) til byggeinteresserede, blev det besluttet at 

lade afholde en grundplanskonkurrence. Konkurrencen blev udskrevet i marts 1934 og omfattede 2 

grupper ejendomsstørrelser 

 A. omfattede en brugsstørrelse på  30 - 40 ha. 

 B.    "      "       "          "    7 - 10 ha. 

Der blev stillet følgende betingelser til konkurrencen: 

Opgaven med grundplanskonkurrencen skal være, at fremskaffe forslag til en så god og 

hensigtsmæssig placering af de enkelte  bygninger og de enkelte rum i forhold til hinanden som muligt. 

Hovedhensynet ved bygningernes placering må være følgende: 

1. At opnå bedst mulig udnyttelse af sollyset for mennesker og dyr. 

2. At få bygningerne og de enkelte rum anbragt således for hinanden, at de giver de bekvemmest 

mulige arbejdsforhold med gode og bekvemme tilkørselsforhold til lade, roerum, magasiner, 

mødding o. l., at dyr har let ved, at komme ind og ud af staldene, at der er let og 

hensigtsmæssig adgang til vanding af dyrene og hurtigt afløb af ajle fra stalden, at 

mælkeafkølingen anbringes hensigtsmæssigt for kostalden, at loftsrummet udnyttes bedst 

muligt, at møddings stedet anbringes hensigtsmæssigt således, at der er bekvem adgang 

dertil fra svinestald, kostald og hestestald, at roerne kan opbevares frostfri og være 

tempereret inden brugen; 
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Endvidere, at magasiner og foderrum er hensigtsmæssigt anbragt i forhold til hinanden og staldene. 

3. Hensigtsmæssig anbringelse af arbejds og kraftmaskiner således, at der tages hensyn til 

billigst mulig drift af de til det pågældende brug nødvendige maskiner i avlsbrug og 

husholdning, samt til eventuel vandforsyning. 

4. Hensigtsmæssig anbringelse af maskin- og redskabsrum, af vognport, huggehus, 

brændselsrum, hønsehus, og at der forefindes gode, sunde og hensigtsmæssige rum til 

medhjælpere. 

5. At få beboelseslejligheden indrettet således, at den- uden at have noget herskabeligt præg- 

afgiver en passende beboelse for ejeren, hans familie og de medhjælpere, der skal bo der. Der 

bør ved stuehusets indretning tages hensyn til, at der tilvejebringes gode og praktiske 

arbejdsforhold for husmoderen og hendes medhjælpere, og at der findes hensigtsmæssige 

rum til opbevaring af madvarer, frugt o. l. 

 

Ved planernes udarbejdelse tages mest mulig hensyn til prisbillighed, lige som der må tages hensyn til 

bygningernes helhedsvirkning. 

Der blev indleveret 32 projekter for de større brug og 24 projekter for de mindre brug. 

I det følgende er vist 5 af de præmierede projekter.  

Projekterne og den korte beskrivelse af de enkelte projekter giver et godt indtryk af hvad der ansåes 

for tidsvarende landbrugsbyggeri på det pågældene tidpunkt, om end det må betragtes som den 

bedste del af byggeriet.
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Vinderprojektet. 

 

Om vinderprojektet figur 7 er anført: 

Ved udformning af dette projekt er der afveget stærkt fra den traditionelle firlængede gård; men der er 

dog opnået en tiltalende form for landbrugsbygninger, der er praktisk beliggende for hinanden og giver 

muligheder for lyse solrige stalde, og i det væsentlige gode praktiske arbejdsforhold i avlsbygningerne, 

og for disse hovedkrav har man ment, at andre hensyn måtte vige, bl. a. det at få en lukket gård, 

hvilket sidste må anses for at være berettiget under hensyn til de muligheder, der findes i retning af at 

tilvejebringe læ ved hjælp af beplantning, i modsætning til ældre tider. 
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Projektet der fik 3 præmie. 

Om projektet der fik 3. præmie figur 8 er anført: 

Situationsplanen virker noget fremmed for en jydsk landmand, men i betragtning af det gode indbyrdes 

forhold mellem stald og lade og mulighederne for god udnyttelse af kraftmaskiner, kan det betragtes 

som et vellykket forsøg på at skabe et koncentreret landbrugsbygningsprojekt uden særlig 

revolutionære ændringer i stil og type. 

Avlsbygningerne ligger i et kors grupperet om en fodercentral, i hvis østlige side der findes et, i forhold 

til lade, stalde og kornmagasin, velbeliggende foderrum med kværn og valseværk. 

 

Den viste indretning har med visse variationer været anvendt i en lang tidsperiode, og blev således 

stadigvæk anvendt midt i tresserne."Det er nok et spørgsmål, om det ikke netop var denne 

indretning, der inspirerede prof. Hansen-Larsen og ark. Knud Brygger til den meget omtalte T-Gård. 
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Projektet figur 9 viser den traditionelle firlængede gård .  

Projektet viser en ret tiltalende, firlænget gård, men situationsplanen viser ikke noget nyt. 

 

Projektet er formentlig taget med for ikke helt at falde i beundring over de nye ideer om indretning og 

i forventning om, at der stadig vil være tilhængere af det traditionelle. 
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Projekt figur 10 

Staldrummene og laden er velindrettet og særdeles velbeliggende, såvel i forhold til hinanden som til 

verdenshjørnerne. 

Projektet er meget afvigende fra, hvad man hidtil i almindelighed har anvendt inden for 

brugsstørrelsen. Det spredte anlæg medfører, at man ikke har indendørs forbindelse mellem stuehus og 

udhus, hvilket må anses for en ulempe i brug af denne størrelse, hvor husmoderen ofte, foruden at 

passe huset også skal deltage i arbejdet med malkning og fodring m. v. Bortset herfra er planen 

tiltalende, og den smalle staldbygning giver meget gode muligheder for lyse og solrige stalde 

. 

Projektet figur 11.  
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Planen svarer til, hvad der må anses for at være typisk for landbrugsbygninger af denne størrelse. 

Bygningernes beliggenhed i forhold til hinanden giver god mulighed for udnyttelse af sollyset, men det 

er ikke godt, at gården er åben mod nord. Den indendørs forbindelse mellem stuehus og stald savnes; 

dog kunne den let opnås ved opførelse af en lille mellembygning. I nordenden af bygningen findes 

laden, hvoraf en uforholdsmæssig stor del dog optages af rum for redskaber og maskiner, hvorved 

ladepladsen bliver .meget indskrænket. 

Tværs gennem laden går en kørelo, hvorfra der er adgang til stalden, der er fælles for svin og kvæg, 

hvilket kan have sine fordele arbejdsmæssigt set, men af sundhedsmæssige grunde må det anses for 

utilrådeligt at have kvæg og svin i samme rum. I øvrigt er stalden velindrettet med fodergang foran 

kvægbåsene og rensegang ved svin. 

Det var næsten generelt for alle de indsendte projekter, at der var indrettet hønsehus, enten i selve 

bygningsanlæget eller i en selvstændig bygning i tilknytning til anlægget. Videre er der til de fleste 

ejendomme angivet så vel ajlebeholder, som møddingssted med fast bund. Regner man lidt på 

størrelsen af disse faciliteter, kan de stort set alle give plads til opbevaring af ajle og fast gødning i 

mindst 9 mdr.. Det indicerer, at husdyrgødningen var et vigtigt biprodukt, som blev omhyggeligt 

opbevaret til senere udbringning på markerne, når den rette tid var inde. 

Der blev stillet i udsigt at: 

Hvem der ønsker det, kan rekvirere beretningen fra foreningens kontor for en pris af 50 øre pr stk. 

De, der står overfor at skulle bygge, og som derfor har brug for tegningerne i det oprindelige format 

1:100, kan på grundlag af beretningen udpege, hvilke projekter man ønsker at benytte, og derefter 

rekvirere disse (projekternes nr angives) fra foreningens kontor, mod en godtgørelse der andrager 2 

kr. pr. tegning for lån i 14 dage.  Om ønsket kan tegningerne købes for 5 kr pr tegning. 

GRUNDPLANKONKURRENCE 1938 
I 1938 blev der afholdt en ny konkurrence om landbrugsbygninger: Foreningen af jydske 

Landboforeningers og Akademisk arkitektforenings konkurrence om landbrugsbygninger 1938. 

 

 

I udbuddet hed det denne gang: 

Foreningen af jydske Landboforeninger indbyder herved til offentlig konkurrence omfattende tegninger 

til landbrugsbygninger. Tegningerne skal omfatte plan, snit og facade, så vidt muligt på grundlag af de 

ved foreningens konkurrence i 1934 præmierede grundplaner. Dette udelukker ikke, at udvalget vil 

bedømme konstruktioner på nye grundplaner, hvis de i bebygget areal svarer til de præmierede; dog 

falder selve grundplanen udenfor bedømmelsen: 

Der udskrives 2 konkurrencer: 

En konkurrence A) omfattende brugsstørrelser på 20- 30 ha.  

Og en anden B) omfattende brugsstørrelser på 7 - 10 ha. 

I ejendommen på 30 - 40 ha anses det for passende, at der bliver plads til 20 køer, 15 ungkreaturer og 

kalve, 4 heste og 1 følhoppebox, 50 svin og 100 høns. Endvidere skal der være plads til ca 1000 m3 

indhøstet sæd og hø. 

I ejendommen på 7 - 10 ha bør der være plads til 8 køer, 4 ungkreaturer og kalve, 2 heste (små) 15 svin 

og 100 høns,. Endvidere plads til ca 250 m3 indhøstet sæd og hø. 
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Opgaven med konkurrencen skal så vidt muligt være på grundlag af de foreliggende grundplaner, at 

fremskaffe forslag til så gode, hensigtsmæssige, billige og smukke bygninger som muligt. 

   Hovedhensynet må derfor være følgende: 

1. At man på den eller de grundplaner man vælger som grundlag, projekterer bygninger, der er 

så hensigtsmæssige for deres formål som muligt. 

2. At bygningernes dimensionering og materialevalg er så hensigtsmæssigt som muligt til det, de 

skal anvendes til.  

 Konkurencedeltagerne er frit stillet med hensyn til detailindretning inden for de enkelte rum, f. 

eks. med hensyn til båsenes størrelse, rense- og foderganges beliggenhed o. s. v. 

3. I staldbygninger vil det særligt dreje sig om en forsvarlig bundisolation, isolation af 

ydervægge, etageadskillelser, tagdækning, tilvejebringelse af hensigtsmæssigt lys og en 

effektiv ventilation, samt gode afløbsforhold for ajle. Endvidere vandforsyning, bygning af 

ajlekumme, møddingssted, ordning af kloakforhold og evt ensilagesiloer. For vognport o. l. vil 

det mest dreje sig om, at få tilvejebragt regntætte og prisbillige rum, hvor det størst mulige 

rumindhold dækkes mod regn og fugtighed. Endvidere skal der gøres rede for  

 konstruktioner af kornmaggasiner og placering af maskiner og drivkraft. 

4. At der på de områder, hvor der kan vælges mellem forskellige materialer, tages rimelig hensyn 

til kvalitet og pris, ligesom der iøvrigt skal tages hensyn til besparelser, som kan gennemføres, 

uden, at det går ud over hensigtmæssigheden. 

6.   At der ved projekteringen tages hensyn til bygningernes helhedsvirkning. 

 

 

Konkurrencen omfatter kun avlsbygninger. ikke stuehus; dette skal dog af hensyn til bedømmelsen af 

helhedsvirkningen medtages i facaderne.  

Deltagerne stilles iøvrigt frit med hensyn til opgavens løsning. 

Beskrivelsen i udbudsmaterialet giver et ganske godt indtryk af, hvad der i 1938 ansås for en 

passende og alsidig husdyrbestand til de anførte brugsstørrelser; men også hvilke forhold der skulle 

tilgodeses i et moderne landbrugsbyggeri, bl.a. isolering, ventilering, ajleafløb, opbevaring af 

husdyrgødning o.s.v..    

Der blev indleveret 34 projekter, heraf 21 for gruppe A og 13 for gruppe B. 

Samtidig indbød Akademisk Arkitektforening med støtte fra Ny Carlsbergfondet og i samarbejde med 

landbrugsrådet og Foreningen af jydske Landboforeninger til en offentlig konkurrence om forslag til 

typer af landbrugsbygninger. 

Denne konkurrence omfatter tre afdelinger. 

I. Bygninger med plads til: 40-50 køer, 20 ungkreaturer og kalve, 6-8 heste, 1 a`2 følhopper i 

boks, 70 svin 100 høns samt ca 2000 m3 til indhøstet sæd og hø. 

II. Bygninger med plads til: 20 køer, 15 ungkreaturer og kalve, 4 heste og 1 følhoppe i boks, 50 

svin og 100 høns samt ca 1000 m3 til indhøstet sæd og hø. 

III. Bygninger med plads til: 8 køer, 4 ungkreaturer og kalve, 2 heste (mindre), 15 svin og 100 

høns samt 250 m3 til indhøstet sæd og hø. 

De konkurrerende stilles iøvrigt frit i henseende til opnåelse af en så praktisk og hensigtsmæssig 

løsning af de stillede opgaver som muligt. 
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Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på en smuk udformning af de enkelte bygninger og en 

harmonisk helhedvirkning, men også en række andre forhold vil blive taget i betragtning. Det bør 

tilstræbes:  

1) at lette landmandens daglige gerning i stald, lade, magasin o.s.v.,  

2)  ved boligens indretning at tilvejebringe praktiske og arbejdsbesparende forhold for 

husmoderen og hendes medhjælp.  

3) at gøre boliger og stalde til sundest mulige opholdssteder for mennesker og dyr,  

4)  at placere de enkelte bygninger bedst mulig for en hensigtsmæssig udnyttelse af sollyset og 

for  opnåelse af læ. 

Tidsskriftet " Arkitekten" udsendte et hæfte med et mindre antal projekter fra de 2 konkurrencer. I 

indledningen hed det: 

Arkitekternes indsats indenfor landbrugsbyggerie har hidtil været ringe i sammenligning med den 

indsats, der ydes på andre felter. 

Det danske landbrug har igennem de sidste 50- 100 år gennemgået en omlægning og udvikling af  

overordentlig stor betydning. Denne udvikling, der har medført en væsentlig udvidelse af husdyrbruget, 

har stadig stillet større og større krav til bygningerne. De allerfleste ældre landejendomme, hvor 

bygningerne ikke efter brand eller på anden måde er blevet fornyet i de sidste 30-50 år, står i dag med 

stalde, der har gennemgået en række om- og tilbygninger,  ofte indrettet i huse, der er opført til helt 

andre formål end de, hvortil de nu bruges. 

De typer på landbrugsbygninger, der havde udviklet sig i de forskellige egne af landet, svarende til de 

krav, der stilles til dem, er under denne omlægning udvisket, og der er ikke skabt nye typer, der svarer 

virkelig til de krav, der må stilles til nutidens landbrug. 

På grund af de store pengebeløb der bindes i bygninger, er det vanskeligt at gennemføre et rationelt 

forsøgsarbejde, således som det er tilfældet i andre af landbrugets grene,  men så meget vigtigere er 

det, at indsamle det størst mulige erfaringsmateriale direkte fra arbejdsmarken og, at bringe dette ud til 

de videst mulige kredse. 

 

Som ved 1934 konkurrencen blev konkurrence materialet  for de præmierede- og indkøbte forslags 

vedkommende samlet i et hæfte. (Ialt 9 forslag omfattende ialt 29 tegninger) 

Beretningen blev forhandlet fra Foreningen af jydske Landboforeninger til en pris af 1 kr. pr stk. 

 

Tegningerne fra landboforeningernes konkurrence blev stillet til rådighed for interesserede.  

For en pris af 2 kr pr tegning kunne de lånes i 14 dage, eller der kunne købes kopier for en pris a 5 

kr pr stk. 

Beretningen fra 1934 konkurrencen kunne på dette tidspunkt stadig rekvireres for 50 øre pr stk. 

 

Som det fremgår af udbuddet, skulle løsningerne fra 1934 konkurrencen danne grundlag. Det blev i 

store træk fulgt sådan, at det nye der kom frem om totalprojektet mest var facadetegninger.  

Figur 12 viser planen af vinderprojektet, og figur 13 facaderne til samme. 

 

Derimod kom der, som noget nyt, en række detailtegninger af inventar og konstruktioner med i 

konkurenceresultatet. 



 47

 



 48

 

BYGNINGSKONSULENTVIRKSOMHEDEN 

På trods af, at der allerede  først i trediverne blev nedsat et bygningsudvalg i Foreningen af jydske 

Landboforeninger, hvor der blev peget på behovet for vejledning på byggeområdet, blev arbejdet 

aldrig sat i værk, heller ikke samvirksomheden på Sjælland kom i gang. Det blev i stedet i de lokale 
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landboforeninger, aktiviteterne blev sat i værk. Det bevirkede, at bygningskonsulenterne ikke blev 

anerkendt som værende berettiget til statstilskud, som andre fagkonsulenter. Den lokale forening 

måtte selv betale. 

Nogle landboforeninger kom uden om problemet med det manglende statstilskud ved at give 

konsulenterne et dobbelt job. F.eks. som husdyrbrugs-, planteavls-, grundforbedringskonsulent e.l., 

der var berettiget til statstilskud, så man på den måde fik dækket en del af bygningskonsulentens 

løn. For de bygningskonsulenter, der ikke havde et sådant ekstra job, betød det, at de  selv måtte 

tjene deres løn.På trods heraf blev der fra 1944, hvor den første bygningskonsulent  blev ansat, i de 

følgende år ansat bygningskonsulenter ud over landet. I 1948 var der ca 20 bygningskonsulenter, 

hvoraf godt halvdelen alene beskæftigede sig med byggeri, medens knap halvdelen havde andet 

statstilskudsberettiget arbejde ved siden af. 

Bygningskonsulenterne blev stort set alle rekrutteret blandt landbohøjskolens landbrugskandidater.  

Landbohøjskolen tilrettelagde i 1945 et kursus for kommende bygningskonsulenter. Det betød, at 

konsulenterne sad inde med en god landbrugsteknisk viden, på såvel det driftsmæssige område som  

på det indretningsmæssige, medens den byggetekniske viden kun i ringe grad var blevet dyrket. 

Bygningskonsulenternes arbejde blev da også fra starten lagt an på, at det var de 

produktionstekniske-, de dyreetiske-, de pladsmæssige- og de arbejdsmæssige forhold konsulenten 

først og fremmest skulle beskæftige sig med, samt forholdene omkring opbevaring af afgrøder og 

fodermidler. 

Hvad angår den byggetekniske del af arbejdet, søgtes der at skabe kontakt til arkitekter, ingeniører 

og erfarne håndværkere, som kunne påtage sig den del af rådgivningen, f.eks. vedrørende 

konstruktions- og materialevalg, dimensionering m.m.. 

Denne opdeling var ikke uden problemer. Det kunne være omkring ekspertise, f.eks. var det ikke 

altid konsulenten kunne kende sine planer for indretningen, når arkitekten havde haft dem under 

behandling. Det var svært at afgøre, hvem der egentlig havde ansvaret for det endelige byggeresultat 

o.s.v. Hvem skulle landmanden henvende sig til, når der opstod problemer under byggeriet, og 

endelig var der to parter, der skulle betales rådgivningshonorar til, hvoraf begge parter ikke var lige 

synlige for bygherren. Men da bygningskonsulenten i princippet selv skulle tjene sin løn, måtte han 

nødvendigvis også skrive en regning.  

Systemet viste sig ikke at være bæredygtigt på alle områder. Der var landmænd, der gennemførte 

mindre byggerier med en velkendt og solid håndværkerstab til at udføre selve byggeriet. De kunne 

klare sig med en vejledning i form af skitser, hvor de produktionsmæssige forhold var afklaret. Og så 

var der landmænd med større byggerier, der ønskede gennemarbejdede projekter, hvor såvel det 

produktionsmæssige som det byggetekniske på forhånd var fastlagt så detaileret, at det kunne 

danne grundlag for faste prisaftaler, f.eks. tilbud ved licitation. 

Resultatet blev, at en del af bygningskontorerne ansatte egne teknikere på kontoret, således at de 

kunne levere et egentligt projekt, udarbejdet som et samarbejde mellem konsulent og byggeteknikker 

(projektering). Denne form for rådgivning blev yderligere påkrævet i den periode efter krigen, hvor der 

skulle søges materiale-bevilling (tildeling af klausulerede byggematerialer), til så at sige alt byggeri. 

Dette krævede en nøjagtig opgørelse af, hvad der medgik af først og fremmest tømmer, brædder, 

krydsfiner, og andre former for træ. Profiljern, sammensvejsede jernprofiler, rundjern til 

betonstøbning, rundjern, fladjern og firkant jern til andre formål (beslag, hængsler, bindsler, 

inventar o.l.). Der skulle søges til såvel nybyggeri som til ombygning, reparation og vedligehold. Hertil 

krævedes et udførligt planlægningsarbejde, der stort set kun kunne udføres i et samarbejde mellem 

konsulent og teknikere. Det gav til gengæld også forståelse og mulighed for at optjene et honorar, 

som betaltes af den, der fik udført arbejdet.  
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Et af problemerne med at få bygningskonsulentens løn betalt over landmændenes kontingent til 

landboforeningen havde jo netop været, at det kun var de få, der iværksatte et byggeri, der fik gavn 

af arbejdet. Det fandt man ikke, at landboforeningens øvrige medlemmer skulle være med til at 

betale. 

Den manglende opbakning fra hovedorganisationerne bevirkede, at bygningskonsulenterne oftest 

blev forbigået, når der fra offentlig side stilledes krav om betalt medvirken af konsulenter til f.eks. 

tilskudsberettigede opgaver. Disse midler blev normalt kanaliseret til andre fagkonsulenter. Kun en 

enkelt gang fik bygningskonsulenterne tildelt en sådan lønnet opgave. Det var i forbindelse med 

fordelingen af Marshallmidler til landbrugsbyggeri og den offentlige kontrol af midlernes anvendelse. 

Denne kontrol og betalingen  blev i mange områder tildelt bygningskontorerne. 

Baggrunden var at der i maj måned 1950 blev vedtaget en lov om udlån af Marshallmidler til 

modernisering og rationalisering af bl.a. landbrugsbygninger. Der blev stillet 70 mill kr til rådighed 

til lån til landbrugsbygninger. Max beløbene var på henholdsvis 6.000 og 10.000 kr til reparation og 

nybyggeri. Beløbene blev senere hævet til 7.500 og 15.000 kr. For at opnå lån skulle planer og 

overslag godkendes af en bygningskyndig konsulent, inden arbejdet påbegyndtes. Følgende 

bemærkninger blev fremsat af ansvarlige for loven. 

(Citat: Når landmænd eller landhåndværkere vil skitsere en byggesag, viser det sig ofte, at de slet ikke 

er kendt med det nye, der er sket på dette område de sidste år. Videre heder det: 

Bygningskonsulenterne har mere erfaring i grundplanlægning og mere overblik end de fleste 

håndværkere i disse landbrugssager, bl.a. af den grund at de er specialiseret på dette faglige område. 

Bygningskonsulenternes kendskab til et stort antal landbrugsbygninger med deres mange fortrin, bør 

landbruget udnytte. Marshallånenes bevilgende myndigheder kommer nu ikke direkte, men indirekte, 

og siger til landbrugets organisationer: "Nu er tiden inde til, at I må stille jeres folk til rådighed. 

Landboforeningerne bør i den kommende vinter iværksætte et oplysningsarbejde og få 

bygningskonsulenterne ud at holde foredrag over disse emner ved mange møder. Landmændene skal 

vide, at nu kan de få bygningerne gjort i stand"). 

Det kraftige udefra kommende vink førte da også til, at det hovedsageligt blev bygnings-

konsulenterne, der udøvede den bygningskyndige konsulent- og kontrol virksomhed på området.  

Figur 27 viser et nyt landbrugsbyggeri opført med lån fra marshallmidlerne. Bygningen var med 

indkørsel på loftet, hvor stråfoder blev opbevaret. Fra indkørselsrampen der, var loft over 

roerummet, kunne roerne gennem lemme styrtes direkte ned i roerummet. Ligeledes kunne 

ensilagesiloen fyldes fra rampen. Byggeprisen for ejendommen var i 1951 141 kr pr m2.(Bygningen 

brændte i 1984. Ved brandopgørelsen blev bygningens værdi vurderet til 2031 kr pr m2). 

