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Forord

De samvirkende danske Husmandsforeninger blev stiftet den 27. 
juli 1906. 

Allerede i 1902 var der stiftet en første landsorganisation, Dan-
ske Husmandsforeninger, men primært fordi man ikke var enige 
om linierne i husmandsforeningernes mål, fik organisationen en 

meget kort levetid. Det gik bedre i 1906, hvor de provinsielle foreninger for Sjælland, Lol-
land-Falster, Fyn og Bornholm gik sammen om at formulere grundlaget for en ny samvirk-
somhed i juli. En formulering som Jyderne tilsluttede sig senere på året.

De samvirkende danske Husmandsforeninger skiftede i 1975 navn til Danske Husmands-
foreninger - i 1993 til Dansk Familielandbrug. Samvirksomheden havde i alt 10 formænd 
fra 1906-2003, hvor den fusionerede med Landboforeningerne til Dansk Landbrug. Sam-
tidig oprettedes Familielandbrugssektionen under Dansk Landbrug, mens de lokale/regio-
nale foreninger stadig eksisterer som selvstændige enheder.

Samvirksomhedens - Husmandsbevægelsens betydning for udvikling af levevilkårene for 
tusindvis af husmandsfamilier gennem de sidste 100 år kan næppe påskønnes nok. Som 
forsamlingen fra bevægelsens første landsstævne i 1910 slog fast som målet for sit virke: 
” .. at dygtiggøre og selvstændiggøre underklasserne på landet, dels ved faglig-økonomisk, 
dels ved socialpolitisk arbejde. Alle opgaver på planteavlens og husdyrbrugets områder, 
der kan tjene disse formåls fremme, skal tages op efter yderste evne.”  Det var opgaven 
som et stærkt stigende antal lokale husmandsforeninger kastede sig ud i. 

Med mere end 110.000 medlemmer organiseret i 1.355 lokalforeninger nåede bevægel-
sen i 1950 sit højdepunkt i tilslutning og indflydelse. Udstykningssagen var fra forrige 
århundredeskifte den store mærkesag, som gav husmændene fod under eget bord, fulgt 
op af jordlovene og tillige en række initiativer til sikring af husmandsfamilierne såsom 
Husmandsbrandkassen ved lov fra 1909, driftslåneforeninger som senere i 1939 afløstes 
af indkøbsforeninger. Eget husmandskonsulentvæsen organiseret under faglige udvalg for 
planteavlen, husdyrbruget og regnskabsudvalg senere suppleret med såvel husholdnings 
som havebrugsudvalg. Det var tale om et stort fælles træk, men der er ingen tvivl om at 
samvirksomhedens formænd altid har deres helt centrale betydning for udviklingen.  
   
I dette lille hæfte har Hanne Skovgaard fra Dansk Landbrugs sekretariat foretaget en 
sammenskrivning ud fra Jørgen Pedersens manuskripter og Fr. Skrubbeltrangs beskrivel-
ser om de 10 formænd af samvirksomheden, som satte deres markante præg på bevægel-
sen i det 20. århundrede.

Ib Jensen
Formand for Familielandbrugssektionen, Dansk Landbrug
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1620 København V
Tlf. 33 39 46 00
dl@dansklandbrug.dk

Tryk: AlphaKannike as
Redaktør og layout: Hanne Skovgaard
Fotos: Jens Tønnesen/ Dansk Landbrugs Medier, Claus Haagensen /Chili, Søren Holm 
/Chili, Hanne Skovgaard og private fotos venligst udlånt af Jesper Vang Hansen
Juli 2006
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10 formænd fra 1906

Karl Hansen, Ankerstræde 1906-1908  ..................  side  6

Emil Rasmussen, Rue/Hannesborg 1908-1909  ..................  side   9

Jørgen Nielsen, Viby J. 1909-1914  ..................  side 11

Rasmus Jensen Vandman, Skørringe 1914-1931  ..................  side 14

Jens Holdgaard, Ikast 1931-1936  ..................  side 16 

Niels Peter Andreasen, Jyderup 1936-1951  ..................  side 18 

Lauritz Nielsen, Hundstrup 1951-1957  ..................  side 20 

Peter Jørgensen, Slagelse 1957-1972  ..................  side 22 

Christian Sørensen, Tirslund 1973-1993  ..................  side 24 

Peder Thomsen, Sir, Holstebro 1993-2003  ..................  side 26 
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Karl Hansen, Ankerstræde
1865-1947

Født i Svansbjerg syd for Køge
Uddannet karetmager, giftede sig til et husmandssted
Flyttede 1907 fra hjemegnen
1910 forstander på landbrugshjemmet Fritidslyst i Hørsholm
1916 købte en gård i Høsterkøb
1918 flyttede til Lille Rørbæk syd for Frederikssund til ejendommen Gyldendal

Karl Hansen var den store igangsætter med sans for de store linier. Han havde store ora-
toriske evner og talte i korte, klare sætninger. Husmændene kunne forstå ham, og derfor 
vandt han tilslutning til sine ideer og synspunkter. Han byggede husmandsbevægelsen op, 
fordi han selv var en del af bevægelsen. 

Han blev formand for den første sjællandske forening, Herfølge Husmandsforening i 1900. 
I de følgende år var han med til at få stiftet en del foreninger på Sjælland.

Den første samvirksomhed - Dansk Husmandsforening
Karl Hansen var initiativtager til at få oprettet en dansk samvirksomhed af de bestående 
husmandsforeninger i hele landet. Mødet blev holdt i Køge den 16. november 1901. For-
målet med mødet var at få sikret vedtagelse af et fælles program, så de mange opduk-
kende foreninger kunne komme til at arbejde efter fælles retningslinier og ikke lade sig 
udbytte i partipolitisk tjeneste.

På mødet trak Karl Hansen linierne op for, hvad husmandsforeningerne skulle stå for: 
”Nu vil husmænd være myndige. Det skal vi opnå ved oprettelse af sogneforeninger over 
hele landet, der skal sprede viden om faglige, socialøkonomiske og kommunale spørgsmål 
om alt, hvad der har betydning for husmandsstanden. Thi kundskab er magt. Det er ved 

1902-1910 Formand for De samvirkende sjællandske Husmandsforeninger 
1906-1908 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

denne magt og ikke ved flertal, at vi skal hævde vor plads. Vort mål er fuldmyndighed, 
vort middel er oplysning. Vor magt skal være kundskab.”

