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PÅ JORDEN
Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til
landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende.
Vores mål er at hjælpe med det, der betyder mest
for vores kunder, og den jord de træder på.
Derfor handler vores løsninger også om det, du
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ®Ĵȱ ȱ
distancen. Det kræver nærhed og ikke mindst
nærvær.
Det er det, vi taler om, når vi taler om den
bedste løsning på jorden.
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Forord
Her i år 2018 er det 150 år siden, at skolen blev oprettet
i Kongens Lyngby – en anledning som fortjener at blive
markeret med et lille jubilæumsskrift. Og anledningen bliver ikke mindre af at det falder sammen med, at den nuværende elevforening kan fejre 100 års jubilæum.
Det er påfaldende, at der i denne 150-årige periode,
trods meget store ændringer i dansk landbrug og landbrugsuddannelsen, har været stor kontinuitet i skolens
uddannelsestilbud og i vid udstrækning sammenfald
mellem de idéer skolen blev oprettet på, og som tilbydes
i dag. Men skolens bygninger og arbejdsformer har været under konstant forandring blandt andet på grund af
ydre omstændigheder – ikke mindst skolens flytning hele
to gange. Denne tilpasning har kun været mulig gennem en inspirerende og altid brugerorienteret arbejdsindsats fra skolens bestyrelse og personale med flere, som elevforeningen vil sige tak for.

På bestyrelsens vegne
Martin Christensen.

Elevforeningens bestyrelse 2018
Martin Christensen (formand)
Benni Knudsen
Karsten Hansen
Lise Nielsen
Allan Olsen

Skævinge
Jærgerspris
Ringsted
Holbæk
Svinninge

Ordsprog:
“Den, der ikke kender fortiden, forstår ikke nutiden
og egner sig ikke til at forme fremtiden”
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1867/68

Lidt Lyngby historie
Skolens tilblivelseshistorie i korte træk: Den 23. marts blev der
afholdt møde for skolens oprettelse og stiftende generalforsamling.
Den 6. april blev grundstenen lagt. Skolen blev opført ved siden af
den gamle kæmpehøj lige nord for sorgenfri slotspark, og fik navnet
Landboskolen ved Kongens Lyngby. Det var planen, at åbne skolen
den 1. november - 1867, men bygningerne var knap færdige til de
35 tilmeldte elever, så derfor måtte man leje lokaler på ”Nærumgaard”.
Året efter var der tilmeldt 56 elever, deraf 25 på højskoleafdelingen og
31 på landbrugsskolen. Jørgen Carl la Cour underviste på Den Kgl.
Veterinære- og Landbohøjskole i 8 år og oprettede sin egen Landboskole
ved Kgs. Lyngby i 1867/1868, hvor han var forstander til sin død i 1898.
Da skolen blev dyrere at opføre end beregnet, blev bestyrelsen bemyndiget
til at udstede indtil 200 aktier på 50 rigsdaler, der blev forrentet med 4 % i
J. C. la Cour
årlig rente.
Tillige blev der optaget et lån fra Sorø Akademi på 4.600 rigsdaler.
I maj 1868 stod landbrugsskolen ved Kongens Lyngby færdig. Den blev vurderet til 14.000 rigsdaler, og
rummede tre læreboliger, to foredragssale, et stort laboratorium, gymnastiksal og spisesal samt værelser
til godt 60 elever.
Den 1. oktober 1868 blev skolen indviet med taler af J.C. la Cour, prof. B.S. Jørgensen, pastor P. Rørdam
og forfatter Fr. Barfod.

1. maj 1868 var la Cours skole
indflytningsklar

La Cours arbejdsplads på Frederiksberg 1858 - 1866.
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Der er stadig brug for
la Cours skoletanker
Efter 150 år er der stadig brug for la Cours skolemål, nemlig at uddanne ungdommen med en
selvstændig personlighedsudvikling – både fagligt, menneskeligt og åndeligt.
Fra starten havde skolen både en almen højskoleafdeling den første vinter og en landbrugsfaglig afdeling året efter. I dag kalder vi det blandt
andet en landbrugsuddannelse med studiekompetence eller EUX-student.

Hvem var J. C. la Cour?
Jørgen Carl la Cour blev født den 8. juni 1838 på
gården ”Skjærsø” ved Århus. Han havde en god
skolegang, og som 17-årig tog han afgangseksamen fra Århus Latinskole. Derefter tog han til København, for at søge optagelse til landbrugsstudiet
på Polyteknisk Højskole. Han bestod optagelsesprøven, og to år senere tog han landbrugseksamen.
Han savnede at lære mere om praktisk landbrug og
tog derfor hjem til sin far på ”Skjørsø” – en god læretid på halvandet år. I efteråret 1858 åbnede man
den Kongelige Veterinære- og Landbohøjskole på
Frederiksberg.
La Cour søgte og fik en stilling som undervisningsassistent her. Han havde allerede da tanker om, at
oprette en landboskole som bestod først af et seks
måneders højskoleophold og året efter af et ti-måneders landbrugsskoleophold – i alt 16 måneder.

På Landbohøjskolen arbejdede la Cour indtil krigen
i 1864 kaldte på ham. Efter sin tid som officer, fortsatte la Cour sit arbejde som undervisningsassisten
ved Landbohøjskolen.
I 1866 foretog la Cour en studierejse til Tyskland,
Schweiz, Holland, Frankrig, England og Irland for at
studere landbrug og landbrugsuddannelser. Dermed fik han god inspiration til at starte sin skole,
Lyngby Landboskole, ved Kongens Lyngby. Det første elevhold på Lyngby Landboskole startede den
1. november 1867. Byggeriet var dog først færdiggjort til indflytning den 1. maj 1868, så det første
elevhold startede i lejede lokaler på ”Nærumgaard”.
Foruden arbejdet på skolen, havde la Cour mange
aktiviteter: Allerede i 1868 blev han redaktør på tidsskriftet for landøkonomi, og fra 1875 sekretær i det
Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, indtil han i 1891 blev præsident for selskabet.
La Cour var også i en årrække formand for Københavns Amts Landboforening. J. C. la Cour beskrives som en fin, dannet mand, og i ordenes bedste
betydning: Han havde en sjælden klar viden og forstand og havde samlet et stort forråd af kunskaber.
La Cour havde også store pædagogiske evner, og
han fulgte alle sine elever med levende omsorg.
Desværre døde la Cour i en ung alder i 1898, kun
59 år gammel, men han nåede dog at udrette et
værdifuldt livsværk indenfor dansk landbrug.
Skolens motto står stadig på talerstolen i mødesalen:
Selv at tænke,
selv at dømme,
selv at handle.
Vil du finde fremtiden – må du kende fortiden.

Høng • Lyngby

• EUD • EUX
• Produktonsleder • Agrarøkonom
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Formaden som grillmester.
Jubilæumssammenkomst.

Sommerelevstævne.

Musik og dans.
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Natmad til alle.

Elevforeningen
På initiativ fra tidligere elever, forstander la Cour
og hans søn Cand. Mag. Lars la Cour, som var
lærer fra 1894-1909 på både landbrugs- og højskoleafdelingen i litteratur, historie og naturfag
m.v. – stiftedes elevforeningen ”Tidligere Lyngbyelever”, den 24. marts – 1897.
Ved foreningens elevmøde den 16. juli – 1899, afsløredes på Lyngby kirkegård den mindesten, som
gamle elever havde ladet sætte på J. C. la Cours
grav.
Under elevmødet den 21. juni – 1903, blev statuen
af skolens grundlægger og første forstander afsløret i skolens have. Dette mindesmærke af la Cour
på en sokkel af bornholmsk granit, blev rejst af tidligere elever samt henved 200 mænd i forskellige
stillinger, fortrinsvis med tilknytning til landbruget.
Under generalforsamlingen i foreningen ”Lyngby
Elever” den 27. januar – 1917 blev foreningen delt i
to: Højskolens forening med ca. 600 medlemmer og
elevforeningen for landboskolen med ca. 800 medlemmer. Årsagen til delingen, var blandt andet at
tidligere landbrugsskoleelever mente at der var for
lidt landbrugsstof i det godt 150 siders årlige elevskrift.

Elevforeningens første formand var
statskonsulent K. Hansen fra 1897-1917.
Senere formænd:
Forsøgsleder J. C. Larsen, ”Virumgaard”,
1917-1931.
Gårdejer J. Jacobsen, ”Ryttergaarden”
i Ballerup, 1931-1946.
Gårdejer Willy Larsen, ”Sildebjerggaard”
ved Helsinge, 1946-1962.
Gårdejer Jørgen Israelsen, ved Vester Såby,
1962-1970.
Agronom Ole West, Ringsted, 1970-1977.
Gårdejer Jørgen L. Boll, 1977-1981.
Gårdejer Gert Pedersen, 1981-1988.
Driftsleder Jørgen Fæster, 1988-1990.
Gårdejer Ole Elbæk, Klippinge, 1990-1992.
Gårdejer Bent Nielsen, Haslev, 1992-1998.
Driftsleder Claus Ladegaard, Holme Olstrup,
1998-2002.
Driftsleder Morten Prinzlau, Haslev, 2002-2009.
Landmand og murermester
Martin Christensen, Skævinge, 2009Her i 2018 er der stadig 1533 livsvarige
medlemmer. Ca. 40% bor i Jylland og på Fyn.
Omkring 60% bor på de østlige øer,
inklusiv Bornholm, samt 29 i udlandet.

Hvem var det vi var på hold sammen med?
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1897
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Indledning
Denne ”livsrejse” af skolens 150-års historie og
elevforeningens 100-års historie i korte træk, er
skabt ved indsamling af oplysninger fra gamle protokoller, breve og gamle landbrugsblade. Frem for
alt er elevforeningens årsskrifter – over 120 år – en
righoldig kilde til skolens og elevforeningens historie.

Skolens ejerforhold
Aktieselskab
Fondsejet (”Grundtvigs Fond”)
Privatejet (N.L. Klint)
Selvejende institution

Desuden har jeg mange oplysninger fra min egen
tid som tidligere 11-måneders elev i Hillerød, for 50
år siden (”grønt bevis” 1967) samt fra årene som
landbrugslærer i Roskilde, hvorfra mange citater og
fotos stammer fra.

Roskilde Teknisk Skole

Jubilæumsskriftet er illustreret med mange fotos fra
forskellige tider. Det gør fortiden mere levende, og
kan langt bedre end mange ord, gengive en historisk stemning.
150 år er en høj alder, men det kan være en fordel,
da den giver livserfaring.
For at kunne drage nytte af de mange års indhøstede erfaringer og for at kunne forstå skolen, som
den er i dag, er det nødvendigt at kende lidt til dens
historie.
Jeg håber hermed, at bogen kan bidrage til dette.
Tak til medskribenter samt elevforeningen bestyrelse, der har betroet mig denne opgave.

