
Billund Foderstof- og gødningsforening.

Den første foderstofforening.
I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler 
forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens levetid, men fra 1911 er alt 
dokumenteret. I 1904 ansættes brugsuddeler Poul Poulsen som uddeler for foder 
stofforeningen i et specielt brev, hvor betingelserne er skrevet, og her fremgår det, at 
foderstoffer skal opbevares og udleveres fra brugsens lager. Dette må derfor være 
foderstofforeningen begyndelse. Der foreligger også en forsikringspolice fra 1904 der 
omhandler foderstofforeningen, så det bekræfter også, at det må være begyndelsen.
Foderstofforeningens regnskab følger ikke brugsforeningens, da dennes regnskab 
følger året, men foderstofforeningens afsluttes midt på året. Der er også forskellige 
medlemmer i bestyrelserne og generalforsamlingerne bliver også holdt hver for sig. 
Dog hører de to foreninger sammen og har formentlig også nogenlunde de samme 
medlemmer, selvom foderstofforeningens medlemmer udelukkende er landmændene.

              Den første Brugsforening bygget i 1894 og fungerede indtil 1911.

I 1914/15 bliver der uro i foreningen, en del af medlemmerne er utilfredse med, at 
uddeleren stadig tager varerne hjem over Vandel St. når der er kommet station i 
Billund, og de ønsker derfor at danne deres egne forening. Det fremgår ikke af 
protokollerne, hvor mange medlemmer det drejer sig om. Foderstoffen under brugsen 
fortsætter som tidligere. I 1917 vedtager man at vælge 2 medlemmer til at 
repræsentere foderstofforeningen ved brugsens møder, så de kan give deres menig til 
kende, når der bliver behandlet spørgsmål der vedrører foderstofforening. Dette viser 
også, at de to foreninger har kørt hver deres løb.
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Omkring 1920 henvender den lokale foderstofforening sig til brugsens 
foderstofforening og foreslår en sammenlægning. Der forhandles og stilles 
betingelser som i 1921 endelig kommer på plads, da Brugsens foderstofforening 
accepterer at overtage pakhuset ved stationen for 1000,00 kr. og et andelsbevis i 
Andelsbanken på 1500,00 kr. 

Pakhuset på Lindevej overtages i 1926 af den nydannede forening.

I 1925 opstår der økonomiske problemer, leverandørerne rykker nu for deres 
tilgodehavende og der er ingen penge at betale dem med. Foderstofforeningen har 
udestående hos medlemmerne, da uddeleren har været for gavmild og givet for 
megen kredit. Det forsøger bestyrelsen at rette op på, men ikke med noget særlig godt 
resultat, så der må lånes penge til at indfri regningerne for. I brugsen ser det endnu 
værre ud.

Det ender med en ekstra ordinær generalforsamling hvor bestyrelsen tilbyder at gå og 
der vedtages at uddeleren skal afskediges. Et andet forslag er at nedlægge 
foreningerne, men det afvises. Det vedtages at adskille de to foreninger helt, og at 
gælden også skal deles i forhold til omsætningen og medtages af de nye foreninger.

Billund Foderstofforening.

Da den nye forening oprettes den 1. marts 1926, starter den med et underskud på 
30.000, (hvilket i nuværende værdi vil svare til knap 1.000.000 kr.), hvoraf næsten 
18.000 er tilgodehavender hos medlemmerne. Det skal ses ud fra en omsætning på 
20.600 kr. Hvilket virker temmelig voldsomt. Da delingen var på plads blev der 
indkaldt til den første generalforsamling som blev afholdt den 27. juli 1926. Ved det 
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konstituerende bestyrelsesmøde blev gårdmand Hans Jensen fra Enggården valgt som 
formand og kasserer. Deres første opgave blev at få udarbejdet forslag til vedtægter, 
og man enedes om, at man ville forsøge at få medlemmerne til at underskrive en 
tegningsliste, der også skulle binde medlemmerne til at købe både foderstoffer, 
gødning og korn m.m. gennem foreningen. Desuden skulle medlemmerne hæfte 
solidarisk for eventuelt underskud. Et andet forslag blev, at et af punkterne skulle 
være, at der kunne tilbageholdes i mælkepengene fra mejeriet, hvis et medlem ikke 
betalte sin gæld til aftalte dato. 
Den nye bestyrelse optog også en veksel på 3000 kr. i et pengeinstitut for at dække 
noget af underskuddet i første omgang, til driftskapital og en regning fra Jysk Andels-
Foderstofforening.