Det var nok første og eneste gang, bygningskonsulenterne blev tilgodeset økonomisk af 

hovedorganisationerne, indtil der indførtes statstilskud til bygningskonsulenterne ved lov af 28 april 

1971. 
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Indtil den tid var det nærmere landboforeningerne, der fik tilskud af bygningskonsulenterne end 

omvendt. Det remgår bl.a. af 1964 beretningen fra bygningskontoret under De samvirkende 

landøkonomiske foreninger i Ringkøbing Amt. Det hedder heri : 

( Af de i årets løb afholdte byggesager har 19 givet et overskud på 47,350 kr. medens 39 har givet et 

underskud på 14,186 kr., og resten hverken har givet overskud eller underskud udregnet på den 

måde, at over- eller underskud på 100 kr. eller derunder ikke er medtaget i opgørelsen. 

Af overskuddet på de 47,350 kr. har sager, der ikke hører ind under almindeligt landbrug, givet et 

overskud på 41,800 kr. svarende til at et overskud på 5,550 stammer fra landbruget, hvorimod 

underskuddet på de 14,186 alene stammer fra almindelige landbrugsbyggeri. 

De almindelige byggesager indenfor medlemmernes kreds har altså reelt givet et underskud på 

8.636,00 kr.) 

Af den samme beretning fremgår tillige hvilken indsats, der er udøvet fra det pågældende kontor 

gennem en 19 årig periode. 

Selv om kontoret i Ringkøbing amt hørte til de store kontorer, giver oversigten et ganske godt billede 

af aktiviteten på bygningskontorerne. 
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Oversigt over aktiviteterne på bygningskontoret i Ringkøbing amts landøkonomiske foreninger: 

Aktivi-

tets  

 

år 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1054 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Anmodning 

om besøg 

 

antal 

96 

97 

112 

148 

284 

307 

350 

235 

258 

137 

202 

234 

214 

307 

326 

278 

206 

208 

260 

aflagte 

besøg  

 

antal 

241 

396 

417 

532 

664 

867 

798 

730 

691 

591 

649 

622 

507 

722 

852 

718 

720 

635 

722 

Udførte 

tegnin-

ger 

antal 

23 

40 

37 

60 

182 

158 

183 

141 

135 

108 

135 

161 

111 

143 

170 

157 

117 

116 

127 

Udførte 

bygge-

sager 

antal 

0 

31 

35 

60 

126 

137 

174 

147 

122 

166 

142 

129 

93 

130 

172 

150 

111 

120 

94 

bereg.byggesum  

for gennemførte  

projekter 

Kr. 

0 

1.600.000 

1.800.000 

1.513.000 

1.877.000 

4.632.000 

4.814.000 

4.915.000 

4.240.000 

3.779.000 

4.075.000 

2.532.000 

2.902.000 

6.043.000 

7.592.000 

7.980.000 

7.503.000 

7.744.000 

10.034.000 

 

Det fremgår af oversigten, at byggeaktiviteten var stærkt varierende fra år til år. F.eks. var der i 1957 

og 1958 en forholdsvis lille aktivitet. Det gav visse problemer, når kontorerne var selvfinansierende. I 

sådanne år med lav aktivitet var det simpelthen nødvendigt at afskedige en del af kontorets perso-

nale. Det var ofte medarbejdere, der havde god ekspertise i landbrugsbyggeri. I de år hvor der igen 

var stigende aktivitet, måtte der ansættes nyt mandskab. Ofte skulle nyansatte i nogen grad læres 

op i landbrugets specielle byggeproblemer. En sådan udvidelse af staben med nyt mandskab var 

svær at få finansieret. Det tog mere end et halvt år, inden de første projekter, en ny mand havde 

udført, blev sat i værk, så der kunne skrives en regning. 

Landboforeningens andel bestod, stort set, kun i, at landboforeningens navn figurerede i virksomhe-

den. Det medførte for en del konsulenters vedkommende, at de opsagde samarbejdet med foreningen 

og gik over til selv, at drive virksomheden som et privat foretagende. Sammen med at en del af 

bygningskonsulenterne faldt fra på grund af alder o.a., samt at der kun i ringe grad blev rekrutteret 

nye konsulenter, blev den foreningsmæssige del af aktiviteteren efterhånden droslet ned på et 

minimum. 

Denne udvikling fandtes ikke at være acceptabel. 

Fra De samvirkende danske Landboforeninger og De samvirkende danske Husmandsforeninger blev 

der sendt en skrivelse til landbrugsministeriet den 6 april 1967. 

I skrivelsen, hed det bl.a.: 

Det vil være yderst hensigtsmæssigt og også afgørende for en intensivering og effektivisering af byg-

ningsrådgivningen, at det bliver muligt, at ansætte specielle bygningskonsulenter under konsulentord-



 53
ningen. Da ansættelse af specielle bygningskonsulenter mest hensigtsmæssigt vil kunne ske for større 

områder, vil der efter organisationernes mening blive tale om et mindre antal, hvorfor udvidelsen af 

konsulentordningen til også, at omfatte dette område vil kunne finansieres indenfor en forholdsvis 

beskeden beløbsramme. 

Det skal for fuldstændihedens skyld tilføjes, at organisationerne naturligvis er indforstået med, at til-

skudsberettigede bygningskonsulenter ikke vil kunne beskæftige sig med projekteringsarbejde. Organi-

sationerne vil netop finde det hensigtsmæssigt, at rådgivnings- projekteringsfunktionen adskilles, da 

det vil kunne stille landmanden friere i sit valg mellem industrialiseret præfabrikeret byggeri, byggeri 

efter standard tegninger og individuelt projekteret byggeri. 

De samvirkende danske Husmandsforeninger og De samvirkende Landboforeninger skal af hensyn til 

tilrettelæggelsen af det faglige arbejde vedr. landbrugsbyggeri henstille, at anmodningen bliver behand-

let så hurtigt som mulig. 

I 1971 kom så lov nr. 182 af 28 april om tilskud til den landøkonomiske konsulentvirksomhed. I 

loven var der også skabt mulighed for, at give tilskud til visse dele af 

bygningskonsulentvirksomheden, dog med følgende betingelse $4 stk. 7. Landbrugsbyggeri. For så 

vidt konsulenter og assistenter i byggevejledning ikke ansættes som fælleskonsulenter og assistenter 

for de i ansættelsesområdet virkende landboorganisationer, må der inden ansættelsen til 

landbrugsministeriet indsendes ansøgning med nærmere begrundelse for, at dette ikke sker. 

Ansættelsen kan i sådanne tilfælde først ske, når ministeriet skriftligt godkender det foreliggende.  

Det betød med andre ord at landbo- og husmandsforeningerne ikke længere kunne ansætte hver 

deres bygningskonsulent, men at det skulle ske i samarbejde, hvis begge foreninger ønskede en 

byggevejledning. 

Bemærkningerne i organisationernes brev til landbrugsministeriet medførte følgende bestemmelser 

for bygningskonsulenters arbejdsområde. Bestemmelserne er anført i landbrugsministeriets 

bekendtgørelse nr 398 af 24 august 1971 

§ 3. For udøvelse af virksomhed som konsulent i landbrugsbyggeri gælder følgende særlige 

bestemmelser: 

 Konsulenten må yde almindelig vejledning overfor landmænd vedrørende 

 landbrugsbygninger  og deres indretning. Denne vejledning forudses fortrinsvis, at 

 omfatte bygningernes  placering, valg af bygningstype, bygningernes størrelse og 

indretning, herunder bygningsmål  og indretningsformer, pladsbehov for dyr, maskiner,   

     

1.   foder m.v., samt isolering og ventilering, byggematerialers anvendelighed m.v..  Endvidere 

 forudses denne vejledning at omfatte de brugsmæssige, arbejdsmæssige,  

 tekniske og økonomiske forhold i forbindelse med bygninger og deres benyttelse. 

2. I forbindelse med vejledningen må konsulenterne således: 

a. udarbejde skitser over bygningernes indbyrdes placering med angivelse af møddingssteder, 

 ajlebeholdere, gødningstanke m. v., samt rådgive vedrørende placering af ny- og tilbygninger,  

 ændringer m. v. 

b. udarbejde og målsætte skitser over grundplaner og evt. øvrige etageplaner med fast inventar, 

døre, vinduer m. v.,indtegnet, 

c. udarbejde skitser af snit i bygninger eller dele af disse, hvor det skønnes nødvendigt for, at 

anskueliggøre den vertikale placering af bygningsinstallationer m. v., 
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d. beregne og skitsere isolation samt rådgive vedrørende valg af isoleringsmaterialer, 

dimensionering, udførelse og placering, 

e. beregne den nødvendige ventilation og det eventuelle behov for kunstig opvarmning, samt 

rådgive vedrørende valg af typer og systemer, samt placering af skorstene, ventilatorer, 

ventiler og varmeforsyning, 

f. rådgive vedrørende valg af type og placering af byggetekniske anlæg i øvrigt såsom 

gødningsanlæg, transportanlæg, blandeanlæg, kornsiloanlæg, foderopbevaringsanlæg m. v. 

g. videregive standardtegninger, typetegninger, standardbeskrivelser m. v. af bygningselementer 

og bygningsinstallationer, 

h. deltage som landmandens rådgiver i forhandlinger med håndværkere og 

projekteringsvirksomheder. 

3. Konsulenten skal i sit arbejde overfor landmanden pointere arbejdets vejledende karakter og 

skal, hvis opgaverne går udenfor det rent vejledende som nævnt under punkterne 1 og 2, 

henvise til projekterende virksomheder, ingeniører, håndværkere eller andre, der kan påtage 

sig det økonomiske og tekniske ansvar for projektering, såfremt landmanden som bygherre 

ikke selv vil påtage sig det. 

4. Konsulenterne må ikke foretage eller forestå projektering. De må således ikke: 

a. udarbejde fuldstændige hovedtegninger og detailtegninger samt kloakeringsplaner for det 

påtænkte byggeri, 

b. foretage beregninger af bærende konstruktioner betonblandingers fysiske og kemiske 

bestandighed o. l. 

c. udarbejde leveranceoversigter, arbejds- og tidsplaner, betingelser og beskrivelser for 

byggeriet, 

d. føre tilsyn med byggeriet. 

5. Konsulenterne må ikke være ansat i eller være økonomisk interesseret i virksomheder, der 

beskæftiger sig med bygningsprojektering eller fremstiller eller forhandler byggematerialer. 

 

Nok var der åbnet op for støtte til bygningsrådgiverne, men støtten var betinget af bestemmelser ( en 

håndfæstning) så stram og restriktiv, at en rationel og effektiv rådgivning og medvirken fra 

bygningskonsulenterne ved lidt større byggerier stort set var umulig, dette sammen med,at der på 

det pågældende tidspunkt ikke blev uddannet hverken arkitekter eller ingeniører med indsigt i 

landbrugsbyggeri, som konsulenterne kunne henvise til eller samarbejde med, medførte at 

bygningskonsulenterne tit  følte sig afmægtige i disse situationer, fordi de ikke på lovlig vis kunne 

yde den rådgivning og vejledning, som landmænd med lidt større byggesager havde brug for og 

ønskede at modtage.   

Loven om statstilskud til bygningskonsulenterne medførte dog, at der igen kom lidt gang i aktivite-

ten. Kun ganske få af konsulenterne fra den gamle ordning gik med over i den nye med statstilskud. 

Det blev i det væsentlige en ny stab af hovedsageligt uprøvede bygningskonsulenter, der nu skulle til 

at skaffe sig den fornødne ekspertise. Her var den øgede kursus virksomhed, hvor de få ældre kon-

sulenter øste af deres erfaring til de nye konsulenter, af uvurderlig betydning. 

I forbindelse med oprettelsen af Byggetjenesten under Landsudvalget for Bygninger og Maskiner i 

1971, blev der registreret 22 konsulentkontorer, hvor en eller flere medarbejdere fik tildelt 

statstilskud, medens 6 af de gamle kontorer af forskellige årsager ikke blev tilpasset den nye 

ordning, men fortsatte på privat basis. 
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Som ved etableringen af bygningskontorerne i fyrrerne viste det sig hurtigt, at den vejledning, der 

kunne gives af de tilskudsberettigede konsulenter, ikke var tilstrækkelig for alle bygherrer. Der var 

flere årsager hertil. Dels blev der ikke etableret ret mange virksomheder, der satsede på at levere 

præfabrikerede bygninger, og de få, der startede, kunne ikke overleve, bl.a på grund af de svingende 

konjunkturer i landbruget, som bevirkede, at der i perioder var stærk byggeaktivitet, medens der til 

andre tider var fuldstændig stilstand. Dels var der fra en del bygherrer ønsker om en videregående 

vejledning, end der kunne ydes fra den statstilskudsberettigede rådgivning. Der var f.eks. ønske om 

egentlige projekter.  

Endelig krævede den omsiggribende indblanding i byggeriet fra lovgivningens og 

byggemyndighedernes side, flere oplysninger end den tilskudsberettigede konsulent måtte yde., 

F.eks. var der anført i loven om bygningskonsulenter, at de ikke måtte beskæftige sig med 

kloakering, hvilket byggemyndighederne stillede krav om at få oplyst. (Ajleafløb fra stalde opfattedes 

f.eks. af myndighederne som kloakeringsarbejde, der krævede myndighedernes godkendelse. Det 

skulle derfor naturligvis beskrives i projektform med tegninger og beskrivelse af materialer og 

udførelse.) 

Udviklingen medførte, at det som tidligere, under den gamle ordning, igen blev nødvendigt, at udføre 

egentlige projekter, især til de lidt større byggerier, og til byggerier hvor der ønskedes faste 

kontraktlige aftaler om byggeriets omfang, kvalitet og pris m.m., inden byggeriet iværksattes. 

Der fandtes ikke projekteringsvirksomheder med tilstrækkelig specialviden til, at udføre en sådan 

projektering. En del af de større kontorer så sig nødsaget til også at påtage sig egentlig projektering 

og byggestyring, for at kunne yde den vejledning, der fra manges side ønskedes. Resultatet blev, at 

der ansattes teknikere på kontorerne, som kunne påtage sig at udføre de nødvendige projekter, og 

den nødvendige styring af de enkelte byggesager. For at overholde lovens krav om statstilskud til 

bygningskonsulenter, opdeltes det pågældende kontor i to selvstændige økonomisk, uafhængige 

afdelinger, hvor konsulent afdelingen tog sig af vejledning vedrørende bygningernes og anlæggenes 

funktionelle forhold, medens projekteringsafdelingen tog sig af den byggetekniske rådgivning. 

Udviklingen medførte, at antallet af bygningskontorer efterhånden blev reduceret. De tilbageblevne 

kontorer fik større områder at betjene. De større kontorer med flere ansatte har bevirket, at de 

ansatte i større grad har kunnet specialisere sig på de enkelte områder, f.eks kvæg eller svin. 

Udviklingen har videre medført, at der fra disse kontorer kan ydes en professionel rådgivning med alt 

fra ideoplæg til projektering, prisfastsættelse, tilsyn og byggestyring ved aktuelle byggesager indenfor 

alle landbrugets driftsformer. 

De stadigt stigende krav til udarbejdelse af projekter, dels for at opnå byggemyndighedernes 

godkendelse, dels også mange gange for at opnå en finansiering af byggeriet, medførte et behov for at 

uddanne en konsulent stab med byggeteknisk baggrund. Ingeniørskolen i Horsens tog udfordringen 

op, der blev oprettet en linie for uddannelse af Agroingeniører. Agro ingeniør er nu blevet en naturlig 

uddannelse af medarbejderne på bygningskontorerne. På en del kontorer har de overtaget 

funktionen som ledende konsulent og ansvarshavende. Denne udvikling med projektering fra byg-

ningskontorerne har medført, at kontorerne også har måttet påtage sig det juridiske ansvar for de 

projekter, der udarbejdes. Der har været byggesager med fejl, omend de er få, som har medført, at 

bygningskontorerne er blevet nødt til at påtage sig et økonomisk ansvar. Til imødegåelse af de 

økonomiske konsekvenser af sådanne ansvarspådragende fejl, var der en del af de større kontorer, 

der tegnede ansvarsforsikringer til dækning af skader som følge af projekteringsfejl. Forsikringerne 

var ret dyre i præmie, og der blev sjældent udbetalt større erstatninger. Landboorganisationerne har 

nu selv oprettet en såkaldt risikofond, som konsulenterne kan tilslutte sig med henblik på, at sikre 
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dem selv og den ansættende landboforening mod større økonomiske tab, hvis en alvorlig fejl begået 

af konsulenten, medførte ansvar og erstatning. 

Det blev bygningskonsulenterne der på trods af deres vanskelige arbejdsvilkår kom til at udvikle 

og tilpasse landbrugets bygninger til den voldsomme omstrukturering, der tog sin begyndelse først 

i halvtredserne som følge af landbrugets mekanisering, affolkningen af landbruget og endelig af 

specialiseringen. Selv om bygningskonsulenterne ikke var direkte involveret i alt 

landbrugsbyggeri, blev deres arbejde indirekte udnyttet af andre gennem bl.a. nabovirkning, 

udstillinger og foredragsvirksomhed.  

STRUKTURÆNDRINGER I LANDBRUGET DER FIK AFGØRENDE BETYDNING 
FOR BYGGERIET. 

Gennem de forløbne 50 år, fra 1945, hvor der har været en bygningskonsulent ordning af den ene 

eller anden form, har landbruget gennemgået store forandringer. Forandringer der har haft 

afgørende betydning for avls og driftsbygningernes: 

1. Udformning, 

2. Indretning, 

3. Størrelse, 

Blandt de forhold der har medført de største ændringer må først og fremmest nævnes: 

1. Mekaniseringen, (ude og inde) 

2. Afvandring af arbejdskraft, (affolkning) 

3. Specialiseringen. 

MEKANISERING: 
Mekaniseringen i marken: 
Den lille grå fergusontraktor var begyndelsen, (Dette tekniske vidunder, den lille grå fergusontraktor 

blev første gang udstillet på Bellahøjskuet i 1948). Senere kom større traktorer og andre fabrikater til. 

Traktoren som alle mands eje fik afgørende betydning for arbejdet i marken og for landbruget i det 

hele taget. Med traktoren  fulgte  den øvrige mekanisering med større og mere effektive maskiner i 

marken. Selv om det i første omgang var markarbejdet, der fik reduceret arbejdsforbruget, så betød 

det bl.a., at hestene i løbet af forbavsende få år forsvandt helt ud landbruget som trækdyr, og at 

hestestalden ikke længere indgik i  nybygningerne. Også hestestaldene i de bestående bygninger blev 

overflødige og ændredes til andre formål. 

Traktoren var imidlertid kun begyndelsen. Den næste af de maskiner, der fik stor indretningsmæssig 

betydning for bygningerne, var mejetærskeren. 

Den første mejetærsker blev indført i 1939. Den gang hed det en combeiner, de næste 2 kom under 

krigen (1942 -43). Det var dog først fra omkring 1950, der begyndte at komme flere mejetærskere på 

markedet. Før mejetærskeren var der behov for lade og loftsplads til at hele kornavlen kunne huses 

under tag i utærsket tilstand. Herfra blev det så hentet og tærsket i løbet af vinteren, når halm og 

korn skulle bruges i bedriften. 
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Figur 28 viser antallet af traktorer og antallet af ejendomme med traktor fra 1950 og frem til 1995. 

 

 

   

 

Forholdet ændredes totalt med mejetærskeren, der skilte halm og korn allerede på marken. Der 

skulle skaffes plads til det tærskede korn fra hele avlen på en gang. Kornet skulle ofte yderligere 

behandles, tørres, renses o.s.v. for at kunne opbevares, indtil det skulle bruges. 

 

Det skabte behov for kornsiloer og -tørrerier på landbrug, hvor man selv brugte kornet eller ville 

opbevare dette til senere salg. Halmen, som før havde været en væsentlig faktor i konserveringen af 

kornet, var der ikke mere den samme interesse for, bortset fra den lille del der fortsat blev anvendt 

som kvægfoder. Den øvrige del, der anvendtes til strøelse, isolering af rodfrugter o.l., stillede ikke de 

store krav til opbevaring. 
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For landbrugsbygningerne betød det, at der ikke længere var behov for bygninger med udnyttet 

tagetage, eller for egentlige lader med tærskeplads og hvad dertil hørte. Derimod opstod der et behov 

for fodermagasiner til korn med f.eks siloer, tørrerier o.s.v..  

Figur 29 viser antallet af mejetærskere og antallet af ejendomme med mejetærskere i perioden fra 

1950 til 1995. 

Som følge af udviklingen gik byggestilen i retning af lave staldbygninger uden udnyttet loftsetage. I 

stedet for staldlofter kom magasinbygninger med stor højde. Højden var nødvendig for bedre, at 

kunne udnytte transportanlæggenes elevatorer til korn. Endelig udvikledes billige staklader til 

stråfoderopbevaring. 

I en årrække blev det almindeligt at brænde overskydende halm af direkte på marken. Et indgreb 

mod afbrænding, samt høje priser på olie, førte til, at en lang række ejendomme indrettede halmfyr 

til opvarmning af stalde og beboelse. 

Der udfoldedes megen opfindsomhed med hensyn til udformning af halmfyr og indretning af fyrrum. 

Desværre med det kedelige forløb for forsikringsselskaberne, at mange landbrugsbygninger brændte 

med halmfyr som syndebuk (berettiget eller uberettiget). Det var for landmanden måske ikke det 

værste, der kunne ske. Når han var kommet over chokket efter branden, var fordelen, at der kunne 

opføres nye og hensigtsmæssige landbrugsbygninger, som passede til den nye tid. 

AFFOLKNING 
Afvandringen af arbejdskraft fra landbruget tog fart fra midten af halvtredserne og til midt i 

tresserne. Antallet af mandlige medarbejdere, uden egen husstand var ca 150.000 i 1950. Antallet 

reduceredes med 100.000, (ca 2/3) i løbet af 10 år. Udviklingen er fortsat om end i mindre tempo, til 

nu ca 18.000. 

Denne udvikling medførte og nødvendig gjorde, at også arbejdet i bygningerne i videst mulige omfang 

blev mekaniseret og rationaliseret (udmugning, fodring, malkning m.m.). 

Figur 30 viser en oversigt over afvandringen af mandlige medhjælpere uden egen husstang fra 1940 

frem til 1995. Det var imidlertid ikke blot landarbejderne, der forlod landbruget. Som det ses af 

samme figur faldt antallet af selvstændige landbrug også drastisk i denne periode. 
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EJENDOMSSTRUKTUREN 
Antallet af bedrifter begyndte at falde i 1946 som følge af den tekniske og befolkningsmæssige 

udvikling. Enkelte små brug blev lagt sammen, andre blev opslugt af byerne, men på trods heraf 

blev opdyrkning af den jydske hede fortsat endnu i nogle år, ligesom nogle større gårde stadig blev  

udstykket som baggrund for oprettelse af nye husmandsbrug. Den nok sidste egentlige oprettelse af 

en husmandskoloni skriver sig til 1959 - 60, hvor et hedeareal i Fjelstrup mellem Nr Vium og Kibæk 

blev opdyrket og udstykket til 13 nye husmandsbrug. ( Se afsnittet under husmandsbrug). 

Indtil omkring 1960 var såvel sammenlægning som samdrift af landbrug stærkt begrænset af 

lovgivningens regler. 

Siden har en væsentlig liberalisering af sammenlægningsbestemmelserne gjort sig gældende. 

Fra 1960 til 1975 er over halvdelen af ejendomme med under 10 ha forsvundet, enten nedlagt eller 

lagt sammen med andre ejendomme. 

Denne udvikling er fortsat sådan, at der i 1992 kun var ca 12.000 ejendomme tilbage på under 10 

ha 

Men også gruppen 10 - 30 ha har vist mærkbar tilbagegang. 

Gennemsnitsstørrelsen af landbrugsejendomme  er i perioden 1960 til 1975 steget fra ca 16 ha til 26 

ha.  

I 1975 var antallet af ejendomme faldet til ca 124.000, heraf har 13.000 mindre end 5 ha. De fleste 

af disse mindste ejendomme er deltidsbedrifter, hvor ejerfamilien (ofte både mand og kone) har andet 

lønnet arbejde ved siden af.  