Landbrugsskolen Sjælland

1867-1890
1890-1930
1930-1935
1935-2005
(Tidligere elever)
2005-2007
(Høng-Lyngby)
2007(RTS-Vilvorde)

Fra 1890 til 1930 (40 år) ejede Grundvigs Fond skolen, da både landboskolen og højskolen blev drevet
sammen.
I 1930 solgte Grundtvigs Fond Landboskolen til tidligere elev og lærer propr. N.L. Klint – privatejet. Ved
hovedstadens vækst blev begge skoler efterhånden omklamret af storbyen og i 1935 blev højskolen
solgt til Frilandsmuseet og flyttede til Hillerød. I 1935
startede gamle elever en indsamling, og det lykkedes at købe landbrugsskolen, som derefter blev
omdannet til en selvejende institution.
Lyngby var dermed den første landbrugsskole i
Danmark, som blev en selvejende institution.

Af Allan Olsen
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Minder fra skoletiden i Roskilde
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EN TIDSREJSE PÅ 150 ÅR

Milepæle i skolens og
elevforeningens historie
1867 Skolens tilblivelseshistorie i korte træk: Den
23. marts blev der afholdt møde for skolens
oprettelse og stiftende generalforsamling.
Den 6. april blev grundstenen lagt. Skolen
blev opført ved siden af den gamle kæmpehøj lige nord for Sorgenfri slotspark, og fik
navnet Landboskolen ved Kongens Lyngby.
Det var planen, at åbne skolen den 1. november – 1867, men bygningerne var knap
færdige til de 35 tilmeldte elever, så derfor
måtte man leje lokaler på ”Nærumgaard”.
Året efter var der tilmeldt 56 elever, deraf 25
på højskoleafdelingen og 31 på landbrugsskolen.
1868 1. oktober blev skolen indviet.
1873 Skolen blev udvidet, så der nu var plads til
90 elever blandt andet med den begrundelse, at kunne tiltrække et tilstrækkeligt antal
dygtige lærere.
1888 Forstander la Cour opretter en bygning i skolens have, til opbevaring af gamle landbrugsredskaber – starten på Dansk
Landbrugsmuseum.
1892 Skolen tilbyder mange efteruddannelseskurser, blandt andet sommerkurser for folkeskolelærere i samarbejde med Vilvorde
Havebrugshøjskole i Charlottenlund.
I efteråret fejrede landbrugsskolen, i al sin
stilhed, 25 års jubilæumsdag den 1. november. Foruden skolens lærere og elever mødte
en talrig kreds af skolens venner og tidligere
elever op denne dag. Ved denne lejlighed
kunne forstander la Cour fortælle, at skolen
til dato havde været besøgt af 2.191 elever,
deraf 128 fra Sønderjylland, 16 fra Sverige og
Norge og 12 fra andre lande.
1897 Højskolen flyttede ind i egne bygninger.
Begge afdelinger havde stadig nogle fællestimer i historie og litteratur. Den 24. marts blev
elevforeningen ”Tidligere Lyngbyelever” stiftet. Elevforeningen har i alle år herefter haft

en meget stor betydning for skolens udvikling og beståen.
1898 21. februar døde forstander Jørgen la Cour,
kun 59 år gammel, dog havde han nået at
udrette et fantastisk livsværk. Efter la Cours
død, blev skolen i 29 år ledet af forstander J.
J. Hansen og i 1930’erne blev det forstander
J. Jensen.
1901 Oprettelsen af de nuværende frilandsmuseum påbegyndes, på området syd for skolens have.
1903 Afsløring af statuen mellem de to skoler.
1913 Efter en om- og tilbygning, havde landbrugsskolen nu plads til at have 140 elever boende, men i en årrække oversteg tilmeldingerne dette antal.
1917 Ved skolens 50 års jubilæum, havde 4.474
elever afsluttet en uddannelse på Lyngby
Landboskole. Samme år blev elevforeningen
delt i to: Højskolen og landboskolen.
1918 I tiden efter 1. Verdenskrig og frem til 1957 tilbød landboskolen alle elever et 6-dages maskinkursus på teknologisk institut i København. Den teoretiske bygge- og maskinundervisning foregik stadig hjemme i Lyngby.
1935 Højskoleafdelingen bliver solgt til Frilandsmuseet og flytter til Hillerød. Elevforeningen
køber skolen der herefter bliver en selvejende institution.
1940 Fra den 1. september bliver Niels Dyrbye
ansat som forstander.
1958 Indvielse af nye skolebygninger i Hillerød.
1963 Niels Aage Dyrbye, søn af Niels Dyrbye, ansættes som forstander.
1966 Skolen tilbyder nu et 11-måneders driftslederkursus med studieture til Sverige, Tyskland, Holland og England. De første grønne
beviser bliver givet til alle elever som har mi13

nimum tre års praktik samt grund- og driftslederskoleophold.
1967 Ved skolens 100 års jubilæum havde 9.615
elever gennemført en uddannelse på skolen.
1975 Den nye skole i Roskilde blev indviet.
1983 Skolen indviede egen slædebane til traktortræk.
1988 Ole E. Larsen bliver forstander for skolen,
som får nyt navn til Uddannelsescentret
Lyngby Landbrugsskole. Uddannelsen med
grønt diplom/modul 4 bliver indført.
1989 Vilvorde-afdelingen lejer sig ind på ”Svanemosegård”, og skolen tilbyder et forsøgssamarbejde med EFG-jordbrug.
1990 Tidligere elev og lærer Carl Johan Kaalund
og frue bliver ansat som forstanderpar (19902005). I årene derefter blev der opført nye
stald- og ladebygninger, og ”Svanemosegård” blev renoveret.
1992 Skolen holder 125 års jubilæum og starter
nye uddannelsestilbud. Lyngby var den første danske landbrugsskole, der tilbød to sideløbende landbrugsuddannelser: Den
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traditionelle som sluttede med grønt bevis
eller grønt diplom, samt erhvervsskolernes
landbrugslinje (EFG-jordbrug).
2005 Høng og Lyngby landbrugsskole fusionerer
og bliver til Landbrugsskolen Sjælland.
Karl Å. Poulsen bliver daglig leder.
2007 Skolen fusionerer med RTS/Vilvorde-afdelingen. Samme år starter elevforeningen med at
udsende 1-2 årlige Lyngby Nyt samt en fælles årbog.
2010 Skolen bygger ny maskin- og truckhal.
2012 Indvielse af den nye ridehal.
2014 Skolens godt 100 hektar jordbrug er nu 100%
omlagt til økologi.
2016 Henrik Jensen bliver ansat som ny leder af
Landbrugsskolen Sjælland, Høng/Lyngby.
2017 Jubilæumsår ... Skolens svømmehal bliver
ombygget til kursus- og konferencesal.
2018 Den 27. januar 2018 var der åbent hus på
skolen fra kl. 10-14. Denne dag var elevforeningen til stede med en historisk udstilling i den nye konferencesal på Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde.

1873
Skolen blev udvidet, så der nu var plads til 90 elever blandt andet med den begrundelse, at
kunne tiltrække et tilstrækligt antal dygtige lærere.

Skolens nye foredragssal 1873.

Første elevhold 1867/68.
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1888
I 1888 købte la Cour den store udstillingsbygning i
København og flyttede denne til Lanboskolens have, og
deri anbragte han de gamle landbrugsredskaber, som
var samlet til udstillingen.
I 1915 blev dette lanbrugsmuseum overtaget af staten
og flyttet til den store monumentale bygning ved Kongevejen.

Forstander la Cour og skolens lærere 1888.
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Glimt fra
museumsbygningen
1888/89
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1890
Grundtvigs Fond køber skolen
Grundtvigs Højskole blev oprettet i 1856 af Grundtvig selv på gården ”Marielyst”, lige udenfor det
daværende København. Den blev straks gjort til
en selvejende institution med en tremandsbestyrelse.
Da denne skole i 1890 blev fortrængt af Københavns vækst, købte Grundtvigs fond Landboskolen af forstander, la Cour, som så købte Brede
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Ladegård, og han fortsatte med at drive både højskole og landboskole under samme tag.
Et par år senere kom den første højskolelov, som
krævede, at hver skole skulle have sin egen leder,
og den kendte højskolemand Hans Rosendal fra
Vinding Højskole ved Vejle, blev leder af højskoleafdelingen, som i 1897 fik sin selvstændige bygning ved siden af landboskolen.

1892
Skolen tilbyder mange efterudannelseskurser, blandt andet sommerkurser for folkeskolelærere i
samarbejde med Vilvorde Havebrugshøjskole i Charlottelund.
Landboskolen tilbyder sommerkurser til folkeskolelærere
I sommeren 1892 tilbød skolen i juli-august måned et feriekursus for folkeskolelærere i gartneribrug,
planteavl og husdyrbrug. La Cour tanke med et sådant kursus var ret naturligt, dels var der jo henlagt en skolelod med et mindre landbrug til de fleste landsbyskoler dengang, og lærerkredsen fornemmede behovet for et såndant kursus. Idet der ingen understøttelse var, udover et legat på 500
kr., tilbød skolens lærere at yde undervisning uden vederlag, ligesom forstander la Cour gav 500 kr.
for at mindske deltagerbetalingen.
Dette kursus slog straks godt an, idet 22 lærere tilmeldte sig som deltagerere. Samme efterår indsendte Danmarks Lærerforening og Dansk Skoleforening ansøgninger til ministeriet for Kirke og undervisningsvæsnet, om oprettelse af et kursus i gartneribrug, planteavl og husdyrbrug påLyngby
Landboskole, med en årlig bevilling på 7.000 kr. og ca. 50 personer som forventet deltagerantal. Ministeriet godkendte ansøgningen som blev bevilliget, dog med visse ændringer, idet tilskuddet kun
blev 5.000 kr. om året. Tilskuddet skulle dog ikke ydes til én bestemt skole.
Således kom kurset på Lyngby i stand i 1893, idet der ikke var andre landboskoler i Danmark der
havde tilmeldt sig. (Havebrugsdelen af kurset blev afviklet i samarbejde med Vilvorde Havebrugsskole i Charlottelund). Disse kurser til folkeskolelærere blev så populære, at de forsatte frem, til 1939,
hvor der udover et meget omfattende kursusprogram også var fag i samfundslære, historie m.v. samt
udflugter til hovedstaden og den kønne natur i omegnen.

Det første folkeskolelærerkursus holder afslutning, 1892

I efteråret 1892 fejrede Landbrugskolen, i al sin stilhed, 25 års jubilæumsdagen den 1. november.
Foruden skolens lærere og elever mødte en talrig kreds af skolens venner og tidiligere elever op denne
dag. Ved denne lejlighed kunne forstander la Cour fortælle, at skolen dato havde været besøgt af
2.191 elever, deraf 128 fra Sønderjylland, 16 fra Sverige og Norge og 12 fra andre lande.
19

1897
Elevforening og højskole i egne bygninger
En begivenhed der også må nævnes i skolens historie, og som har stor betydning for skolens virksomhed, er dannelsen af foreningen Tidligere Lyngbyelever, som blev stiftet den 24. marts 1897. Siden skolens start, havde man tilbudt højskoleundervisning, men imidlertid besluttede skolens bestyrelse at
opføre en særskilt bygning til højskoleundervisning i løbet af 1897. Årsagen til delingen af skolen, var for
det første at der var tragt med plads til begge undannelsetilbud, samt af højskoles elever var noget yngere end landbrugsskolens.