Resultatet af mødet blev, at der opnåedes enighed om at danne en landsorganisation, der 
fik navnet Dansk Husmandsforening. I løbet af et års tid viste det sig dog, at det ikke var 
muligt at enes om en dansk samvirksomhed. Øboerne var mere interesserede end jyderne 
- fynboerne hældede mere til at danne selvstændige foreninger, der meldte sig ind i land-
boforeningerne. 

Der var forskellig opfattelse af linien i husmandsforeningernes mål. Jyderne var mest 
optaget af faglig dygtiggørelse, mens Karl Hansen fandt, at det socialøkonomiske måtte 
have overvægt, som det udtrykkes i Køgeresolutionen, der blev vedtaget året efter. Dansk 
Husmandsforening, der i 1902 havde 89 foreninger tilsluttet, havde i 1903 kun ganske få 
foreninger og medlemmer, flest på Vejleegnen, Århusegnen og Næstvedegnen. Foreningen 
ophørte i 1905.

I stedet arbejdede man for at danne provinsielle foreninger. Karl Hansen indkaldte de 
sjællandske, mønske og lolland-falsterske husmandsforeninger til et møde i Køge den 8. 
november 1902 - her blev man enig om at danne De samvirkende sjællandske Husmands-
foreninger - og Karl Hansen blev foreningens første formand. I 1906 dannede de lolland-
falsterske foreninger deres egen provinsielle forening, og den sjællandske samvirksomhed 
bestod derefter af foreningerne på Sjælland, Møn og Samsø.

Karl Hansen trak sig som formand for de sjællandske foreninger den 1. februar 1910 (45 
år gammel) som følge af en kraftig kritik imod ham i bestyrelsen i forbindelse med import 
af norske og islandske heste og visse transaktioner vedrørende en statsbevilling til plante-
avlens fremme. 

De samvirkende danske Husmandsforeninger
De samvirkende danske Husmandsforeninger blev stiftet den 27. juli 1906. Karl Hansen 
blev formand, men kun de første to år. Kilder hævder, at Karl Hansen gik som formand 
pga tvistigheder mellem ham og den jyske formand, Jørgen Nielsen, Viby. Måske lå der 
politiske holdninger bag, idet Karl Hansen var radikal og bar ved til jyde/øbo-skismaet ved 
at udtale, at han ikke ville mistænkes for maskepi med socialdemokratiet. De fleste i den 
jyske bestyrelse var socialdemokrater i modsætning til de overvejende radikale på øerne.

Udstykninger
Karl Hansen var også blandt dem, der stod bag ideen om, at husmandsforeningerne 
opkøbte gårde og udstykkede dem til husmandsbrug af en sådan størrelse, at en familie 
kunne leve af bruget, så manden ikke behøvede at gå på arbejde. 1904-1914 oprettede 
man udstykningsforeninger over hele landet. 

Karl Hansen forsøgte forgæves at få udgivet et landsblad for husmænd, til gengæld vedtog 
den sjællandske samvirksomhed i 1903 at udgive eget blad, Husmanden. Fra 1907 blev de 
fynske og de bornholmske foreninger medudgivere af bladet.
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Karl Hansen var også en af initiativtagerne til Husmandshypotekforeningen, der blev stif-
tet i 1906, og Husmandsbrandkassen, der blev stiftet 1. april 1909.

Med Karl Hansen i spidsen nåede bevægelsen langt det første tiår. Han var en højt bega-
vet og resultatorienteret lederskikkelse, men havde den fejl, at han ikke altid var indstillet 
på at afvente demokratiske beslutninger. Han ville anerkendes som den ubetingede leder, 
som ikke modtog kritik. Han ville ikke indrømme sine fejl og tage konsekvenserne deraf. 
Det fremgår af forhandlingsprotokollerne, at bestyrelsesmøderne kunne være stormfulde. 
Han blev ikke stemt ud, men tog selv initiativet til at gå både som landsformand og som 
sjællandsk formand. 

Emil Rasmussen, Rue
1870-1953

Født i Rue, Veflinge sogn, 13-14 km nordvest for Odense
Landbrugs- og skovarbejder, senere vognmand
Overtog barndomshjemmet i Rue
1925 købte gården ”Hannesborg” 12-13 km nordvest for Nyborg. Udstykkede gården og 
beholdt selv stamparcellen
Medlem af sognerådet og mejeribestyrelsen
1913-1920 Folketinget for Radikale Venstre i Køgekredsen 
1925-1932 formand for Kerteminde Hovedkreds

1906-1911 Formand for De fynske Husmænds Landboforening senere De samvir-
kende Husmandsforeninger i Fyns Stift 
1908-1909 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

Emil Rasmussen var i 1902 initiativtager til stiftelsen af Veflinge Husmandsforening
Under Emil Rasmussens formandskab for den fynske samvirksomhed 1906-1911 fordoble-
des medlemstallet til 4.500 og der kom mere gang i det faglige arbejde. Emil Rasmussen 
stod i spidsen for den husmandsskole, der blev bygget i Tarup (Fyns Stifts Husmandsskole 
senere Nordisk Landboskole), vest for Odense i 1908.

Emil Rasmussen var som helhed den drivende kraft i den kursændring, der fandt sted 
i den fynske samvirksomhed over mod et mere socialt og kulturelt betonet ståsted, og 
dermed sikkert også til navneændringen 1907 til De samvirkende fynske Husmandsfor-
eninger. Han var med som initiativtager til at danne De samvirkende danske Husmandsfor-
eninger den 27. juli 1906. 

Formand for Samvirksomheden
Som formand for de fynske foreninger var det naturligt, at Emil Rasmussen kom med i den 
første danske bestyrelse. Han afløste Karl Hansen, Ankerstræde, som formand, da denne 
ønskede sig fritaget for formandsposten den 29. november 1908. Emil Rasmussen sad 
som formand i et år frem til den 20. december 1909. Den korte formandsperiode afspejler 
sandsynligvis, at den næste formand, Jørgen Nielsen, var den naturlige arvtager efter Karl 
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Hansen, Ankerstræde. Ligesom flere af de øvrige landsformænd i de første tiår var Emil 
Rasmussen en af fortalerne for oprettelse af Husmandshypotekforeningen og Husmands-
brandkassen. 

Udstykning
Emil Rasmussen var nok den mest fremtrædende personlighed inden for den fynske sam-
virksomhed. Han var meget aktiv i arbejdet for udstykning. Derfor kom han til at repræ-
sentere Fyn, da den store sjællandske udstykningsforening udvidede sit virkefelt til også 
at omfatte Fyn med omliggende øer i 1913.

