
Som e tt led i e n ökad kontakt meUan akademien och den yngre forskargeneratio
nen in spe v id Sveriges lantbruksunivers itet förlades e tt seminarium vid avdel
ningen för lantbrukets marknadslära till akademiens plenisal . Seminariet avha nd
lade e tt examensarbete av agr. stud . Torben E ricson med rubricerade tema och 
under handlednin_g av professor Lars Folkesson. 

1 seminarie t deltog ett stort antal prominenta gäster, som varit engagerade i den 
dokumenterade verksamheten med la ntbruksrädet Miles von Wache nfell i spet
sen . 

Arbetet u tgör en intressant och värdefull dokumentation av en handelspolilisk 
epok inom lantbruhområdet och ha r därför i en obetydl igt avkortad vers ion 
beretts plats i akademiens tidskrift. 
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Inledning 

Föreliggande arbete vill be lysa den tidigare 
svenska lanlbruksrepresentantsverksamheten i 
England . Jag har valt att studera ämnet utifrån 
tre infalJsvinklar. För st k0mmer verksamhetens 
syften och inriktning att penetreras . Därefter 
studeras de frågor och problem för svensk jord
bruksex.port som före låg under denna tid, säsom 
dessa kommer t ill uttryck i representanternas 
verksamhet. Till s ist skall beröras en intressant 
aspekt. nämligen verksamhetens mottagande 
och utnyttjande i Sverige. 

Orsaken till att studie t fa llit på represenlat.io
nen i England är dels den dominerande roll den 
engelska marknaden hade för vär jordbruksex
port och dels att vär representa!ionsverksamhet 
fö rst u tveck.lades i Engla nd. Det skulle dröja 
hela 25 ar innan vi fick en representant i ett annat 
land. 

Jag har avgränsat arbetet tidsmässigt Lill 1932. 
Detta val hänger samman med regleringen av 
den svenska mejerin:iarknaden med början detta 
år. Fram till '1932 hade de svenska jordbrukarna 

konkurrerat pl't världsmarknadens vill kor, me
dan tide n diirefle r har kännetecknats av en .av
skärmning av dess inflytande på den svenska 

marknaden. 
A vgränsningen innebär att uppsatsen behand

la r Hugo Wedins lid som m~jeriagent 1887-1903, 
Fredrik Bagges tid som lantbrukskonsule nt 
1904---1920 sarnl första delen av lanlbruksrädet 
Miles von Wachenfells tid som lantbruksauache 
i London å ren 192 1-1954. 

Jag vill här passa på a ll fram hälla de givande 
kontakter jag haft med professor S te n Carlsson, 
Historiska Institutionen octt professor B o Gus
tafsson, Ekonomisk-Historiska Institut ionen vid 
CJppsal<1 universitet. Dessutom vill j 1;1g tacka 
lantbruksråde l von Wachenfelt, som trots sin 
höga å lder välvilligt ställde sig till förfogande för 
et.t samtal om s in verksamhet i England. 

Uppsatsen kompletteras med några tabelle r 
över exporten och produktionen av några jord
bruks produkter under den tid uppsatsen behand
lar. Den utan jämförelse viktigas te exportpro
dukten var smör. vilket man bör hälla i minnet 
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när man läser uppsar~en. Under tjugotalet ex
panderade näskexporten och seglade i be tydelse 
upp jämsides med smörcxporten . Även ägg ex
po rterades, men J e nna export var rela tiv! beLy
dclselös. 

Undersiikningsmetod 

Uppsatsen är till störs ta dele n resultatet av s tu
dier av primärmaterial inom ämnesområdet. 
Härvid har friimst kommit atl utnyttjas riksdags
tryck och tidskrifter från den aktuella Lie.len samt 
de till Lambruksstyrelsen av konsulenterna av
givna årsberättelserna. 

Den första avdelningen av uppsatsen bygger 
til l stor de l på uppgifter i rikscJagshandlingar från 
1885-1 932. Dessa handlingar finns bl. a. i Uni
versit.e1sbiblioteket i Uppsala. 

Till första a vdelningen har även använts mate
rial från La ntbruksakademiens bibliotek . Under 
ären fram ti ll 1890 fungerade Kungliga Lant
bruksakadernie n som något a v st ate ns organ för 
jordhruket. rni re fter övertog den år 1890 inrätta
de Kungliga Lant bruksstyrelsen nera av dess 
uppgifte r, bl. a . huvudmannaskapet för represen
tant verksamheten. Om inrättandet av represen
ta tionen i E ngland samt dess första verksamhcl 
stå.r a tt läsa i protokollen från La ntbruksakade
miens specie lla förvaltningskornmitte. 