Højskolens og Landbrugsskolens bygninger bruges i dag af Frilandsmuseet.

Bygninger i Hillerød bruges i dag til privatskole.

La Cours foto har fulgt skolens udvikling i 150 år.
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Årgang 1897/98, der startede elevforeningen.
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1898/1903
1. febuar døde forstander Jørgen la Cour, kun 59 år gammel, dog havde han nået at udrette et fantastisk livsværk. Efter la Cours død, blev skolen i 29 år ledet af forstander J.J, Hansen og i 1930’erne blev
forstander J. Jensen.
I 1901 sker oprettelsen af de nuværende frilandsmuseum, på området syd for skolens have.

1899
Ved foreningens elevmøde den 16. juli - 1899,
afsløredes på Lyngby kirkegård den mindesten,
som gamle elever havde ladet sætte på J. C. la
Cours grav.

1903
Under elevemødet den 21. juni - 1903, blev statuen af skolens grundlægger og første forstander
afsløret i skolens have. Dette mindesmærke
af la Cour på en sokkel af bornholms granit, blev
rejst af tidligere elever samt henved 200 mænd i
forskellige stillinger, fortrinvis med tilknytning til
landbrug.
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Både landboskole og højskole brugte samme gymnastiksal.

Her er pige eleverene i gymnastiksalen - sommeren 1901

I 1901 sker oprettelsen af det nuværende frilandsmuseum, på omådet syd for skolens have.

Skolelandbrug 1905

1904/1913
I 1904 lykkedes det JJ. Hansen at jkøbe yderligere 13 ha fra Brede Ladegaard, og samtidig blev
så bygget stalde og lade.
l 1913 blev den gamle østfløj revet ned og en ny
opført. Den nye fløj rummede værelser til 70 ele24

ver, spisesal, køkken med kældere, pigeværelser
og forstanderlejlighed og kostede med centralvarme og alle installationer godt og vel 60.000 kr.,
men det kostede adskillig vanskelighed at skaffe
denne sum til veje.
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1913
Efter en om- og tilbygning, havde landbrugsskolen nu plads til at have 140 elever boende, men i en
årrække oversteg tilmeldingerne dettet antal.

Plan af Landboskolen, som den var indrettet i 1920’erne og 1930’erne.
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1915
Skolerne og deres omgivelser, under 1. verdenskrig.

27

1914-18
Skolen under 1. Verdenskrig
Første verdenskrig bragte en særegen epoke ind i
landbrugsskolens historie. Ved sikringsstyrelsens
indkaldelse i august 1914 blev der brug for et feltlazaret i Københavns nordligste omegn, og da en
del af skolen fandtes velegnet til formålet, indrettedes den til lazaret, elever var der alligevel få af i
den periode. I alt 10 måneder kom Røde Kors-flaget til at veje over landboskolen – indtil den 15.
juni – 1915.

Trods krigen gik skolearbejdet ret uforstyrret sin
gang i de fem år, skønt man ved krigens udbud
havde frygtet, at der ikke kunne holdes skole
under krigen. På andre måder skabte krigen forandringer: Siden skolens start havde der ellers
hidtil været mange gæster fra hele verden – men
dette stoppede helt under krigen. Der kom dog
enkelte besøgende fra Norge og Sverige.

1915
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1917
Ved skolens 50 års jubilæum, havde 4,474 elever aflsuttet en uddannelse på Lyngby Landboskole. Samme år blev elevforeningen delt i to: Højskolen og landboskolen.
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Elevbesøg i de første 50 år

Årgang 1916/17
startede ny forening.
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1918
I tiden efter 1. verdenskrig og frem til 1957 tilbød landboskolen alle elver et 6-dages maskinkursus på
teknologisk institut i København. Den teoretiske bygge- og maskinundervisning foregik stadig hjemme i
Lyngby.
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TI - som instituttet kaldes i daglig tale bliver oprettet 7. september 1906 på foranledning af Industriforeningen i København Fællesrepræsentationen
for Dansk Industri og Håndværk. Instituttets
hovedopgaver er at beskæftige sig med
ERHVERVSFREMME, hvilket i praksis vil sige at
være oplysende og rådgivende for ALLE erhverv landbruget inklusive. Instituttet samarbejder nært
med Polyteknisk Læreanstalt, Konstruktørskolerne
og Maskinistskolerne.
Lyngby elever øver maskinkursus på teknologisk
institut i København.
Fotos er taget fra elevbogen 1925-1927
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1935
Højskoleafdelingen bliver solgt til Frilandsmuseet og flytter til Hillerød.
Elevforeningen køber skolen der herefter bliver til selvejende institution.

Det var for øvrigt landbrugsskolens elevforening, ved
dens bestyrelse, der i 1935
købte den dengang privat
ejede landbrugsskole for
100.000 kr. (Det var under
1930’ernes økonomiske krise).
Købesummen blev udstedt
som andelsbeviser, der blev
tegnet i elevforeningens medlemskreds og blandt skolens
venner. Det var således på initiativ fra elevforeningen, at skolen overgik fra privateje til
selvstændig institution.
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1937
70 år. Den 9 november 1937, fejrede skolen og elevforeningen, at det var 70 år siden der var rej-

segilde over den første skolebygning.

Fotos fra festdagen med 250 tidligere.
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1940
Fra den 1. september bliver Niels Dyrbye ansat som forstander. Niels Dyrbye og hans kone, Alma, var
forstanderpar fra 1940 -1963. Niels Dyrbye var selv elev på skolen fra 1918-19, og blev landbrugskandinat/ agronom i 1921.
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1940-45
Skolen under 2. Verdenskrig
Det var nogle sindsbevægende år skolen oplevede, især de to sidste krigsår. De elever, der oplevede folkestrejken i København, hvorfra
dønningerne også nåede landboskolen, vil næppe
nogensinde glemme det. Men de onde, mørke år
fik ende, og skolen oplevede den lykkelige befrielsesglæde den 4. maj om aftenen.
Skolen mærkede dog adskillige gange et vink om,
at man kunne frygte en razzia af Gestapo, det
skete dog ikke. I disse tilfælde fik fyret et ekstra
foder af illegale blade. En enkelt morgen fik skolen besøg af Gestapo, der mødte op med fire
mand, for at hente en elev. Det lykkedes dog at
holde de fire hen så længe, at eleven stak ud af
en bagdør og ud over skolens marker. Nogle få af
eleverne var indblandet i modstandsbevægelsen.
Engang fik skolen en advarsel om fare for overfald
af Schalburgkopset, det skete dog heldigvis ikke.
En elev med nazisympati havde sladret om at
nogle kammerater havde gemt våben på værelset, men disse våben blev efterfølgende gemt

bedre væk. Tyskerne havde nemlig proklameret,
at alle der var i besiddelse af våben ville blive
skudt. Kun en enkelt Hipo-mand mødte i kontoret
en gang for at true. Han havde været elev et par
år i forvejen, og mødte en lastbil med chauffør og
maskingevær. Han gjorde ikke alvor af sine trusler.
Tyske tropper fandtes ikke i Lyngby og omegn, så
nogen større fare for, at skolen skulle blive overtaget af værnemagten eksisterede ikke. Det var først
ved slutningen af krigen, at der kom tyske flygtninge til Lyngby, og der begyndte man at frygte
for skolen, men så fik krigen heldigvis ende. Den
4. maj om aftenen rullede maskingeværerne frem
fra gemmerne i Frilandsmuseets bygninger og
landboskolen. Den 5. maj tidligt om morgenen,
stillede på skolen omkring 100 frihedskæmpere
under ledelse af en ritmester, som i nogen tid
havde boet på skolen under angivelse af at være
ejendomsmæglere. Der blev naturligvis stillet
vagtposter rundtomkring skolen, men hen på eftermiddagen kørte kompagniet i deres kortege af
lastbiler til København.

Luftfoto af skolen 1939

Dyrebye holder læreremøde på sit kontor 1943
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Skolefotos
- under 2. verdenskrig

9 måneders elever i fordrags salen.
Fastelavnsfest - under 2. verdenskrig.

6 måneders elever har undervisning.

Frikvarter.

En flittig elev på sit værelse.

Tidligere elevers navnetræk på skolens bygninger.

Spisesalen.
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Fagfordeling i de første 75 år
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Fotos fra elevforeningens
Årbog 1945
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Fra Årbogen 1949
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1951
Et års kontigent hos Elevforeningen kostede 5 kr.

49

50

51
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1958
Skolen flytter til Hillerød
I 1955-56 fandt man tiden moden til at flytte landboskolen ud i landlige omgivelser, efter anvisning
fra en tidligere Lyngby-elev, Edvard Jensen, købte
man ”Ullerødgård” ved Hillerød. Den gamle skole
blev derefter solgt til Frilandsmuseet.

Den 1. september – 1957 blev grundstenen nedlagt til en ny skole, som blev indviet den 5. november – 1958. I løbet af de 91 år hvor landboskolen
lå ved Kongens Lyngby, havde den været besøgt
af godt 10.000 elever i tre generationer.
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Skolens nye maskinhal, ko- og svinestald og de 45 ha jordbrug, bruges til øvelse- og demonstrationsbrug,
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1963
Niels Aage Dyrbye, søn af Niels og Alma Dyrbye, ansættes som forstander. Niels Aage Dyrbye og hans
kone, Inge, var forstanderpar fra 1963-1988. Niels Aage Dyrbye var elev på skolen i 1946-47, og blev
uddannet som agronom i 1951.

Inge Dyrebye

Niels Aage Dyrebye
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1966
Skolen tilbyder nu et 11-måneders driftslederkursus med studieture til Sverige, Tyskland, Holland og
England. De første grønne beviser bliver givet til alle elever som har minimum tre års praktik samt
grund- og driftslederskolehold.
Skolen skifter navn fra Landbo - til Landbrugsskole.
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1967
Ved skolens 100-års jubilæum havde 9.615 elever gennemført en uddannelse på skolen. Elevforeningens gave på 100-årsdagen var bøger til biblioteket, billeder til ophæng i klasselokaler samt forsatsvinduer til svømmehallen.
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3 generationer
Dyrebye: Far, søn og sønnesøn nedlægger krans
ved la Cours mindesten på Lyngby kirkegård på
Lyngby Landbrugsskoles 100 års jubilæumsdag.
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Første elevhold med grønbevis 1967.
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Elevbesøg fra 1867 - 1967

Den nye avlsgård
- set fra skolens læsesal, 1967
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Svømmehal 1967

Skolen P-plads 1967
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Eksamen i aulaen.
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67

68

69

70

71

Minder fra skoletiden i Hillerød
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Minder fra skoletiden i Hillerød
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Farvel til skolen i Hillerød
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1973
Fotos fra årbogen 1973
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1973-74
Skolen i Roskilde bliver bygget

Den første høst i Roskilde.
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La Cour var den første, som flyttede fra Hillerød til
Roskilde.

