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Jyllinge rammes i sommeren 1938 af den voldsomme epidemi med mund-  
og klovesyge, som hærger i staldene landet over. I Jyllinge slår sygdommen bl.a. ned i Emil Vests 
besætning på Skovbo (også kaldet Schousbo).  
For at inddæmme epidemien bliver bevægelsesfriheden reguleret med oprettelse af karantænezoner 
og iagttagelseszoner. Jyllingernes sociale liv bliver begrænset fx med forbud mod at holde 
danseaftener, forlystelser, møder og større forsamlinger.  
Omkring 1939 udvikles en vaccine, som efterhånden holder sygdommen nede; med års mellemrum 
blusser den dog kortvarigt op igen. Mund- og klovesyge er en af de mest smitsomme 
husdyrsygdomme, man kender.  
I 1982 var der et udbrud på Sydfyn, hvor sygdommen havde spredt sig med vinden hele vejen fra 
det tidligere DDR (kilde: dr.dk).  
Der var store økonomiske tab for landbruget; og i kølvandet på epidemien fulgte de klassiske 

selvransagende debatter – fx om veterinærmyndighederne havde forberedt forsvaret og angrebet 

mod sygdommen godt nok. 

 

Luftfoto fra 1949 af ejendommen Skovbo, Værebrovej 24, Jyllinge.  

Ejendommen var i 1938 hårdt ramt af mund-og klovesyge.  

Foto: Det Kongelige Bibliotek 
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Nedenstående bekendtgørelse blev bragt i Roskilde Avis  
den 15. september 1938.  
Retskrivning er normaliseret.  

 

Ann Britt Müller 

Bekendtgørelse fra politiet  
I anledning af, at der er konstateret mund-og klovesyge hos forpagter E. Vest, 
Jyllinge By, er der i medfør af Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 15. 
januar 1930 etableret en lokalafspærring, der omfatter Jyllinge By og Lilleø.  
Endvidere er der etableret et iagttagelsesdistrikt, der omfatter Jyllinge jorder 
og marker til en grænse mod nord: Værebro Å, mod øst: Hovedvej nr. 6 fra 
Værebro Å til Vigens Mejeri inkl., mod syd: fra Vigens Mejeri til Roskilde 
Fjord og mod vest: Roskilde Fjord.  
Fra dette distrikt er bortførelse af levende, klovbærende dyr forbudt. Ved 
henvendelse til sognefoged Ole Jensen, Jyllinge, kan erholdes udleveret  
passérsedler á 25 øre, hvilke på visse nærmere betingelser giver adgang til 
bortførelse af klovbærende dyr til slagtning. I iagttagelsesdistriktet forbydes 
indtil videre dans og andre forlystelser samt møder, større sammenkomster  
o. lign.  
Transport af klovbærende dyr gennem iagttagelsesdistriktet er tilladt, når  
dyrene ikke opstaldes på nogen i distriktet beliggende ejendom eller 
overhovedet gør ophold i distriktet.  
Alle hunde i iagttagelsesdistriktet skal holdes bundne eller føres i bånd.  
Jagt med hund er ikke tilladt indenfor distriktet. Omstrejfende hunde vil  
blive optaget eller skudt.  
Indenfor et område af 15 km (herunder Roskilde By) fra den smittede 
ejendom forbydes afholdelse af markeder for klovbærende husdyr (herunder 
grisetorve medmindre dispensation er indhentet). Auktioner over og bortsalg 
eller opkøb af sammenbragte dyr, handel med klovbærende dyr der samles 
uden for banestationer i eller ved Eksportforeningens samlestalde, i 
gæstgivergårde eller lignende steder er ligeledes forbudt indenfor det 
sidstnævnte område.  
Overtrædelser af forbuddet straffes med bøder.  
Politimesteren i Roskilde m.v., den 14. september 1938  
Fritsche  