De egentlige landbrug fordelte sig med 43.000 husmandsbrug med 5 - 15 ha, ca 66.000 gårde med 

15 - 100 ha og knap 2.000 større ejendomme med over 100 ha. 

Denne tendens er fortsat, således var fordelingen i 1992, 27.600 brug med 5 til 20 ha, 39.700 med 

20 til 100 ha og 4100 med over 100 ha. svarende til en gennemsnitsstørrelse på ca 40 ha.   

 
Ændring i ejendomsstørrelse og ejendoms antal har naturligt haft indflydelse på 

landbrugsbygningernes størrelse og udformning. 

figur 31 viser antallet af ejendomme over 5 ha og den gennemsnitlige størrelse af de samme 

ejendomme i perioden fra 1970 til 1995. 

Mange af bygningerne i de ældre alsidige brug kom til at stå tomme, eller bygningerne blev ændret til 

sekundær anvendelse, medens staldene til den specialiserede produktion som regel blev nyopført. 

Det betyder, at landbruget herunder de nedlagte landbrug i dag står med en bygningsmasse på 

omkring 1.300.000 m2, hvor ca 30-35.000 er nok til at huse den nuværende animalske produktion. 



 60
Den overskydende og sekundært anvendte bygningsmasse må nærmest betragtes som en belastning 

for brugene. Den kan ikke afskaffes, for den er belånt, derfor må den forsikres for at tilgodese real-

kreditinstitutionernes pantesikkerhed. Disse bygningers værdi er stortset som en lotteriseddel. 

Bygningerne venter på at gå tabt, (lodsedlen blive trukket ud), så forsikringssummen (gevinsten) kan 

komme til udbetaling.   

BESÆTNINGSSTRUKTUREN: 
På samme måde som ejendoms antallet og størrelsen har ændret, sig er det gået med 

besætningsstørrelserne og antallene. Især fra omkring 1970 har udviklingen taget fart. Figur 32  

viser udviklingen indenfor svineproduktion og malkekvægshold. Men også fjerkræsektoren er blevet 

koncentreret på meget få men store enheder. Så store at konsumenterne efterhånden er begyndt at 

sætte spørgsmålstegn ved forsvarligheden i den måde at drive landbrug på. 

 

SPECIALISERINGEN: 
Med Danmarks indtræden i de europæiske fællesskaber, (fællesmarkedet) opnåede landbruget en 

øget sikkerhed i afsætningsleddet, gennem garanterede mindstepriser på en lang række af 

landbrugets produkter. Det var ikke nogen favorabel pris denne mindstepris, men dog tilstrækkelig 

til at sikre overlevelse når perioden med de lave priser ikke blev for lange. 
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Men også andre forhold, som tilskud til f.eks. ophør med mælkeproduktion, indførelsen af 

mælkekvoter og meget andet, fik betydning på bygge området. 

Udviklingen gav sig først og fremmest udslag i en stærk specialisering, på især 3 ejendomstyper: 

1. Planteavl, 

2. Svineavl, 

3. Kvægavl, 

Hvor det helt frem til omkring 1970 var mest almindeligt med blandede bedrifter, er det i 1995 meget 

mere almindeligt med kun en produktionsgren. 

Procentfordelingen fremgår af tabel 3 

 

Tabel 3 

Besætningsart 

Uden kvæg og svin 

Med svin uden kvæg 

Med kvæg uden svin 

Med kvæg og svin 

 

1968 

10% 

10% 

5% 

75%  

 

1992 

37% 

20% 

25% 

18% 

 

 

EJERFORHOLDET 
Selv om ejerforholdet ikke har meget med landbrugsbyggeri at gøre, fik det dog i en periode,  sidst i 

tresserne og i begyndelse af halvfjerdserne, den betydning at flere og flere af de ejendomme, der blev 

udbudt til salg blev købt op af såkaldte bylandmænd. (Personer som hentede hovedparten af deres 

indtægter fra andet erhverv). Årsagen var bl.a. stigende vanskeligheder vedrørende finansiering af 

ejerskifte og generationsskifte. 

I en ca 10 års periode var op mod halvdelen af alle ejendomssalg til personer med andet 

hovederhverv. Det drejede sig især om de mindre brug, men også en del middelstore og større brug 

blev købt af kapitalstærke byfolk til rekreative og boligmæssige formål. Måske var det i endnu større 

grad som værdifast pengeanbringelse og til skattemæssige og økonomiske spekulationer, hvor 

underskuddet på landejendommen brugtes til afskrivning af gevinsten fra anden virksomhed. For en 

del af transaktionernes vedkommende medførte ejerskabet det positive, at der blev tilført kapital til 

de pågældende ejendomme og, at bygninger m.m. blev sat tidssvarende i stand. På den negative side 

medførte det, at ejendomspriserne steg ret så meget.   

Situationen fremgår meget godt af følgende lille skrift af Poul Bjerre 

fra Andelssamfundet 1978. 

 Søren Andersen havde en lille landbrugsejendom. Søren Andersen var gammel. Søren 

Andersen var træt. Søren Andersen solgte til Hans Østergård for 81.000. Hans Østergård 

købte tillægsjord for 8.000 og mente, at alting var som det skulle være. Hans besætning var en 

af de bedste. Hr. B kom i sin Volvo. 

 Han bød 125.000 for jord og bygninger, og Hans Østergård så himlen åbne sig. Han bevarede 

alvoren og solgte og hr. B. tog til København. Og ventede. 
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 4 år senere solgte hr B. til hr. C for 500.000. og hr C. satte sig til at vente. 8 måneder ventede 

han. Så solgte han til hr E. for 1,1 million. Sindssygt sagde folk på egnen. Hr E ventede ikke. 

Han udstykkede. Folk købte. Fortjeneste: 700.000 Netto. 

 I samme periode steg den månedlige folkepension fra 682 til 1259 kr. og mange hundrede nye 

love blev vedtaget i folketinget. Søren Andersen lever endnu. Han bor på "De gamles Hjem" ca 

700 meter fra "stedet". Han siger ikke meget, og han kan ikke li' sine nye tænder, så han 

smiler heller ikke så meget. Ved valget i 73 stemte han, som han altid har gjort. De siger 

allesammen, at han aldrig har haft det så godt som nu. 

Den kraftige stigning i ejendomspriserne var måske indirekte årsag til de egentlige landmænds 

økonomiske vanskeligheder sidst i halvfjerdserne. Prislejet havde nået et niveau, så bedrifterne ikke 

længere kunne forrente den investerede kapital. Der fulgte mange konkurser, fallitter og tvangsak-

korder i kølvandet på denne udvikling. 

Loven om landbrugsejendomme af 30 november 1978 der bl.a indeholdt regler om bopælspligt. (6 

mdr efter erhvervelse skulle der tages fast ophold på ejendommen), og landmandsuddannelse, som 

krav for at erhverve landbrug, kan jo nok have haft sin betydning for udviklingen i ejendomspriser-

ne. Den fortsatte konjunkturstigning, som mange landmænd, der byggede i den periode, havde stillet 

forventninger om, udeblev. En fortsat stigning var imidlertid en nødvendighed for, i løbet af et par år 

at nå en rentabel produktion i de for dyre bygninger. Da det stod klart, at de forventede 

konjunkturstigninger ikke ville blive indfriet, forsvandt landbrugets investeringslyst (mulighed) 

fuldstændigt. 

Dette fik katastrofale følger for mange af de fabrikanter, der havde lagt deres produktion tilrette efter 

at opfylde landbrugets behov for fabriksfremstillet staldinventar og bygningsdele. I løbet af en ganske 

kort periode måtte hovedparten af disse virksomheder lukke eller lægges sammen til nogle få store 

virksomheder. Det gav en vis stabilitet i udviklingen og nok også en højnelse af kvaliteten. I en 

periode i opgangstiden gik det så hurtigt, at malingen på den ene type knap var tør, før en ny type 

var på markedet med godt og dårligt mellem hinanden. 

BYGGERIET I PERIODEN EFTER 1945 
Hele denne omlægning af landbruget fik gennem perioden, fra omkring 1945 og frem til i dag, på 

mange områder betydning for det byggeri, der er gennemført i dette tidsforløb. Der har i denne 

periode ikke været den samme rolige udvikling som i de foregående halvtreds år, og der har navnligt 

ikke været den samme afhængighed og samhørighed mellem bygningernes enkelte afsnit, som der 

var tidligere. Derfor vil bygningerne i det følgende blive beskrevet mere som enkeltbygninger, med 

udgangspunkt i hvad hver enkelt bygning anvendes til. F.eks. råbygninger, kvægstalde, svinestalde, 

lagerbygninger o.s.v. 

RÅBYGNINGER 
Omkring 1946 var den traditionelle råbygning til stalde en bygning med brandsikker 

etageadskillelse. Tagkonstruktionen var en høj stolpekonstruktion, som gav et rummeligt loftsrum. 

Loftsrummet anvendtes til opbevaring af stråafgrøder som hø og halm. Stråfoderopbevaringen på 

loftet gav en god isolering af staldrummet. Det var nemt at få fat i foderet om vinteren, det kunne 

styrtes ned gennem loftslemme umiddelbart over fodergangene. Til gengæld kunne det være noget 

besværligt, at få foderet lagt ind på loftet. Ladebygninger var af samme konstruktion blot med den 

forskel, at stolperne her førtes helt til gulvet.
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Bygningerne var normalt med murstens ydervægge opført som hulmure. Laderne var dog tit kun 

med halvstens mur, og  med indvendige piller som blev bundet til stolper med murbindere. Vinduer 

var af støbejern med kun et lag glas, og med små ruder. 

Afhængig af materialesituationen, men også af prisen der kunne ofres, valgtes der blank mur eller 

pudsede ydervægge. Hvor der anvendtes cementmursten, blev væggene enten pudset eller 

vandskuret udvendigt, og derefter kalket. 

Figur 32A  viser princippet i denne bygningsform. 

 

Figur 32A 

 

 
 

Man kunne på det tidspunkt ikke frit vælge mellem ønskede materialer. Helt op til først i 

halvtredserne, skulle der søges om indkøbstilladelse (materialebevilling) til så at sige alle materialer 

til landbrugsbyggeri. Man kunne ikke blot vælge og vrage, men måtte tage til takke med de materia-

ler, det var muligt at fremskaffe. Det foretrukne tagmateriale var eternitbølgeplader, (asbest-cement). 

Det var et godt og holdbart tag. Bølgepladerne havde dog fået et dårligt ry i krigsårene, hvor asbesten 

var blevet erstattet af andre fibermaterialer (mest papir). Alternativet var pandeplader eller tagsten. 

Hvis det var flot, anvendtes teglsten, men mere almindelig var nok cementtagstenene der var billigere 

.  

Tagstenene var et tungt tag, der krævede kraftige konstruktioner. Med de stejle tage, 45o eller mere, 

var det egenvægten, der var den belastende faktor, og ikke snelasten som for flade tage. Det blev dog 

i en meget lang periode, eternitbølgepladerne der blev det foretrukne tagmateriale. Det var lettere, 

det krævede ikke så høj rejsning, det var hurtigt at lægge op og stort set vedligeholdelses frit. I de 

seneste år er eternittagene igen kommet i miskredit, som følge af at det af miljømæssige grunde blev 

forbudt at anvende asbest som armering i pladerne. Beklageligvis er det ikke lykkedes at finde et 

erstatningsmateriale, der har kunnet give samme tillid til eternitpladerne. Andre materialer især 

metalplader af aluminium, rustbeskyttede stålplader o.l. har fået nogen udbredelse.  

Til etageadskillelser anvendtes stort set en af følgende tre konstruktioner:  

A.  træbjælkelag med rafte eller bræddeloft. Derover et lag ler for at opnå den brandsikring, 

som brandpolitiloven af 1927 krævede. Det var dog mest i de første vanskelige år efter 

krigen, trælofterne anvendtes. 

B. Hvælvingslofter opmuret af brændte mursten på fladen. Hvælvingerne opmuredes mellem 

jernbjælker (INP). Til nogle bygninger anvendtes gl. jernbaneskinner som bjælker.  

 Nogle af de første præfabrikerede elementer til landbrugsbygninger var hvælvingsplader 

støbt af isolerende beton. I begyndelsen anvendtes kulslagger som isoleringsmateriale, 

senere da leca og fibo begyndte at fremstille letbetonklinker, blev de lette klinker det 

foretrukne materiale. 
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C. Helstøbte dæk med hulstensblokke (bauma, røsle, durisol og lignende typer). Blokkene 

indgik dels som fyldmateriale som erstatning for en del af betonen, dels som 

isoleringsmateriale. Blokmaterialet, og navnlig hulrummene i blokkene, havde en bedre 

isoleringsevne end rent beton.  

  De støbte lofter med blokke var besværlige og arbejdskrævende at udføre. Der skulle stilles 

  forskalling op, som blokkene kunne lægges ud på. Jern skulle bukkes og lægges ud i 

rillerne   mellem blokkene, og endelig skulle det hele støbes ud med beton. Betonen skulle 

binde af i   2-3 uger, inden understøtningen kunne fjernes, sådan at byggeriet kunne 

fortsættes.  

Figur 33 viser de 3 mest gængse loftskonstruktioner (etageadskillelser) 
 
 

 
 
Også på  området helstøbte dæk skete der en vis form for præfabrikering. Den bestod i, at blokkene 

på fabrik blev støbt sammen til bjælker. De var forsynet med transportarmering, der var tilstræk-

kelig til, at de sammenstøbte blokbjælker kunne transporteres og lægges på plads, uden anden 

understøtning end den under enden af bjælkerne, hvor de blev lagt af på mur eller dragere.  

Der skulle stadigvæk udlægges hovedarmering og støbes med beton mellem og over bjælkerne. 

Det gjaldt for alle tre typer af lofter, at de ikke kunne udføres med ret stor spændvidde (op til ca 4 

m). Ved større spænd skulle konstruktionens tykkelse øges, og dermed blev loftet dyrere og tungere. 

Lofterne blev understøttet med dragere og stolper. Stolpernes placering skulle tilpasses 

staldindretningen, sådan at stolperne ikke stod i vejen for inventaret. Stolperne brugtes endvidere til 

fastholdelse af sti- og båseadskillelser. Stolpernes placering gav ikke umiddelbart de store problemer. 

Men stolpernes statiske placering bevirkede, at bygningernes indretning vanskeligt, på et senere 

tidspunkt, kunne ændres til andre formål, fordi stolper og dragere indgik som en del af den 

sammenstøbte konstruktion. På langt sigt gav det problemer i de bygninger, hvor  man ønskede at 

ændre produktionen. 

Disse tunge og solide bygninger var udgangspunktet de første år efter krigen. De blev kun gradvist 

ændret efterhånden, som der kom nye konstruktionsformer og nye materialetyper på markedet. 

 
Multianvendelige bygninger 

Ønsket om mere multianvendelige bygninger, uden generende stolper, satte sidst i halvtredserne 

gang i udviklingen af fritbærende konstruktioner. For ladernes vedkommende blev der på enkelte 

større ejendomme anvendt gitterkonstruktioner af træ (tre sharneirs buer).  
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De blev i sær anvendt, 

hvor der ønskedes 

hejselader. Hejseladen 

havde en køreskinne 

og kran i toppen af 

bygningen, hvormed 

der kunne trans-

porteres hele læs af 

stråafgrøder fra vogn 

til lagerplads, med en 

minimal indsats af 

manuel arbejdskraft. 

En lade, på godset Fiil-

Sø, der blev opført 

sidst i fyrrerne var 

med træ gitterspær. 

Laden var ca 130 m 

lang 16 m bred og 16 

m fra gulv til kip. Det 

var Nordeuropas 

største lade på det 

tidspunkt. Så der 

kunne virkelig bygges 

store bygninger uden 

generende stolper. 

Typen blev hurtig umoderne, ikke mindst på grund af den øgede brug af mejetærskere.  

Høstmetoden med mejetærskere medførte, at der ikke var det samme behov for stråfoder opbevaring 

i lader og især på staldlofterne. En medvirkende årsag til at afskrive loftsrummet over staldene som 

lagerplads, var også, at det var vanskeligt og dyrt at mekanisere arbejdet med indlægning og 

udtagning af afgrøder på og fra staldlofterne. Der krævedes lange trans portører, som ikke kun var 

besværlige at arbejde med, men som også gav en dårlig udnyttelse af tagrummet. 

Interessen samlede sig hurtigt om tre former for fritbærende konstruktioner. 

1. Stålrammer udført af normalprofiler som I.N.P. DIP profiler og lignende. 

2. Trærammer fremstillet af lamineret træ (sammenlimede brædder). 

3.  Gitterspær, hovedsageligt fremstillet af træ, men i enkelte tilfælde også af stålrør. 

 Spærene udførtes dels med vandret fod, og dels som saksspær. Det vil sige, at spærfoden 

 ikke var vandret men hævet ind mod midten af bygningen. Herved blev der opnået et større 

 staldvolumen.
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Stålrammer: 

 

De første stålrammer var blot IPN profiler, der blev bøjet, så de virkede  

som tresharneirsbuer. Rammerne fungerede som hovedbind. Det vil sige, de erstattede stolperne 

som understøtning for stoleremmene. Remmene blev lagt på rammen, og der over blev oplagt spær 

og lægtet på sædvanlig vis.    

Det blev dog hurtigt almindeligt at anvende egentlige stålrammer udført af normal stålbjælkeprofiler. 

Bjælkerne blev udfliget ved rammehjørnerne for at opnå en større bjælkehøjde, hvor de største 

kræfter påvirkede rammen. Med stålrammerne forsvandt spær og lægter. De blev erstattet af 

vandrette tagåse. Metoden gav i sig selv en besparelse, fordi der kunne anvendes samme 

dimensioner til åse, som i de tidligere konstruktioner til spær. Man sparede stoleremme, stolper og 

lægter, samt fik et helt frit rum uden generende stolper. 

Laminerede træbuer: 

Den anden konstruktion som kom frem lige omkring 1960, var de laminerede træbuer.  

De blev fremstillet af sammenlimede brædder, der under limningen blev  bøjet til den ønskede 

rammeform. De laminerede rammer be-

virkede, at man ikke var afhængig af de 

naturlige tømmer- og trædimensioner. 

Man kunne udforme rammerne efter 

ønske, såvel dimensions- som læng-

demæssigt, og netop anbringe den 

nødvendige træmængde, og ikke mere, 

som passede til de belastninger, 

rammerne ville blive udsat for. 

Sammenlignet med stålrammerne hvis 

ben var slanke og kunne skjules i 

vægkonstruktionen, fyldte de  laminerede buers ben mere og var derfor mere pladskrævende i 

bygninger, hvor der skulle være færdsel langs med ydervæggene. 

 

Gitterspær: 

Fra begyndelsen blev gitterspær fremstillet på byggepladsen. Samlingerne mellem de enkelte dele 

blev enten udført som sømforbindelser, eller i  de lidt større konstruktioner blev samlingerne udført 

med bolte, buldogplade eller lignende (gitterklør), der skulle hindre konstruktionens enkelte dele i at 

forskyde sig for hinanden. I den øvrige del af byggesektoren var giterspærkonstruktionerne også 

blevet anvendt i flere år.  
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Fremstillingen blev overtaget af 

fabrikker. Samlingerne mellem de 

enkelte dele blev udført af tand- eller 

sømplader. På den måde blev det 

muligt at fabriksfremstille gitterspær, 

der var slankere i konstruktionen. 

Dels fordi de tidligere anvendte 

laskesamlinger blev erstattet af tynde 

søm- eller tandplader, og dels fordi der kunne anvendes tømmer af samme tykkelse til fod, tænger og 

spær, medens den nødvendige styrke sikredes gennem træets bredde. Alt i alt betød udviklingen en 

rationalisering af byggeriet, og at det egentlige tømrerarbejde forsvandt fra byggepladsen, hvor stort 

set kun monteringsarbejdet var tilbage ved arbejdet med de bærende konstruktioner.  

 

 
 

 
 

Disse fritbærende konstruktioner betød, at bygningerne blev multianvendelige uden generende 

stolper og understøtninger. Det var en væsentlig fordel i en periode, hvor også bygningernes 

indretning ændredes voldsomt med  udvikling af nye typer inventar, fodrings- og 

udrensningssystemer m. m. 

Specialiseringen i produktionen til kvægbrug, svinebrug og planteavlsbrug omkring halvfjerdserne 

betød større enheder, og dermed også behov for større  bygninger. Her gav de fritbærende 

konstruktioner gode muligheder. Hvor bygningsbredden tidligere max var på 13-14 m, blev det med 

de nye former muligt at bygge væsentligt bredere. Op til 20-25 m er ikke usædvanligt i dag. 

 

Med de nye byggeformer, de ændrede krav til opbevaring af afgrøder gled de støbte etageadskillelser 

ud af bygningerne, fordi der ikke længere var brug for loftsrummet til foderopbevaring. I stedet blev 
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tag og loft til en samlet konstruktion, hvor tagåsene anvendtes, dels til at bære taget, og dels som 

understøtning for staldloftet. Den fæstnedes direkte til tagåsenes underside.  

Hulrummet mellem tagplader og loft anvendtes til isolering mod varmetab, ved at mellemrummet 

fyldtes med mineraluld. Konstruktionen blev på den måde forholdsvis tynd, men som følge af nogle 

af materialernes dobbeltvirkning blev de også billigere.  

Lofts- tagkonstruktionen 

udsattes for en relativ høj 

temperatur ind mod staldru-

mmet, og til tider for en lav 

temperatur mod himmel-

rummet. Resultatet heraf er 

bl. a, at det partielle 

damptryk inde i stalden er 

væsentlig højere end udenfor. 

Det stillede store krav til 

tæthed på undersiden (ind 

mod staldrummet) for at 

undgå fugttransport fra 

staldrum, mod det fri gennem 

isoleringsmaterialet. 

Utætheder i konstruktionen 

medførte uvægerligt 

kondensdannelse og fugtophobning i isoleringsmaterialet. For at undgå skader kræves der et 

fuldstændigt, diffusionstæt materiale mellem loft og isolering. Selv ganske små utætheder har 

gennem tiderne givet anledning til alvorlige fugtskader. 

Ved anvendelse af gitterspær, hvor loftet anbringes under spærfoden, er fugt problemet af samme 

art, men på grund af det fri rum mellem spærfod og tag er problemet ikke så stort, blot loftsrummet 

ventileres, så eventuel fugt der trænger gennem loftet bliver fjernet, inden det kondenserer og be-

skadiger tagkonstruktion og isolering. 

Ydervægskonstruktioner: 

De mest anvendte former for ydervægge i avlsbygninger har gennem hele perioden været murede 

vægge udført som hulmure ( 1/2 sten udvendig og 1/2 sten indvendig med 8 til 11 cm hulrum. De 

anvendes stadigvæk. Med de stigende krav til isolering blev det almindeligt at anvendes isolerende 

sten ( klinkerbeton o.l.) indvendig. For yderligere at isolere bliver der i en del byggerier anvendt en 

eller anden form for hulmursisolering. Mest anvendt er mineraluldbats, der bliver anbragt i murens 

hulrum samtidig med opmuringen. Men også andre materialer som letklinker har været anvendt en 

del, nok mest hvor der ønskedes udføre  hulmursisolering i ældre bygninger. I en periode blev der 

anvendt forskellige former for isoleringsskum. Det blæstes ind i hulmuren, hvor det så skummede 

op. Skummet gik dog hurtigt af mode, det havde en uheldig tilbøjelighed til at miste skumstrukturen 

og i visse tilfælde helt forsvinde i løbet af kortere eller længere tid. 

Også andre materialer har været anvendt til ydervægge, især i form af blokke.  

Blokke har været fremstillet af træbeton (durisol, lynol o.l.)  

Blokkene, der var hule, blev opstillet på deres blivende plads, hvorefter hulrummet blev udstøbt med 

en mager beton.  
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Endvidere har der været anvendt massive blokke af letklinker, opblæret beton (gasbeton, ciporeks).  

Blokvæggene var billigere pr m2, men krævede en eller anden form for overfladebehandling udvendig. 

Det betød en tilbagevendende udgift til 

vedligehold, f.eks. kalkning eller anden 

farvebehandling med års mellemrum. 

Egentligt elementbyggeri med f.eks. 

etagehøje ydervægselementer har været 

forsøgt. Det var en hurtig byggemåde. 