1973-74
Glimt fra byggeriet
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1975
Fra skolens indvielse 13. juni 1975
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1975
Talere ved skolens indvielse 13. juni 1975
”Svanemosegård” var i Laurberg Hansens eje i
flere hundrede år, og den sidste ejers oldemor fik i
1831 arvefæstebrev på gården af Københavns
Universitet.

Arvefæstebrevet blev foræret til skolen på indvielsesdagen d. 13. juni 1975.
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En hilsen fra
en 40-års jubilar
Tekst & fotos Niels Okking

Fra landmand til formand
I forbindelse med Lyngby Landbrugsskole 150års jubilæum har redaktionen bedt tidligere elev
og bestyrelsesformand for Østdansk Landboforening, Jørgen Petersen, om at se tilbage på 40
års tro tjeneste som landmand.
Den store grøngule John Deere plæneklipper
kommer susende, mens græs og støv står ud til
alle sider. Jørgen Petersen springer hurtigt af.
- Velkommen til, godt at se dig.
Håndtrykket er fast ligesom blikket hos landmanden og formanden for Østdansk landboforening,

som tager imod på gården Broveshøj. Gården ligger på Stevns og har Østersøen i baghaven.
I år er det 40 år siden, Jørgen Petersen selv gik
ud af Lyngby Landbrugsskole med en drøm om at
blive selvstændig landmand. I 29 af de år har han
siddet som formand for foreningen, der har til
huse i Rønnede.
Og det er gået helt godt.
Indenfor bobler det i kaffemaskinen, og Jørgen Petersen sætter sig ved bordet, klar til en snak. Snart
begynder den entreprenante bonde at skitsere,
hvordan de sidste fire årtier er forløbet med enkelte
sidespring undervejs – for det hele skal med.

Årgang 1977/78
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Først driftsleder, så selvstændig
Landmanden, der begyndte sin rejse fra Lyngby
Landbrugsskole, har opnået meget og kan i dag
se tilbage på sin karriere med stolthed.
- I dag driver jeg 655 hektar med min søn, hvor
hovedvægten er lagt på græsfrø og spinat. Vi
har ikke lavet et IS, men ejer hver vores, og til
gengæld har vi et upåklageligt samarbejde, hvor
vi samtidig kan gå vores egne veje og ikke
blande os i hinandens gøremål. Vi rådgiver hinanden, men træffer individuelle beslutninger.
Eventyret begyndte dog med blot 46 hektar. Dengang for fyrre år siden var Tinghøj Stevns Landboforenings forsøgsgård, en gård, som den unge
håbefulde Jørgen Petersen købte i 1980. Forinden
havde han i to år efter skoletiden på Lyngby Landboskole ernæret sig som driftsleder.
- I sommeren 1978 var jeg færdig på skolen, og
jeg vidste allerede dengang, at jeg skulle være
selvstændig landmand. Derfor investerede jeg i
Thinghøj, hvor jeg fik en slagtesvinsproduktion op
på 1500 slagtesvin med 46 hektar. Her dyrkede
jeg brødhvede, rajgræs og raps, og set med datidens øjne var det faktisk et rimeligt stort landbrug.
En høst foran
En af de mange oplevelser fra de første land-
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mandsår var, da der blev høstet vinterbyg på gården det første år.
- Tilladelsen til at dyrke vinterbyg var på dette
tidspunkt lige kommet tilbage, og da jeg overtog
forsøgsgården første august, skulle vi høste med
det samme. Min far har altid sagt, at jeg var en
høst foran, og det passer bogstaveligt talt denne
gang.
En hvedesort, som var helt ny, hed Kraka og udbyttet blev ikke så ringe endda, fortæller Jørgen
med et skævt smil.
- Der blev høstet 10,1 tons per hektar, hvilket
dengang var omkring 56 fold. Et normalt udbytte
lå på otte tons per hektar, så det var et tigerspring for en ung landmand. Det var kort sagt en
rigtig fornuftig start, næsten for god, var der
nogle der mente.
Enkelte var da også henne og fortælle landmanden, at han ikke holdt længe i faget, men de skulle
blive klogere.
- En af de ting, jeg var meget opmærksom på
dengang, var jordens bonitet og selvfølgelig gårdens stand og arrondering. Her var forholdene
også i orden, og kommentarerne? Ja, dem tog
jeg mig ikke af

- Selvfølgelig skal vi være klar til at tage tæv og
skuffelser, dem oplever alle landmænd. Men
man kan godt begynde med mindre og følge
med tiden, for det er vigtigt. Dem som for mange
år siden ikke ville bruge traktoren, men mente at
hesten var god nok, de er her ikke. For en landmand drejer det sig hele tiden om udvikling eller
afvikling.
Og det kan Jørgen Petersen tale med om. Han har
startet med slagtesvin, opbygget antoniusbesætning med 220 årssøer, lukket dem igen og udvidet
til 11.000 antoniusslagtesvin og lukket det igen.
Og i dag med fuld fokus på specialafgrøder.
På et område kan der dog godt være panderynken, understreger formanden, og det gælder antallet af nye landmænd. De bliver færre og færre.

Var det nemmere dengang? Ser du tilbage og
tænker, at det var bedre tider for landbruget?
- Det er næsten en romantisk fremstilling, som
man nemt kan falde i, siger Jørgen Petersen og
skænker op af kaffekanden.
- Landbruget har altid haft udfordringer, og tingenes tilstand ændrer sig – ligesom vejret. Jeg
siger bestemt ikke, at unge landmænd i dag har
det nemt, men der var forhold dengang, som
ville være svære at arbejde med i dag. Vi har nu
en periode med en meget lav rente, men dengang jeg købte gården, lå renten på 20-22 procent.
- Der er flere bedrifter til salg i dag end dengang, og prisen på en bedrift sammenlignet
med i dag ligger ikke urimelig højt. Landbrugene
er selvfølgelig blevet større, men hvem siger
man skal begynde med 200 hektar og flere nye
maskiner? Måske er ambitionsniveauet for højt
hos de unge? Så nej, der var fordele og udfordringer dengang, og det er der også i dag.
Hvor kommer de nye fra?
Man kan ifølge Jørgen Petersen altid være forsigtig eller risikovillig, og bonden fra Stevns har selv
været det første. Han har eksempelvis aldrig beskæftiget sig med renteswap og futures, fortæller
han, da det er for risikofyldt, hvilket også har vist
sig for mange. Så han har valgt dem fra.

- Hvordan sikrer vi stadigvæk at få de gode hoveder? Den udfordring er spændende og lidt
bekymrende. Rekrutteringsgrundlaget er et problem, fordi færre kommer fra landbokulturen, og
færre udefra vælger at gå ind i den livsstil, det er
at være landmænd, eller at gå ind i rådgivningsdelen. I mediernes søgelys kommer vi ofte kun,
når man vil kritisere os, og det tegner et skævt
billede af et erhverv, der i al beskedenhed har
været med til at bygge samfundet op.
Udvikling eller afvikling - altid
I 2015 stoppede Jørgen og hans søn Christian
med at have slagtesvin på Thinghøj. Sønnen ville
hellere være planteavler og havde ikke interessen
for svineproduktionen.
- Det var en svær beslutning, og den krævede
mange regnestykker. Men vi sadlede om og fokuserede kræfterne på frøavl. I den proces måtte vi
bygge en del til halm- og kornopbevaring, da vi
har mellem 6.000-10.000 bigballer om året.
I 2011 købte sønnen Christian en gård med 130
hektar, og familien har tilsammen et markbrug på
655 hektar, hvoraf de 100 er forpagtet.
Vi tager en kop kaffe til. Jørgen Petersen er nem at
tale med og lytter opmærksomt. Samtalen falder
hurtigt på politik, hvor det også er gået en vej for
manden. Nemlig fremad.
- Allerede på landboskolen var jeg engageret i
elevrådet, men jeg var også spejderleder. Jeg
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har siddet som næstformand i Bregentved Stævnet, som i dag hedder Børn & Dyr. Her var jeg
formand for noget vi slet og ret kaldte ordningsudvalget. Vi fiksede små og store problemer på
pladsen og mange andre ting. Ganske ligetil,
men effektivt, og en skøn tid.
Bestyrelsesposter hos Steff Houlberg og Kambas
er det også blevet til – samt 30 år i Erhvervsrådet.
Tre årtier med stabilitet
I 1985 blev Stevns landboforening og Stevns-Faxe
med Herreder slået sammen til Østsjællands
Landboforening. Ved den fusion blev Jørgen Petersen valgt ind i bestyrelsen. Egentlig havde han
ikke noget program, men fandt arbejdet spændende. Det var begyndelsen på et nyt kapital for
gårdejeren fra Thinghøj.
Slut-firserne var en turbulent periode for bestyrelsen i landboforeningen, og det endte med valg.
Jørgen Petersen kunne se, at han kunne være en
løsning, og efter valget kunne han kalde sig bestyrelsesformand for første gang.
- Foreningen havde brug for nye kræfter, og jeg
bilder mig ind, at der efterfølgende kom den nødvendige ro, så foreningen kunne arbejde fokuseret
videre. Det er snart 30 år siden, og vi trækker i
den grad på samme hammel i bestyrelsen.
Gennem de sidste snart tre årtier mener formanden
dog, at forholdene for foreningspolitik og lokalpolitik
har ændret sig markant. Samtidig er landbrugserhvervet påvirket af mange regler og påbud, og det
er til tider et krævende job at holde sig opdateret
som formand. Der sker hele tiden noget nyt.
- Jeg synes bestyrelsesarbejdet er blevet mere
kompliceret, når vi nu skal sammenligne dengang og i dag. Vi skal som forening være bekendt med de nyeste regler og regulativer, og
de kommer i en lind strøm. Der er paragraffer og
vedtægter for snart sagt alt, og det kan virke
overdrevent.
Mangel på lokalpolitisk erfaring
Selvom arbejdet er blevet mere kompliceret, har
forenings- og bestyrelsesarbejdet en klar dannende funktion, der er ved at være en mangelvare
i dag, forklarer Jørgen Petersen. Når poster nu
skal bestrides i udvalg og bestyrelser, mangler de
yngre generationer noget i bagagen.
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Tilbage i firserne og halvfemserne var der ganske
enkelt flere landboforeninger og flere udvalg. De
kvinder og mænd, som sad i bestyrelserne, fik lokalpolitisk erfaring og indsigt.
- Har vi fem formænd i Østdanmark i dag? Det
er ikke mange i forhold til de 25, man havde for
30 år siden. Dermed går en landboforeningskultur tabt. Rekrutteringen vi havde dengang fra et
stort opland af udvalg og lokale foreninger er
næsten væk i dag. Dermed er den viden, som er
central, når en landboforening skal manøvrere
mellem politisk og bureaukrati virkelighed den
ene dag og livet ude i stalden den anden dag,
væk. Indtil videre har vi stadigvæk mange landmænd, der bestrider mange poster ude i samfundet, men fremover kan det blive et problem.
Østdansk Landboforening har dog ifølge Jørgen
Petersen klaret skærene og den strukturudvikling,
som landbruget hele tiden gennemgår. Blandt
andet ved at fusionere, når timingen var rigtig.
Den 5. januar 1996 åbnede vi op for et nyt
kapitel, da foreningen slog sig ned i Rønnede. En
stor dag hvor vores daværende erhvervsminister
Mimi Jacobsen deltog. Den placering og beslutning synes jeg stadigvæk er den rigtige. Vi havde
slået pjalterne sammen med Sydsjællands Landboforening og blev til Sydøstsjællands Landboforening, indtil vi i 2014 blev omdøbt til Østdansk
Landboforening.
Landboforeningens nye adresse i Rønnede var
den rigtige vej at gå, understreger formanden eftertænksomt. Nu kom man tættere på medlemmerne, og det er dem, det handler om.
For netop det faktum, at medlemmerne har et
sted, hvor de altid kan henvende sig for at få
hjælp, rådgivning og vejledning, er essentielt for
ham.
- Vi skal udvise nærhed, det er vores fornemmeste opgave. Det leverer vi stadigvæk. Derfor
føler vores medlemmer også et ejerskab af foreningen - sammen med vores ansatte. Samtidig
er vi valgt af medlemmerne til at vise vej. Så vi
skal stole på vores egne beslutninger og ikke
ryste på hånden. En del af det at være formand
er at tro på noget, at lytte, argumentere og så
træffe en sund beslutning for alles bedste. Det
gør vi, og netop derfor tror jeg på, at denne forening vil eksistere i mange år frem.
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1982
Nyt halmfyr