Jordlovene 1919
Som medlem af folketinget var han med til at forberede og vedtage jordlovene af 4. ok-
tober 1919. Han kom ind som medlem af det nyoprettede Statens Jordlovsudvalg og var 
det, til han som 70-årig i 1940 faldt for aldersgrænsen. Jordpolitikken med oprettelse af 
mange nye brug var for ham - som for andre husmandsledere - en af de mest betydnings-
fulde opgaver. Da husmandsforeningerne i 1916 kom med i Statens Planteavlsudvalg, blev 
det Emil Rasmusen, der kom til at repræsentere husmandsforeningerne. 

Da Emil Rasmussen trak sig tilbage som landsformand efter godt et år, forlod han ikke 
(som forgængeren Karl Hansen, Ankerstræde) husmandsforeningerne i vrede. Tværtimod 
fortsatte han med at tage aktivt del i arbejdet. På det første landsmøde for De samvirken-
de danske Husmandsforeninger den 18.-19. marts 1910 var han på talerstolen og rede-
gjorde for arbejdets sociale og kulturelle indhold.

”Da vi tog de sociale opgaver op, mødte vi modstand. Det viser, at vi arbejder på det 
rette spor. Møder vi ikke modstand, har arbejdet ingen værdi for husmændene.”

Fra landsstævnet udsendtes et manifest om husmandsforeningernes synspunkter, men 
det egentlige arbejdsprogram blev først behandlet og vedtaget efter en lang og besværlig 
debat på det næste landsstævne, der blev holdt i 1913. 

På det fynske sendemandsmøde den 26. maj 1911 erklærede Emil Rasmussen, at han ikke 
tog mod genvalg som formand for fynboerne. Han var 41 år gammel. Den senere formand, 
Lauritz Nielsen sagde om Emil Rasmussen: 

”Det er blevet sagt, at Emil Rasmussen var en kampens mand, dog aldrig for kampens 
skyld, men fordi den var uundværlig, hvis det skulle lykkes at rejse den danske hus-
mandsstand og gøre den ligeberettiget med andre samfundsklasser i vort folk.” 

Jørgen Nielsen, Viby
1868-1914

Født i et fattigt indsidderhjem under Wedelsborg gods på Fyn
Tjenestekarl
1889-1890 Ollerup Højskole
Udlært gartner i Odense
1891 forpagter et gartneri på Kristiansbjerg ved Århus
1893 køber en ejendom i Viby, syd for Århus, gartneri
1903-1909 Sognerådsformand i Viby
1911 flytter til Hatting sydvest for Horsens

1902-1914 Formand for De samvirkende jydske Husmandsforeninger 
1909-1914 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

Den lille mand med den stærke vilje
”Vil Husmændene vinde frem, saa maa de lukke af til Siderne og trække deres Linjer 
skarpe op, ellers naar de aldrig noget.”

Den 5. oktober 1901, 33 år gammel, oprettede Jørgen Nielsen Viby og Omegns Husmands-
forening. Han blev den første formand for foreningen - og samme år den 16. november 
deltog han i mødet i Køge, hvor formålet var at oprette en dansk samvirksomhed, så alle 
husmandsforeninger kunne komme til at arbejde efter ensartede retningslinier mod et 
fælles mål. 

Den første samvirksomhed
Dansk Husmandsforening blev dannet, men den første formand Frederik Oehlerich var 
bedre til at så splittelse end til at samle husmandsforeninger om en fælles opgave. I 1902 
blev han afsat og formandspladsen overgik til næstformanden, Jørgen Nielsen, der var 
formand i et år. 
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Det landsdækkende samarbejde blev aldrig det forventede. Synspunkterne var for forskel-
lige: Sjællænderne med Karl Hansen, Ankerstræde,  i spidsen søgte sociale retningslinier, 
mens jyderne mere satsede på at forbedre det faglige arbejde for på den måde at gøre 
husmændene bedre stillede økonomisk og dermed uafhængige. Karl Hansen og Jørgen 
Nielsen var begge meget stærke personligheder, og derfor besluttede de at koncentrere 
arbejdet i deres respektive provinsielle samvirksomheder. Begge rådede deres medlem-
mer til at melde sig ud af Dansk Husmandsforening. 

Jørgen Nielsen stod som medstifter af De samvirkende jydske Husmandsforeninger den 
15. november 1902. I 1904 udkom det første nummer af Husmandshjemmet, hvor Jørgen 
Nielsen var medredaktør og senere redaktør. Med sin skarpe pen skrev han mange artikler 
om husmændenes rettigheder og pligter. Og i organisationsarbejde hævdede han ofte 
nødvendigheden af at sætte sagen over personlige hensyn.

Samling og sammenhold
Jørgen Nielsen rejste meget og agiterede for husmændenes sammenhold. I sig grundsyn 
var han socialdemokrat. Han forstod at samle og organisere folk. Han var en gudbenådet 
taler og den fødte taktiker, der var lydhør for alle svingninger, benyttede dem, hvis det lod 
sig gøre, og bøjede af for dem, hvor det var nødvendigt. Han er blevet kaldt elskværdig 
og retlinet, handlekraftig og viljestærk, energisk og med en ukuelig jernvilje, initiativrig 
- lydhør over for nye tanker og planer.

De første år var præget af agitation for bredt at rejse småbrugets folk, og i husmands-
bevægelsen løb mange strømninger af politisk og socialpolitisk art sammen. Der var 
stærke kræfter, der ønskede at binde arbejdet til meget bestemte politiske holdninger 
(georgismen og/eller det radikale venstre), men her blev det Jørgen Nielsens indsats at 
sætte selve organiseringen af husmandsstanden i centrum, ligesom han gav de faglige og 
fagligt-økonomiske opgaver en høj prioritet. 

Det første landsmøde 1910
Som formand åbnede Jørgen Nielsen De samvirkende danske Husmandsforeningers første 
landsmøde 18.-19. marts 1910. I sin velkomst trak han linierne op for det fremtidige ar-
bejde i husmandsforeningerne og senere præsenterede han samvirksomhedens vedtæg-
ter. På mødet fremsatte forstander Chr. Søndergaard (Odense) et forslag om oprettelse 
af et fælles organ for landbruget, et landbrugsråd. Det blev kraftigt anbefalet af Jørgen 
Nielsen, der med iver kastede sig ud i arbejdet. Forslaget blev sendt til de provinsielle 
landboforeninger og Landhusholdningsselskabet. I løbet af 1911 viste det sig, at landbo-
foreningerne ikke var interesserede i det foreslåede landbrugsråd - og ikke engang villige 
til at forhandle om det.