Den a ndra avdelni.ngen av uppsatse11 består av 
e n redogöre lse över representa nternas verksam
het och vad som tilldrog sig uppmärksamhet.e n 
och intre§sel för vår jordbruksexport denna tid. 
Jag har här använt konsulenternas årsberättel
ser. Konsule nte rna var, som visas längre fram, 
även skyldiga au avge vecko- och må nadsrap
porler. Det förekom också att Je för kännedom 
till La ntbruksstyrelsen skickade material av 
olika slag rörande det engelska jordbruket och 
hithörnnJe frågor såsom lagförslag, utredningar 
e tc. Dessa senare rapporter och övrigt material. 
chLiru säke.rligen intressanta, har j ag ej ansell 
mig böra studera inom rame n [ör detta arbete. 
Årsberättelserna måste också an~es vara nog fyl
liga och heltäckande över årets marknadshän
delser och övriga av vikt framkomna spörsmål. 

Årsberätte lserna fram till och med 1920 ärs, 
finns upptryckta i Lantbruksslyrelsens Medde
landcscrie . Kuriös! nog ii.r nr I i denna se rie 
årsberättelsen för år 1890 från mejeriagenturen i 
Manchester. Från och med 1921 års berättelse 
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trycktes och utgavs de ej längre, lll.:in intressera
de fick vända sig direkt till originalet hos Umt
bruksstyrelsen. Styrelsens medde-landeserie 
finns att tillgå på lantbruksuniversitets biblio
tek. Berätte lserna från 1921 oc h till periodens 
s lut finns i L andbruksstyrelsens arkiv. vars äldre 
del, fram till 1940, fcirviu-a.s pt1 Riksarkivet i 
Stockho lm. 

Den lredje avdelningen i uppsatsen hämtar s itt 
material från Lid skrirterna Svenska Mejeritid
ningen och Tidskrifl för Lantmä n. Båda finns på 
la11l.bnr ksuniversite ts hibliote k. 

Verksa111hete11.1· utveckling J 887-1932 

0 111 man i riksdagens handlingar söker efte.r data 
rö rande mejeriagenturens inrällande, s töter man 
bl. a. på P.A. H. Srjernspetz motion (no 15, FK) 
år 1886 om anstä llande av handelsagenter i utom 
E uropa belägna länder. Han pekade där på den 
livliga j akt pä nya avsät.tnings0mri\.den för indu
s trins produkter som pågick runt om i världen. 
Endast Sverige förhöll sig ovanligt lugn. Fas tän 
svenskar d eltog i 11.era expeditioner, såsom 
Kongoexpeditionen , blev del för landet inget syn
bart resultat av dessa, utan endast trevliga min
nen fördel tagaren sjä.lv. I E uropa hade vi däremot 
mer än tillräckligt med agenter. De var så många 
au de underbjöd varand1:a och s kapade svå ra för
hå llanden i. Lider dä marknaden var trög. Sverige 
var dessutom i händerna på utlänningarna då det 
gållde handeln oc h vi var sämre att avsäm1 våra 
produkt:er än under frihetstiden. Han hänvisade 
till Belgien, som hade tio valavlönacle handels
agenter u torn Europa och sMedes clJ·og nytl<t av 
denna marknad utan att själv inne ha några kolo
nier. Förutom att försöka avsätta u·ä- och järn
produkter skulle jämväl >,jordbruksalster såsom 
smör. os1, hafre, utsädesfrö och sp annmål» ligga 
ino m agenternas intressesfär. Stjernspetz angav 
äve n hur verksamheten bor:de bedrivas. Agen
terna borde bl. a . noga studera marknaden, i.n
i ämna rapporter, ange lämpligaste vägarna för 
sändning av produkterna, besvara svenska han
delshus och fabrikanters fö1frågningar och hjälpa 
till att uppgöra avtal. 

I s tatsverkspropositionen för är 1886 föreslås 
ett anslag till ans täJlande av kommersiella a tta
checr i utlandet. Bakgrunden teckna des sålunda : 
Nationernas högl uppdrivna tävlan om nya 
marknader var väl känd. Detta tog s ig bl. a. ut-
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tryck i kolonialpolitiken. Hos oss främjades 
handeln genom ~pprätlande .:1v handelstraktat 
och genom beskickning,imas och konsulatens 
ständiga ingripanden för att skydda enskilda 
handels- och sjöfärtsoperntioner och på så säll 
skapa en yttre trygghet åt handeln. Vidare gavs 
offentl ighct åt beskic kni ngs~jänstemännens be
rällelser om de utländska ländernas lagstiftning 
och ekonomiska företeelser. 

Det var dock klart atr dessa ämbetsmän ej 
kunde hinna med a llt som fordrades för att gynna 
handeln så effektivt som möjligt då de ju även 
hade andra arbetsupp_gifter. Del vore <lärför 
önskvärt all anställa särskilda personer som 
skulle f rämja avsättningen av svenska alster då 
dessa personer kunde vinna en a nsedd ställning 
och lättare komma i beröring med utländska 
myndigheter. Redan tidigare hade Sverige mili
tlirattac heer i flera länder. vi lka :;kulle studera 
militära inrättningar och noga ha kännedom om 
nya uppfinningar. organisationer och arbetssätt 
inom det militära området. E n liknande anord
ning borde kunna inrättas även för den ,,civila 
e-röfringens område » . .Departementschefen pe
kade på att England hade dylika agenter, au det i 
Italien fanns förslag om inrättande av dylika, 
samt att Norge hade anslagit en belopp för lik
nande ändamål. En summa av 20000 kronor an
såg regeringen borde räcka till en försöksverk
samheL. 

