Foredrag af Forstander Balle, St. Restrup Husmandshøjskole i den lokale
Husmandsforening.
Hadsund Folkeblad - Februar 1939.
Det er ikke noget let Emne at tale om, hvilke Muligheder, der er for Ungdommen i Dag.
Byerne kan ikke mere beskæftige alle de Unge fra Landet, der søger derind, og det fører nu kun til
Armod og Socialunderstøttelse.
Men er der plads paa de danske Agre til flere Unge, eller er al Jorden optaget?
Og dertil maa siges, at med de tekniske Fremskridt og den forøgede Avl paa samme Jordareal, maa
der kræves en langt, langt større Udstykning, da der ikke mere kræves saa stort et Areal for at faa sit
Udkomme. Man kan faa den samme Produktion paa mindre og mindre Jordstykkcr.
Derfor har vi aldrig haft saa mange ”Hcrregaarde”, som i 1939. Det er en Realitet, men ingen vil
høre det.
I gamle Dage var man tilfreds, naar Jorden gav fire Fold, det var det meste, man kunde forlange
dengang; men efterhaanden som den tekniske Oplysning er skredet frem og Landbrugsprodukterne
blevet mere og mere forædlet kunde den ene Gaard deles i to, og ved stadig bedre og bedre
Udnyttelse af Jorden kunde Disse to Gaarde udstykkcs til fire Gaarde,— det er det man kalder en
naturlig Udstykning men det har vi forsømt her i Landet.
Og derfor er det, jeg mener, vi har faaet Bondegaarden til at blive Proprietærgaard, og
Proprietærgaardcn til at blive til Herregaard; fordi der nu avles meget, meget mere paa det samme
Areal end i gamle Dage.
Dersom vi vil have dansk Ungdom paa Landet maa vi kræve en langt, langt større Udstykning —
Jorden er der.
Men skal den danske Ungdom have ret til den danske Jord maa det forlanges, at Husmændenes
Krav fra 1902 om Beskatning efter fuld Grundskyld opfyldes.
Det giver samtidig en naturlig Udstykning, saaledes at de, der forstaar at passe deres Jord, kan gives
en ordentlig Løn der for.
Men er vi villige til at hjælpe Ungdommen, maa denne ogsaa dygtiggøre sig vcd baade praktisk og
teoretisk Uddannelse.
De faglige Aftenskoler er meget gode, men vi maa passe paa, at vi ikke trætter de unge mennesker i
14-16 aars Alderen med for mange tørre Foredrag.
I den Alder maa de hellere gives en praktisk Undervisning, det interesserer dem mere, for Eksempel
lære dem at køre heste, passe Maskiner og lignende, samt Undervisning i Dansk og Regning.
Derimod, naar de unge Mennesker kommer i 20 Aars Alderen, er de modne til at komme paa
Højskole og Landbrugsskole. Saa begynder de først at interessere sig for selve økonomien i
Landbruget, og saa er det, de har brug for den teoretiske Undervisning i Husdyrbrug, Plantelære,
Gødningslære o. s. v. Saaledes at de kan lære at foretage en Rentabilitetsberegning af deres
Fremtidshjem.
Maalet ved et Højskoleophold er ikke alene de rent økonomiske, og teoretiske Spørgsmaal — thi en
Ungdom, der kun lærer dette bliver ”Fattig”.
Men vi samler ogsaa de Unge om aandelige Spørgsmaal, saaledcdes at de kan faa Øjnene op for,
hvad der er stort og skønt.-

Det var omkring samme tidspunkt man udstykkede Visborggaard.