Væggene var færdigbehandlet ud og 

indvendig og krævede ikke udtørring, 

inden byggeriet kunne gå videre. Systemet 

blev dog aldrig særlig udbredt, måske 

fordi markedet var for lille og for ustabilt. 

Ustabiliteten var en følge af landbrugets 

svingende konjunkturer og dermed 

ustabilitet i landbrugets lyst og evne til at 

bygge. Leverandører af præfabrikerede 

dele til byggeriet, og leverandører af hele 

bygningssæt kunne ikke overleve, når der 

nogle år var stor efterspørgsel, medens 

der andre år ingen afsætning var. Selv 

firmaer med tæt tilknytning til landbruget 

som f.eks Tectum måtte give op overfor 

den svingende afsætning. 

 

 

BYGNINGERNES INDRETNING 
Helt frem til 1960 var det stadig almindeligt med fælles stalde , hvor svin og kvæg var i samme 

staldrum, ( se f.eks. husmandsbrugene i Fjellerup projektet). Det var dog hovedsageligt på de mindre 

ejendomme systemet blev praktiseret. 

De specialudstillinger om landbrugsbygninger, der blev afholdt i Herning i september 1959 (GÅRDEN 

59) og igen i 1960 (GÅRDEN 60), viser meget godt, hvad der rørte sig på den tid. Det var første gang, 

der blev afholdt udstillinger alene med det fortsæt, at vise det sidste nye indenfor landbrugsbyggeri, 

såvel indretningsmæssigt som materiale og inventarmæssigt.   

Udstillingerne blev godt besøgt, den første i 1959 havde et besøgstal på over 130.000 i de 10 dage, 

den varede. 

På hver udstilling blev der opført 4 gårde af forskellig indretning og form. Gårdene blev opført på 

normal vis som ved et hvert andet byggeri. Det var dog kun den centrale del, der blev bygget. Alle 

interesserede leverandører af byggematerialer, -konstruktioner og inventar kunne få deres ting vist 

på udstillingen anbragt som en naturlig del af bygningen. 
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Og hvad var det så, man viste. 

Figur 39 kan give et indtryk af 

det. Tegningen viser en af 

gårdene, der blev bygget. Der 

var ikke taget stilling til 

størrelsen, derfor byggedes kun 

den centrale del. Der var taget 

stor hensyn til mekanisering, 

navnlig omkring fodring af 

køerne. Byggeriet var indrettet 

sådan, at en centralt placeret 

foderbane gav mulighed for, at 

fodervognen kunne passere alle 

opbevaringsrum for foder, 

ensilage, stråfoder, roer og 

kraftfoder. 

En fortegnelse over de 

materialer der blev vist i det 

pågældende byggeri angav 

følgende: 

Vægge af klinkerbetonblokke, 

vægge af tegl + klinkerbeton 

pudset, hulmursisolering med 

skum, hulmursisolering med 

mineraluld, teaktræsvinduer 

med dobbelt glas, vinduer med 

betonkarm og overliggende 

vægventil, klinkerbeton 

ventiler, vægventiler af træ, 

klinkerbeton 

ventilationsskorsten, elventila-

tor, gulve isoleret med 

klinkerbeton, gulve isoleret med 

træbeton. Loft af sammenstøbte 

klinkerbetonbjælker, loft af 

hvælvingsplader mellem jern-

bjælker.  

Bærende konstruktion i lade af 

sammenlimede brædder 

(lamineret konstruktion), 

spærkonstruktion af 

sammensvejste rør (gitterspær), tag af eternitbølgeplader, tag af aluminiumplader. Kædebindsler, 

stangbindsler, olietryksbindsler, asketræsbindsler. Ensilagesilo af træ, ensilagesilo af 

betonelementer, plansilo for korn, kornsilo med tørrecelle. Endvidere var der vist kalvebokse, båse 

for drægtige søer, farestier, slagtesvinestier, drikkevandssystemer og mekaniske fodringsanlæg til 

svin. Herudover var der udstillet de maskiner og mekaniske anlæg, der hørte til. Alle delene var pla-
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ceret på deres naturlige plads i bygningen. De 2 udstillinger var de eneste større udstillinger her i 

landet, som i det store og hele beskæftigede sig med det nye i landbrugsbyggeri. Selv om en del af ar-

rangementerne var mere fantasifulde end det egentlige landbrusbyggeri, fortalte udstillingerne meget 

godt om hvilke muligheder, der var for valg af komponenter til byggeriet. 

MEKANISERINGEN I BYGNINGERNE: 
Mekaniseringen inde i bygningerne tog fart op igennem halvtredserne, det var en nødvendighed for 

at erstatte de medhjælpere, som forlod landbruget. 

Især tre områder fik betydning for bygningernes udformning. 

1. Malkearbejdet og mælkens opbevaring. 

2. Fodring, opbevaring, behandling og fordeling. 

3. Rensning, transport af staldgødning og opbevaring af staldgødning. 

Malkearbejdet. 

Malkning med et almindeligt malkeanlæg med spande stillede ikke specielle krav til bygningerne, ud 

over at mælkerummet helst skulle ligge tæt ved kostalden for at undgå for store transport afstande, 

når mælken skulle bæres fra malkestedet til mælkerummet. Med indførelse af rørmalkningsanlæg 

var det nødvendigt at tage særlige hensyn til rørføringen. Dels kan mælkerørene ikke så godt 

anbringes i større højde end 180 cm, det gav problemer, hvor der f.eks ønskedes hængebaner til 

fodervogne, eller hvor man i perioder ønskede at køre foderet direkte ind i stalden med traktor og 

aflæsservogn, f.eks for sommerfodring. Dels fordi retningsændringer med mange bøjninger og bratte 

sving på mælkeledningen kunne påvirke mælkens kvalitet uheldig i retning. F.eks. kunne lodrette 

stigninger på mælkeledningen fremme en harskning af mælken. Til gengæld blev mælkerummets 

placering mindre afhængig af nærheden til stalden, sådan at der i større udstrækning kunne tages 

hensyn til beliggenheden i forhold til afhentning af mælken. Afhentning af mælken med tankvogn og 

opbevaring af mælken i køletank krævede gode tilkørselsforhold.  

Selv med rørmalkeanlæg var malkearbejdet stadigvæk en begrænsende faktor for, hvor mange køer 

en mand kunne passe  og dermed for størrelsen af besætningen. Det var de mange knæbøjninger ved 

på- og aftagning af malkesættet, der var det største problem, og som i en årrække fik interessen til at 

samle sig mere om løsdrift med den specielle malkestald. Udvikling og indførelse af den automatiske 

aftagning af malkesættet blev den faktor, der bragte interessen for bindestalden tilbage igen som et 

ligeværdigt system i forhold til løsdriftstaldens malkestald. 

Fodring, opbevaring, behandling og fordeling. 

Hvor kornet og halmen tidligere blev opbevaret som et samlet produkt i laden og først adskiltes ved 

tærskning, efterhånden som kornet skulle bruges, medførte mejetærskeren et behov for opbevaring 

af kerne og halm hver for sig. Halmen var der som regel rigelig plads til i laden, medens kærnen 

krævede enten magasin eller kornsilo. Det mejetærskede korn blev ofte høstet med så højt et 

vandindhold, at en kunstig tørring var nødvendig. For at kornet kunne blive lagerfast, skulle 

vandprocenten helst bringes ned på omkring 14%. Lidt afhængig af de mængder korn der skulle 

opbevares, blev kornet tørret ved, at der blæstes luft igennem korndyngen. Med skyldig hensyntagen 

til vejrliget, på tørringstidspunktet, var det muligt at styre processen ved gennemblæsning med kold 

luft (alm. atmosfærisk luft). En mere sikker metode var dog at blæse opvarmet luft gennem kornet. I 

begge tilfælde krævedes der en ventilator, der kunne yde den nødvendige luftmængde med et tryk, 

der kunne sende luften gennem kornmassen. Jo tykkere kornlag desto større tryk skulle ventilatoren 

kunne yde. Der blev udviklet flere metoder til tørring. 
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Til de store anlæg anvendtes gennemstrømningstørrerier, hvor kornet kontinuerligt løb gennem 

anlægget. Anlægget bestod af 2 sektioner. I den ene blev der blæst varm luft gennem kornet med 

temperaturer op til omkring 60o. I den underliggende sektion køledes kornet igen ned til lager tem-

peratur. Disse kontinuerlige tørrerier skulle være høje for at blive effektive og krævede derfor en stor 

bygningshøjde. 

Mest almindeligt for de fleste brug var dog 

portionstørrerier, enten udført i en celle i 

kornsiloen, eller som et plantørringsanlæg i 

f.eks et ladegulv. I portionstørrerierne 

blæstes i første periode varm luft gennem 

kornet, indtil den ønskede vandmængde var 

fjernet, der efter køledes kornet igen ned med 

kold luft, til en passende lav temperatur igen 

var etableret. Det tørrede korn blev trans-

porteret til opbevaring, og en ny portion 

fyldtes i tørreanlæget til behandling. For 

plantørreriernes vedkommende opbevaredes 

kornet ofte på plantørreriet, til det skulde 

bruges, så kunne man  også om nødvendigt 

blæse mere luft igennem på et senere 

tidspunkt, hvis det viste sig nødvendigt. Der 

var mange former for de individuelt opførte 

siloer, figur 40 viser en typisk siloform, hvor 

der i en af cellerne var indrettet et 

portionstørreri for tørring med varm eller kold luft.  

 

Figur 41 viser et typisk plantørringsanlæg med en 

hovedkanal, hvorigennem der kunne blæses luft til 

fordelingskanalerne. Fordelingskanalerne placere-

des langs gulvet under kornlaget. Plan-

tørringsanlæggene fungerede bedst, når kornlaget 

ikke kom over 1 m tykkelse. Ved tykkere lag var 

der risiko for at den fugt, der blev fjernet fra det 

nederste kornlag igen kondenseredes i det øverste 

kornlag, så der kun blev tale om at flytte fugten fra 

et sted til et andet. 

I landbrug hvor store kornmængder blev forbrugt 

på ejendommen til foder, og hvor det ikke var 

nødvendigt f.eks. at bevare kornets spireevne, eller 

anvendelighed til brødkorn, anvendtes i en del 

tilfælde opbevaring i såkaldte gastætte siloer. De 

gastætte siloer var præfabrikerede metalsiloer med 

stor højde, af samme type som anvendtes til 

ensilagesiloer (tårnsiloer). Kornet fyldtes i siloen 

direkte efter mejetærskning uden nogen form for 

efterbehandling. For at hindre forbrænding af kornet fjernedes al ilt fra siloen. Det blev erstattet med 
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CO2 ,der blev tilsat i form af tøris, efterhånden som siloen fyldtes. Ved den mekaniske udtagning af 

kornet på brugstidspunktet, var det vigtigt, at der ikke kom atmosfærisk luft (ilt) ind i siloen, fordi 

ilten kunne medføre en omsætning (forbrænding) af kornet, med deraf følgende mugdannelse og 

sammenbrænding.  

ENSILERING 
Enkelte avancerede landmænd begyndte at ensilere sidst i fyrrerne, hovedsageligt roetop og 

sukkerroeafald. Med marchallånene blev der sat mere gang i opførelsen af siloer. I 49-50 blev der 

givet direkte tilskud til opførelse af møddingsteder, ajlebeholdere og ensilagesiloer. 

 

Figur 42 viser dels en udvendig silo med oversilo og dels en indendørs muret silo. 

 
De første siloer var udendørs og havde en cirkelrund grundflade. De blev gravet 1,5 - 2 m ned i 

jorden, den del blev muret op af halvstens mur direkte mod jorden. Over den murede silo blev 

anbragt en ligeledes 1,5 -2 m høj træsilo, samlet af flager i oversiloens højde. Der var 6 - 7 flager til 

hver oversilo som bestod af lodrette brædder samlet på vandrette revler. 

Revlerne nåede tværs over det enkelte element og et stykke ind på det næste, de to sæt revler blev så 

boltet sammen ud for samlingen.  

Ved ensilering fyldtes siloen til toppen af oversiloen. 

Efterhånden som ensilagen sank sammen, blev der fyldt efter indtil flere gange. Når ensilagen havde 

stået 1 - 2 mdr., var den sunket så meget sammen, at oversiloen kunne fjernes, hvorefter man 

begyndte at bruge af ensilagen. 

Senere opførtes der siloer inde i bygningerne, (hovedsagelig kun ved nybyggeri). Siloen blev en inte-

greret del af bygningen, lige som roerum, foderrum o.l.. De indendørssiloer blev muret op af 
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fuldbrændte mursten som 1/1 stens mur. Der anvendtes ren cementmørtel til opmuringen. Siloerne 

blev armeret, i regelen med 2 stk 5 mm rundjern i hver fuge. Indvendig blev siloerne pudset ligeledes 

i ren cementmørtel. Endelig blev alle indvendige flader asfalteret et par gange. Til ensilering af den 

hele roetop anvendtes en tilsætning af A.I.V. syre som konserverings middel. Den sure ensilage var 

meget aggressiv overfor beton, så asfalteringen skulle gentages efter hver ensilering mindst en gang 

om året. 

Senere gik man over til at findele roetoppen, men det gav problemer. En del af de murede siloer 

sprængtes,  det skyldtes et større tryk fra ensilagen frembragt af saften, som meget hurtigere 

pressedes ud af ensilagen, når massen var findelt inden indlægningen. Problemet blev løst ved at 

forsyne siloerne med lodrette dræn af træ. Drænene sikrede at saften, efterhånden som den blev 

frigivet, omgående kunne forlade siloen gennem et effektivt afløbssystem. Fra starten blev 

ensilagesaften i mange tilfælde afledt direkte til markens drænledninger. Det viste sig imidlertid tit at 

være en uheldig løsning, fordi ensilagesaften og A:I:V. syren i forening var i stand til at stoppe 

drænrørene meget effektivt. Rørene var meget svære af få renset igen. I stedet for direkte afløb blev 

det almindeligt at lede ensilagesaften til ajlebeholder, eller den kørtes på en mark, der ikke var 

drænet. 

Den mere almene anvendelse af ensilage med ensilering også af andre afgrøder, græs, lucerne, 

lupiner, og senere også majs, stillede krav til større siloanlæg. 

Plansiloer af forskellig udformning kom på markedet. De blev fremstillet af beton, i elementer, 

blokke, eller helstøbte af jernbeton. 

Figur 43 viser dels en plansilo af elementer og dels en plansilo støbt på stedet. Der fandtes mange 

andre typer af plansiloer. 
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Elementsiloerne var som regel uden støbt bund. De bestod af nogle støbte bukke, der kunne 

forankres til jorden med nedrammede spyd. Selve siloen bestod af armerede betonplader, der blev 

understøttet af bukkene. Siloerne var ret lave omkring 180 cm., til gengæld kunde bredden varieres 

efter behov blot ved at flytte den ene række bukke med beklædningspladerne.  

Mere permanente var siloer opmuret af  f.x. fundamentsblokke eller opført som pladsstøbte 

jernbetonsiloer. 

Anvendelsen af mere tørre materialer til ensilering, som f.x. forvejret græs, majs og lignende 

krævede, at det indlagte materiale blev presset kraftigt sammen, for at undgå ilttilførsel som kunne 

ødelægge ensilagen. Sammenpresningen frembragtes ved, at der blev kørt frem og tilbage i ensilagen 

med en traktor, efterhånden som siloen fyldtes. Det kunne medføre meget store belastninger på 

silovæggene, som måtte tilgodeses ved dimensioneringen. Det er belastninger, hvis størrelse er meget 

svær at forudse. 

Tårnsiloer. 

Forskellige typer tårnsiloer kom på markedet, nogle fremstillet af beton, andre af stålplader, 

glaserede eller med anden behandling, som kunne modstå den aggressive ensilage. 

Der fandtes flere former for betonsiloer, siloer fremstillet af betonfundamentsblokke med 

jernspændbånd uden om. Siloer fremstillet af specielle siloblokke med indbygget armering, og endelig 

helstøbte siloer støbt i glideforskalling. De sidste dog kun til helt store anlæg. 

Stålsiloer byggedes ofte i store højder op til omkring 25 m. Disse siloer krævede specialudstyr til 

såvel  

fyldning som tømning. Det var dyre anlæg, til gengæld kunne der opnås gode ensilagekvaliteter. Dels 

blev ensilagen  i sær den først indlagte, påvirket af et stort tryk fra de overliggende lag. Dels var 

siloerne udført sådan, at der ikke kunne komme luft udefra til ensilagen ( ud over hvad der var i 

materialet ved indlægningen). Det medførte at den ilt, der var i ensilagemassen meget hurtigt 

opbrugtes. Det var derfor ikke nødvendigt at tilsætte nogen form for konserveringsmidler. Ud-

tagningen foretoges i disse siloer mekanisk fra siloens bund, man undgik på den måde, at 

ensilageoverfladen blev blottet, hver gang der toges ensilage ud af siloen, med deraf følgende iltning 

og ødelæggelse af ensilagen. 

De præfabrikerede stålsiloer er meget dyre, afskrivnings tiden er lang, de kan derfor godt medføre, at 

brugeren i en årrække er nødt til at fortsætte sin produktion stort set uændret, indtil siloen er betalt. 

ROERUM 
Roer har gennem alle årene for de fleste kvægbesætninger været en væsentlig del af grundfoderet om 

vinteren. Men  roerne har krævet en stor arbejdsindsats, lige fra pasningen i marken over 

vinteropbevaring i roekulen, hjemkørsel, indlægning i roerum, tilberedning- og fremføring til køernes 

krybbe. I en periode var ensilage ved at overtage roernes plads på grund af det store arbejdsforbrug. 

Det større udbytte i roer og den større sikkerhed for en rimelig afgrøde i forhold til ensilageafgrøder, 

fastholdt roeavlen for mange af kvægbrugerne. Roerne var og er et godt kvægfoder. Her som så 

mange andre steder blev der udfoldet stor opfindsomhed for at begrænse arbejdsforbruget. I marken 

blev det dels enkornssåmaskiner, og dels ukrudtsbekæmpelse med kemiske sprøjtemidler, der 

reducerede arbejdsforbruget (udtynding og roehakning). Også  optagning, transport til udendørs 

opbevaring, dækning af roekulen blev mekaniseret. 

Indendørs er arbejdet med roerne blevet mekaniseret og rationaliseret. 

Det ville være ønskeligt om hele roeavlen kunne opbevares indendørs, men det ville for de fleste 

bedrifter kræve et voldsomt stort roerum, derfor er det stadig almindeligt, at roerne opbevares i 
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stakke udendørs og periodisk transporteres til roerummet. Med anvendelse af transportører til ind-

lægning af roerne blev det muligt at lægge roerne ind i større højder, end når de blev kastet ind 

gennem en luge med greb direkte fra vognen. 

 

Den mekaniske transport og behandling af roerne var imidlertid ikke uden problemer. Dels fulgte der 

en mængde jord med, men hvad værre var at fra arealer med stenrig jord, fulgte der også en del sten  

med, som nok kunne give problemer, når de endte i en roeskærer. 

Problemerne søgtes løst på forskellig vis, afhængig af hvad problemet var. 

Jordproblemet kunne stort set klares, ved at lade roerne passere over et rystebord med 

tremmebund, før de nåede til transportøren, der fyldte dem ind i roerummet. Stenene var værre. Det 

problem blev af nogle løst ved, at roerne med vand blev skyllet gennem en kanal fra lager til 
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roeskærer, hvor stenene så sank til bunds i kanalen, eller roeskæreren blev forsynet med en 

stenudløser, der hindrede stenen i at ødelægge roeskærerens knive. 

Figur 44 viser princippet i, dels et roerum der fyldes med transportør, og dels et roerum hvor roerne, 

når de skal bruges, skylles til en vådvasker, hvorfra de rensede roer med elevator løftes op i en 

roeskærer. En højt siddende roeskærer gør det muligt at placere fodervognen under skæreren, sådan 

at de skårne roer falder direkte ned i fodervognen. Begge metoder var i stand til at formindske den 

manuelle indsats ved roetransport, opbevaring og behandling. Systemerne var ret dyre i anskaffelse 

og var jo heller ikke vedligeholdelsesfri. 

Efterhånden som traktor med læssegrab og aflæsservog blev mere almindelig, var der mange, der gik 

over til at køre roerne ind i roerummet med aflæsservogn og læsse roerne af. 

FODRING I KVÆGSTALDE 
Tidligere blev køernes foder bragt manuelt ind i stalden. Roerne blev f.eks båret til krybben i kurve 

eller kørt ind med trillebør. I stalde uden fodergang, som der tidligere var mange af især på mindre 

brug, brugtes en speciel trillebør med løst hængslede ben. Børen kørtes ned i grebningen (på tværs). 

Når hjulet nåede båsens bagkant, trykkede man håndtagene ned så hjulet løftedes. De løse ben 

bevirkede, at man kunne presse børens hjul op i båsen og derfra køre videre mellem køerne til 

krybben, hvor foderet blev tippet af. 

I stalde med fodergang brugtes ligeledes i mange år en trillebør til indkørsel af roer. Større 

besætninger og mindre arbejdskraft krævede rationalisering. Der var forskellige tiltag, f.eks 

hængebaner bestående af en skinne hæftet op under loftet og derpå en ophængt fodervogn. Der blev 

brugt forskellige udformninger af hængebanevogne, afhængig af om de skulle anvendes til roer, 

ensilage, stråfoder eller andet. Hængebanerne medførte en del problemer, hvor de skulle passere 

døre, og mælkeledninger til rørmalkningsanlæg. Endelig krævede hængebanerne en større loftshøjde, 

hvis man skulle kunne passere frit under dem. Især kneb det med den frie højde på de i forvejen 

høje fodergange. 

Hængebaner fik dog nogen udbredelse i en periode sidst i halvtredserne og først i tresserne.  

Det blev imidlertid fodervognen med 3 eller flere hjul, der blev den mest anvendte, enten 

håndtrukket eller forsynet med motor. Det kunne være en el- motor med akkumulatorer, eller en 

benzinmotor. Den sidste kunne være både en støj- og lugtplage for mandskab og dyr. 

Med fodervognen blev det nødvendigt at udligne de store højdeforskelle på staldgulvene. Det var især 

opkørslen til de høje fodergange, der var besværlig, men også det problem blev løst. 

FODRING I SVINESTALDE 
Til svinestalde blev der udviklet nye fodringssystemer. Fra begyndelsen skete der ikke nogen 

byggeteknisk ændring, man tilpassede fodersystemerne til de traditionelle stalde med krybber ud 

mod fodergangen. Der blev anvendt håndtrukne fodervogne. I andre tilfælde monteredes foderkasser 

anbragt over krybberne, hvortil foderet bragtes frem med en rørtransportør (et rør hvori var anbragt 

en kæde med små medbringere). Rørtransportørerne var oprindeligt udviklet til fjerkræproduktion. 

Først med brugen af vådfodringsanlæge, blev sti- og staldindretningen mindre afhængig af, at 

krybberne skulle anbringes langs med fodergangene. Fremføring i rør af det blandede foder (tørfoder 

og væske i samme blanding) betød, at foderet kunne pumpes direkte fra blandingsanlæg til krybbe. 

Mængden af foder til den enkelte sti reguleredes f.eks med en magnetventil, der åbnede og lukkede 

for foderstrømmen. Magnetventilens åbningstidspunkt og åbningstid kunne styres elektronisk fra et 

samlet styrepanel, uden at fodermesteren nødvendigvis skulle være i stalden, når der blev fodret. 
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Ændringen gik i retning af langstier med krybber på tværs af staldens gang, i modsætning til 

tidligere hvor krybben gik langs med gangen. 

Selve de tekniske foderbehandlingsanlæg havde ingen større indflydelse på bygningernes 

udformning, blot den nødvendige plads var afsat på et fornuftigt sted. Alt andet lige var det væsentlig 

nemmere at rationalisere fodring i svinestalde med den ret enkle fodersammensætning, end det var i 

kostalden hvor der anvendtes mange forskelligartede fodertyper, roer, ensilage, stråfoder, kraftfoder 

og i mange stalde tillige industriaffald. Der blev dog en del steder indrettet egentlige fodercentraler, 

hvor grundfoderet ( grovfoder) kunne mikses og blandes sådan, at der kunne tilføres samme 

mængde af ensartet foder til alle dyr.  