I 1913 - hvor han var formand for landssammenslutningen - vendte han sig stærkt mod 
forslaget om en opstilling af særlige husmandskandidater til folketingsvalget - og fik me-
get modstand blandt sine husmandsfæller. Samtidig dukkede der en gammel sag op fra 
hans tid i Viby sogneråd, der truede med at sætte ham i miskredit, men de jyske sende-
mænd gav deres husmandsfører en uforbeholden og velbegrundet tillidserklæring.

Administration af statsmidler
En af husmandsbevægelsens største mærkesager lige fra begyndelsen var overtagelse af 
administrationen af statens tilskud til husmandsbrugets fremme. Disse midler blev admini-
streret af landboforeningerne. Kravet blev stillet første gang ved mødet i Køge i 1901. 
Jørgen Nielsen var en af dem, der gik hårdest i brechen for administrationens overtagelse 
og havde mange diskussioner med diverse landboforeningsformænd. Først i 1909 under 
den første radikale regering Zahle, hvor husmand Poul Christensen, Sorø, var landbrugs-
minister, overgik administrationen til husmandsforeningerne.

Udstykningsforeninger
Jordpolitikken var et af de steder, hvor jyder og øboer var enige. Da revisionen af stats-
husmandsloven var på plads i 1904, var husmændene skuffede over, at statslånet kun 
blev forhøjet til 5.000 kr. og ikke de 7.000 kr., man havde foreslået. Jørgen Nielsen fore-
slog derfor, at husmandsforeningerne oprettede en jordfond til opkøb af gårde til udstyk-
ning. Det blev grundlaget for udstykningsforeningerne, som startede nogenlunde samtidig 
i Jylland og på Sjælland. Sammen med bl.a. Karl Hansen, Ankerstræde, og Rasmus Jensen 
Vandman, Skørringe, var Jørgen Nielsen medstifter af Husmandshypotekforeningen og 
Husmandsbrandkassen.

Jørgen Nielsen påtog sig mange opgaver, var utrættelig i sin kamp for bedre vilkår for hus-
mændene. Men helbredet holdt ikke. I 1910 blev han opereret og genoptog sine gøremål, 
men i 1913 svandt kræfterne ind for i sommeren 1914 at gøre ham helt uarbejdsdygtig. 
Jørgen Nielsen døde 4. november 1914, 41 år gammel.

Hans hjerte os tilhørte,
hans ånd, hans kraft og flid -
hans grav den vil vi smykke
ved vår og sommertid.
Og når i kampens tider
der strides under gny,
hans navn som enhedsmærke
skal samle os på ny.
 Johan Skjoldborg 1914
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Rasmus Jensen Vandman, 
Skørringe
1853-1944

1906-1933 Formand for De samvirkende lolland-falsterske Husmandsforeninger 
1914-1931 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

Rasmus Jensen Vandman var med til at få oprettet en række husmandsforeninger på 
Lolland-Falster. Den første var Skørringe Husmandsforening den 8. december 1901, som 
han også blev formand for. Ved dannelsen af de øvrige ønskede man at trække på hans 
erfaringer, og det gav anledning til adskillige rejser rundt i landsdelen. I 1890’erne købte 
han den første cykel i Skørringe og omegn for 112,50 kr., og den blev flittigt brugt til de 
mange møder.

Andelstanken
Rasmus Jensen Vandman blev grebet af andelstanken, mens han arbejdede på banen fra 
Horsens til Juelsminde. Horsens Andelssvineslagteri blev som landets første bygget og 
taget i brug i 1882. 10 år senere var han initiativtager til oprettelsen af Skørring Brugsfor-
ening, hvor han var formand og kasserer 1892-1907. Da man ikke mente, at de to poster 
kunne bestrides af samme mand, frasagde han sig formandsposten og fortsatte som kas-
serer til 1925. 

Rasmus Jensen Vandman opnåede adskillige poster i menighedsråd, skolekommission, 
sogneråd, amtsråd mv. Samtidig drev han et mønsterbrug, som flere gange blev præ-
mieret. Han deltog i et par husmandsrejser i 1890’erne og blev på den måde optaget af 
husmandsbevægelsen. Især var han meget aktiv i arbejdet med husmandsbrugskommis-
sionen og var med til at få oprettet mange nye brug (ca. 1.000 stk. + tillægsparceller) på 

Født på det lollandske gods Ålstrup, hvor faderen var landarbejder
Landarbejder, indtil han startede på Lollandsbanen
Emdrupborg Højskole senere Hindholm Højskole
Arbejdsformand
1881 køber en ejendom i Skørringe Skovhuse
1881-1884 Arbejder ved Horsens-Juelsmindebanen
Dræningsmester
Entreprenør

Lolland-Falster i begyndelsen af århundredet. Han var medlem af jordlovsudvalget indtil 
1935, hvor han gik af 82 år gammel. 

Samvirksomheder
Rasmus Jensen Vandman deltog i mødet i Køge den 16. november 1901 sammen med 60-
70 husmænd fra hele landet, og hvor den første samvirksomhed Dansk Husmandsforening 
blev dannet. Rasmus Jensen Vandman kom i bestyrelsen sammen med bl.a.  Fr. Oehlerich 
(formand), Karl Hansen, Ankerstræde, Jørgen Nielsen, Viby og Carl Hansen, Skive.

Rasmus Jensen Vandman var med til at stifte den sjællandske samvirksomhed og var 
næstformand, indtil de lolland-falsterske husmandsforeninger i 1906 besluttede at danne 
egen virksomhed, De samvirkende lolland-falsterske Husmandsforeninger. Han var en 
naturlig bestyrelseskandidat i bestyrelsen i De samvirkende danske Husmandsforeninger, 
da organisationen blev dannet den 27. juli 1906. Han var medlem af bestyrelsen indtil 
1933, da han besluttede at gå af. Næstformand under Jørgen Nielsen, Viby, og formand 
1914-1931. I slutningen af 1920’erne ønskede Vandman flere gange at træde tilbage som 
formand, men det var bestyrelsen ikke indforstået med.