Det nye halmfyr før laden er opført.
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Rejsegilde på den nye lade.

1983
Elevdagen d. 4. juli 1983, hvor skolen indviede egen slædebane til traktortræk.

Det er nu den skal stå sin prøve.
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1986
Ko med kalv
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1986
Ko med kalv
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IT-Kørekort til alle elever.
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1988
Ole E. Larsen bliver forstander for skolen, som får nyt navn til Uddanneksecentret
Lyngby Landbrugsskole Uddannelsen med grønt diplom/modul 4 bliver indført.
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1989
Vilvorde-afdelingen lejer sig ind på ”Svanemosegård”, og skolen tilbyder
et forsøgssamarbejde med EFG-jordbrug.

Kvægavl

Svineavl

Forsøgsdyr

Fåreavl

Alle 120 elever passer dyr på
“Svanemosegård”
- også lørdag/søndag.
Skolen bliver godkendt som
praktiksted, og der bor en fast
elev på gårdens elevbolig.
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Hesteavl

Fjerkræavl
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Byggetilladelse til minkhal

Hestepasning

Pelsdyravl

Kalvepasning

1990
Tidligere elev og lærer Carl Johan Kaalund og frue bliver ansat som forstanderpar (1990-2005).
I årene derefter blev der opført nye stald- og ladebygninger, og ”Svanemosegård”blev renoveret
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1992
Skolen holder 125 års jubilæum og starter nye uddannelsetilbud.
Lyngby var den første danske landbrugsskole. der tilbød to sideløbende landbrugsuddannelser:
Den traditionelle som sluttede med grønt bevis eller grønt diplom, samt erhvervsskolernes
landbrugslinje (EFG-jordbrug).

Forstander C.J. Kaalund byder velkommen.

Skolens husorkester.

Kaffe i haven.

Minister og forstander kører veterantraktor.

Mindeplade bliver opsat.

Kl. 24 - festfyrværkeri - 125 år.
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1994
Byggeriet tager form
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1994
Glimt fra indvielsen

99

1994
De nye staldbygninger og start af kvæg- og svinebesætning

100
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1999

N. Å. Dyrbye på sin “gl. plads”.
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2000

103

2000
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105

106
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2005
Høng og Lyngby landbrugsskole fusionere og bliver til Landbrugsskolen Sjælland.
Karl Åge Poulsen bliver daglig leder.
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2007
Skolen fusionere med RTS/Vilvorde-afdelingen .
Samme år starter elevforeningen med at udsende 1-2 årlige Lyngby nyt samt en fælles årbog.
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2009

Høng og Lyngby blev adskilt i 2009
Rent orgsnisatorisk er Høng og Lyngby blevet opdelt. Forstået således at vi stadig samarbejder om uddannelsen til landmand, og stadig med en fælles betegnelse hedder Landbrugsskolen Sjælland, men
organisatorisk er Lyngby blevet en del af et samarbejde med dyrepasserne på Vilvorde.
Det kan være uoverskuligt med de nye opdelinger, men i grove træk ser organisationsplanen således
ud. Både Høng og Lyngby kan starte grundforløb i dyr, planter og natur med fokus på enten landbrugseller dyrepasseruddannelsen.
Samarbejde mellem de 3 afdelinger fungere fint. Akademiet for grønne Uddannesler udbyder stort set
alle ”grønne” uddannelser.
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2010
Skolen bygger ny maskin- og truckhal.
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2012
Indvielsen af den nye ridehal.
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115

116

117

2014
Skolens godt 100 hektar jordbrug er nu 100% omlagt til økologi.
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119

120

121

Glimt fra elevdagen 2017

2018

Jubilæumsår
. . . Skolens svømmehal bliver ombygget til kursus- og konferencesal

Svømmehallen - over og under vandet

Svømmehallen - med og uden vand
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Hvor er vi på vej hen?
I århundreder har det danske samfund været et udpræget agerbrugssamfund – det har været sådan,
at stort set alle havde en nær forbindelse med dette
erhverv, det var således, at præsten, læreren, købmanden med flere, havde hver en jordlod, således
at de let kunne få en del af de vigtigste livsfornødenheder.
I dansk landbrug har der været tradition for, at erhvervet gennemgik store forandringer i stød, man
kan næsten sige, forandringer med 100 års mellemrum.
I 1780’erne blev stavnsbåndet ophævet, og grundlaget for selvejet blev lagt.
I 1880’erne foregik den store omstilling fra ekstensiv planteproduktion til intensiv husdyrbrug. Andelsbevægelsen, højskoler og landbrugsskoler blev
grundlagt.
I 1980’erne skete en omstilling til elektronik – EDB
– og øget automatisering ude i de enkelte brug i stadig større enheder.
I 1990’erne ned- og sammenlægninger af landbrug
til større enheder. Fusioner og færre landbrugsskoler.
Efter år 2000 går udviklingen så hurtigt, at man dårligt kan forestille sig de næste 100 år. Nedsættes
forandringens tempo ikke, så bliver fremtidens fødevareproduktion måske helt løsrevet fra jorden i fabriksanlæg med en mekaniserings- og automationsgrad, vi slet ikke kan forestille os i dag. Man

kan tænke sig at et ”husdyr” har gennemlevet hele
sin tid uden at have set mennesker. Traktorføreren
kan måske også blive ekstraudstyr på fremtidens
traktorer. Vil den højteknologiske udvikling der
bedst kan lønne sig i større og større produktionsenheder ikke stille så store kapitalkrav, at det bliver
selvejets endeligt? Vil den politiske udvikling ikke
medføre øget dræn i landbrugets kapitalreserver i
en sådan grad, at dette medfører samme udvikling
– selvejets endeligt? Noget tyder på, at halvdelen
af danske traktorer om 5-10 år vil være enten hybrider eller helt selvkørende.

Ser du ét år frem: Så frø.
Ser du 10 år frem: Plant træer
Ser du 100 år frem: Oplys folket.
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Lyngbyminder
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Lyngbyminder
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Tre perioder i
skolens historie
Af Kirsten og Carl Johan Kaalund.

Lyngby Landbrugsskole
1967 – 1968,
1972 – 1979
og igen 1990 – 2005, i alt 23 år..
Elev på Lyngby i Hillerød.
Lyngby Landbrugsskole startede i 1867. Hundrede
år efter var jeg selv elev på skolen i Hillerød. Jeg
startede i en klasse ”Aspirantholdet”, vi ville alle
sammen gerne optages på Landbohøjskolen, vi
havde ikke karakterer, der var gode nok. Derfor et
helt år i aspirantklassen, vi vidste på forhånd, at
halvdelen ikke ville bestå optagelsesprøven til
Landbohøjskolen – men for pokker, hvor blev der
knoklet.
De andre klasser havde alm. Landbrugsfag, køer,
svin, planteavl, maskiner, hvor var vi misundelige.
Hver eneste dag Matematik, botanik, dansk stil, engelsk og tysk. Det var prøvefagene. Men også lidt
fodringslære og gødningslære, lidt landbrug skulle
der trods alt være over det. Og så samlede vi herbarium af vilde planter, det blev en hel hobby efterhånden. Jeg har herbariet endnu, der er over 200
arter.
Hver eneste aften lektier, ingen gåen-i-byen, drak
ca. 1 øl i løbet af hele det år. Det har heldigvis ændret sig lidt siden. Men jeg kom ind! Måske derfor?
Kirsten var elev på Næsgaard Agerbrugsskole
samme år. Hvor var det langt væk fra Hillerød, ingen
mobil, ingen mail, men dengang fungerede postvæsenet stadigvæk perfekt. Og så var der jo trods
alt en mønttelefon på skolen!
Det bedste hele det år var elevfesten, Kontrolassistent-festen, som den blev kaldt. Det var efter at vi
havde bestået prøven med at kontrollere fedt-% i
mælk i en håndcentrifuge, den såkaldte Gerberering. Utroligt gammeldags, men det fungerede faktisk fint.
Der var en flink fyr i klassen, som alle kunne lide,
Svend hed han vist. Han sad for det meste og sov i

timerne, han var kronisk træt. Han sagde selv, at
han var hjemmeværnsmand, og han var ofte på natøvelse, det var jo under Den kolde Krig, så det
troede vi på.
Senere kom det frem, at han om natten kravlede ud
af vinduet på 1. sal, ned ad muren på brandstigen
og forsvandt ud i mørket . Men i sneen om vinteren
blev han afsløret : der var et tydeligt fodspor i sneen
lige i retning af pigeværelserne på Grundtvigs Højskoles på den anden side af Frederiksværksvej. Det
var åbenbart her, hjemmeværnet hold natmanøvre.
Desværre blev han aldrig agronom, han kunne ellers nok bidrage til forståelsen af avlsarbejdet i
landboforeningerne.
Mine bedste venner den dag i dag er kammeraterne fra tiden som elev på skolen, Jørgen, Bent og
Johannes. Det er i år 50 år siden. Vi lavede skoleblad, arrangerede fester, lavede lektier (det gjorde
vi faktisk !) og sad i elevråd sammen.
Lærer på Lyngby i Hillerød.
Foråret 1970 holdt der pludselig en bil ved Auditorium VII på Landbohøjskolen. Da vi kom ud til pausen stod vores gamle forstander fra Lyngby der,
han ville lige se, hvordan det gik os. Vi var 2 år inde
i studiet, det tager 4 år at blive agronom.
På Lyngby manglede de en vikar, som var god til at
botanisere, og som ville have nogle timer på skolen
med at indsamle herbarium for det næste elevhold.
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Jeg tror nok, at det var her, jeg fik lyst til undervisning, i hvert fald var det et godt studiejob for en fattig studerende, længe før der var noget der hed SU.
I hvert fald gik det ret let med at få job på skolen to
år senere, da jeg var færdig som Cand Agro. Vi
havde fået vores første barn Benedikte, og der var
en dejlig lærerbolig klar til at flytte ind i – fornemt .
Nu blev man med et slag kollega til ens tidligere lærere, en mærkelig fornemmelse. Endnu mere mærkeligt , at de samme personer både har været min
lærer, min kollega og en del af skolens lærerkorps
som forstander, bl. a. min gode ven planteavlsærer
Olav Sejerøe.
Begrebet ”Ung Lærer” har en særlig betydning i
Høj- og landbrugsskolekredse. Man bliver kastet direkte ud i fagene uden egentlig oplæring, fuldt timetal fra den første dag, det forventes at du kan
præstere det samme som dine kolleger med 20 års
erfaring. Enkelte må give op efter kort tid, men de
fleste klarer det.
Min bedste ballast som pædagog har jeg fået ved
undervisningen på Pansertroppernes befalingsmandsskole i Næstved, efter den omgang kan man
klare næsten alt. Kan du klare rekrutterne, kan du
også klare landbrugseleverne.