RENSEARBEJDET 
Udmugningen var den arbejdsproces, som staldpersonalet helst så rationaliseret. Der skulle jo ikke 

megen selvstændig engagement til, for at køre gødning fra stald til mødding. Mange økonomiske be-

regninger viste, at det bedst betalte arbejde i stalden var at bruge en trillebør, i stedet for en eller 

anden form for mekanisk eller automatisk udmugning. Der blev dog ofret mange kræfter og mange 

penge på mekanisering af renseabejdet.  

Det var de traditionelle stalde med grebning ved kreaturerne og rensegange ved svinene, der var 

udgangspunktet. Den enkleste måde at løse problemet på var de halvautomatiske anlæg. De bestod 

af en kanal under stalden, (på tværs af stalden), hvor der anbragtes en transportør. Gødningen blev 

skubbet manuelt på langs af grebning, rensegang, til en nedstyrtningslem over transportøren. 

Transportøren sørgede så for den videre transport til møddingen. Mere avanceret var det at anbringe 

en transportør i grebningen, rensegangen, som bragte gødningen til tværtransportøren. Den 

mekaniske udmugning med skraberanlæg fungerede rimelig godt i kostalde, medens det samme ikke 

kan siges at være tilfældet i svinestalde. Grisenes fri bevægelighed i stierne betød, at de havde 

friadgang til systemet og kunne komme til skade, 

når anlægget blev startet. Videre var der 

skillerummene, (lågerne) som delte rensegangen op 

efter stierne. Lågerne skulle åbnes, og grisene 

spærres inde på lejearealet, når der blev renset. Når 

lågerne skulle åbnes hen over skraberne, kunne 

underkanten af lågerne ikke komme så tæt på 

gulvet, som nødvendig for at hindre  små grise i at 

kravle under og bevæge sig ind i nabostierne. 

Problemet blev nogle steder løst ved at udføre en 

ekstra gang (inspektionsgang) mellem to rækker 

stiers rensegange, og så anbringe den mekaniske 

udrensning i inspektionsgangen. Udmugningen 

foregik ved, at gødningen manuelt blev skrabet ud på 

inspektionsgangen, og derfra transporteret til 

mødding af det mekaniske anlæg.  

Figur 45 viser dels et såkaldt skubbestangsanlæg, 

hvor gødningen transporteres af svingbare 

medbringere. Når  trækstangen bevæges i den ene 

retning, svinger medbringerne ud fra trækstangen og 

bringer gødningen med sig, indtil trækstangens 

bevægelse ændres til modsat retning. Medbringerne 
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svinger da ind parallelt med trækstangen og passerer gødningen, uden at flytte den. 

 
Ved den kontinuerlige frem- og tilbagegående bevægelse transporteres gødningen trinvis ud mod 

møddingen. Dels vises et kædeanlæg ligeledes med medbringere, men med den forskel at 

medbringerne hele tiden bevæges i samme retning trukket af en kæde. Via en række styrehjul 

bevæges kæden ad en bestemt bane primært på langs af grebningen til møddingspladsen, hvor 

gødningen gennem åbninger i gødningsrendens bund styrtes ned på møddingen. Sekundært skal 

kæden føres på tværs af grebningerne, dette foregår hvor der er tværgange i stalden. Kæde og med-

bringere  skal derfor overdækkes. Det give visse problemer og medfører højdeforskelle på gangene. 

Der var mange andre systemer på markedet i en overgangsperiode, men de her viste, blev de mest 

anvendte. Umiddelbart har de mekaniske anlæg den fordel, at der kan bruges en del halmstrøelse, 

uden at der opstår transport problemer. 

FLYDENDE GØDNING(blandingsgødning) 
Hvor gødningen ved den manuelle- og mekaniske udrensning behandles adskilt, med den faste del + 

strøelse for sig og ajlen for sig, Kan den flydende gødning karakteriseres som en blanding af fast 

gødning og ajle, ind i mellem tilsat ekstra vand (benævnt som gylle). Gyllesystemet giver kun 

mulighed for at anvende strøelse i meget begrænsede mængder, dels tilstopper strøelsen spalte- og 

risteåbningerne, dels er den tilbøjelig til at hindre gødningen i at flyde i kanaler og rør. Endelig er 

gyllepumper ikke i stand til at pumpe med større strøelsesmængder. 

 

Gylle i svinestalde. 

For svinestaldenes vedkommende blev stalde med gylle fra starten udformet med spaltegulve i hele 

lejet. (De første stalde blev opført omkring 57-58). 

Gødningsopbevaring var i kælder direkte  under spaltegulvet. De første stalde gav et rimeligt godt 

resultat, og den øgede omkostning til indretning af kælderen kunne stort set spares gennem mindre 

pladsforbrug i stierne, hvor rensegangen blev sparet.  

Der var ikke problemer med svinene, derimod var det ikke altid lige let, at få gødningen op af 

kælderen. Gødningen dannede svømmelag og svømmelaget var svært at håndtere, især hvis den 

tynde del af gødningen først var blevet pumpet op af kælderen. Der forsøgtes på mange måder at få 

den faste gødning op, f.eks. ved hjælp af en kornsnegl. Den virkede ret godt,  især hvis man undgik 

at fjerne den tynde del først.  Gadstrupstalden, som er vist på figur 46, var en af de første 
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stalde med spaltegulv i hele lejet og uden rensegang. Der var kælder under hele stalden, hvoraf en 

del anvendtes som ventilationskanal, medens resten var til gødningsopbevaring. Ventilations luften 

blev, af ventilatoren der var anbragt i kælderen, trukket ned gennem spalteåbningerne og derfra ud 

til det fri. Man søgte på den måde at hindre gødningslugt i stalden. Luftindtaget var gennem 

vægventiler på sædvanlig måde. 

Som det ofte går, når nye systemer tages i brug, opstår der problemer i de næste forsøg, måske fordi 

de næste brugere ikke med samme omhu anvender systemet, som de der var med til at udvikle det. 

For svinestaldenes vedkommende viste der sig efterhånden så store problemer med systemet, i form 

af at enkelte grise blev aggressive og bed haler på andre grise, og udviste andre lignende former for 

kannibalisme. Man forsøgte at komme ulempen til livs på mange måder, dels gennem forskellige 

tilskud til foderet (f.eks. fjermel). Der blev prøvet at skaffe grisene anden beskæftigelse ved 

ophængning af kæder, spande og andet de kunne lege med. Nogle steder hjalp det, andre steder 

ikke. Først da man begyndte at klippe halerne af de nyfødte grise, (samtidig med normal afklipning 

af tænderne), blev halebids problemet løst. 

Også andre problemer, som forgiftning med svovlbrinte der medførte massedødsfald blandt grisene, 

bevirkede at systemet i en periode gik ud af brug igen.  

Først på et senere tidspunkt da erfaringer omkring gyllehåndtering var blevet bedre, vendte systemet 

tilbage til svinestaldene, men nu uden gødningskælder.  

Først på et senere tidspunkt da erfaringer omkring gyllehåndtering var blevet bedre, vendte systemet 

tilbage til svinestaldene, men nu uden gødningskælder. I stedet anvendtes gødningskanaler hvorfra 

gødningen jævnligt tømtes ud, så produktion af giftige luftarter inde i stalden blev undgået. Det var 

på det tidspunkt, det viste sig at halebidproblemet stort set kan elimineres, når de yderste 2/3 af 

halen klippes bort. De problemer der opstod, med hensyn til at få gyllen til at flyde ud af kanalerne, 

er efterhånden  stort set løst. 
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Gylle i kvægstalde. 

I sidste halvdel af halvtredserne begyndte man at eksperimentere med anlæg til gylle i båsestalde. 

Det første anlæg var med riste og spalter. Der blev udført en ca 80 cm dyb kanal under grebningen 

og den bageste del af båsen. Ca 80 cm af båsens bageste del blev udført som et spaltegulv over 

kanalen. Spaltegulvsbjælkerne udførtes af ca 10 cm brede planker med et par cm mellemrum. På 

grebningens plads, ligeledes over kanalen, blev lagt en jernrist udført af 12-14 mm rundjern 

(kamstål) med 4 - 5 cm mellemrum, eller af 12 x 30 mm galvaniseret fladjern på højkant.  

Gødningen, der blev afsat på 

den bageste del af lejet eller på 

risten, faldt af sig selv, eller 

blev af køerne  trådt ned 

gennem spalterne til gød-

ningskanalen.  

For at få gødningen til at flyde 

ud af kanalen til lagertank, blev 

der installeret et vuggesystem 

af medbringere. Medbringerne 

blev med mellemrum sat i 

bevægelse i frem- og tilbagegående retning. Formålet var at blande fast gødning med ajle, så det hele 

blev flydende. Systemet virkede efter hensigten. Gødningen kunne løbe ud af stalden af sig selv, men 

det var noget besværligt at vedligeholde anlægget. Det viste sig imidlertid, at gødningen som regel 

blev ved at flyde ud af kanalen, selv når vuggesystemet var taget op af kanalen for reparation. 

Videre viste det sig at være en dårlig idé at anvende træ til spaltegulvsbjælker i den bageste del af 

lejet. Bjælkerne blev glatte og slimede så køerne fik svært ved at stå fast. Der blev kun bygget få 

anlæg af det system, som i øvrigt var patenteret. Men den flydende gødning i kostalde var opfundet.  

Systemet blev tilpasset med en kanalbredde, der var af samme størrelse som en almindelig 

grebningsbredde, og med en kanaldybde på fra 80 til 100 cm. Det viste sig at være bedst med 

vandret kanalbund, så den tynde del af gødningen ikke løb for hurtigt væk. Når den tynde del blev 

holdt tilbage, kunne den tykkere del også flyde med. Lidt problemer kunne der være med at få 

gødningen til at løbe ud, især når der blev anvendt meget tørt foder, eller der anvendtes strøelse i 

form af klippet halm eller savsmuld.  

Problemet blev løst, ved enten at forsyne kanalen med et 10-20 cm højt stemmebræt ved udløbet, 

eller anbringe et spjæld for enden af kanalen. Spjældet blev så trukket, når kanalen var fuld, 

hvorved al gyllen løb ud på en gang.  Stemmebrættet holdt så meget af den tynde gødning tilbage i 

kanalen, at den tykkere del af sig selv kunne flyde ovenpå og til tværkanal og forbeholder, hvorfra 

den blev pumpet til lagertank. 

I såvel løsdriftstalde til malkekvæg, som i ungdyrstalde med bokse, kom spaltegulvsystemet til som 

en nyskabelse. I begge staldtyper anvendtes betonbjælker til spaltegulve, og med gødningsopbevaring 

i kælder under spaltegulvsarealet. Som regel var kælderen så dyb, at den svarede til opbevaring af et 

årsproduktion af gødning. Staldsystemerne som sådan fungerede udmærket med hensyn til dyrenes 

færden og renholdelse. Her, som i så mange andre forhold, skulle der gå en tid, inden man lærte at 

håndtere gødningen. Et særligt problem opstod ind i mellem, især i ungdyrstaldene, når gødningen 

skulle fjernes fra kældrene. Det forholdsvis tørre foder, der ofte anvendtes til ungkreaturer, var 

tilbøjelig til at give tør gødning, som danner et ret tykt og solidt svømmelag på oversiden af gyllen. 

Det var ikke uden problemer at få svømmelaget brudt og blandet op med den tyndere del, der var i 
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bunden af kælderen. Den lange opholdstid i gyllekælderen kunne i visse situationer medføre 

ophobning af store gasmængder 

under svømmelaget, i sær 

svovlbrinte. Når svømmelaget ved 

begyndende omrøring blev brudt, 

kunne der i løbet af et øjeblik frigøres 

dødbringende gasmængder. I en 

række tilfælde har en del 

ungkreaturer måttet lade livet af den 

grund. Det er i de seneste år 

lykkedes at finde metoder til hånd-

tering af gyllen, som hindrer ulykker 

ved forgiftning. Først og fremmest 

ved at gyllekældrenes dybde gøres 

mindre, og at gyllen med jævne 

mellemrum sluses ud og pumpes til 

udendørs opbevaring, og navnlig at 

arbejdet med gylle foregår med respekt og forståelse for gødningsgasproblemet. 

 

 

GYLLEBEHOLDERE 
Fra starten blev de fleste udendørs gyllebeholdere udført af de lokale håndværkere. Halvdelen af 

beholderen blev gravet ned i jorden, fra 1,5 til 2 m, medens den anden halvdel var over jorden. De 

håndværksfremstillede gyllebeholdere blev opstillet af beton fundamentsblokke, eller specielle 

gyllebeholderblokke. Rigtigt udført og armeret, var blokbeholderne både billige og gode, men det 

krævede megen omhyggelighed at udføre dem korrekt. Anvendelsen af færdigblandet beton fra værk 

ødelagde imidlertid beholdernes renommé. Grunden var, at der skulle bruges et helt læs beton ad 

gangen. For at kunne bruge så meget beton på en gang, var det nødvendigt at opstille mange rækker 

blokke over hinanden samtidig. Tillige at anbringe armeringsjern mellem de løst opstillede blokke. 

Det viste sig næsten umuligt at sikre en god og tæt udstøbning, når betonen skulle hældes ind til 4 

m ned gennem blokkenes huller. Det skulle samtidigt sikres, at armeringen blev forsvarligt indstøbt 

og ikke blev flyttet. Selv med anvendelse af vibrator var det stort set en umulig opgave. 

Resultatet blev da også en række utætte og i værste fald sprængte beholdere, som havde til følge at 

typen blev forladt. I stedet blev der udviklet flere typer af præfabrikerede betonbeholdere udført af 

elementer i den fulde beholderhøjde. Efter opstilling af elementerne blev beholderen sammenspændt 

med udvendige spændbånd af specialstål. Miljølovens krav om større og flere gyllebeholdere fik flere 

til at gå ind i produktionen af beholder. Det skærpede konkurrencen men ikke ligefrem kvaliteten. 

En række uheld med sprængte beholdere bevirkede, at der blev oprettet en kontrolordning   (G.B.K.). 

(gødningsbeholder kontrollen)  til sikring af en rimelig kvalitet. 

De stramme miljøregler, der efterhånden blev indført, betød store udgifter til gødningsopbevaring. De 

høje omkostninger skyldtes ikke mindst, at lovgiverne ikke fra starten havde sat sig tilstrækkeligt 

ind i problemerne, hvilket medførte at kravene til opbevaringstidens længde efter hånden blev 

ændret fra nogle måneder, til slutteligt at ende med krav om et års opbevaringstid. Følgen af denne 

slingrekurs blev, at mange, der havde bygget til den lovbefalede opbevaringstid, måtte i gang igen og 

bygge yderligere beholdere, efter hånden som kravene skærpedes. Da det er mere bekosteligt f.eks at 
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bygge tre små beholdere med dertil hørende pumpe og omrøringssystemer end en stor beholder, 

betød det for mange en væsentlig større omkostning til gødningsopbevaring end egentligt nødvendigt. 

 

 

Figur 49 viser 2 beholdere, henholdsvis en blokbeholder og en elementbeholder. 

 

 
 

VENTILATION: 
I de ældre stalde med rafteloft foregik et stærkt luftskifte opad gennem loftets utætheder, gennem 

halmlaget på loftet og stråtaget til det fri. Disse stalde var uden tvivl sunde, men kolde om vinteren, 

da ventilationen steg stærkt med faldende temperaturer ude. Brandpolitiloven af 1927 med krav om 

tætte brandsikre lofter i alle nye bygninger satte en stopper for denne naturlige ventilation. 

Det betød, at der måtte findes på andre måder at ventilere på. En undersøgelse viste, at 

kulsyreindholdet CO2 i almindeligt anvendte bygninger ikke kan nå sundhedsfarlige koncentrationer. 

Derimod viste det sig, at være af betydning at holde staldluftens fugtighed nede på et passende 

niveau. Dels er dyrene lettere i stand til at regulere deres varmeafgivelse i relativ tør luft, dels vil 

fugtig luft, hvor den udsættes for afkøling, let udskille en del af sit vandindhold, hvilket i årenes løb 

kan få en betydelig indflydelse på bygningernes vedligeholdelsesomkostninger. 

Den første form for ventilationsanlæg bestod i, at der i begge sider af bygningen udførtes nogle 

mindre åbninger i ydervæggene umiddelbart under loftet. Vindpåvirkningen udefra medførte, at 

luften bevægede sig på tværs af stalden, ind i vindsiden og ud i læsiden (horisontal ventilation). 

Systemet viste sig lidet effektivt. 

Det var den vertikale ventilation, der blev den almindelige, hvor luftskiftet frembringes ved 

vægtfyldeforskellen mellem den varme luft i stalden og den kolde luft udenfor denne. I det vertikale 

system fjernes luften  fra stalden gennem skorstene, som regel af metal, træ eller mursten. Den 

friske luft tilføres stalden dels gennem dens naturlige utætheder, dels gennem særlige dertil 

indrettede regulerbare kanaler (vægventiler). I mildt vejr desuden gennem vinduerne. Endelig kom en 

del af den friske luft ind i stalden gennem bygningens naturlige utætheder ved døre, vinduer o.l. 
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Et af de første ventilationsystemer der kunne købes præfabrikeret, var "ROAR- B" systemet. Det 

bestod af en eller flere skorstene udført af galv. jernplade og med en speciel taghætte. Hætten havde 

til formål at øge luftbevægelsen op gennem skorstenen. Envidere af et antal vægventiler, der 

anbragtes i ydervæggene tæt ved loftet. Ventilerne skulle fordeles jævnt langs staldrummets 

ydervægge i hele staldens omkreds. Når blot indsugningen er jævnt fordelt, kan man anbringe 

skorstenen, hvor pladsforholdene tillader det. Få store skorstene virker fuldt ud lige så godt som 

mange mindre  og er billigere, hed det i anbefalingerne. Med en skorstenshøjde fra loft til top på 

omkring 5 m eller der over, ansås det at være passende med følgende skorstensareal i cm2 pr individ,  

(køer:150-190, svin:55-70, heste 170-210).  

Såvel skorstene som vægventiler blev forsynet med regulerbare spjælde, sådan at 

ventilationsmængden kunne afpasses efter det aktuelle behov. Behovet og anlæggets ydelse var jo 

forskelligt under forskellige klimatiske forhold og ved forskellig belægning i stalden. 

Dette ventilationsprincip i de anførte dimensioneringsnormer anvendtes i mange år. For at lette 

beregningen af den nødvendige ventilationsmængde til de forskellige dyrearter, blev der udarbejdet 

en tabel med de enkelte dyrs ventilationsbehov (varmeproduktion). Dyrene blev angivet i varme pro-

ducerende enheder (Vpe.) 

En Vpe. blev fastsat til den varmemængde, en ko producerer i en time (800 kcal/time), svarende til 

et areal på 200 cm2 til ventilationsskorstenen og 150 cm2 til vægventiler. 

Dyreart: Vpe. 

røde- og sortbrogede køer 1,0 

jerseykøer 0,8 

ungkreaturer 6-30 mdr. 0,5 

kalve 0-6 mdr. 0,2 

heste 0,8 

smågrise 0,05 

fedesvin 0,15 

goldsøer 0,20 

drægtig - diegivende søer 0,25 

 

Efterhånden som produktionsforholdene er blevet ændret, og der er opnået større tilvækst eller 

ydelse fra dyrene, er disse normer blevet ændret en del. 

Metalskorstene krævede isolering, hvor de passerede kolde rum for at undgå neddryppende 

kondensvand. Metalskorstenene var ret dyre, de blev mange steder erstattet af skorstene udført af 

forskellige materialer, som f.eks. firkantede skorstene af pudsede træbetonplader, eller runde 

skorstene af letbetonrør (brøndringe), de var billigere. Hvor skorstenene passerede loftsrum for 

opbevaring af stråafgrøder, skulle de være brandhæmmende, mindst svarende til et rafteloft med et 

lerlag. 

Byggeriets udvikling med større belægningsgrad, samme belægning sommer og vinter, lave 

bygninger med deraf følgende korte skorstene, stillede ændrede krav til ventilationsanlæggene. I sær 

gav sommerperioderne problemer, når der var så høje temperaturer ude, at luftens vægtfyldeforskel 

ude og inde ikke gav nogen nævneværdig, eller slet ingen trækkraft til transport af ventilationsluften. 

Den mekaniske ventilation, hvor der anbringes en el-drevet ventilator i skorstenen, kompenserede 

for den manglende opdrift i skorstenen. De første elventilatorer til staldventilation kom på markedet i 

første halvdel af halvtredserne. De blev først og fremmest anvendt i svinestalde, men senere også i 

kvægstalde hvor der anvendtes staldfodring til kvæg om sommeren. 
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Figur 50 viser dels et ventilationsanlæg af ROAR.B systemet, og et anlæg med El-ventilator i 

skorstenen. 

 
 

 

Den mekaniske ventilation havde, ud over at den kunne ventilere staldene i varme perioder, 

ydermere den fordel at driften kunne reguleres af en termostat. Den startede anlægget, når 

temperaturen i stalden oversteg et ønsket niveau, og stoppede ventilatoren når en passende lav 

temperatur var opnået. 

I princippet betød denne nye form for ventilation, at man forlod det gamle system, hvor formålet var 

at holde staldluften tør, til i stedet at regulere staldtemperaturen som første prioritet, og fugtigheden 

som anden prioritet. En automatisk regulering af ventilatorernes ydelse alene efter staldluftens 

fugtighed viste sig at give meget voldsomme ændringer på staldtemperaturen. 

Disse horisontale ventilationsanlæg var vanskelige at regulere hensigtsmæssigt. Det skyldtes, at 

anlægget virkede efter vægtfyldeprincippet. (Trykforskellen på luften ude og inde frembragt af bl.a 

temperaturforskellen, eller af en elektrisk ventilator). Den egentlige ventilation frembragtes ved, at 

udeluftens højere tryk fik luften til at bevæge sig ind gennem ventilerne, for at udligne det lavere tryk 

i stalden. Jo større trykforskel der er ude og inde, desto større lufthastighed bliver der gennem 

ventilerne. Der er 2 problemer forbundet hermed, 1. Vindpåvirkningen på bygningen, med tryk på 

vindsiden og sug i læsiden, kan have større virkning på ventilationsmængden, end det undertryk der 

er skabt af aftrækket, 2. Periodisk store lufthastigheder ( 4-5 m/sek eller mere) medfører i mange 

tilfælde træk i dyrenes opholdszone. 

Mere avancerede ventilationssystemer kom på markedet. F.eks. overtryksanlæg hvor luften blæstes 

ind i stalden gennem et kanalsystem. Luften kunne blæses ind de steder, hvor der ønskedes et 

luftskifte. Indblæsningsretningen kunne reguleres, sådan at de generende luftbevægelser ikke ramte 

dyrenes opholdszone. 

Andre anlæg, som ligetryksanlæg med hvilke der blæstes samme mængde luft ind i stalden, som der 

blæstes ud, kom på markedet. De krævede, at indblæsnings- og udblæsningsventilatorenes ydelse 

var nøje afpasset efter hinanden. De avancerede anlæg var dyre i drift, fordi såvel indblæsning som 

udblæsning krævede tilførsel af energi. Umiddelbart havde disse ligetryksanlæg den fordel, at de 

arbejdede med samme luftmængde hele tiden.  

De kunne indstilles, så luftfordelingen blev hensigtsmæssig og ikke ændredes af andre faktorer, som 

blæst og temperaturforskelle. Reguleringen af friskluftsmængden i ligetryksanlæggene skulle kunne 

reguleres efter det aktuelle ventilations behov. Det blev styret ved hjælp af  termostatstyrede spjælde, 
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der åbnede og lukkede efter behov. Samtidig med at spjældet f.eks. lukkede for en del af luften 

udefra, åbnede det for en tilsvarende mængde afgangs luft fra stalden, der blev recirkuleret. 

 
 

Figur 51 viser dels et ligetryksanlæg figur A og dels et kombineret indblæsnings og 

udblæsningsanlæg figur B. 

 

Spjældene var sådan indrettet, at den samlede mængde af frisk luft udefra og den recirkulerede luft 

indefra altid var den samme. 

Af andre anlæg, der fik en vis udbredelse, kan nævnes anlæggene med kombineret indblæsning og 

udblæsning. Anlægget består af en normal udblæsningsskorsten med ventilator, samt af 2 eller flere 

skorstene med ventilatorer til indblæsning af frisk luft. Ventilationssystemet arbejder kontinuerligt, 

og såvel den indblæste friskluftmængde, som den udblæste staldluftmængde reguleres med spjæld 

så, der altid ydes samme mængde luft bestående af frisk luft og staldluft. 