Landbrugsraadet
Ved det første landsstævne i 1910 blev det vedtaget at rette henvendelse til landbofor-
eningerne om oprettelse af et fælles landbrugsråd. Landboforeningerne var ikke in-
teresseret på det tidspunkt. Men under 1. verdenskrig blev der nedsat et udvalg med 
repræsentation fra husmandsforeningerne, landboforeningerne, Andelsudvalget og Land-
husholdningsselskabet om et landbrugsråd. Som formand for husmandsforeningerne var 
Vandman husmændenes repræsentant. Han stillede det som en ufravigelig betingelse, at 
Landhusholdningsselskabet blev holdt udenfor. Husmændene ønskede landbo- og hus-
mandsforeninger repræsenteret i forhold til medlemstal - og ikke som det blev vedtaget 
5 medlemmer til hver af de 3 store landbrugsorganisationer og 2 medlemmer til Landhus-
holdningsselskabet. Derfor blev Landbrugsraadet stiftet i 1919 uden husmandsforeninger-
ne. Pladsen til husmandsforeningerne blev dog holdt åben, og de trådte ind i 1932 under 
landbrugskrisen. Samtidig trådte Landhusholdningsselskabet ud af Raadet.

Udstykning
Rasmus Jensen Vandman var en af initiativtagerne til at oprette en udstykningsforening 
for Maribo amt i 1907. De næste 30 år nåede den lolland-falsterske forening at købe 49 
gårde, der blev udstykket i 305 nye parceller og gav tillægsjord til 100 husmænd. Vand-
mand var også med til oprettelsen af Husmandshypotekforeningen, han blev formand 
for repræsentantskabet og fra 1910-1940 var han landbrugskyndig direktør i foreningen. 
Samtidig var han en aktiv medstifter af Husmandsbrandkassen og fra starten med i besty-
relsen.

Rasmus Jensen Vandman omtales som en mand med et meget venligt sindelag, altid sær-
deles godt forberedt til møderne, men af få ord og normalt uden brug af stærke udtryk, 
hvad ellers nok kunne præge en del af lederne i de første tiår. Han havde en umiddelbar 
myndighed i sit rolige væsen og mødte stor tillid overalt. Det siges, at han i sine første år 
som formand formidlede såvel den ældre som den nye type af husmænd.
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Jens Holdgaard, Ikast
1874-1936

Formandsperioden
Holdgaards tid som formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger og for de 
jyske husmænd var en periode med stor uro - især i visse jyske områder. Der var stor 
intolerance, stor modstand mod hans indstilling og husmandsforeningernes hovedsyns-
punkter på den aktuelle politik - især fra LS-folkene. Samtidig måtte han også føre en 
kamp med dem, der repræsenterede landboforeningerne og det store landbrug. Under 
en køretur med landboforeningernes formand, landstingsmand H. Hauch mellem Vejle og 
Ikast indledtes forhandlinger til en fællesudtalelse fra landbrugets parter, der til sidst blev 
afsluttet med det såkaldte Kanslergade-forlig, der bl.a. indeholdt en kronenedsænkning, 
skattelettelser for landbruget på 20 mio. kr. og en genoptagelse af udstykningsloven.

Holdgaard opnåede efterhånden en egen evne til at klare vanskelige forhandlinger. Fra at 
være noget tilbageholdende i de første år inden for organisationsarbejdet lærte han gen-
nem arbejdet i sognerådet og husmandsforeningerne, hvordan en situation skulle behand-
les. I hans Landstingsarbejde var jordlovene i 1919, og da administrationen overgik til 
Statens Jordlovsudvalg, fik Jens Holdgaard Ringkøbing, Viborg og Aalborg amter. Han kom 
især til at lede udstykningen af mange præstegårde.

Landbrugsraadet
Under landbrugskrisen i 1930’erne besluttede De samvirkende danske Husmandsforenin-
ger - med Jens Holdgaard i spidsen - på et landsmøde at søge optagelse i Landbrugsra-
adet i 1932. Holdgaards argument var, at husmandsforeningen ved at stå udenfor ikke fik 
den fornødne information. I 1939 opstod der en sag om produktionskort, som fik hus-
mandsforeningerne til at melde sig ud igen. I 1960 var der langvarige forhandlinger om 
igen at træde ind, men et flertal af bestyrelsen gik imod. I 1976 indtrådte husmandsfor-
eningerne igen som medlem af Landbrugsraadet.

Der stod respekt om Jens Holdgaard. Han var social i sit livssyn. Han havde et lyst og 
venligt smil. Et medfødt lune og sans for livets pudsigheder gjorde ham til en god fortæl-
ler. Den renhed i sind og tanke, der var hans adelsmærke, gav enhver, der kom i nærmere 
forbindelse med ham, indtryk at, at man sammen med ham var i godt selskab. Han havde 
et vindende, tillidvækkende væsen, en rolig og besindig optræden. Han kunne være alvor-
lig og dybttænkende eller munter og sprudlende, altid sympatisk. Han var en mand med 
mangesidige interesser, med rige evner, engagement og virkelighedssans.

Mindedigt til Jens Holdgaard

Vi må stå sammen, lød hans ord
og kræve plads for standen, 
for frimands ret ved eget bord
kækt tør vi løfte panden

Med glød i sind og frejdigt mod
han kunne slå og fægte
for ærlighed var sindets rod,
hans tro var ren og ægte.

1929-1936 Formand for De samvirkende jydske Husmandsforeninger 
1931-1936 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

Jens Holdgaard blev tidligt stærkt påvirket af de kristelige strømninger, der var fremher-
skende på hans hjemegn. I 1903 kom han ind i afholdsarbejdet. Kristendommen var for 
Holdgaard noget meget centralt i tilværelsen, nærmest noget i retning af indre mission, 
bl.a. fandt han dans og kortspil nærmest uanstændigt.

Husmandsbevægelsen kom sent i gang i Ringkøbing amt. Ikast Husmandsforening fra 
1906 var en af de første. Holdgaard var med i bestyrelsen fra starten og blev formand 
1908-1916. I 1908 kom Holdgaard i sognerådet i Ikast - under 1. verdenskrig var han 
sognerådsformand. 1913-1930 var han formand for Ringkøbing amts Husmandsforeninger, 
1910-1936 sad han i bestyrelsen i den jyske samvirksomhed, blev næstformand i 1914, og 
først i 1929 blev han formand for de jyske husmænd.

Landstingsmand 1918-1924 og folketingsmand 1924-1932 for de Radikale Venstre. Han 
blev ikke genvalgt i 1932 pga. indflydelse fra LS (Landbrugernes Sammenslutning) og JAK 
(Jord, Arbejde, Kapital). I 1936 blev han dog genvalgt til landstinget, men sygdom forhin-
drede ham at indtage sin plads. Da han døde den 28. oktober 1936 var der stor fest på 
Christiansborg (400 året for reformationen) med mange lys og stort orkester. Da landstin-
gets formand modtog besked om Holdgaards død først på aftenen, blev musikken stoppet 
og festlysene slukket. Resten af festen blev aflyst.

