
Rationalisering.
Af landbrugslærer Mogens Kryger, Fyns stifts husmandsskolc.

af de enkelte bygninger. Hvor der er tale om nybygning, er
den traditionelle smalle, firelængede gård efterhånden ved at
vige pladsen til fordel for den brede vinkelgård evt. T-gård.
Dette giver for samme byggesum større husrum, og ikke
mindst opnås der en betydelig lettelse i arbejdsgangen, da de
enkelte hovedafsnit af bygningerne kan koncentreres mere,
så færdselsliniernes længde kan formindskes med ca. 40 %.

Desværre er det jo på grund af de store byggeomkostninger
kun de færreste, der har råd til at opføre nybygninger i
større stil - for de flestes vedkommende indskrænker det
sig til forbedringer af det bestående.

Hvad man ad denne vej kan få rationaliseret med direkte
henblik på arbejdslettelse for dem, der skal passe kreaturerne,
er iflg. sagens natur ikke overvældende. Selvfølgelig kan et
og andet skillerum måske flyttes, automatisk vandværk og
elektrisk varmtvandsbeholder installeres, gamle enlige elek-
triske lamper erstattes af lysstofrør, som også kan lyse de
mørke kroge op; og endelig kan der måske reddes lidt plads
i laden til siloerne, så man også har dette foder nær ved stal-
den og i strenge vintre ikke er så udsat for at få det under-
afkølet.

Af hensyn til dyrene, der jo også skal »arbejde« i staldene,
kan der sikkert rationaliseres meget, så de får bedre arbejds-
forhold. Her tænkes først og fremmest på isolations- og ven-
tilationsforhold, samt om pladsforholden~ til de enkelte dyr
er tilfredsstillende. Særlig i gamle kostalde med båse på 85-
100 cm's bredde vil meget kunne bedres ved at udvide dem
til 120 cm og forsyne dem med et bøjet jernrør eller blot
en stolpe mellem hver ko. Herved vil deres arbejdsforhold
blive meget bedre, og man kan tillige undgå de mange gene-
rende pattetråd i vore besætninger. .

Spørgsmålet om rationel fodring er også meget aktuelt, og
her er det af stor betydning, at krybbeskillerummene for hver
enkelt ko er i orden, hvis der skal kunne gennemføres en
fodring efter fortjeneste. Den logiske konsekvens af det store
kontrolarbejde - der desværre kun omfatter ca. 50 % af
vore køer - må være, at man også virkelig fodrer efter ydel-
sestallene. Mange steder er dette langtfra tilfældet, og sær-
lig lader spørgsmålet om en regelmæssig kontrol af foder-
mængderne meget tilbage at ønske; netop med dette står og
falder hele spørgsmålet om rationel fodring.

Der er i de senere år blevet talt så meget og så ofte om
rationalisering og mekanisering, at man kunne få det ind-

tryk, at det var en ny foreteelse; men dette er jo langtfra til-
fældet.

Lige siden dansk landbrugs omlægning i 80'erne har vi
været inde i en udvikling, der stadig har stillet større krav
til vore rationaliseringsbestræbelser, og som derfor også støt
har drevet mekaniseringen fremad. Vi kan jo blot tænke på
sædemanden, der er blevet afløst af såmaskinen, leen af aflæg-
geren og igen af selvbinderen, plejlen af tærskeværket O.S.v.
Hele denne udvikling tog sigte på at erstatte håndkraft med
maskiner plus hestekraft. Stort set bevarede vi samme arbejds-
styrke i landbruget helt frem til anden verdenskrig - nem-
lig mellem 480.000 og 500.000 beregnede helårsarbejdere. Med
andre ord drejede det sig om med samme arbejdsstyrke sta-
dig at udvide produktionen. Siden 1935-39 er landbrugets
arbejdskraft imidlertid gået tilbage med over 20 % til ca.
390.000, så derfor drejer det sig nu om med følelig mindre.
arbejdsstyrke ikke alene at opretholde men, da vi jo stadig
bliver flere mennesker, fortsat at øge produktionen.

På denne baggrund må vi se det voldsomt stigende antal
traktorer, vi benytter i landbruget. Det er uden tvivl denne
mangedobling af traktorernes antal, der har givet ordet
mekanisering sin magiske klang. Men vi må under ingen
omstændigheder glemme, at mekånisering ikke altid også er
rationalisering. Mekaniseringen kan kun betragtes som et led
i de almindelige rationaliseringsbestræbelser i de tilfælde,
hvor den også medfører en billiggørelse af produktionen.
Dette krav vil lettest kunne opfyldes på de store eller større
gårde, hvor man har så store arealer, at man ikke alene kan
opnå en lettelse i arbejdet, men også en reduktion af de sam-
lede driftsomkostninger ved selvstændig mekanisering.

Men vi skulle jo også gerne have de middelstore og mindre
brug med i denne udvikling (se artiklen om fælles maskin-
anvendelse ) .

Bygningerne er et andet område, hvor der også stadig er
meget at gøre - særlig med hensyn til placering og indretning
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Tællingerne for landbrugstraktorer viser, at der i det første femår efter den anden verdenskrig er anskaffet en masse trak-
torer, som nu gør tjeneste i det danske landbrug. Tallene i 1951/52 vil tilmed være væsentligt højere end i 1950.
Foruden ovennævnte antal traktorer på landejendommene fandtes der over 700 traktorer på maskinstationerne, hvorfra
21.000 landejl'ndomme fik udført maskinarbejde. Ml'd hensyn til at anvl'nde maskinstationer er Bornholm længst fremme,
idet godt 17 pct. af samtlige landl'jendomme her fik udført arbejde fra en maskinstation i 1950.
Mange specialmaskiner vinder udbredelse samtidig med traktorJseringen - således var der I høsten 1950 Ikke mindre
end 410 mejetærskere i a,rbejde her i landet, nemlig 298 på øl'.rne og 112 i Jylland.