I de stærkt belagte stalde, især til smågrise, (klimastalde) opbyggedes ventilationssystemerne som 

egentlige klimaanlæg, hvor det var muligt også at tilføre varme til anlægget, og derved  opretholde en 

passende høj temperatur og styre såvel staldluftens temperatur som staldluftens fugtighed.   

STALDINDRETNING:. 
Staldindretningen har gennem de sidste 50 år ændret karakter og form på mange områder. Den har 

gennem hele perioden løbende skullet tilpasses en række ændrede vilkår på grund af bl.a.. 

1. Afvandringen af arbejdskraft fra landbruget. 

2. Den deraf følgende rationalisering (mekanisering, automatisering). 

3. Sammenlægning af bedrifter til større enheder. 

4. Sidst men ikke mindst specialisering med en hovedproduktion på hver ejendom (f.x  

planteavl, mælkeproduktion, svineproduktion og fjerkræproduktion e.l.).se tabel 3.  

Det var forhold, som  stillede store krav til planlæggerne, når nye systemer og metoder skulle 

udformes og passes ind i eller sammen med allerede eksisterende anlæg. Planlæggerne, som i stor 

udstrækning har været bygningskonsulenter, har vist stor opfindsomhed og kreativitet under denne 

udvikling. Selv om ikke alle byggerier blev planlagt af bygningskonsulenter, er der næppe tvivl om, at 

deres arbejde gennem nabovirkningen har sat sit præg på langt det meste landbrugsbyggeri i hele 

perioden. Opgaverne har ofte været meget bundet af bestående forhold på de enkelte ejendomme.  

Bortset fra genopbygning efter brande har det været yderst sjældent, at et nyt produktionsapparat 

har kunnet opføres helt fra bunden, uden at der på en eller anden måde skulle tages hensyn til 

bestående anlæg. 

Nyskabelserne har været så forskellige på de enkelte produktionsområder, at områderne 

nødvendigvis må betragtes hver for sig. 
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FÆLLES STALDE 
Fællesstalde med både svin og kreaturer i samme staldrum var meget almindelig anvendt helt frem 

til først i tresserne, i sær på de mindre og middelstore brug. Umiddelbart havde fællesstalden den 

fordel, at der om sommeren hvor køerne var på græs, blev et stort staldvolumen til rådighed for 

svineafdelingen. Staldklimaet blev derved nemmere at holde på et rimeligt niveau. Til gengæld kunne 

temperaturen bedre holdes oppe om vinteren, når stalden var fuld belagt. En ulempe var det dog, at 

køernes store varme- og fugtproduktion, i f.eks. den ene side af stalden, var tilbøjelig til at give 

væsentlige fugtproblemer i den anden side af stalden, hvor svinene opholdt sig, fordi 

varmeproduktionen var mindre der.  

Efterhånden som forholdene ændrede sig, blev det mere almindeligt at opdele staldene efter 

husdyrart.   

De tidligere bygninger var brændt i 1959. Før var der 2 bygninger, en lade og en længe med stald i 

den ene ende og stuehus i den anden. Det var en typisk hedegård, hvor der hen ad vejen var opdyrke 

flere arealer. Der var før branden udpræget pladsmangel i de gamle bygninger. Branden i 1959 gav 

mulighed for at få bygget en tidssvarende gård. Selv om der var tab ved branden, viste det sig dog på 

længere sigt at det ikke var den store ulykke, men der måtte skydes lidt flere penge til ud over 

skadeserstatningen. 

Sammen med skitseforslaget blev givet følgende bemærkninger: 

Det ses på planen, at mælkerummet (kølerummet) ligger midt mellem ko- og svinestald. Der er ingen 

transport af mælk. Mælken afhældes i mælkerummet og løber derfra ind i en mælkevogn anbragt i 

svinestalden. Foderrummet er anbragt med adgang til såvel ko- som svinestald, og over rummet findes 

kornsilo. Den, ved svinestalden viste silo, er til kogte kartofler eller roer, og siloen med adgang til 

kostalden er til ensilage. Der er mulighed for at udføre endnu en silo ved modsatte hjørne af 

roerummet. Her er foreløbig boksplads, men også med mulighed for at anbringe 2 heste. Fra stuehuset 

har husmoderen let adgang til hønsehuset, og i hjørnet, mellem cykelrum og hønsehus er kyllingehus. 

Hjørnet mellem de 3 bygninger er lukket på 3 sider, og der er let adgang fra stuehuset til cykler og 

bilgarage. Alle soveværelser og værelser til gårdens folk er i loftsetagen, men med særskilt adgang for 

karlene.  

Det var,  som det ses af beskrivelsen, nogle landmænd der havde fundet ud af at hvis de fremover 

ville have medhjælpere, var det nødvendigt at give dem rimelige boligforhold. 

Af bl.a.følgende grunde blev det mere almindeligt, også i de mindre brug, at dele staldene op efter 

husdyrart: 

1. Hygiejniske, 

2. Klimatiske, 

3. Mekaniseringsmæssige,  

4. Den mekaniske ventilation (med elventilatorer som indførtes i første del af halvtredserne 

muliggjorde en bedre styring af staldklimaet).  

Den begyndende mekanisering af staldarbejdet, nødvendiggjort af den mindre arbejdskraft der var til 

rådighed, bevirkede at der måtte tages mere hensyn til de mekaniske anlæg ved indretningen.  

Mekanisk udmugning stillede krav om lige rensegange anbragt sådan i forhold til møddingspladsen, 

at transporten kunne foregå i rette linier frem til møddingen.  

De større fodervogne stillede krav om mindre stigninger til og fra fodergangene. Hængebaner til 

fremføring af foder kom i karambolage med rørmalkningsanlæggenes rørføring. Det viste sig 

vanskeligt f.eks., at anvende mekaniske udmugningsanlæg på samme måde i kostalde som i 

svinestalde. 
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Figur 52 viser det endelige skitseforslag til en ny gård. 
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STALDE TIL KVÆG. 

Bindestalde. 
Bindestalden til kvæg har i princippet ikke ændret sig gennem årene. Køerne bliver fortsat fikseret i 

en bås ved hjælp af et bindsel. Båsen har en krybbe (foderbord), hvor der tildeles foder, og  en 

grebning (gødningskanal) hvor der afsættes gødning. Der imellem båsen (lejet) hvor koen er henvist 

til at stå eller ligge. Dog ligner bindestalden for 50 år siden meget lidt den bindestald, der anvendes i 

dag. 

Den gamle bindestald havde høj fodergang 

(i mindre brug ingen fodergang). En dyb 

krybbe med bund af glaserede lerrør, ofte 

et 1/3 rør. Ind mod fodergangen var den 

forsynet med en ca 10 cm bred 

klinkebelagt kant, (hældning ca 45o) for at 

koen skulle få en god anlægsflade til at 

æde roer i mod. Bæslingerne (båse-

skillerum) var af træ, i bagenden fæstnet 

til loftstolperne og foran til et forværk af 

rafter, lægter eller rør. Bindslet bestod af 

en ca 40 cm lang rendestage fæstnet til 

bæslingen.  

Heri en ring og et stykke reb eller kæde der 

fæstnedes om koens hals. Typisk var det, 

at alt inventaret var fremstillet af de lokale 

håndværkere, smed og tømrer. 

 

     Figur 53 viser tværsnittet i kobåsen, som den blev  

     udført i 1916  på Ladelund Landbrugs- og mejeriskole. 

 

Sammenlignet med båsen  der er vist på figur 25 (fra 1947), er der ikke sket nogen større ændring i 

de 30 år. 

Bindselfremstilling var noget af det første inventar, der efterhånden blev præfabrikeret. Bindslerne 

blev fremstillet af nogle få, initiativrige smede ofte udviklet og udformet i samarbejde med den sted-

lige bygningskonsulent. 

Med de fabriksfremstillede bindsler forsvandt de tunge tætte båseskillerum, men det var nok så 

væsentligt, at bindselopbygningen gjorde det muligt at fjerne det tunge og tætte forværk, der ofte var 

i vejen, når der blev fodret, og når krybberne skulle fejes. 

Der kom mange typer bindsler på markedet, men interessen samlede sig hurtigt om de tre typer: 

1. Kædebindsler. 

2. Fjederstålsbindsler (stangbindsler) 

3. Asketræsbindsler. 

4. Senere kom også Vendsysselbindslet til. 
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De to først nævnte blev i en lang periode de mest 

anvendte. Især nok fordi de øverste rør i 

bindselsystemet også blev brugt til fremføring af 

vand til selvvandingskummer, og i nogle tilfælde 

tillige som vacuumrør til malkeanlægget. 

 

 

 

 

 

 

 

De tre af typerne blev oftest udført 

således, at en hel række bindsler kunne  

åbnes med et enkelt håndtag. Det kunne 

man ikke med asketræsbindslet. 

Bindseltyperne fremgår af figurerne 

54,55,56 og 57. 

Rationalisering af foderarbejdet var en 

nødvendighed. Det betød ændring af 

staldprofilerne til stalde med lave 

foderborde, hvor krybbebunden var flad 

og kun et par cm under fodergangsniveau.  

 

 

De lave foderborde var b.la. muliggjort af, at 

drikkevand kunne optages fra drikkekummer, så der 

ikke skulle vandes i krybberne. Vandet blev ført frem 

til drikkekarrene gennem rørledninger. Rørledningen 

kunne være en del af bindselsystemet. 

 

 

 

Drikkekarrene var forsynet med ventiler, som 

dyrene selv kunne åbne, når de ville have 

vand. Også  mekanisering i roerummet, hvor 

roerne blev snittet, muliggjorde de lave 

foderborde, fordi køerne kunne æde roerne, 

uden at de trillede væk som de trillede væk 

som hele roer var tilbøjelige til. Visse 

problemer var der med den nye form for 

foderborde, først og fremmest frembragt af den øgede anvendelse af surt foder (ensilage). Beton i 
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bunden af krybbe og på foderbord var ikke tilstrækkelig modstandsdygtig overfor syren i foderet. Det 

blev nødvendigt at anvende et mere syrebestandigt materiale nærmest foderbordskanten ind mod 

båsen, (klinker, glaserede materialer, plast o.l.) 

Udmugning var en anden meget krævende arbejdsfunktion i kostalde. Det blev den mekaniske 

udmugning og ristestalde, der blev løsningen på dette problem.  De mekaniske anlæg betød ikke 

nogen ændring af båsens udformning med grebning og med ajleafløb gennem riste. Der blev støbtes 

nogle beslag ned i grebningsbunden til at styre det mekaniske anlæg. Derimod var det nødvendigt at 

afsætte plads til trækstationer, transportør underføringer o.l.. Anvendelsen af ristesystemet medførte 

derimod væsentlige ændringer. De medførte en yderligere reduktion af højdeforskelle på 

gangarealerne. Lejearealets bagkant blev kun holdt et par cm over risten, og baggang og rist var som 

regel i samme højde. I princippet var ristestalden blot en båsestald med en dyb grebning, (80 cm 

eller mere). For at undgå at mennesker og dyr skulle falde ned i den dybe kanal, blev den 

overdækket med en rist. Denne skulle være tilpas åben til, at gødningen frit kunne falde mellem 

ristestængerne og ned i kanalen, men også tæt nok til at køerne ikke kunne få klovene i klemme 

mellem stængerne. Ristesystemet indebar, at der kun kunne anvendes begrænsede mængder 

strøelse i form af kortklippet halm, savsmuld, høvlspåner o.l.. Træprodukterne kan ikke siges at 

have været nogen gevinst for den flydende staldgødning, hverken gødningsmæssigt eller 

opbevaringsmæssigt. Savsmuld gik efter kort tid til bunds i gødningsbeholderen, hvorfra den var ret 

vanskelig at fjerne igen. Den manglende strøelse gav i en del besætninger problemer med hensyn til 

dyrenes klove, men kunne også medføre trykskader på dyrenes lemmer med betændelse til følge. Der 

blev udført en del eksperimenter med forskellige lejebelægninger, som asfalt, forskellige 

bitumenprodukter og forskellige måttesystemer. Gummimåtter med et mønster, som kunne hindre 

hudsvidninger på køerne, hørte til de 

bedre lejematerialer. De var ret dyre og 

kunne blive temmelig glatte, når de 

blev våde, f.eks under en kælvning. 

Endelig var der malkningen, hvor der 

skulle tages hensyn til rørføring, mæl-

kerumsplacering m.m. men egentlig 

indflydelse på staldudformningen fik 

malkearbejdet ikke. Dog det var en 

stærk medvirken til indførelse af helt 

nye staldsystemer, løsdriftstalden.  

 

 

 

Figur 58 viser et tværsnit i kobåse. A. 

med højt foderbord, B. med lavt 

foderbord. C. med lavt foderbord og 

riste over grebning. D viser ungdyrbåse 

med fælles grebning overdækket med 

riste. 
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Ungkreaturer (opdræt) 

Frem til omkring sidste halvdel af halvtredserne var det almindeligt, at opdræt og ungkreaturer var 

opstaldet i båsestalde. Båsenes udformning og opbin-dingssystemer, samt udmugningssystemer

  

fulgte i det store og hele de samme systemer, som anvendtes i kostaldene. Ungdyrstalden var en 

integreret del af kostalden.  

 

Småkalvene var dog som regel anbragt i bokse den første tid efter fødslen. Kalveboksenes placering 

var i reglen nær mælkerummet, hvor der var kort vej at bære den mælk, kalvene skulle have. Det var 

ikke altid en lige heldig placering. Her fandtes jo ofte døren til det fri og til stalden. Resultatet kunne 

blive et koldt og fugtigt hjørne til småkalvene, jo ikke de bedste livsbetingelser for en start på til-

værelsen. 

 

Figur 59 viser en hensigtsmæssig kalveboks. 

Bygningskonsulenterne var 

tidligt opmærksom på disse 

problemer, og søgte hvor de 

var med til at planlægge 

byggeriet, i højere grad at til-

godese kalvene gennem bedre 

placering af boksene. Men 

også ved at udforme mere 

hensigtsmæssige bokse, hvor 

kalvene dels kunne opnå et 

lunt leje skærmet mod træk, 

og hvor foderet kunne tilføres 

mere hygiejnisk i krybber 

(drikkeskåle), anbragt så de 

var lette at rengøre. 

 

Ristestalden blev også anvendt til ungkreaturer især til opdræt. For at spare plads blev staldene 

noglen steder udført sådan, at to rækker dyr var fælles om en ristekanal. Herved sparedes 

baggangen mellem dyrene. Der foregik jo kun minimalt arbejde bag ved ungdyrene, når der ikke 

skulle muges ud og mange gange heller ikke strøs.  

Figur 58 D. viser ungdyrbåse med fælles rist. 

Tyrekalvenes anatomiske udformning var og er et problem i båsestalde, hvor de afsætter urin midt 

på lejearealet. 

Problemet var måske den egentlige årsag til, at der blev indrettet fælles bokse til flere dyr i hver 

boks. Ungdyrene kom med andre ord også til at gå i en form for løsdriftstalde. 

 

LØSDRIFTSTALDE 
Nogle bygningskonsulenter var på studierejse til U.S.A i 1953 for at studere amerikansk 

landbrugsbyggeri. Her så de bl.a.løsdriftstalde til malkekvæg. Det gav inspiration til at videreudvikle 

og tilpasse dette nye system til danske forhold. 
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Løsdriftstalden, som den fandtes i U.S.A., havde en række indlysende fordele. Den kunne indrettes i 

billige, uisolerede bygninger. Anvendelsen af dybstrøelse, der kun blev renset ud af stalden een gang 

om året, gav det nødvendige varmetilskud i opholdsrummet. Fodringen kunne foregå centralt ved et 

foderbord, hvor køerne selv bevægede sig hen til foderet og optog den mængde, de havde lyst til. 

Malkningen foregik centralt i en malkestald, hvor køerne selv kom  og gik, sådan at malkeren kunne 

koncentrere sig om det væsentlige at malke køerne. Malkestalden indrettedes således, at malkeren 

stod i en malkegrav i passende højde i forhold til det arbejde, der skulle udføres. 

Endelig kunne køerne bevæge sig frit inden for staldanlægget. De kunne opholde sig ude i 

løbegården, inde på hvilearealet eller i foderstalden. Disse første løsdriftstalde bestod af 4 afdelinger.  

1. Hvilestald med dybstrøelse (halm). 

2. Foderstald hvor alt foder tildeltes. 

3. Malkestald hvor der kun var malkearbejdet at koncentrere sig om. 

4. Løbegård med fast bund (beton) hvor køerne kunne opholde sig, når de ønskede at være 

ude. 

Med lidt snilde kunne løbegården tillige bruges som foderplads og som opsamlingsplads, hvor køerne 

samledes før malkningen. 

Løsdriftsystemet var nydt og uprøvet her i landet. Det varede da også lidt, inden der var nogen, som 

turde give sig i kast med systemet. Systemet var også taget i brug få steder i Sverige, endda i 

områder hvor vintertemperaturerne er væsentlig lavere end her i landet. Der var jo ikke så langt til 

Sverige, hvor interesserede med egne  øjne kunne se systemet. Det hjalp lidt med til at komme igang.  

 

I argumentationen for løsdriftsystemet anførtes at fordelene ved løsdriftstalden var: 

1. Billigere bygninger. 

2. Stærkt reduceret arbejdsforbrug. 

3. Lettere og behageligere at arbejde i. 

4. Køernes frihed til at bevæge sig omkring og vælge om de ville være ude eller inde, undtagen 

i malkestalden. 

5. Mere hygiejnisk malkning. 

6. Sundere dyr og bedre reproduktion. 

7. Ingen overgangsproblemer fra sommer til vinterfodring. 

Ulemperne var: 

1. Der kunne ikke gennemføres  individuel fodring. 

2. Halmforbruget til dybstrøelse var ret stort. 

3. Lidt større grovfoderforbrug. 

4. En del af gødningen blev afsat i løbegård og på opsamlingsplads. Det medførte visse 

problemer med opbevaring af denne del af gødningen. Den var for tynd til at opbevare  på 

mødding og for tyk til at kunne opbevares som ajle. 

5. I vintre med hård frost frøs gødningen fast til underlaget på gangarealer og i løbegård. 

 Videre kunne det knibe at holde drikkevandssystemet frostfrit. 

 

 

Her ud over viste det sig at: 

6. Fodring med vådt foder (roer og roetopensilage) gav problemer i hvilestalden, hvor den våde 

gødning  krævede meget store mængder strøelse, for at holde gødningsmåtten i orden (så 

den ikke blev trådt op). 
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7. Roefodring lod sig vanskeligt gennemføre ad. lib., fordi køerne  hellere optog roefoder end 
 ensilage og andre stråafgrøder. 
De første løsdriftstalde af dybstrøelsestypen  blev opført i den sidste halvdel af halvtredserne. Der 

anvendes stadig nogle stalde af typen. Videre er dybstrøelsesstalde til kødkvæg ret almindelige, oftest 

indrettet i ældre bygninger der er blevet tilovers på grund af omlægning i landbruget. 

 

Det viste sig, at man ikke blot kunne overføre et amerikansk system til danske forhold. 

Løsdriftsystemet viste sig imidlertid levedygtigt især til de lidt større besætninger, selv om det aldrig 

har fået den helt store udbredelse. Her til har der været mange årsager. Det har ikke været nok, at 

der kunne bygges billigt, og at sundhedstilstanden, reproduktionen m.m. i besætningen har været 

fuldt på højde med, om ikke bedre end i bindestalden. For staldpersonalet har det nok spillet ind, at 

bindestaldens lune hygge ikke kunne opleves på samme måde i løsdriftsystemet. Staldene var 

uisolerede og derfor kolde i vinterperioden. Når der anvendtes den rigtige strøelsesmængde (ca 4 kg 

halm pr. dag pr dyr), gav gødningsmåtten sjældent problemer, og den gav det nødvendige 

varmetilskud til dyrene (op til 30-35o i gødningsmåtten). Den varme kom ikke staldpersonalet til 

gode. Yderligere måtte der ventileres kraftigt for at undgå kondensdannelse og dryp fra taget. Blev 

der anvendt for lidt strøelse, kunne måtten blive trådt op, og da var det svært at få styr på 

dybstrøelsen igen. Det var imidlertid ikke nær al gødning, der faldt i dybstrøelsen. 

Figur 60 viser en af de første løsdriftstalde, der blev opført.  

En stor del faldt på foderplads, opsamlingsplads og i løbegård. Her var der ingen strøelse til at 

absorbere fugten. Resultatet blev en ret tyndtflydende gødningsmase, der helst skulle fjernes hver 

dag og skrabes til opbevaringsstedet. Skrabningen blev oftest foretaget med traktor forsynet med et 

docerblad e.l. Herved var problemet imidlertid ikke løst, den tynde  gødning kunne ikke opbevares på 

mødding, og den var for tyk til at kunne opbevares i ajlebeholder. I frostperioder var gødningen 

tilbøjelig til at fryse fast på underlaget, hvorfra det vanskeligt lod sig fjerne. Vanding af dyrene kunne 

også give problemer i frostperioder, hvor vandet i vandledninger og drikkekar frøs til is. 

Den individuelle fodring blev klaret ved at tilføre kraftfoderet i malkestalden, hvor foderet pr automat 

kunne tilføres til den enkelte ko efter behov, og optages under malkningen. Foderstakit på 
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foderbordet, enten som fanggitter eller som adskillelse med kirkestole, gav en rimelig god mulighed 

for at styre grovfoder tildelingen.  

SENGESTALDE 
En videre udvikling af løsdriftsystemet blev sengestalden. Med den forsøgtes at kombinere 

bindestaldens fordele, (Båse med strøelse, det lune staldklima i den isolerede stald, mulighed for 

regulering af klimaet m.m.), med løsdriftstaldens mindre arbejdsforbrug og dyrenes større 

bevægelsesfrihed. 

Endvidere løsdriftstaldens hygiejniske malkning, (mere intensiv og bedre styret malkning, mindre 

arbejde med rengøring m.m.). Også det mindre strøelsesforbug, sammenlignet med 

dybstrøelsesstalden, var med i overvejelserne.  

Figur 61 viser princippet i en sengestald med henholdsvis spaltegulv og deltaskraber. 

Sengestalden medførte ret mange eksperimenter før båsen og båseinventaret fandt sin rigtige 

udformning. 

Som gangarealer og arealer, hvor køerne færdedes, anvendtes enten faste gulve, hvorfra gødningen 

daglig skrabtes til gyllebeholder, eller i de fleste tilfælde spaltegulve med gødningsopbevaring i 

kælder under gulvet. 

Fodringen i sengestalden kunne foregå individuelt, når kraftfoderet tildetes i malkestalden, og 

grovfoderet tildeltes fra foderbord med fanggitter, hvor køerne fikseredes under optagelse af 

grundfoderet. Ved anvendelse af foderbord med fanggitter kunne fodringen tilrettelægges og foderet 

bringes frem til foderbordet, når der var tid til det.  

Køerne fik først adgang til foderet, når fanggitret åbnedes, her låste de sig selv fast og blev først løst 

igen, når fodermesteren ønskede det. Det gav en vis sikkerhed for, at også besætningens svageste 

køer fik deres tildelte mængde af grundfoderet. Adskillelsen mellem foderbord og dyrenes op-
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holdsareal gjorde det muligt, at foderet kunne køres til, og aflæsses på foderbordet. F.eks. med en 

traktortrukket aflæsservogn uden at dyrene generede arbejdet. 

I enkelte avancerede stalde har man forsøgt sig med kraftfoder tildeling gennem foderautomater, der 

er transponterstyret, sådan at koen, der går til foderautomaten, får tilført nøjagtig den fodermængde, 

dens transponter er kodet til. Transponteren bæres i en rem (kæde) hængt om halsen på koen. 

Det større areal pr dyr i besætningen, (individuel bås, foderplads, opsamlingsplads, malkestald, og i 

mellem også løbegård), har forøget byggeomkostningerne sammenlignet med dybstrøelsestalden,- 

ikke mindst når sengestalden ønskedes isoleret for at være behagelig varm at arbejde i. I mange 

tilfælde bliver sengestalden derfor dyrere end den almindelige bindestald. 