Født i Skovby mellem Hammerum og Ikast
1898 købte en ejendom nabo til faderens
1899 murerarbejdsmand i Herning
1899 Brødkusk i Århus
1905 købt ejendom
1913 købt en statsejendom på 3½ hektar i Højris ved Ikast
1917 solgte ejendommen og købte hus i Ikast
Landstingsmand 1918-1924 Radikale Venstre
Folketingsmand 1924-1932 Radikale Venstre

Mod himlen løftede han sit blik,
fik kraften fra det høje,
derfor sin gang så trygt han gik
med store mål for øje.

Hans røst den hørtes vidt om land
i hytte som på tinge,
til gavn for folk og fædreland,
han havde bud at bringe.
 Ditlev Andersen
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Niels Peter Andreasen,  
Jyderup
1881-1962

en lang række tillidshverv. Bl.a. blev han formand for Høng Husmandsskole og for Det 
sjællandske Husholdningsudvalg i 1925. I 1935-1958 sad Marie Hansen som formand for 
husholdningsudvalget på Sjælland. I 1937 dannedes De danske Husmandsforeningers 
Husholdningsudvalg, hvor Marie Hansen var formand til 1960.

N.P. Andreasen havde usædvanlige talegaver, ikke sådan at han rev folk med i begejstring, 
men han havde en udstråling af troværdighed, der gjorde, at hans ord havde en ganske 
særlig vægt. Hans svaghed lå i, at han kun interesserede sig for de store linier - ikke for 
detaljen.

I samarbejdets ånd
I N.P. Andreasens formandstid var der på en vis måde ro i husmandsforeningerne. Sam-
men med sin næstformand Peter Nielsen, Tvis forstod de at udnytte deres vidt forskellige 
evner i et godt samarbejde, der var så ideelt, som tænkes kan. Der var intet jyde/øbo-
skisma i de år, de arbejdede sammen. Efterdønningerne af landbrugskrisen og 2. verdens-
krig satte sit præg på perioden, og fastlåsning af priserne på fødevarer og tvangsudskriv-
ning af brødkorn gav mange hug til husmandslederne.

Mange formandsposter
I 1946 nedsatte Erik Eriksen en landbokommission til at komme med forslag til en ny 
statshusmandslov. N.P. Andreasen blev medlem af Kommissionen. Han var også en af 
forgrundsfigurerne ved oprettelsen af indkøbsforeninger og blev i 1940 formand for De 
samvirkende danske Indkøbsforeninger. Den lange diskussion om et landsdækkende eller 
regionale blade blev løst med vedtagelsen af Husmandshjemmet 1. januar 1951.

En stor mand
Niels Peter Andreasen var en stor mand - efterhånden ikke mindst fysisk. Som firsårig 
nåede han en vægt på over 200 kg. Der går mange historier om, hvordan han kun ville 
køre taxa i amerikanske vogne, fordi der ikke var plads til ham i mindre vogne. Og når han 
skulle med lyntoget, blev der altid bestilt to pladser, så medpassagererne ikke skulle blive 
generet.

Et højdepunkt i Andreasens formandstid var landsmødet i 1945, der med stor deltagelse 
og vedtagelse af et arbejdsprogram blev holdt på Christiansborg. 

1929-1951 Formand for De samvirkende sjællandske Husmandsforeninger 
1936-1951 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

I 1912 blev N.P. Andreasen formand for Kalundborgkredsens Husmandsforeninger og blev 
samme år valgt ind i den sjællandske samvirksomheds husmandsbestyrelse. I 1917 blev 
han næstformand, og i 1929 efterfulgte han Niels Frederiksen som formand, hvor han 
blev, til han var 70 år i 1951. I alt sad han 39 år i den sjællandske bestyrelse - en rekord 
inden for husmandsforeningerne.

Formandsperioden
Som næstformand for de sjællandske husmænd kom han i 1917 ind i den danske sam-
virksomheds bestyrelse. I 1931 blev han enstemmigt valgt til næstformand, og da Jens 
Holdgaard døde i 1936, overtog N.P. Andreasen formandsposten og posten som sted-
fortrædende præsident i Landbrugsraadet. I 1939 besluttede husmandsforeningerne sig 
for at melde sig ud af Raadet, ifølge N.P. Andreasen, fordi en udmeldelse var den eneste 
mulighed for, at husmandsforeningerne kunne bevare selvstændigheden.

Folketinget og Husholdningsudvalget
N.P. Andreasen blev i 1929 valgt ind i Folketinget for det Radikale Venstre. Som medlem 
af Folketinget og med de forskellige topposter inden for husmandsforeningerne fulgte der 

Født i Fuirendal sogn
Højskole
Høng Landbrugsskole
1909 overtog et husmandsbrug på 10 tdr. land
1912-1924 medlem af Ubby sogneråd
1916-1936 medlem af Holbæk amtsråd
1921 købt hovedparcellen af Lindegaard i Forsinge
1924-1929 formand for det Radikale Venstres landsforbund
1929-1947 i Folketinget for Radikale Venstre
1938 købt hus i Jyderup
1937-1962 formand for Landbrugslotteriet
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Lauritz Nielsen, Hundstrup
1885-1967

Flugten fra land til by
I Lauritz Nielsens formandstid skete der en rivende udvikling inden for landbruget. Me-
kaniseringen tog for alvor fat, og der skete en stor flugt fra land til by. Hans sidste store 
opgave for husmandsforeningerne var landsmødet i 1957, hvor der blev vedtaget nye 
vedtægter - samtidig blev det besluttet, at Husmandshjemmet skulle være obligatorisk 
medlemsblad.

Han blev efterhånden en erfaren foreningsleder. Han var kendt som en mand med stilfær-
digt og lidt ironisk væsen, der dækkede over en varm interesse for sagen og en ubestik-
kelig retsindighed. Han havde stærke standpunkter, selvom han var en venlig mand. Han 
gik af som formand i 1957, men fortsatte med at interessere sig for landbrugspolitikken og 
tog aktivt del i diskussioner på sendemandsmøder og landsmøder i de følgende år.

1942-1957 Formand for De samvirkende Husmandsforeninger i Fyns Stift 
1951-1957 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

Lauritz Nielsen tog initiativet til at oprette Hundstrup Husmandsforening i 1915 og var for-
mand frem til midten af tyverne. 1934-1948 var han formand for Svendborg Hovedkreds. I 
1936 kom han ind i bestyrelsen for De samvirkende Husmandsforeninger i Fyns Stift, blev 
næstformand i 1940 og formand to år senere.