Jeg lærte hurtigt de 3 vigtigste ting ved en god
lærer :
1. Forberedelse.
2. Forberedelse, og
3. Mere flittig forberedelse. Resten kommer med
rutinen, så skal det nok gå, og det gjorde det vist
også.
Allerede det første år som lærer fik jeg til opgave at
arrangere årets studierejse . Den gik som sædvanligt til Holland – Frankrig ( Paris) og Tyskland. Jeg
havde en del kendskab til både tysk og fransk, så
det skulle nok gå. Disse rejser blev en fast tradition
gennem alle årene som lærer, vi var 62 elever, 1
lærer (ofte 2) og så bare af sted, hvor var det spændende.
Når jeg møder tidligere elever er det altid det første
de nævner : kan du huske i Paris, da politiet var ved
at smide dig ud fra 5. sal på hotelværelset, fordi du
ville holde hånden over ham der Drejer ( svineproducent fra Holbæk), bare fordi han i en brandert
havde stjålet deres politiuniform ? – Jo, det husker
jeg tydeligt, måske det eneste jeg husker fra den
tur og den årgang!
Nå, vi kom helskindet hjem og alle overlevede.

Det kollegiale sammenhold , loyalitet og offervilje
omkring Lyngby Landbrugsskole var formidabel.
Det var virkelig et Lyngby-team, der bar skolen i
disse år. Lærerfamilierne med børn deltog altid i de
fælles arrangementer på skolen og lærte derved
hinanden og mange af eleverne at kende.
Det bedste arrangement var Nytårstaffel for 4. rangklasse, som det blev kaldt – flot middag med ægtefæller i forstanderboligen med laks og udsøgte
vine, en god tradition, som vi tog med både til Lægaard Landbrugsskole i Holstebro og senere som
forstander på Lyngby i Roskilde.
Jeg startede med fagene regnskabsføring og svejsning. Det blev min ilddåb over for de garvede unge
landmænd, der var vant til at svejse plovskær og
gamle biler. De var nu meget søde og forstående,
men jeg havde det skidt med det. Jeg kunne ikke
selv bestemme, hvilke fag. Skemaet skulle bare gå
op.
Jeg havde aldrig tidligere ført regnskab, og jeg
havde aldrig holdt et svejseapparat i hænderne.
Spændende !
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Næste år skulle skolen flytte. Bestyrelsen havde fundet ud af, at Nordsjælland ikke længere kunne forsyne skolen med tilstrækkeligt mange elever, det
ville være bedre med en placering midt på Sjælland. Desuden ville Hillerød by brede sig ud over
skolens marker med bebyggelse, og man kunne få
en god pris ved at sælge til Frederiksborg Amt,
Børne- og fritidspædagog Seminarium.
Skolen var ellers næsten ny. Den var bygget i 1958,
udflyttet fra den gamle skole fra 1867 i Kgs. Lyngby
(deraf navnet..) ved Frilandsmuseet. Der blev kun
landbrugsundervisning i Hillerød i 14 år, en besynderlig udvikling.
Før vi flyttede til Roskilde blev vores søn Niels døbt
i Frederiksborg Slotskirke, en af de smukkeste slotskirker i Danmark. Det var på en af de bilfrie søndage, gæsterne kom rejsende i tog helt fra Holbæk
og Roskilde. Sært at tro, at en oliekrise går over af
sig selv blot fordi man forbyder folk at køre i bil en
enkelt dag.

Lærer på Lyngby i Roskilde.
Gdr. Jens Lauerberg Hansen var ikke en hvem som
helst. Han var ungkarl, sognerådsformand og mønsterlandbruger. De første SPF-svin i Verden var
kommet til verden i stalden på Svanemosegård, og
han sad i bestyrelsen for de foreninger, der betød
noget på egnen. Han var en berejst og venlig
mand, - men uden livsarvinger.
Derfor blev det netop Svanemosegård, der kom til
salg til opførelse af den nye Lyngby Landbrugsskole i Ledreborg Allé. Jens Lauerberg havde ambitioner på vegne af sin gård og dens stolte
traditioner.
Det var underligt at pakke en hel skole ned i flyttekasser – og ud igen. Underligt at kassere et utal af
sære gamle maskiner og instrumenter, der havde
gjort nytte i generationers undervisning, mest udstyr inden for fysik og kemi, som den gamle skole
var særligt kendt for. Men tiderne skifter, og ikke alt
kan gemmes. De gamle reagensglas bruger vi stadig som blomstervaser.
Kirsten og jeg flyttede ind som de første på skolen.
Der var endnu ikke lavet vej hen til lærerboligen ved
siden af maskinhallen, og i øvrigt var der ingen maskinhal. Den blev først bygget året efter i 1975. Lærerboligen lå som en øde ø i et hav af bundløst
mudder, det var god jord, og den blev dejlig fedtet
af regn og store gravemaskiner. Jorden blev forlænget med jernplader og brædder for at komme
tørskoet hjem.

hele murværket tørret ud. Det var nyt, det var smart,
det var arkitekttegnet ligesom selve skolen, men
hvor var det spændende at være med til at sætte
gang i hele foretagenet.
Timeplanen var enkel, 80 enkeltværelser, 80 elever,
4 klasser, 20 i hver. Lærerne havde 2 dobbelttimer
om dagen i 5 dage, altid 20 undervisningstimer om
ugen. Enten formiddag eller eftermiddag, på skift
hver dag. Fantastisk arbejdsplads, velorganiseret
og enkel. Kun planteavlsfag, lige mit eget speciale,
ingen regnskab og slet ingen svejsning.
Mellem maskinhallen og lærerboligen lå personalefløjen. Her boede pigerne i køkken og rengøring.
Der var fri udsigt til alle pigeværelserne, og det var
mit job som lærer at sørge for, at ingen elever kom
for tæt på pigerne. Det var et job, der kunne give
store udfordringer, især efter mørkets frembrud.
Flere har senere fortalt os, at de har fundet hinanden som mand og kone på Lyngby, og at det var
pigerne der besøgte drengene på deres værelser,
ikke omvendt. Meget praktisk at der kun var enkeltværelser på den nye skole.
Noget af det bedste ved jobbet som landbrugslærer var ASO-princippet = August + September +
Oktober. Der var ingen elever i de 3 måneder, der
var fri, der var ferie, der var tid til at forberede det
nye elevhold, der altid startede til 1. november.
Hvert år, alle årene, kun driftsledere, kun Grønt
Bevis. Et enkelt koncept, lige til at leve med.

Kirsten har altid ønsket sig at bo i et hus med havudsigt. Endelig blev det ønske opfyldt, hele det
næste år stod der blankt vand omkring huset, drænene var ødelagt af alt det graveri. Børnene blev
syge at kulde og fugt, det varede mindst 1 år at få

11 år i Vestjylland
Som lærer på disse betingelser er der masser af fritid, tid til familien, til haven, til venner og hobby.
Flere af mine lærerkolleger ejede landbrug og boede selv på gården, mens de underviste i de nød-

St. Bredvig, vores gård i Jylland

Lægaard Landbrugsskole, Holstebro
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vendige lektioner på landbrugsskolen. Det gjorde
jeg også selv i 7 år på Lyngby Landbrugsskole, altså på en noget speciel måde.
Min gård på 110 ha. lå i Vestjylland, næsten 1 dags
kørsel fra min arbejdsplads i Roskilde. Upraktisk,
men sådan var det nu engang. Jeg forlod Kirsten
og vores 3 børn hvert år i hele påskeferien, så
kunne jeg lige nå at få tilsået det meste af arealet. I
Påsken er det altid fuldmåne, det er højtryk og det
er godt såvejr, derfor kunne det lade sig gøre. Godt
at have en maskinstation i baghånden til alt med
gødning og sprøjtning.
Den 1. august rejste jeg væk igen og lod familien
være på ferie hos bedsteforældrene, så kunne jeg
nå at høste det hele, køre halmen hjem, få klaret
jordbehandlingen, så vintersæd , og være klar til det
nye elevhold kom den 1. november. Maskinstationen var som sædvanlig bagvagt.
Den trafik er belastende for familielivet og for humøret, det kunne ikke gå i længden. Vi besluttede
os for at kaste os direkte ud på dybt vand, og afprøve enhver landmands livsdrøm.
Derfor sagde jeg mit gode job op i efter 7 dejlige år
som lærer i 1979 for at flytte til Holstebro. Jeg byggede nyt stuehus på gården, forpagtede mere jord,
havde en kødkvægbesætning på 25 Aberdeen Angus køer, og fik job som planteavlslærer på Lægaard Landbrugsskole i Holstebro, 20 km. fra gården.
De næste 4 år passede jeg mine 185 ha med forpagtninger om aftenen og om natten og om søndagen og i ferierne, passede mine køer og kalve
morgen og aften, og mit dejlige job på skolen i dagtimerne og underviste i landboungdommen i fritiden
, og var sammen med familien i den øvrige tid..
Så jeg skal ellers lige love for, at livsdrømmen blev
afprøvet , men for pokker hvor var det spændende.
Min dejlige Ferguson 175 fik kørt nogle timer med
den 3-furede, og min 10” Dronningborg fik kørt
nogle omgange, men hvis man ikke holder for
mange pauser, så går det jo alligevel. En pragtfuld,
men arbejdsom tid.
4 år senere flyttede vi med vores 3 børn ind i forstanderboligen på Lægaard Landbrugsskole ved
Holstebro, en dejlig skole, stort velfungerende landbrug med både køer og svin, dertil gode lærere og
en dejlig bolig. Da var jeg lige fyldt 39 år, den yng130