Figur 62 viser et udsnit af en sengestald med 2 rækker sengebåse til køer og en række bokse til  

ungkreaturer. Kalveboksene er løse enheder, afpasset sådan, at der er plads til 6 bokse i en  

ungdyrboks. Ungdyrboksens forværk fjernes, inden kalveboksene sættes ind. De løse kalvebokse kan 

placeres sådan i stalden, at der er store dyr (god varmeproduktion) omkring boksene. 

Den viste stald er med spaltegulv i såvel bokse som på foderplads, endvidere på gange mellem båse 

og på opsamlingsplads.   

FODERSENGESTALDE 
Forsøget på at billiggøre sengestalden ved at spare foderafdelingen førte til udvikling af 

fodersengestalden. Denne blev som sengestalden udført med båse, en til hver ko. I stedet for 

foderafdeling blev sengebåsene udført med krybbe og foderbord som i en båsestald. Det var så 

meningen, at køerne skulle kunne fodres individuelt, medens de opholdt sig i deres egen bås, men 

uden at være bundet kun fikseret af båseskillerummene og båsens forværk ud mod foderbordet. 

Systemet fik aldrig den store udbredelse, nok først og fremmest fordi det var vanskeligt at holde 

sengebåsene rene, når køerne også skulle stå i båsen og optage foder. Køerne gik for langt frem i 

båsen under foderoptagelsen og afsatte gødning samtidig. Resultatet heraf var gødningsafsætning i 

den bageste ende af båsen. 

Et andet problem i fodersengestalden var et større foderspild. Køerne var tilbøjelige til at trække fo-

deret (især stråfoder og ensilage) ned på lejet. En høj krybbekant kunne i nogen grad formindske 

spildet, kanten var så til gengæld i vejen, når koen lå ned, og når den skulle rejse sig.  
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Der blev i nogle stalde anvendt ca 30-40 cm høje gummikrybbekanter mellem bås og foder bord, det 

hjalp en del. Generelt kan vel siges om staldtyben, at man var tilbage ved båsestalden, blot med den 

undtagelse at køerne ikke var bundet i båsen, og at malkningen foregik i en malkestald. 

 

Figur 63 viser tværsnit i en fodersengebås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALKESTALDE 
Den specielle malkestald må nok anses for at være den største gevinst ved løsdriftsystemet. Også på 

det område blev der udvist megen aktivitet på udviklingsområdet. Malkemaskinfabrikanterne var 

stærkt inde i billedet på området, i sær omkring mælkens behandling på vejen fra ko til mælketank. 

Af betydning for byggeriet skete der efterhånden en vis standardisering af malkestaldens 

bygningsmæssige udformning, i sær omkring malkegrav, malkebåse, afløbsforhold og valget af ren-

gøringsvenlige overfladebehandlinger. 

En typisk malkestald var sildebensstalden med 2 rækker malkebåse, en på hver side af malkeren, og 

hvor en række køer skiftedes ud ad gangen. Medens den ene række blev malket, blev de malkede 

køer i den anden række lukket ud. Nye køer blev lukket ind og blev forberedt til malkning og fik 

tildelt kraftfoder. Malkesættene kunne så flyttes fra den færdigmalkede række til den anden lige 

forberedte række. Maskinsættet blev på den måde udnyttet optimalt.  

Som det var tilfældet i båsestalden, blev malkestaldens malkesæt også videreudviklet med 

automatisk udtagning af mælkeprøver og automatisk aftagning af malkesættet. Den automatiske 

aftagning krævede dog et maskinsæt til hver bås.  

Den automatiske udtagning af mælkeprøver og registrering af mælkemængden bevirkede, at der 

kunne foretages samme kontrolarbejde i løsdriftsystemet som i bindestalden. Netop den manglende 

kontrol og brug af kontrolassistent havde været et af de tungtvejende argumenter mod løs-

driftstalden. 

Figur 64 viser en sildebens malkestald, nok den mest anvendte type.  
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Af andre typer malkestalde kan nævnes 

tandemstalden, hvor køerne stod parallelt med 

malkeren. Den var især anvendt i mindre stalde, 

hvor det ikke var nødvendigt at malke så mange 

køer ad gangen. Endelig var der de runde 

malkestalde, der fik nogen udbredelse i de helt 

store besætninger.  

Her stod køerne efter hinanden som i 

tandemstalden. Der var mange køer i sådan en 

stald op til 12-14 stk. Den runde platform, som 

køerne stod på, drejede langsomt rundt forbi 

malkeren, som kunne stå på samme sted under 

malkeprocessen. Fra sin plads kunne han tildele 

kraftfoder, forberede koen, kontrollere yver og 

sætte malkesættet på. Koen fortsatte så turen 

rundt, medens den åd kraftfoder og blev malket, 

fik malkesættet taget af for slutteligt at blive lukket 

ud af systemet. 
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UNGDYR I LØSDRIFT 
Bokse til opdræt og ungkreaturer blev 

efterhånden almindelig. Det var især 

bokse med spaltegulv afskærmet på de tre 

sider og med den fjerde side ud mod 

fodergangen med foderbord. Der 

anvendtes spaltegulve af betonbjælker i 

hele lejet. Systemet gav renere dyr, selv 

om der ikke anvendtes nogen form for str-

øelse på spaltegulvet. 

Adskillelsen mellem boks og fodergang 

udførtes som et foderstakit. Fra starten 

anvendtes mest kirkestolsprincippet.  

Adskillelsen mellem boks og fodergang 

udførtes som et foderstakit. Fra starten 

anvendtes mest kirkestolsprincippet.  

Navnet kirkestol opstod hos en landmand, 

der havde bygget sig sådan en stald med 

to rækker bokse, og dermed også med to 

rækker foderstakitter, en på hver side af 

fodergangen. Landmanden bemærkede, at 

besøgende, der kom ind i stalden for at se 

det nye og utraditionelle staldsystem, tog 

hatten af. En forespørgsel afslørede at det var fordi fodergangen med foderstakittet lignede 

midtergangen i kirken med gavlene af kirkestole vendt ud mod gangen.  

Kirkestole 

Senere blev der anvendt mange andre former for foderstakit, f.eks. fanggitre, hvor dyrene kunne 

holdes fast under fodringen, og navnlig afskæres fra foderbordet, medens der blev delt foder ud. 

Figur 66 viser fangitter, der anvendes som foderstakit, såvel i løsdriftstalde til køer som i ungdyrenes 

spaltegulvsbokse. 

I forsøget på at give dyrene et lidt behageligere leje end 

spaltegulv, blev der udført bokse med sengebåse i den 

ene side. Det var dog en dyrere løsning, fordi der 

skulle bruges mere plads. Der krævedes også en 

større arbejdsinsats til pasning, så udbredelsen blev 

ret begrænset.  
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SVINESTALDE 
Svinestaldene var, som tidligere omtalt omkring 1945, ofte en integreret del af staldsystemet, altså i 

samme staldrum som køer og opdræt. Farestierne var som regel uden rensegang men ret store 

omkring 3 x 3 m. En del af lejet (et skråt hjørne) var afskærmet som plads til smågrisene. Man havde 

den opfattelse, at en so med grise helst ville ligge på det laveste sted i stien. For at undgå at hun 

lagde sig i gødning og ajle blev der anbragt 2 ajleafløb i stien, et i det fjerneste hjørne fra smågrisenes 

plads, og et umiddelbart udenfor smågriseafskærmningen (næsten midt i stien). De fleste søer 

forstod tilsyneladende ideen. De lagde sig over risten nærved grisene  og afsatte gødningen ved 

afløbet i hjørnet af stien. På den måde holdtes soens leje tør. (figur 68 A) 

De fleste slagtesvinestier udførtes med rensegang. Lidt afhængig af staldbredden placeredes 

rensegangen i bagenden af stien, ellers i mellem to stier og i stiens halve dybde. Lågen vendte så ud 

mod kreaturernes baggang. 

En normal størrelse på slagtesvinestier var med en lejedybde på 2 m, en rensegangsbreddde på 1,20 

m. Bredden af stien afpasset sådan at der kunne blive 30 cm krybbe til hver gris i stien. De blandede 

stalde blev på en del brugssteder stadig anvendt ved en del nybyggerier og ombygninger helt frem til 

omkring 1960. Men dels af hygiejniske grunde og dels på grund af den begyndende rationalisering og 

mekanisering af staldarbejdet forlod man efterhånden systemet. 

 

Opdeling: 

Fra at være en integreret del af en fælles stald begyndte man i sidste halvdel af fyrrerne på nogle 

brug (selv de mindre), efterhånden at indrette svinestalden i selvstændige staldafdelinger. I 2- eller 

3rækkede stalde, f.eks. med 2 rækker slagtesvinestier og en række med farestier og stier til drægtige 

søer.  
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Om det nu var den begyndende degenerering af den danske landracegris, eller det manglende 

kendskab til- og håndtering af det øgede smittetryk, der opstod med større besætninger. Nok er det, 

der opstod større og større problemer med luftvejssygdomme, diarreproblemer o. l..  Problemer som 

man i hovedsagen tilskrev staldklimaet, varmeisoleringen, smittespredning gennem udmugning 

m.m.. Problemer som af mange blev betragtet som staldbetingede, og som man søgte at løse ved 

anvendelse af nye stiformer, ændrede udrensningssystemer, og ændrede ventilationssystemer o.s.v. 

Det gav sig tillige udslag i, at staldene blev opdelt i: 

 Drægtighedstalde, med løbeafdeling. 

 Farestalde. 

 Smågrisestalde. 

 Slagtesvinestalde.  

  

Men også den større sikkerhed i afsætningsleddet, der blev opnået ved Danmarks indtræden i 

fællesmarkedet, gennem sikrede mindstepriser, var en afgørende medvirken til den øgede 

specialisering og forøgelse af besætningsstørrelserne. 

Indretningsformen blev også påvirket af de stigende byggeomkostninger og fokusering på huslejens 

andel af produktionsomkostningerne. Det var især fordi man begyndte at beregne dækningsbidrag 

på staldarealet, og ikke som tidligere på det enkelte individ. Resultatet heraf blev en stadig stigende 

belægningsgrad, og dermed mindre  plads til det enkelte dyr i besætningen. 

Dette, sammen med overgangen fra pladsfremstillet inventar (direkte på byggepladsen) til 

fabrikksfremstillet, har givet sig udslag i en lang række former af stityper, gulvkonstruktioner, ud-

mugningssystemer, fodringsdanlæg m.m.. Næsten enhver smed med respekt for sig selv opfandt og 

solgte sin egen type svinestaldsinventar. Der eksperimenteres  stadigvæk med stiinventaret. 

Efterhånden er der dog kun få fabrikker tilbage. 

Den veterinære side af svineproduktionens problemer blev i en lang tid i det store og hele 

koncentreret om at udbedre skaden, når den var sket, (kurere syge dyr eller sende dem til 

destruktion), medens det forebyggende arbejde i det væsentlige blev overset. Med den stigende 

koncentration af svin i besætningen steg også sygdoms problemerne efterhånden voldsomt. 

Problemet søgtes løst ad 2 veje.  

1. den artige. 

2. den uartige. 

Den officielle ( den artige) metode gik ud på at beskytte og anvende den højt berømmede dan- 

ske landracegris, som så mange forskere og ledende svineavlere havde brugt så mange kræf- 

ter på at frembringe. Man søgte at beskytte denne forfinede gris mod sygdomme, ved dels at 

fjerne de sygdomsfremkaldende kim, og derefter beskytte dyrene mod  at blive smittet. S.P.F.  

(Specifikke, Patogen Frie) blev navnet. Det var grise, hvor man var gået så vidt, at smågrisene  

blev født under fuldstændig isolerede forhold. De blev fjernet fra soen ved kejsersnit i lukket  

kuvøse, så de på intet tidspunkt kom i berøring med de inficerede omgivelser. S.P.F. grisene  

blev opformeret under absolut beskyttede forhold. Det lykkedes virkelig at frembringe svin af  

dansk landrace, som var befriet for en lang række sygdomme, og dermed væsentlig sundere 

 end de traditionelt fødte grise. 

Den uofficielle (den uartige) metode var krydsning med andre, importerede, racer. Fra starten 

foregik indførselen nærmest illegalt (med fly og om natten). Resultatet af krydsninger med andre 

racer udeblev ikke. Dels blev der opnået en væsentlig større krydsningsfrodighed (flere grise pr kuld), 

og dels sundere og mere robuste grise. Af ulemper kan nævnes: Først og fremmest fejlfarver, (grisene 
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var ikke alle nødvendigvis hvide). Dernæst var krydsningsgrisene ikke så lange og slanke, de var 

federe end den danske landrace.  

Fra begyndelsen var modstanden mod de pirater, der brugte krydsning, stor fra officiel side. Men 

metoden viste sig at løse en række af svineproduktionens problemer og blev efterhånden anerkendt, 

og kom med i det officielle udviklingsarbejde.  

Hele udviklingen medførte, at de større producenter så vidt muligt lukkede staldene for alle udefra 

kommende påvirkninger, sådan at kun det daglige staldpersonale havde adgang til dyrene og deres 

opholdszoner. Som det vil fremgå af det følgende fik hele denne udvikling stærk indflydelse på 

indretning af svinestalde, inventarudformning, de tekniske hjælpemidler og installationer. 

DRÆGTIGHEDSSTALDE 
Figur 67. 

Hvor gold- og drægtige søer tidligere blev gående i deres sti (farestien), blev de i de separate 

staldafsnit for opstaldet på forskellig vis. De mest anvendte opstaldningsformer var: 

1. Stier for løsgående søer med ædebåse. 

2. Stier for løsgående søer med ædebokse. 

3. Båse for bundne søer med fast- eller spaltegulv i rensegange. 

4. Bokse for løse søer med fast- eller spaltegulv i rensegange. 

I de 2 stiformer 1. og 2. kom flere søer til, at gå sammen, det gav problemer med slagsmål. 

 Navnlig i fodersituationen forsøgte ældre søer at holde yngre søer væk fra truget. Til imøde-gåelse af 

problemet indrettedes der stier med ædebåse, hvor der ved krybben blev indrettet smalle båse(ca 50 

cm) adskilt med korte skillerum (ca 60 cm), sådan at 

søerne ikke kunne se hinanden under foderop-

tagningen. Det hindrede dog ikke, at søer, der var 

hurtige til at optage foderet, gennede andre 

langsommere ædende ud af deres båse og åd deres 

foder. 

En anden form var at indrette egentlige ædebokse på 

ca 50 x 180 cm. 

De blev forsynet med en bom i bagenden, som kunne 

spærre søerne inde, medens de optog foder. Boksene 

var mere arbejdskrævende end båsene. De skulle 

lukkes, når søerne var på plads og igen åbnes, når 

søerne havde indtaget foderet. Boksene krævede 

imidlertid ekstra plads, fordi lejeareale og rensegang 

skulle være store nok til, at søerne kunne opholde 

sig uden for boksene. 
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Boksene var for smalle til, at søerne kunne ligge i 

dem. Blev de udført bredere kunne der gå 2 søer 

op i samme boks. Det større arealforbrug 

resulterede naturligvis i, at den enkelte stiplads 

blev relativ dyr. 

De 2 stiformer løste dog kun problemet med 

slagsmål under foderoptagelsen. Problemet 

kunne godt blive voldsomt på andre tider, men 

det kunne dæmpes, hvis der anbragtes en orne i 

stien sammen med søerne i den første tid. De 

fravænnede søer skulle helst sættes i stien sam-

me dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bl.a for at undgå slagsmål  blev det almindeligt at 

fiksere søerne, enten i enkeltbåse hvor søerne 

stod bundne, eller i enkeltbokse hvor søerne var 

lukket inde i hver sin boks. Uvæsentligt var det 

vel heller ikke, at de fikserede søer krævede 

mindre plads. 

Sammenlignes de to systemer kan man sige: 

Båsen, der kun havde et kort skillerum ca 60 cm 

fra krybbe til bagkant og en båsebredde på op til 

80 cm, gav soen mulighed for at stå og ligge 

bekvemt, til gengæld var soen bundet med et 

halsbindsel. Halsbindslet skulle afpasses til den 

enkelte so. En uheldig udformning- og manglende 

tilpasning af bindslet, efter soens størrelse kunne 

give anledning til alvorlige trykskader.   

 

 

I modsætning hertil var soen ikke bundet i 

boksen, men boksens bredde måtte reduceres i forhold til båsen (ned til 65-70 cm), for at hindre 

søerne i at vende sig i boksen og på den måde blive skadet. De smallere bokse betød at soens 

liggeadfærd blev påvirket i uheldig retning. Den lukkede boks gav heller ikke så gode muligheder for 

at observere brunst hos søerne som den åbne bås. I begyndelsen havde man manuel udrensning fra 

båse- og boksstalde. 
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Udrensningen var lidt mere besværlig i 

bokse end i båse. Anvendelse af spalte-

gulv  over gødningskanal i den bageste 

del af båsene og boksene lettede 

rensearbejdet en del.  

I bestræbelserne på at spare plads 

fandtes der firmaer, som leverede stalde 

til drægtige søer, hvor fodergang og 

krybber helt var sparet bort. Der blev 

fodret fra automat på gulv foran søerne 

og givet vand fra en højt placeret van-

drende. Der var fælles spaltegulv for to 

rækker søer i den bageste ende af boksen. 

Systemets forsvarlighed med hensyn til 

dyrets tarv kan der nok stilles 

spørgsmålstegn ved, men staldformen var 

ikke en bygningskonsulentopfindelse, og 

konsulenterne veg tilbage fra at anvende 

systemet. 

 

 

FARESTALDE 
Farestierne har gennemløbet en lignende udvikling med:  

 Stier for løsgående søer med smågrisehjørne. 

 "   "    "     "       "     "    og rensegang. 

Kassestier for bundne søer. 

 "  for løse søer (Bokse) (Teleskopbokse). 

 "  med drænet gulv i den bageste ende af stien. 

 "  med drænet gulv i hele lejet. 

 "  med vippebar bøjle.    

De gamle stier for løsgående søer, (figur 68 A) som de var 

kendt allerede i 1945, var ca 3 x 3 m og uden rensegang. 

Der var smågriserum i det ene hjørne ud mod fodergangen. 

Soen havde en ca 60 cm lang krybbe af et indstøbt 30 cm 

glas. lerrør. Bagkanten af krybben (ind mod lejet) var 14-15 

cm høj, smågrisenes krybbe var et 20 cm glas.lerrør med 

bagkanten 7 cm over lejet. For at undgå foderspild var 

krybbekanten ud mod fodergangen  støbt noget højere, ca 40 

cm over fodergangen. Lejet var med 2 afløb. Efterhånden som besætningerne blev større med flere 

stier i samme række, blev farestien udvidet med rensegang ca 140 cm, så selv en større so uden 

besvær kunne vende sig på rensegangen. 
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Med de større besætninger kunne der ikke blive 

så megen tid til pasning af søerne, så mange sti-

er blev forsynet med et ekstra skillerum (figur 

68 B), der kunne monteres, medens faringen 

stod på og anvendes de første dage efter 

faringen, indtil grisene blev så store, at de ikke 

blev ligget på af soen (en art vågekone). 

Med rensegang og vågekone var stien ret 

pladskrævende, 3 x 4.4 m. 

 

 

 

Den sjællandske sti. 

Den sjællandske sti (figur 68 C) var et alternativ 

til de nye stityper for fikserede søer. Stiens 

bredde var 2.4 m og dybden med rensegang  3,6 

m. Det var en reduktion på 35% i forhold til den 

gammeldags sti med rensegang. Stitypen var 

som de ældre typer forsynet med smågrise 

hjørne, til lige et opholdshjørne, hvor over en halmballe kunne anbringes som erstatning for brugen 

af varmelampe. Med den lille men tilstrækkelige 

plads til soen var det nødvendigt at anbringe 

friholderbøjler langs skillerummene, for at 

hindre soen i at lægge sig på de små grise eller 

klemme dem mod skillerummet. Stien var 

velfungerende men trods pladsbesparelsen 

temmelig dyr på grund af det meget beslag og 

isenkram. 

 

 

 

Kassestien. 

 

Med opfindelsen af kassestien (figur 68 D) begyndte man 

at binde søerne i farestien. Det var et led i rationaliserin-

gen af staldarbejdet i farestalden og en billiggørelse af 

inventaret. Man havde vænnet sig til, at søerne kunne 

være bundet i drægtighedsperioden, det blev overført til 

farestalden, hvor soen også blev bundet med et hals-

bindsel.  

For yderligere at holde hende på plads i stien, blev der 
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anbragt en ca 100 cm lang bøjle ved hver side af hende, så hun var ret stærkt fikseret, både med 

hensyn til at optage foder og til at afsætte gødning. Når soen på den måde var fastholdt og ikke 

kunne bevæge sig rundt i stien, var det ikke nødvendigt med så høje stiskillerum. Højden kunne 

reduceres til omkring 50 cm, nok til at holde smågrisene inde i stien. Det gav en meget god oversigt i 

stalden, og det var nemt at komme over skillerummet og ind i stien til smågrisene. Rensegangen blev 

flyttet udenfor stien. Under rensningen blev stiens bagvæg åbnet, og gødningen skrabet ud på 

rensegangen og bagvæggen igen lukket. Selve udrensningen fra rensegangen kunne foregå derfra, 

uden at grisene generede arbejdet. Rensningen kunne foregå med et skraberanlæg eller med en 

havetraktor med doserblad, eller på anden vis. Rensegangen blev også anvendt som 

inspektionsgang, hvorfra det var nemt at overvåge faringen og komme soen eller smågrisene til 

hjælp, hvis der var problemer. 

Kassestien blev videreudviklet (Figur 68 E), så den 

også kunne anvendes til løse søer (delvis). I stedet for 

at binde soen, kunne bøjlerne ved siden af soen føres 

helt tilbage til stiens endevæg. Derved kom soen til at 

stå i en boks (en art vågekone). Ellers var funktionen 

stort set som for stier til bundne søer. Bøjlerne var 

udført som teleskoprør, der kunne skubbes sammen, 

når soen skulle ind eller ud af boksen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

En kombination af de to stitypper (protekta) kom på 

markedet som et system, der var præfabrikeret og 

kunne købes færdigt(Figur 68 F). Stien var meget lille 

150 cm bred og 240 cm lang. Soen var bundet og tillige 

fikseret af en vippebar rørbøjle, der omkrandsede soen. 

Bøjlen var så snæver, at soen lige akkurat kunne stå i 

den. Det var derfor nødvendigt at den bageste ende, 

ved soens belastning, kunne vippes op, når soen skulle 

rejse sig. Om systemet må vel siges, at det var så 

restriktivt for soen, at det absolut tenderede det 

uforsvarlige. Mange tog afstand fra systemet, og det 

blev stort set kun anvendt af enkelte store svine-

producenter, for hvem det var væsentligere at bygge et 

prisbilligt anlæg end at varetage grisenes tarv. 

Efterhånden som det blev mere og mere almindeligt at 

anvende fabriksfremstillet staldinventar, var det 

kassestisprincippet for bundne søer eller for søer i 

bokse, der blev bygget videre på.  

Også disse stityper blev efterhånden ganske små og gav ikke soen megen bevægelsesfrihed. Dog blev 

der taget større hensyn til smågrisene end i protektasystemet. Der blev indrettet smågrisehjørne, 

hvor der kunne anbringes varmelampe i grisenes første levetid, eller der blev installeret gulvvarme 
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under smågrisenes lejeareal. Der var noget mindre plads til smågrisene end i de gamle traditionelle 

stier. Brugen var stort set kun muliggjort af, at der anvendtes tidlig fravænning  af smågrisene (ned 

til 3 uger). I bestræbelserne på en større og større rationalisering af staldarbejdet, blev de drænede 

gulve taget i brug i farestierne (figur 68 G). Fra begyndelsen kun i den bageste ende af stien. 

Rensearbejdet blev minimeret, det drænede gulv betød også anvendelse af mindre strøelse, eller slet 

ingen strøelse. Det kunne give problemer med at holde søerne rene. Nogle landmænd gik endnu 

videre og indrettede drænet gulv i hele lejet (figur 68 H). 

 
 
 

 

 

 

 

De drænede gulve var imidlertid ikke uden problemer. Der kunne ved forkert udformning opstå 

problemer, fordi nyfødte grise kunne komme i klemme, hvis åbningerne i gulvet var for store. 