Formandsperioden
Som fynsk næstformand blev Lauritz Nielsen i 1940 medlem af bestyrelsen for De sam-
virkende danske Husmandsforeninger. Da N.P. Andreasen gik af som formand i 1951, blev 
den 66-årige Lauritz Nielsen valgt til formand med 7 stemmer mod 6. Modkandidaten var 
den 60-årige Andreas Søndergaard, Mors. Lauritz Nielsen var formand i 6 år frem til 1957.

Skolen bombet
Sammen med formandsjobbet for de fynske husmand blev Lauritz Nielsen også formand 
for Fyns Stifts Husmandsskole/Nordisk Landboskole. Som skoleformand oplevede han den 
tyske besættelsesmagt på tætteste hold. I 1943 - trods stor modstand fra Lauritz Niel-
sens side - flyttede Gestapo ind, og i april 1945 blev skolen bombet af Royal Air Force. 
Halvdelen af bomberne faldt i et villakvarter uden for skolens område - gestapo-folkene 
var flygtet forinden, så langt de fleste af de 10 dræbte kom fra villaområdet. Skolen var 
sønderbombet - en ny blev oprettet på gården Vrangstrup. 

Jubilæum på Skamlingsbanken i 1952
Lauritz Nielsen stod i 1952 i spidsen for jubilæet på Skamlingsbanken i anledning af 50-
året for oprettelsen af de tre store samvirksomheder. Mange prominente personer var på 
talerstolen og der deltog mere end 30.000 husmænd og husmandskoner fra hele landet.

Født i Vissenbjerg Sogn på Fyn
Tjente på flere herregårde bl.a. i Jylland
1913 købte et husmandsbrug på 5 tdt. land i Hundstrup
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Peter Jørgensen, Slagelse
1902-1993

Skal vi gå ind i Fællesmarkedet?
1960’erne indebar også forhandlinger om Danmarks indtræden i EF - husmandsforeninger-
nes synspunkt var fra starten en fastholdelse af frihandelspolitikken med nogen skepsis 
over for medlemskab af Fællesmarkedet. Kun hvis England gik med, kunne man støtte 
medlemskabet.

I sin sidste landsmødeberetning foreslog Peter Jørgensen, at landbrugets ejendomsskat-
ter blev tilbageført til landbruget som kompensation for, at der med indtrædelse i Fæl-
lesmarkedet skete ophævelse af den hidtidige landbrugsstøtte, inkl. hjemmemarkedsord-
ningerne, og at statens bidrag til ejendomsskatterne også ophørte. De tilbageførte midler 
forslog han skulle anvendes til eksport- og produktionsfremmende foranstaltninger. De 
følgende år bragte landbrugets organisationer forslaget på bane, hver gang der var for-
handlinger med regeringen. Efter nogle års forløb lykkedes det delvis i form af de såkaldte 
promillepenge.

Peter Jørgensen var ikke en stor taler, men han nød stor respekt i forsamlinger. Han var 
en blændende dygtig forhandler. Det var i høj grad hans fortjeneste, at husmandsforenin-
gerne opretholdt så forholdsvis stor indflydelse i dansk landbrugspolitik i løbet af hans for-
mandskab. Hans politik var at følge hovedlinier - detaljer interesserede ham ikke. Han var 
omgærdet af tillid og indgød tillid. Han gennemtænkte omhyggeligt, hvordan en situation 
kunne udvikle sig og var derfor velforberedt. 

Han lagde stor vægt på at få sine synspunkter vurderet af sine egne, før han bragte dem 
frem. Under en vanskelig forhandlingssituation kunne han få stemningen løftet med en 
munter bemærkning. Han havde samvittigheden på rette sted - han lod aldrig sin loyalitet 
over for medlemmerne overskygge hans opfattelse af, hvad der var godt for landet som 
helhed. 

1951-1972 Formand for De samvirkende sjællandske Husmandsforeninger 
1957-1972 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger 

Peter Jørgensen kom tidligt med i husmandsforeningernes arbejde. Han kom i bestyrelsen 
for Sct. Olufs Sogns Husmandsforening og var dens formand 1942-1951. I 1942 blev han 
også kredsformand og kom ind i bestyrelsen for De samvirkende sjællandske Husmands-
foreninger. I denne bestyrelse sad han i 30 år, 1942-1972, fra 1948 som næstformand og 
fra 1951 som formand.

Formandsperioden
Næstformandsposten gav ham en plads i bestyrelsen for De samvirkende danske Hus-
mandsforeninger, hvor han sad 1948-1972. Her blev han næstformand fra 1951 og for-
mand fra 1957. 

Peter Jørgensens formandstid var en periode med en kolossal udvikling i samfundet. Der 
skete store ændringer i landbrugspolitikken, og strukturudviklingen var overvældende. Et 
stort antal landbrug blev nedlagt - den politiske stemning var overvejende for en udvikling 
mod større enheder i landbruget. Den aktive landbrugspolitik blev indledt i 1957 med kor-
nordninger, hjemmemarkedsordninger og med voksende statsstøtte.  I forbindelse med 
det første store landbrugsforlig i 1961 sikrede husmandsforeningernes forhandlere en stor 
del af statsmidlerne til husmændene. De følgende år fortsatte forhandlingerne - og det 
blev sværere år for år for husmændene.

Husmandsforeningerne oplevede et stort medlemsfrafald i 1960’erne - mange medlemmer 
var uenige med ledernes politik og utilfredse med resultaterne.

Født på Strynø
1925-1926 Korinth landbrugsskole
1928 Købte et husmandssted uden for Slagelse 
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Christian Sørensen,  
Tirslund
1933-

perioden blev også præget af medlemstilbagegang. Fra 1970 med knap 65.000 medlem-
mer til 1990 med omkring 17.000 medlemmer.

Det faglige arbejde 
Fra 1971 gik husmandsforeningerne i samarbejde med landboforeningerne om det faglige 
arbejde. Efterhånden kom samarbejdet til at omfatte alt fagligt arbejde på nær driftsøko-
nomi og husholdning. Husmandsforeningerne blev medejer af Det faglige Center i Viby, 
der i 1986 flyttede til Skejby. I 1976 genindtrådte husmændene i Landbrugsraadet. Det 
betød bl.a., at præsident-antallet blev udvidet fra to til tre. Christian Sørensen var 1. vice-
præsident 1979-1993.

Jubilæum 1985
I 1985 holdt Danske Husmandsforeninger jubilæumsfest i anledning af 75-året for det 
første landsstævne.