ste landbrugsskoleforstander i Danmark. Fremtiden
tegnede lyst for os.
De vi forlod Lyngby 23 år senere i 2005 var jeg den
ældste forstander i Danmark, og Kirsten og jeg var
det sidste og eneste forstanderpar på en landbrugsskole, slutningen af en mere end hundredårig
epoke for skolerne.
Vi havde overlevet en lang, sammenhængende periode i landbrugsskolernes udvikling, præget af
nedlæggelser og fusioner, som om en tsunami
havde ramt landet. I min tid er antallet sf skoler gået
fra 28 til 12. Hvor er jeg glad og stolt af, at have
været leder af en af de overlevende landbrugsskoler.
15 år som forstanderpar på
Lyngby Landbrugsskole.
Jeg så godt annoncen i Landsbladet, hvor man
søgte en ny forstander/forstanderpar til min gamle
skole. Men hensynet til vores egen Lægaard Landbrugsskole var stærkest - i starten. Jeg søgte ikke
stillingen. Vi havde jo kun været forstanderpar på
Lægaard i 7 år, man kan ikke sådan rende af pladsen, som man siger..
Vores tilværelse ændredes først den dag, de begyndte at ringe hjemme fra Roskilde. Da var det 11
år siden, vi havde forladt Lyngby Landbrugsskole .
Først ringede formanden, så ringede den ene lærer,
og så den næste. Det var tydeligt, at der var ikke
alene var panik, der var udfordringer. Og det var
NU.
Vi havde flest betænkeligheder ved at flytte børnenes skolegang. Det var jo sket en gang før, nu var
vi endelig faldet til, godt til, blandt flinke folk og
havde fået gode venner i Holstebro og en god tryg
tilværelse. Børn påvirkes langt stærkere af at skifte
skole og skifte landsdel end de voksne gør. Og
hvad med økonomien og elevtallet og lærerne og
omverdenens syn på os som de evige migranter?
Vi mødtes med Lyngbys formand og næstformand
på Nyborg Strand, halvvejs mellem Jylland og Sjælland. Jeg havde taget vores ansættelseskontrakt fra
Lægaard med i inderlommen, ellers ubevæbnet.
Før vi forlod mødet lånte vi en skrivemaskine på hotellet og skrev 3 linjer yderligere som tilføjelse på
den samme kontrakt, som jeg havde i lommen . Det
blev Kirstens og min egen fremtid de næste 15 år,
og det har vi aldrig fortrudt.

Hele ansættelseskontrakten om vores løn, pension,
ansættelsesforhold, drift af skole, landbrug, husholdning, pædagogik og økonomi fyldte ca. 1/2 A4
side. Det var alt. Og det var nok – for begge parter!
Utroligt, men sandt. Her lærte jeg, at jo kortere en
kontrakt er, des større ansvar har man, og jo mere
tillid og respekt kræver det af parterne indbyrdes.
Penge havde de ingen af. Elever havde de heller
ikke for mange af. Og skolelandbruget var delvis
lejet ud.

Hvordan i alverden skulle vi få rettet op på de umulige forhold, der herskede på Lyngby det år - 1990?
Det startede ellers dystert nok:
Da vi havde stillet alle vores flyttekasser ind i forstanderboligen, kom den konstituerede forstander
og satte sig på en af dem. Han så meget alvorlig
ud. Vi kendte ham godt, seriøs, økonom, økolog og
dybt tænkende.
”Det kan vist ikke betale sig at pakke alle de kasser
ud, skolen går alligevel fallit i løbet af et par måne-

23 point på Roskildeskuet

Friske piger fra Bornholm

Hans Chr. Jensen og CJK ved ko

Kostald 1994

Skovgård med ko

Vores frugtbare hjem gennem 22 år
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der !” Det er det, man kan kalde en varm velkomst,
så er det bare om at komme i gang . Heldigvis fik
Verner ikke ret, og heldigvis lykkedes det at sætte
ting i gang, så alt ændrede sig. Måske er det i modgangstider, at de gode initiativer lykkes, og gå-påmodet er stærkest.
Vi synes selv, at vi satsede alt hvad vi havde.
Vi satsede begge vores job, vores bolig, vores
børns skolegang, vores vennekreds og omgangskreds, og vores økonomi. Vi satsede det meste af
vores beskedne formue fra salget af gården i Jylland. Jeg brugte over ¼ million på at købe brugte
traktorer og maskiner og besætning og inventar af
egen lomme, tænk hvis skolen virkelig var gået fallit, så havde vi mistet det hele!
Jeg skrev alt op på et stykke papir og lagde det ind
i pengeskabet. Hvis skolen nogen sinde kom til at
tjene penge, ville jeg have mit udlæg retur . Måske
kendte skolens bestyrelse ikke hele sandheden, og
jeg fortalte dem vist heller ikke det hele, for hvis
man ikke satser, så sker det aldrig noget som helst.
Utroligt, at det gik godt !

Træerne mellem elevfløjen og forstanderboligen var
blevet lidt større. Børnene var blevet lidt større. Vi
var flyttet en tak længere hen ad vejen fra lærerboligen til forstanderboligen, men alt lignede sig selv,
Lærerne var i store træk de samme, som jeg havde
haft som elev og senere som kolleger. Nu var jeg
deres forstander, en mærkelig situation. Vi kunne
næsten ikke begribe, at der var gået 11 år siden vi
boede her sidst, alt var tilsyneladende uforandret.
Altså undtagen økonomien og elevtallet..
Det var ved Venstrevælgerforeningens udflugt til
Christiansborg at det skete. Vi blev vist rundt af undervisningsministeren. Bertel Haarder havde besøgt skolen ved 125-års jubilæet året før, han og jeg
havde kørt rundt på græsplænen ved Ko m/Kalv i
en gammel rød David Brown traktor mellem jubilarerne. Nu var chancen kommet, i øvrigt den eneste
gang i min 22 årige forstandertid, at jeg har benyttet mig af politisk indflydelse til at opnå noget som
helst.
Afbryd traditionerne og gå mod strømmen.
Kort tid efter havde vi tilladelsen på tryk. Vi var nu
den eneste skole i landet med nu TO forskellige

Bornholmere 2005

Det var det hele værd.

Klar til dyrskue 2004

Glad forstander takker af efetr 22 år
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landbrugsuddannelser. Den periode varede i over
10 år, det mest spændende i vores tilværelse på
skolen.
Elever giver økonomi, økonomi giver humør, humør
giver glæde, og glæde avler velfærd for både ansatte og elever. Det er en heldig cirkel, som aldrig
varer evigt. Men skønt, mens det varer.
Det var nok starten på det største opsving i skolens
nyere historie. I løbet af få år var Lyngby den næststørste landbrugsskole i Danmark. Pigerne med hesteinteresse strømmede til, og med dem kom også
drengene, et mærkeligt sammentræf! Tillige startede vi grundskole, oven i købet 2 x årligt.
Det mest bemærkelsesværdige, jeg har været med
til var det år, vist nok i 2000, hvor vi havde 12 x ankomst af nye elever og 12 x afslutning med overrækkelse af beviser, forældre, kaffe og kage og alt
muligt, hele året gik med at modtage nye elever, eksamen, karakterer, skrive beviser, trykke i hånd og
sige ”På gensyn”, altså efter næste praktikophold.

Orkestret spillede og der var taler, det var et stort
øjeblik.
Det var det største øjeblik, siden skolen flyttede fra
Hillerød til Roskilde, stort at være en del af udviklingen.
Bornholmerne har altid fået positiv særbehandling
på Lyngby. Det er der en grund til, de skal ikke rejse
så langt før de kommer til den bedste skole, hvor
de føler sig velkomne. Nogle er på skolen i weekenden, der er for langt hjem. Gennem alle årene
blev der indrykket en annonce i Rytterknægten, der
er øens ugeavis:

”Gratis øl og pølser ved Landboungdommens
stand på Dyrskuet i Hareløkkerne for tidligere, nuværende og kommende Lyngby-elever og gæster”

2 x Modul 1a, 2 x modul 1b, 1 x modul 2, 1 x modul
3, 1 x modul 4, 2 x tek-2, 2 x tek-3 og 1 x tek 4/5, 12
forskellige hold på 1 kalenderår. Utroligt, at der ikke
gik kludder i noget, men det gjorde der faktisk aldrig, det sørgede den knivskarpe hjerne bag det
hele, inspektør Knud Hansen for. Han styrede timeplanen og fagene og klasserne i hele den periode.

Siemsens Gård i Svaneke ligger lige ved Havnen,
hotellet ligger over for landingspladsen for postbåden Peter, der sejler til Christiansø. Hotellet vidste at
vi kom, der var reserveret fra år til år under dyrskuet.
Kirsten og jeg tog af sted på ø-lejr hvert eneste år,
en fantastisk periode med besøg hos elever, landmænd, dyrskue, oplevelser og øl og pølser og
hjemmelavede æbleskiver i Almindingen, den
gamle travbane var omdannet til dyrskueplads.
Hvor vi dog savner Bornholm og bornholmske
Lyngby-elever med sol over Gudhjem og røget sild
på havnen!

Det bedste er formiddagskaffen. Når man står bag
ved halvvæggen til spisesalen og ser alle komme
til kaffe, tage lidt kage, sidde og snakke og pjatte
med kammeraterne og grine lidt sammen, og der
kun lige netop er plads til alle, så føler man at missionen er lykkedes, vi gør noget, vi kan noget, det
er her, folk vil uddannes. Dygtige unge mennesker,
der bare vil noget, søde og flittige piger med gå-påmod, skønt.

Dommerne var hårde, men retfærdige hjemme på
Roskilde-Dyrskuet. Gennem flere år havde vi SDMfløjkoen med de 24 point og ærespræmie, oven i
købet foran Gjorslev Gods, som ellers altid havde
været dominerende. Højstydende besætning på de
Østlige Øer og præmier til ophængning i Mødesalen – en stolt fodermester og kvægbrugslærer efter
alt det slid og træning og vask og polering af sort
og hvidt, både køerne og dragterne.

Og så formiddagskaffen sammen med lærerne i lærerværelset, den bedste tid på dagen. Velbegavede, veluddannede, fagligt dygtige, elskede
jobbet og var ærekære – altså på elevernes vegne.
En glad arbejdsplads.

Højdepunktet var så næste formiddag ved kaffetid,
alle mand i spisesalen, champagneglassene står
klar, og man hører propperne springe før boblerne
hældes op. Skål og tillykke til dyrskuefolkene, præmierne overrækkes, varme håndtryk og klapsalver.
En rigtig god og stolt fornemmelse. Og så lidt god
mad leveret af de dygtige piger i køkkenet.

Kostalden stod færdig i 1994, svinestalden ligeså,
og foderladen. Hestestalden var bygget nogle år
tidligere, der var rift om de 24 pladser med rideheste. Indvielsen fandt sted i februar måned, og det
var pivende koldt. Gæster og elever fik øl og pølser.