Da forslaget til vedtægterne var på plads, blev der igen indkaldt til generalforsamling 
for at få vedtægterne godkendt. Der var også problemet med den store gæld man 
begyndte med, man foreslog derfor, at hvert medlem skulle betale 40 kr. pr. ko der 
blev købt foderstoffer til. Både udkastet til vedtægterne, medlemstegningen og 
betalingen per ko blev vedtaget. Ved samme lejlighed enedes man om at ansætte en 
uddeler til foreningens lager i den overtagne bygning. 

Bestyrelsen enedes om at ansætte murer H.C. Larsen som uddeler og regnskabsfører. 
Hans løn blev aftalt til 40 øre pr. 100 kg. foderstof og ved uddeling af gødning 15 øre 
pr. 100 kg. Hvis der blev købt mindre end 100 kg. måtte han beregne 20 øre mere. 
Desuden skulle han hæfte for eventuelt svind. Han skulle selv sørge for borgerskab 
og skulle stille en kaution på 2000 kr.  

Det store underskud, som foreningen skulle starte med og som medlemmerne var 
tvunget til at medvirke til at få afviklet, var ikke ubetinget populær, og nogle gjorde 
direkte oprør imod det, men der var ikke noget at gøre, da det var vedtaget på en 
generalforsamling. 

Da der var enkelte medlemmer, som havde en temmelig stor gæld, enedes man på et 
bestyrelsesmøde om, at det var nødvendigt at sættes en sagfører til at få gælden 
inddrevet. For nogles vedkommende lykkedes det, men der var nogle, hvor heller 
ikke en sagfører kunne gøre noget. Det blev så vedtaget, at medlemmer der ikke 
havde betalt deres regning inden en vedtaget dato i måneden, fremover kun kunne 
købe mod kontant betaling.

I 1945 blev uddeleren syg og måtte melde fra. Bestyrelsen enedes så om at opslå 
stillingen ledig, hvilket gav mange ansøgere. Man enedes om at ansætte Christian 
Hansen fra Plougslund, som blev ansat på samme betingelser som H.C. Jensen var 
ansat under. Han blev også pålagt selv at søge borgerskab.
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Punktet i vedtægterne omhandlende tilbageholdelse af mælkepengene, blev ifølge 
protokollen kun foreslået taget i brug en enkelt gang, men det fremgår ikke, om man 
gjorde alvor af muligheden. I 70-erne blev det muligt at udstede høstpantebreve, og 
denne mulighed blev i visse tilfælde taget i brug. Det var selvfølgelig mest i de år, 
hvor vejret ikke var venligtsindet overfor landmændene det blev aktuelt, samt for de 
landmænd, der virkelig havde ”ondt i økonomien”. 

I slutningen af 70-erne og ind i 80-erne begyndte medlemstallet at falde kraftigt. 
Mange landmænd opgav landbruget og solgte deres jord til kommunen til udstykning, 
andre satte køerne ud og drev deres jord som kvægløs landbrug, andre lejede deres 
jord ud og blev boende på gårdene som pensionister. Det betød at grundlaget for 
foderstoffen faldt bort. Så i 1983 meddelte uddeleren på generalforsamlingen, at han 
ikke ville fortsætte længere, og det benyttede bestyrelsen til at foreslå, at foreningen 
skulle nedlægges. Bestyrelsen havde også fået et tilbud fra kommunen, at man gerne 
ville købe huset og grunden for 150.000 kr., da kommunen havde planer og en 
vejændring, og der lå huset i vejen. På en ekstra ordinær generalforsamling blev dette 
forslag vedtaget, og medlemmerne gav bestyrelsen fuldmagt til at sælge og foretage 
afviklingen. 

Ved opløsningen blev den resterende formue delt mellem de tilbageværende 
medlemmer i et forhold, der svarede til deres indkøb inden for en bestemt periode og 
over et vedtaget antal kg. Den 25. oktober 1983 ophørte foreningen med at eksistere.