Gødningen kunne også stoppe gulvets åbninger til, så det ikke kunne forsvinde ned i kanalerne.hvis 

åbningerne var for små. Der kunne opstå problemer med soens patter, som kunne komme i klemme 

i gulvets åbninger og blive beskadiget, når den liggende so vendte sig. Problemets omfang fremgår ret 

tydeligt af, at slagterierne (de rullende afprøvninger) har afprøvet over 30 forskellige gulvsystemer, 

uden at den ideelle form er fundet.  

Den tidlige fravænning af smågrisene har bevirket en produktionsmæssig økonomisk gevinst. Dels 

gennem  det reducerede arealbehov i form af små stier, og dels reduktionen af søernes opholdstid i 

farestalden. Endelig også af det øgede antal årsgrise pr årsso i produktionen. Det blev ikke 

ualmindeligt med helt op til 22-24 årsgrise pr årsso, medens det tidligere var mere almindeligt med 

12-14 grise pr årsso. Huslejen blev på den måde mindre pr produceret gris.  

Den stærke begrænsning af søernes bevægelsesfrihed, søernes ændrede adfærd m.m. er 

efterhånden kommet til den øvrige befolknings kendskab. Opmærksomheden herfra har givet sig 

større og større udslag i form af kritiske bemærkninger om det forsvarlige i denne form for 

produktion. Det har da også på nuværende tidspunkt medført fastsættelse af en række 

minimumskrav vedrørende pladsforhold og fikseringsomfang i svineproduktionen. 
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SMÅGRISESTALDE 
 
 

 

Intensivering af smågriseproduktion med større stalde, holddrift, tidlig fravænning m.m. medførte en 

opdeling af smågriseproduktionen. Farestalden blev en egentlig fødeafdeling, hvor søer og smågrise 

kun opholdt sig i den første tid efter at grisene var født ( helt ned til 3 uger). Så små grise kunne 

vanskeligt klare sig i en slagtesvinestald, hvor de også kun dårligt kunne udnytte pladsen i stierne.  

De første egentlige smågrise stalde, hvor grisene opholdt sig fra fravænning, til de kunne overføres til 

slagtesvinestalde ( ved ca 25 kg), var nærmest en stald med mini slagtesvine stier(figur 69 A). Stierne 

var med rensegang ca 80 cm, og lejedybde ca 160 cm. De var ret arbejdskrævende, så de blev snart 

ændret til stier med drænet gulv over gyllekælder (figur 68 B) og med foderautomater, hvorfra 

grisene havde fri adgang til tørfoder, lige som de også havde fri adgang til drikkevand fra 

drikkenipler. Det drænede gulv bevirkede, at der ikke kunne anvendes strøelse i stalden. Dette, 

sammen med  at varmetilskud fra soen til smågrisene ikke fulgte med til smågrisestalden, stillede 

større krav til staldklimaet. Der blev udviklet egentlige klimastalde, hvor der kunne tilføres ekstra 

varme fra et fyringsanlæg, samtidig med at ventilationsanlægget blev automatisk styret  efter såvel 

staldtemperatur, som luftfugtighed. Den øgede anvendelse af teknik og varme forøgede huslejen for 

den enkelte gris. I en periode kompenserede man ved at øge belægningen i stalden. Der blev bygget 

en række grisestier ovenpå den oprindelige række (figur 69 C), så man på den måde fik grise i 2 

etager. 
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Det halverede stort set huslejen pr gris, men medførte en mindre forøgelse af pasningsomkost-

ningerne. En overgang gik man endnu videre, og indrettede stalde i specielle containere, hvor der 

kunne være grise i op til 3 etager. Etagestaldene gav en række problemer, især omkring 

stihyggiejnen, fordi gødningen fra de øverste stier skulle passere de underliggende stier. Også det 

daglige arbejde i stalden blev generet af 

højdeforskellen mellem stierne. Det var svært at nå 

ind til bagsiden af de øverste stier. På trods af 

ulemperne blev der bygget ret mange stalde af 

typen. Staldinventaret i disse stalde var stort set 

altid fremstillet på fabrik. Det var ikke altid lige 

heldigt, fordi de enkelte firmaers kreativitet med at 

frembringe nye og billigere typer, ikke altid var i tråd 

med de krav smågrisene ønskede. De dyre 

etagestier, med det megen isenkram og den dyre 

klimaregulering, har fundet en billigere løsning 

gennem indretning af storstier, hvor mange grise, 

der fravænnes samtidigt, indsættes i store stier. 

F.eks. med spaltegulv i en del af lejet og med 

fastgulv og evt lidt strøelse på en del af gulvarealet 

(figur 69 D). Der kan fodres efter ædelyst i 

automater og vandes fra drikkenipler. Umiddelbart 

har man opnået, at det er grisen, der har langt den 

største del af arealet til rådighed, medens det kun er 

en ganske lille del, der bruges som gangareal. Der kan stort set være lige så mange grise pr 

arealenhed af bygningen, som der kan i de 2 etagers, anlæg hvor en ret stor del bruges til gange. 

Også for smågrisenes vedkommende er der producenter, der forsøger at tilgodese de dyreetiske krav, 

f. eks. ved anvendelse af stier med dybstrøelse o,s.v.  

SLAGTESVINESTALDE 
 

Den traditionelle slagtesvinestald, der anvendtes omkring 1945 

og nogle år frem, var med enkelt eller dobbelt rensegang.  

Enkelt rensegang hvor der var rensegang langs ydervæggene, 

og fælles rensegang hvor der var fodergang langs ydervæggene 

(figur 70 A og B).  

I nogle stalde indrettedes dobbelte rensegange (figur 70 C). Det 

gav samme rensegangsplads pr sti som ved enkelt rensegang, 

men krævede lidt bredere bygninger. Rensegangsbredden var 

henholdsvis 120 cm for de enkelte og 150 cm for fælles 

rensegange. Lejedybden var ca. 200 cm og stibredden normalt 

300 cm, svarende til at 10 grise hver kunne få 30 cm krybbe. 

Disse stityper blev i reglen fremstillet på byggepladsen. Som af-

stivning anvendtes nedstøbte U-jern nr. 4, og som 

skillerumsmateriale 5/4 " brædder. Det var almindeligt, at 

grisene ville æde af brædderne, det ville søerne i øvrigt også. Til 

imødegåelse af problemet forsøgtes med forskellige 
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behandlinger af træet, men det mest effektive var anvendelsen af hårdt træ (især elmetræ) til skil-

lerummene, det var mere modstandsdygtigt, og grisene havde tilsyneladende ikke lyst til at gnave i 

de hårdere træsorter.  

Den begyndende intensivering af staldarbejdet i 

svinestaldene, sidst i halvtredserne og fremefter, gik i 

første omgang i retning af at mekanisere og auto-

matisere det uinteressante arbejde i forbindelse med 

den daglige rengøring (mugning og strøning). I anden 

omgang blev også aktiviteterne omkring fodring 

inddraget. Sammen med større besætninger blev 

også sundhedsproblemerne (diarreer, luftvejssyg-

domme m.m.) en stadig større belastning. Mange nye 

systemer blev bragt i anvendelse, dog for en dels 

vedkommende igen hurtigt forladt. 

 

De mekaniske renseanlæg gav ikke den store 

arbejdsbesparelse, men man kom af med 

trillebøren og undgik åbne døre, medens der blev 

renset. I slutningen af halvtredserne og begyndel-

sen af tresserne forsøgte man sig med fuldspal-

tegulve over en gødningskælder, som f.eks i 

Gadstrupstalden vist på figur 46. Man sparede 

rensegangen men også strøelsen. Systemet viste 

sig imidlertid at indebære så mange ulemper, at 

fuldspaltestaldene på det tidspunkt igen blev 

forladt.  

 

Det viste sig i det hele taget, at stordriften i slagtesvinestalde ikke var uden problemer. Om 

problemerne skyldtes det større 

smittetryk, som tiltog med stigende 

besætningsstørrelse, eller om det skyldtes 

indavl og degenerering af de danske lan-

dracesvin, er svært at sige. Men i en 

periode var der store problemer med luft-

vejssygdomme, diarre o.l. Forhold som af 

mange blev anset for at være staldbe-

tingede, men som senere viste sig at være 

et veterinært- og indavslproblem. 

Indførelsen af S.P.F. systemet og måske 

især krydsningsprogrammer, hvor andre 

racer blev anvendt, løste en lang række af 

disse problemer. 

I mellemtiden havde man været omkring 

stisystemer med inspektionsgange (figur 70 D). Det var stalde, hvor man tilføjede en ekstra gang 
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(inspektionsgang) bag stiens almindelige rensegang. Det var ofte en fælles gang mellem to rækker 

stier. Lågerne i rensegangen mellem stierne blev udeladt, dette for at undgå transport af gødning fra 

sti til sti i rensegangen med deraf følgende smittespredning. I stedet udførtes stiens bagvæg ud mod 

inspektionsgangen som en låge, hvor igennem der kunne renses manuelt. Inspektionsgangen 

medførte, at der kunne blive plads til et mekanisk udrensningssystem, som grisene ikke kunne 

komme i kontakt med. De mere avancerede udførte en kanal som inspektionsgang, hvor den 

mekaniske udmugning kunne anbringes.  

Herover en gangbro hvor staldpersonalet kunne gå uden at blive generet af udrensningssystemet. 

Systemet med inspektionsgang blev iøvrigt også anvendt i farestalde. 

Senere vendte spaltegulvsystemerne igen tilbage til svinestaldene. Først med spalteareal alene i 

rensegangen over en gødningskanal, hvorfra gødningen 

jævnligt (en gang om ugen) blev skyllet eller sluset ud (figur 

70 E). Efterhånden som man lærte at omgås gylle og undgå 

udslip af giftige gasser, vendte det også tilbage som 

fuldspaltestalde med spaltegulv i hele lejet. Halebidsproble-

met, som havde været stort i forbindelse med de første tilløb 

til at anvende spalte gulve, blev i det væsentlige løst ved at  

klippe  1/3 af halerne bort. 

 

Fodringsystemer 

Første rationalisering af fodring i slagtesvinestalde var 

brugen af den håndtrukne fodervogn. Den betød ikke nogen 

ændring af indretningen. 

De første mekaniske udfodringsanlæg blev udformet til 

traditionelle stier med krybber langs fodergangen. Det 

medførte ændring af forværket, men stiformerne var som 

tidligere. 

En forenkling blev opnået ved kun at anvende en automat 

pr sti, og styrte foderet direkte ud på gulvet (i lejet). Det 

viste sig dog hurtigt, at tabet ved foderspild blev større end gevinsten i sparede krybber og foder-

kasser. 

Alternativet hertil var rundtrugsfodring (figur 70 F), hvor et 

rundt trug blev placeret midt i stien, sådan at alle grise 

kunne komme til at æde samtidigt. Systemet gav et mindre 

foderspild, men det var ikke så let at rense i stierne, 

navnlig hvis grisene fandt ud af at afsætte gødning i den 

ende af stien, der var længst væk fra staldgangen. Med 

gulvfodring og rundtrugsfodring ændredes stiformen til 

lange smalle stier med den smalle ende ud mod gangen. 

De traditionelle krybber og rensegange gled ud af systemet.

  

Rensningen foregik fra sti til sti. Såvel gulvfodring som 

rundtrugsfodring var kun et forbigående fænomen, men 

blev dog indrettet i en hel del stalde. 
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Frigørelse fra den traditionelle stiform  satte gang i automatisering af foderarbejdet. Man gik over til 

at udføre stierne med tværkrybber (krybber i den ene side af stien gående fra forende til bagende). 

Samtidigt indførtes vådfodringsprincippet igen. (I gammel tid var det almindeligt, at svinefoder 

bestod af en blanding af tørfoder og væske).  

 

Istøbsætningen kunne foregå inde i stalden i et krybbeanlæg 

som vist (figur 70 G); eller foderet blev blandet i et centralt 

foderanlæg og pumpet gennem et rørsystem til de enkelte 

stier. En magnetventil ved hver sti regulerede åbningstiden, 

og dermed den tilførte fodermængde. Det hele kunne så 

styres fra et centralt sted f.eks af et programmeret fælles styr-

esystem. 

Den større mængde væske, der skulle bruges, for at foderet 

kunne transporteres i rørene(sammenlignet med væskefor-

bruget ved selvvanding), bevirkede også en nemmere hånd-

tering af gyllen, fordi gyllen blev tyndere. Dermed blev også 

gasforureningen 

reduceret betydeligt, 

både i det daglige og 

ved udtømning af gyllen. Spaltegulve i tværstiernes rense-

gange blev almindeligt, men krævede naturligvis ekstra pla-

ds. I bestræbelserne på at formindske arealkrav og ar-

bejdsforbrug udførtes der nu også tværstalde med spalter i 

hele lejet. En stiform der også nok vil blive fokuseret på i 

den tiltagende debat om forsvarlighed i svinehold. De 

seneste års megen eksperimentering omkring 

svinestaldsindretning vil antagelig fortsætte endnu 

et stykke tid, inden den helt ideelle løsning findes. 

 

STORDRIFT 
Selv om der på malkekvægsområdet var enkelte 

tilløb til stordrift med flere hundrede køer i 

besætningen, slog det aldrig igennem. De enkelte der 

forsøgte sig har opgivet at fortsætte. Anderledes er det gået med svineproduktion, ægproduktion og 

kyllingeproduktion. På disse områder er det få landmænd der står for største delen af produktionen. 

For svineproduktionen har det medført en ændret byggestil, hvor staldafsnittene til de enkelte trin i 

produktionen er nøje dimensioneret efter produktionsmønsteret. 
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Antallet af stipladser i de enkelte afdelinger er bl. a. afhængig af ved hvilken alder smågrisene ønskes 

vænnet fra søerne. 

Pladskravene for en besætning med 200 søer i produktion fremgår af nedenstående tabel under 

følgende forudsætninger, hvor eneste forskel er fravænning ved henholdsvis 3 uger og 5 uger. 

Opstaldning af dyrene i de mange specielle staldafsnit medførte at der blev megen flytning af grise fra 

en afdeling til en anden. En af de staldformer, der tog hensyn til dette, var kamstaldene, hvor de 

enkelte staldafsnit var anbragt med den ene ende mod en centralt beliggende tværgang, som også 

kunne have adgang til foderrum, rum for strøelse, kontor og opholdsrum for staldpersonale m.m.. 

Forudsætninger og beregnet pladskrav. 

Bergning af stiplads 3 uger fravænning 5 uger fravænning 

   

Antal søer i besætningen 200 200 

Fravænnede grise pr kuld 9 9 

Fravænningsalder i dage 21 35 

Dage i smågrisestald 42 28 

Dage i ungsvinesald 35 35 

Slutvægt i smågrisestald 22 kg 22 kg 

Antal kuld pr. so 2.61 2.37 

Antal kuld pr. år 521 474 

Antal svin produceret 4693 4266 

Antal til gylte 130 119 

Antal slagtesvin 4563 4148 

Udsættersøer 130 119 

   

Løbeafdelingen:   

Antal polte-gyltepladser 15 14 

Antal sopladser 33 30 

Antal ornepladser 10 10 

   

Drægtighedsstald:   

Antal pladser 140 127 

   

Farestald:   

Antal farestier 39 53 

   

Smågrisestald:   

Antal smågrise 540 491 

Antal smågrisestier 25 23 

   

Ungsvinestald:   

Antal ungsvin 450 409 

Antal ungsvinestier 29 27 

   

Slagtesvinestald:   

Antal slagtesvin 975 659 

Antal slagtesvinestier 88 61 

Dage i stierne 76 76 
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Adgangsforhold: 

For at undgå indslæbning af smitte i staldene blev der mange steder indrettet egentlige adgang-

ssluser, hvor der kunne skiftes fra udetøj til staldtøj, og færdes fra en uren til en ren zone, under 

iagttagelse af den fornødne beskyttelse og desinfektion mod indføring af smitte, inden man gik ind i 

stalden og kom i kontakt med grisene. 

Figur 72 viser hvordan en sådan adgangsluse kunne være udført. 

 

FJERKRÆ 
Tidligere var det utænkeligt, at der ikke skulle være et større eller mindre hønsehus på enhver lan-

dbrugsejendom uanset ejendommens størrelse. Det fremgår da også af såvel tegningerne til hus-

mandsbrug som af de viste konkurrenceprojekter til landbrugsbygninger, at der altid var plads til et 

hønsehold. Indtægten fra æggene var for mangen en landhusmor et kærkomment og nødvendigt til-

skud til betaling af de daglige husholdningsudgifter. 

Hønsehusene var indretningsmæssigt ret ensartede, de kunne indeholde: 

 1. en udendørs hønsegård, 

 2. et indendørsareal hvor hønsene kunne opholde sig i dagtimerne, 

 3. et område med siddepinde for natophold, 

 4. et antal reder enten som enkelt reder for en høne i hver, eller familiereder hvor 

flere   høns kunne opholde sig i samme rede  

 5. Foderkrybber og vandingstrug var som regel løse konstruktioner, der kunne flyttes 

rundt i systemet og som kunne tages udenfor, når de skulle renses. 

Rekruttering af høns blev på de mindre brug gennemført på naturlig vis med rugehøns. Medens de 

lidt større hønsehold købte daggamle kyllinger fra et rugeri, der var specialiseret i udrugning af 

kyllinger med rugemaskine. 

Figur 73 viser et traditionelt hønsehus fra før 1950. 

Senere er hele fjerkræproduktionen blevet stærkt specialiseret til enkelte få og store producenter af 

enten kyllinger eller æglæggende høner. Bygningsmæssigt er fjerkræproduktionen stort set reduceret 

til opførelse af nogle råbygninger af ret stor dimension. For de æglæggende høners vedkommende 
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anvendes bygninger med så høje ydermure, at der kan bliv plads til gødningsopbevaring i en periode 

svarende til hønernes produktionsalder. Over gødningsopbevaringsrumme, i ca 2 m højde anbringes 

gangbroer til personale, og netgulve, hvorpå hønsburene anbringes. Inventaret, foderanlæg, 

ægsamlingsanlæg, vandingsanlæg, og hvad der eller hører, til er stortset altsammen 

fabriksfremstillet og indgår som en del, der er uafhængig af bygningen. 

LOVGIVNINGEN  
Frem til 1960 var den eneste lovgivning vedrørende landbrugsbygninger brandpolitiloven af 1927, 

der stortset kun indeholdt regler om brandtækniske forhold. Der var bestemmelser om at nye byg-

ninger, der opførtes fremover, og hvori der opstaldes dyr, skulle have lofter af brandhæmmende ma-

teriale. Mindst rafteloft med et lerlag over. Dyrene skulle gennem døre have direkte adgang til det 

frie, (en lukket gård blev ikke betragtet som det frie). Ved bygninger der havde stråtag, skulle taget 

over dørene være bundet med ståltråd, sådan at der i tilfælde af brand var en vis forsinkelse indet 

tagen skred ned foran dørene og hindrede gennemgang. 

Med vedtagelse af byggeloven af 10 juni 1960 blev landbrugsbyggeriet friholdt for lovens bestem-

melser, med undtagelse af nogle brandtekniske bestemmelser der stortset svarede til, hvad der var 

anført i brandpolitiloven af 1927. 

Den nye byggelov var en rammelov, hvori det bl.a. var bestemt, at reglerne for byggeriet skulle 

fastlægges i et bygningsreglement. Det betød, at det stortset blev embedsmænd, der udformede 

bestemmelserne for byggeriet. 

 

Bygningsreglementet var ikke umiddelbart gældende for landbruget, men kommunalbestyrelsen eller 

amtet kunne dog med 2/3 flertal vedtage at nyt landbrugsbyggeri, der ønskedes iværksat, skulle 

anmeldes til byggemyndighederne. 

Med vedtagelse af den reviderede byggelov af 15 maj 1972 ændredes reglerne ikke for 

landbrugsbyggeri ud over, at anmeldelsespligten blev obligatorisk for alt landbrugsbyggeri. 

Loven blev igen ændret den 26 juni 1975. Nu blev alt byggeri underlagt bestemmelserne i 

bygningsreglementet, dog blev kravet til visse bygninger kunne lempes i medfør af kapitel 13. 

I kapitel 13 blev avls- og driftsbygninger fritaget for bestemmelserne med undtagelse af kapitel 13.9 

stk. 1 til 4, der omhandler bygningsafstand, bygningskonstruktioner, brandforhold og afløbsforhold. 

Videre bestemtes at der for opførelse af avls- og driftsbygninger skal ske anmeldelse til 

myndighederne. 

Stuehusene var ikke nævnt i undtagelserne og blev derfor underkastet fuld byggesagsbehandling 

med alt hvad deraf fulgte. 

 

Det var således, i løbet af de 16 år rammeloven havde eksisteret, lykkedes for embedsmændene at 

manøvrere landbrugsbyggeriet ind under lovens bestemmelser på trods af landbrugets modstand. 

Dog var det lykkede for landbruget af få indføjet en bestemmelse om, at byggemymdighederne ikke 

kunne kræve betaling for byggesagsbehandlingen. Denne bestemmelse dæmpede i nogen grad de 

lokale myndigheders interesse for behandling af byggesagerne. Behandlingstiden for myndighederne 

blev fastsat til maksimalt 4 uger. Havde ansøgeren ikke hørt fra myndighederne indenfor denne 

tidsfrist, kunne han på lovlig vis gå i gang med byggeriet. Tidsfristen var en nødvendighed for mange. 

Navnligt i forbindelse med genopførelse efter brand. Det kunne være tvingende nødvendigt at få 

bygget nyt, dels for at sikre en forsvarlig opstaldning af de husdyr, der var blevet berøvet deres stald, 

og dels for at mindske drift- og produktionstab mest muligt. 



 117
På andre områder greb lovgivningen også ind i landmændenes frie dispositionsret, når det gjaldt 

nybyggeri, ombygning, produktionsændringer o.l. og som medførte anlægsarbejder. 

Miljølovgivningen, der ligeledes var en rammelov hvis detailbestemmelser formuleredes og 

administreredes af embedsmænd, stillede krav om dokumentation af en række forhold som f.eks.: 

 Kravene om styrke, tæthed og bestandighed til en del konstruktioner i forbindelse med 

indretning af stalde, siloer,gødningsopbevaringsanlæg m.m.. 

 Endvidere at kapaciteten af anlæg, til flydende og fast gødning, ensilage, ensilagesaft o.l er 

tilstrækkeligt.  

 Og endelig at spildevandsafløbenes, dimensionering, udførelse, opsamling og afledning ikke 

strider mod gældende regler. 

  

 Også husdyrbestandens størrelse i forhold til ejendommens jordtilliggende indgår i 

gældende bestemmelser, herunder også hvornår og hvilke mængder gødning, der må 

tildeles de enkelte arealer.  

 

 

Yderligere kan nævnes vejlove, naturbeskyttelseslove, stærkstrømsreglement m.fl. som efterhånden 

er blevet gældende for landbrugsbygninger. Det er forhold som stiller stigende krav til konstruktioner 

og indretning af landbrugsbygninger, og som for mange er uoverskuelige. Den frihed, som 

landmandene i begyndelsen af århundredet havde til at indrette og udføre sine bygninger efter sit 

behov, er stortset taget fra ham ved slutningen af århundredet og i nogen grad lagt i hænderne af 

embedsmænd der ofte kun har begrænst indsigt i landbrugsproblemer. Byggeriet er belagt med så 

mange og forskellige restriktioner at det vanskeligt kan gennemføres uden en profesionel vejledning 

og rådgivning. Byggeriet af den grund ikke blevet bedre. De mange medvirkende myndigheder, 

rådgivere, håndværkere m.fl. har medført en ansvarsforflygtigelse som gør det næsten umuligt at 

placere et ansvar, hvis fejl og mangler opstår. 

 

AFSLUTNING         
Det er med beskrivelse søgt at give et indtryk af den udvikling, der har fundet sted i det tyvende 

århundrede. Fra de første tilløb til oprettelse af nye brugstyper især til småbrugene og frem til i dag, 

hvor visse produktioner indenfor husdyrområdet nærmer sig det industrialiserede landbrug. 

Beskrivelsen er naturligvis ikke alt dækkende, men søger at beskrive de væsentligste af de forhold i 

landbrugsstrukturen, som har påvirket udformningen og indretningen af landbrugets avls- og 

driftsbygninger. Videre har det været målet at beskrive og med tegninger vise de principper, der har 

været retningsgivende for udviklingen, uden dog på nogen måde at medtage alle varianter, der kan 

findes på de enkelte områder. 

 

  

 

 