Telefonen i forstanderboligen ringede flere gange
mellem kl. 2 og 3 om natten.
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”Der er alarm på anlæg-1”, lød det. Kirsten brød sig
ikke om det, men jeg stod altid op med det samme,
tog min lommelygte og min stok og gik ud i mørket.
Det var tyverialarmen, jeg havde installeret til EDBlokalet, dagen efter at de 24 nye PC-maskiner var
stjålet – eller rettere natten efter. Alarmen gik direkte
hjem til vores soveværelse, politiet er for længe om
at komme.
Vi købte 24 nye dagen efter, men hvor blev jeg dog
vred og ærgerlig.
Jeg mødte sjældent nogen på mine natlige vandringer, måske heldigvis. Det var altid falsk alarm,
måske en natsværmer havde forvildet sig ind på radaren, eller nogen havde glemt at låse døren.
Heldigvis mødte jeg aldrig nogen, tænk hvis man
havde stået ene mand en mørk nat over for et par
hætteklædte bavianer med favnen fuld af computere. Men jeg var aldrig bange for at der skulle ske
noget, det var nok en del af alt det, jeg følte et personligt, loyalt ansvar for.
Min gamle lærer, da jeg selv var elev, Olav Sejerøe,
ville gå på pension efter mange gode år på skolen.
Da jeg sad og skrev annoncen til Landbrugsavisen
om en efterfølger til jobbet som planteavlslærer slog
det mig, hvilket spændende job det egentlig var.
Den stilling kunne jeg faktisk godt selv tænke mig at
få ! Og måske var det tid at trappe lidt ned, mens
helbredet stadig er til det.
Dagen efter afleverede jeg min opsigelse til formanden for bestyrelsen, og søgte samtidig planteavlsstillingen. Det var i særklasse usædvanligt. Når
man har været en del af landbrugsskolernes verden
gennem 33 år virker der lidt underligt selv at sige
op.
Men det har jeg aldrig fortrudt.
Samme år flyttede vi her til Vejlø ved Næstved hvor
vi har indrettet os i en nedlagt landsbyskole – for at
blive lidt i skole-stemningen. Hele det næste år
kørte jeg til Roskilde som lærer i de fag, som jeg
havde undervist i mange år tidligere. Nu uden ansvar for skolen, uden ansvar for lærerne, uden ansvar for kostskoledelen og for skolelandbruget og
for økonomien, og for eleverne og for Undervisningsministeriet - hvilken lettelse! Og hvilket savn..
På den måde fik vi en lykkelig afslutning på et i alle
måder spændende og indholdsrigt liv blandt utallige søde og dygtige og venlige elever, kun enkelte
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skvadderhoveder, men i store træk essensen af,
hvad man kan ønske sig som menneske:
Et fælles familie-projekt, jeg har været ansat hos Kirsten alle årene, vi har været på job sammen, vores
3 børn vidste at vi altid var der, Vi har bandet lidt
sammen når det gik skidt, men først og fremmest
har vi kunnet glæde os sammen med de mange
dygtige lærere og øvrige ansatte på Lægaard og
Lyngby Landbrugsskole, de har altid været hengivne og loyale imod os. Dertil en bestyrelse der
giver al den frihed og plads, man kan forlange til
selvstændig ledelse og ansvar.
Nu bor vi rart her i Vejlø. Landsbyen med Kirken er
omgivet af markerne fra den dominerende jordbruger i Sognet, Gavnø Gods. Der er 2 landmænd tilbage i Vejlø Sogn, den anden har 5% af arealet. Jeg
morer mig med at holde øje med hveden og rapsen
og frøgræsset, høst og såning og tidsler og mælder
og pileurter.
Så kan jeg drille min gamle elev Niels, der er inspektør på godset, om det nu lige var det, vi lærte
i planteavlstimerne på Lyngby – og vi kan sammen
snakke om de gode, gamle dage på Lyngby. Til
høst kommer Hanne ud i marken med varm mad til
Niels og høstfolkene. Hanne blev kæreste med
Niels allerede som stuepige på Lyngby, den unge
lærer magtede heller ikke at holde disse to parter
fra hinanden – og heldigvis for det!
Om 100 år er alting glemt, siger man jo. Om 150 år
bliver det måske lidt spændende at se tilbage .. Alting er forandret, men skolen og navnet og statuen
af la Cour står der endnu.
Lyngby Landbrugsskole er ikke kun et navn. Det er
en kvalitetsbetegnelse, især for de generationer,
der har fået deres uddannelse på skolen.
Tillykke med 150-års jubilæet!

Fra Dyreassistent over
Landmand til Dyrlæge
Vejen til Dyrlæge, har for mit vedkommende været
lang og med masser af omveje. En af disse omveje
gik heldigvis forbi Lyngby Landbrugsskole.
Som barn drømte jeg om at blive Dyrlæge, men da
det kom til, at beslutningen skulle tages, troede jeg
ikke helt på at jeg kunne gøre det godt på gymnasiet. Derfor tænkte jeg at Dyrepasser måtte være
vejen for mig.
I januar 1999 startede jeg for første gang på Lyngby
Landbrugsskole som Tek-2 elev. Jeg havde et værelse på skolen, men jeg boede hjemme i starten.
Der gik dog ikke lang tid før, mit værelse hos mine
forældre i Frederikssund, blev skiftet ud med det
helt specielle sociale liv der kendetegnede Lyngby
Landbrugsskole.
Undervejs i uddannelsen som dyreassistent var
mine skoleforløb afbrudt af nogle meget lærerige
praktikophold, på Panum Instituttet med forsøgsdyr,
på Baunehøj Rideskole og hos Dyrlæge Kiwa Riis
Olesen på Dyrlægegaarden.
Da jeg ikke længere kunne kalde mig Dyreassistentelev, var jeg ikke helt færdig med livet omkring
Landbrugsskolen. Derfor besluttede jeg også at
tage uddannelsen som Faglært Landmand. Det
betød et ekstra år i praktik, som jeg tog på en Svinebesætning ved Troels Simonsen i Lynge.
I sommeren 2004 blev jeg faglært Landmand, og
mine muligheder for at blive hængende på Landbrugsskolen som elev, blev efterhånden indsnævret. Jeg havde dog sikret mig et liv på Landbrugsskolen, idet jeg var flyttet ind hos min, på det tidspunkt kommende mand, Jesper Skovgaard, som
stod for driften af malkekøer på Svanemosegård.
Jeg var så heldig at få job som dyreassistent på Højelse Hesteklinik, hvor jeg tilbragte halvandet år. Det
var i høj grad dette job og praktikopholdet hos Kiwa
Riis Olesen, som bekræftede mig i at jeg skulle
prøve kræfter med Dyrlæge uddannelsen.
Efter endt barsel med vores første datter, besluttede
jeg at starte på HF på VUC i Roskilde i 2007. Dette
resulterede i en studentereksamen som skaffede

mig adgang til uddannelsen i Veterinær Medicin i
september 2010.
Nu er jeg endelig igennem og kan kalde mig Dyrlæge. Studiet har været noget af det hårdeste og
mest interessante jeg nogensinde har begivet mig
ud i. Med familie inkluderende to dejlige piger på
sidelinjen, har 24 timer i døgnet ikke altid været tilstrækkeligt, men jeg fortryder ikke et sekund at jeg
gik efter drømmen.
Da jeg startede min uddannelse følte jeg mig overbevist om at jeg skulle være praktiserende dyrlæge
med produktionsdyr som speciale. Undervejs i studiet har jeg dog udviklet en voksende interesse for
forskning og lægemiddeludvikling, med udgangspunkt i det, har jeg søgt en del jobs indenfor dette
felt, desværre uden held. En af forskellene på en erhvervsuddannelse og en universitetsuddannelse, er
i høj grad målretningen i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor har jeg også oplevet det langt sværere
at lande et job efter endt uddannelse denne gang.
I skrivende stund er jeg i virksomhedspraktik i en
kontraktvirksomhed med fokus på toksikologi, jeg
håber og tror på at blive fastansat i forlængelse af
praktikken.
Jesper og jeg bor stadig, sammen med vores piger,
på Landbrugsskolen, Jesper står fortsat for driften
af Svanemosegaard. Vi glæder os over de oplevelser det giver os som familie at bo på landet. Lyngby
Landbrugsskole har udover en faglig uddannelse
der rustede mig til mit videre uddannelsesforløb,
også givet mig gode venskaber som jeg fortsat dyrker den dag i dag.
Tiden på Lyngby Landbrugsskole er noget jeg ser
tilbage på med glæde, ikke mindst takket være de
fantastiske lærer der var med til at skabe en helt
speciel atmosfære. For mit vedkommende husker
jeg særligt Christa Hansen og Tove Rasmussen for
at bidrage til et lærerrigt, underholdende og rart
miljø. Naturligvis ville Lyngby Landbrugsskole heller
aldrig have været det samme uden Karl Johan Kaalund som på sin egen hyggelige facon sørgede for
ordnede forhold.
Af Pernille Schiønning
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Der var altid tid til fest og ballade på LL, til venstre udklædningsfest og til højre ponygames.

Selveste Skovgaard højt til hest.

Ridetur i snevejr.

Klinisk undersøgelse af hest på stordyrshospitalet i Taastrup.

Vores dejlige piger med klappekalve på dyrskue 2017.
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En af de mere morsomme udfordringer på studiet.

Minder fra studieturen til Irland
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Minder fra studieturen til Sverige
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Hvorfor jeg
valgte denne uddannelse
Ved Melina Betts

Hej, mit navn er Melina Betts, jeg er 16 år gammel
og går på uddannelsen 'Student med hest'.
Hvorfor jeg valgte student med hest?
Jeg valgte student med hest, da jeg synes det var
en fantastisk mulighed for mig og min hest. Jeg har
altid gerne ville have noget mere med heste at gøre.
Efter 9. klasse faldt jeg over denne nye linje som
student med hest. Nu kan jeg både lære en masse
mere om heste, dyrke min sport og gå i gymnasiet!
Jeg går i en almindelig 1.G klasse på HTX Roskilde.
Samtidigt får jeg både teori og rideundervisning.
Min pony Milan står på Svanemosegård, hvor vi
sammen har rykket os en hel del, især med vores
springning. Vi blev hurtigt meget mere sikker i

springninge og her i 2018 red vi hubertusjagten i
Dyrehaven, som eneste fjordhest, hvilket vi klarede
til UG.
I øjeblikket er jeg igang med at tilkøre Milan, hvilket
ikke havde været muligt hvis ikke, det var fordi Peter
Kobbernagle underviste os ved landbrugsskolens
nye ridehal. Jeg er specielt glad for vores teoriundervisning, da det har givet mig en hel del mere
viden omkring hesten, men også om andre dyr. Det
har gjort mig klogere på hvad det vil sige at være
hesteejer. Vi er desværre ikke særlig mange i studenterklassen med hest-holdet. Det er også første
gang det er blevet afprøvet - håber der kommer
flere ’ridepiger’ på holdet næste år.
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