En formand skal nødvendigvis være en stærk person for at være en dygtig og respekteret 
formand. Det vil han være, når han har sat sig ind i de sager, der er til behandling og der-
for har argumenterne i orden. Christian Sørensen sørgede altid for at sætte sig godt ind i 
sagerne - også i detaljerne. Når tonen blev skarp, evnede han at mildne stemningen med 
humor og humør. Hans slagfærdighed kunne af og til virke afdæmpende på de delegere-
des lyst til at komme med kritik, men ikke til en grad, så han tromlede forsamlingen ned. 
Tværtimod gav han af og til bestyrelsen så langt tøjreslag, at det kom til endog langvarige 
diskussioner. 

Christian Sørensen evnede, også bedre end sin landboforeningspendant, H.O.A. Kjeldsen, 
at udstråle jovialitet og troværdighed. Det gjorde ham til en populær landbrugsleder, som 
kunne kunsten at optræde afslappet og med et glimt i øjet - også på TV. Og blev han stil-
let et spørgsmål, som han ikke havde lyst til at besvare, kunne han tilmed kunsten at tale 
sort på en helt overbevisende måde.

1970-1980 Næstformand De samvirkende jydske Husmandsforeninger 
1973-1993 Formand for De samvirkende danske Husmandsforeninger/Danske 
Husmandsforeninger 

Som 39-årig blev Christian Sørensen i 1973 valgt til formand for De samvirkende danske 
Husmandsforeninger med 8 stemmer mod 7. Hans modkandidat var formanden for De 
samvirkende jydske Husmandsforeninger, Svend Knudsen, Over Viskum - selv var han 
næstformand for de jyske husmænd. Det var første gang, at der ikke var en formandskan-
didat fra øerne - og første gang, at en provinsiel næstformand opstillede til posten.

Fra EF til EU
Christian Sørensens formandsperiode startede ved indtrædelsen i EF, og landbrugspolitisk 
blev det to turbulente tiår med strejker, LR 80, jordskatter, ændringer i landbrugslov, øko-
nomisk krise, gældssaneringsordning, Vandmiljøplan I og MacSharry’s landbrugsreform. 
Samarbejdet med de øvrige landbrugsorganisationer var af og til anspændt, men i det 
store og hele var der i hele perioden et godt arbejdsklima.

Vedtægtsændringer
Christian Sørensens formandstid blev bl.a. præget af vedtægtsændringer. I 1975 ændre-
des vedtægterne for samvirksomheden, så formandsvalget skulle ske på landsmødet og 
ikke i bestyrelsen - og valgperioden blev tre-årig mod hidtil et-årig. Bestyrelsen blev ud-
videt fra 15 til 27 - navnet blev ændret til Danske Husmandsforeninger. Vedtægterne blev 
ændret igen i 1982 og endelig i 1990, hvor bestyrelsen blev sat til 20 medlemmer. Men 

Født i Vinkel ved Viborg
1955-1956 Østjyllands Husmandsskole
1956 købte Hegnsgaard
1957 medlem af Holsted Husmandsforening
1959-1967 medlem af Brørup Kredsforening, formand fra 1964
1964 indførte husbondafløsning i Holsted
1966-1980 formand for Ribe Amts Husmandsforeninger
1976-1980 næstformand i Det Radikale Venstre
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Kina-aftalen
På en rejse til Kina i april 2002 sammen med bl.a. formanden for Landboforeningerne, 
Peter Gæmelke, blev der indgået en foreløbig fusionsaftale, der resulterede i dannelsen af 
organisationen Dansk Landbrug den 1. januar 2003. 

Peder Thomsen var med fusionsforslaget optaget af, at det vigende antal husmænd / og 
husmandsidéen fortsat skulle have et talerør ind i landbrugspolitikken. Tanken blev ikke 
modtaget særlig positivt, og bl.a. var næstformanden Niels Chr. Larsen markant modstan-
der af fusionen og valgte at træde tilbage fra sin fynske formandspost kort efter fusionen 
blev stemt hjem i 2002. Afstemningen var således præget af et tæt opløb på meninger og 
ikke mindst en energisk og aktiv indsats fra Peder Thomsens side.

Med fusionen sammenlagde man organisationernes landsdækkende sekretariater og dan-
nede en fælles landsbestyrelse, hvorimod man opretholdt de lokale og regionale forenk-
linger af henholdsvis Landboforeninger og Familielandbrugsforeninger. Samtidig sammen-
lagde man de to faglige driftsøkonomikontorer på Landscentret i Skejby.  

Peder Thomsen, Sir
1942-

1987-1993 Formand for Ringkjøbing Amts Husmandsforeninger 
1993-2002 Formand for Dansk Familielandbrug 
2003-2004 Formand for Familielandbrugssektionen i Dansk Landbrug
2003-2004 Viceformand i Dansk Landbrug 

Peder Thomsens organisatoriske karriere i landbruget startede i 1980 med formandspo-
sten i Holstebro-Vinderup Husmandsforening. I 1987 blev han formand for Ringkjøbing 
Amts Husmandsforeninger og dermed valgt ind i Danske Husmandsforeningers bestyrelse, 
hvor han bl.a. blev kendt som én, der kunne gennemskue både regnskaber og kompli-
cerede økonomiske sammenhænge. Af samme grund var han i en periode formand for 
Husmandsforeningernes Driftsøkonomikontor på Landbrugets Rådgivningscenter.

Fra husmandsforeninger til familielandbrug
I 1993 afløste han Christian Sørensen som formand for Danske Husmandsforeninger, der 
dagen efter valget tog navneforandring til Dansk Familielandbrug. Med Peder Thomsen 
kom der et stilskifte og en modernisering af husmandsforeningerne, og han fik sat skik på 
organisationens økonomi, men medlemstallet fortsatte med at falde.

Landbrugslov og skat
Peder Thomsen var en utrolig aktiv og engageret formand for de danske husmænd. En 
formand med fremsynethed og social forståelse, der altid talte husmandens sag med hele 
hjertet. Politisk var han en dygtig taktiker. De store mærkesager var landbrugsloven og  
især skatteområdet, som Peder Thomsen formåede at sætte sit meget tydelige aftryk på, 
idet han anså den forcerede strukturudvikling i landbruget for i vid udstrækning at være 
båret af skattebegunstigende regler. Pinsepakken fra 1998 bærer således Peder Thomsens 
signatur.

Født på et statshusmandsbrug i Tvis, Ringkøbing amt
1963-1964 Lægård Landbrugsskole.
1965 Overtager svigerforældrenes gård i Sir
1980-1993 Formand for Holstebro-Vinderup Husmandsforening
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