Lidt om udviklingen i foreningen.
I de protokoller der et tilgået arkivet er det muligt at se, hvor meget der er indkøbt af 
foderstoffer, gødning og andet. Den økonomiske udvikling kan også følges og over 
11 år har vi en oversigt over, hvad der er indkøbt. Det har inspireret mig til at lave en 
graf over indkøbet, så man derigennem kan få et indtryk af udviklingen over de 11 år.

Gødning:
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Det er tidsrummet 1955 til 1965 der er på grafen til højre og på grafen til venstre er 
det salget i gennem året. Heraf ses det tydeligt, hvornår landmændene har gødet deres 
marker. Hvorfor der er så store udsving over de 11 år er der ikke rigtig nogen 
forklaring på, men det kan være vejrforholdene der har haft indflydelsen på forbruget.

Foderstoffer:
Årsomsætning år for år
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Månedsomsætning over 11 år
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Med graferne over foderstoffer ser det lidt anderledes ud. Her ses at udviklingen 
topper 1960, hvorefter det går jævnt ned. Det viser at ændringen i landbruget er ved 
at slå igennem. Mange landmænd begynder at sætte køerne ud for at drive kvægløst 
landbrug. For andre bliver det et problem med generationsskifte, da der kommer nye 
regler for dyrehold i forhold til jordtilliggende, hvor mange så opgiver at være 
selvstændige og i stedet leje jorden ud til de landmænd der har brug for jorden for at 
kunne forøge dyreholdet.

Grafen med salget over året har undret mig da spidserne forekommer i 3. måned og 7. 
måned. Det er ikke lykkedes mig at finde en fornuftig forklaring på denne undren.

Fra regnskabsbøgerne kan omsætningen følges gennem årene, men her har pengenes 
værdi selvfølgelig indflydelse på slutbeløbet. I årene fra 1945 til 1955 var 
foreningens storhedstid, her var omsætningen på omk. ½ million om året. Derefter 
falder omsætning markant og kommer først over ½ million igen i 1978, hvorefter den 
falder ned til afslutningen i 1983. I årene efter 1970 skal der også tages højde for 
inflationen, så selvom omsætningen kommer over ½ million, kommer den ikke i 
nærheden af omsætningen fra 1945-1955.
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Uddelerne:
Poul Poulsen blev den første uddeler af foderstoffer og senere også 
gødning, det skete fra brugsens lager inde i byen. Poulsen bliver valgt i 
1904 da foreningen starter. 

Han blev også årsagen til det store underskud som blev opbygget i 
foderstoffen, Poul Poulsen kom til Billund kort efter at brugsen var åbnet 
og da man søgte en ny uddeler søgte han stillingen og fik den, selvom han 
ikke havde nogen baggrund for at bestride jobbet. Hans karriere sluttede 
med en retssag på grund af det store underskud. Sagen blev frafaldet, da 
han ikke lagde skjul på, at han ikke havde forstand på regnskab og at det 
var formanden der førte regnskabet for ham. 1

Den næste uddeler blev Hans Christian Jensen som var maler af 
uddannelse. Det var en mand der var med i lokalsamfundet. 

1  Bogen om Brugsen af Peter Jessen.
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Han var medlem af kommunalbestyrelsen, han var også medlem af 
brugsens/foderstoffens bestyrelse. Som det fremgård tidligere i artiklen 
skulle Jensen selv sørge for borgerskab/næringsbrev. Ved gennemgang af 
politiprotokollen ser det ud til, at hr. Jensen har ”glemt” det, da der ikke 
er udstedt noget næringstilladelse til ham. I 1945 bliver han ramt af 
sygdom og må sige arbejdet fra.

Den sidste uddeler blev Kristian Hansen fra Plougslund. Kristian Hansen 
var født og opvokset på ”Lillevang”, som han også drev som landbrug en 
del af tiden medens han var uddeler.

Kristian Hansen var også meget aktiv i og medlem af flere foreninger. I 
det meste af tiden som uddeler var han også med ved bestyrelsesmøderne 
i foreningen, hvad de forrige uddelere ikke havde været.

En forenings historie her været mulig at beskrive, da en beboer i sognet 
har afleveret alle de bevarede protokoller og varebøger der efter den 
sidste uddeler er bevaret. Tak for den fine aflevering, som jeg håber andre 
vil tage til efterfølgelse, da arkivet gerne vil opbevare alt historisk 
materialet under betrykkende forhold.

7



8