Statsurskottet (S U) behandlade den kungliga 
propositionen och Stjernspetz' motion i e tt 
sammanhang och angav bl. a. (öljände. Bakgrun
den ti ll förslagen var en önskan att finna ökade 
avsätt ningsmöjligheler för svenska produkter 
utomlands samt en vidgad och noggrann känne
dom öm viUkoren då.Jför. Detta var behjärtan s
värt med tanke på näringens betryckta tillstånd 
och den ö kade konkurrensen från a ndra länders 
näringar. 

Det syntes bli all tmer nödvändigt att följa kon
sumenternas växande behov och önskningar. 
Därför vore de t naturligt och ert värdigt föremål 
för statsma kternas omsorger att lämna ett stöd i 
denna svära s ituation. Statsutskottet förordade 
regeringens proposition och ansåg att det vore 
lämpligt att attacheerna erhöll till uppgift att kon
tinuerligt avge berättelser över sin verksamher, 
vilka berättelser skulle, genom Kungl Maj:rs för
sorg bringa. Lill allmänhelens kännedom. Riks-

dagen avslog dock både propositionen och mo
tionen. Frågan aktualiserades emel.l.e rt id redan 
följande år och då godkände riksdagen ett anslag 
om 20000 kronor under titeln »anslag till främ
jande av svenska alsters afsättning i utlandet» 
under samlingsrubriken »Befrämjande i al lmfö1-
het av handel och sjöfart». Anslaget uppfördes 
på extra stat under 6:e huvudtiteln, civilärenden. 

r 1888 års statsverksproposition meddelas att 
Sveriges allmänna exportförening och Lant
bruksakademiens förvaltningskommine beretts 
tillfälle att yttra s ig över hur dessa medel bäst 
borde begagnas. Del hade då framkommit a l.l en 
fisk.eriagent i norra Tyskland och en reseagent till 
Indien, Kina och Australien (världsutställninge n 
i Melbourne) bäst befrämjade svenska handels in
tressen. 

De f örsta åren ( 1887-/890) 

Den svenska lantbn.1ksrepresenta1.ionen leder si
na röller tillbaka till den 1887 startade mejeri
agenturen i Manchester i England. 

Kungliga Lantbruksakademien motsvarade då 
den år 1.890 inrättade Lantbruksstyrelsen, varför 
vetska p om agenturen får sökas i Akademiens 
särskilda förvaltningskommittes protokoll. I 
dess protokoll frän den I april 1887 kan man läsa 
att s ta tsrådets och chefen för Civildeparte
mentets ämbetsskrivelse av den 22 sistlidna 
mars, om anställande av en agent i England för 
befrämjande av smörexporten å nämnda land 
föredrogs och att utskottet beslöt tills ty rka att en 
med stalsmedel avlönad ,~genl skulle anställas. 
Hans arbetsfäll skulle vara befrämjande av 
svenska mejeriproduklers avsättning i England 
och hans s tationeringsort Manchester. 

1 de n av Akademien utfärdade insLruktionen 
(Som byggde på en tjdigare utfärdad instruktion 
för den s. k. fårskfiskhandelsagenturen i Lon
don) fastslogs all agenten skulle: 

med uppmärksamhet följa mejerihanteringens 
utveckling och handeln med mejeriprodukter i 
England samt därom lämna de svenska produ
centerna s nabba och till förlitliga underrättelser 
genom att till tidningar och tidskrifter i Sverige 
regelbundet. med koria mellantider meddela 
uppgifter om prisnoteringar och om ni~jeripro
dukt.handelns tillstånd och utsikter i allmänhet 
samt slirskilt om de anmärkningar och önskning-
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ar i avseende å. produkternas beskalienhet. som 
framställts av de engelska avnämarna, 

besvara förfråb'Tl.ingar från och m eddela upp
lysningar ät statsmyndigheter, hushällnjngssäll
skap och e nskilda meje riägare här i la ndet, 

såväl i svenska tidningar och facktidskrifte r 
införa artiklar, belysa förhMlandcn, vilka kunna 
vara av vikt för vär mejerihantering, som och i 
dylika engelska publikationer meddela sädana 
upplysningar angående vära mejeriförhållanden, 
som kunna lända avsättningen av de svenska 
mejeriprodukte rna tilJ gagn. 

mot gottgörelse efter överenskommelse gå 
svenska produ<:enler tillhanda vid avsättningen 
nv deras produkter si\ a tt högsta möjliga försälj
., ingspris u ppnäs och mellanhänder i mQjligaste 
män undvikas samt 

hålla lämpligt belägen komorslokal. insända 
mänadsrapporter till Akadc111iens förvaltnings
utskott. 

Akademien [örordade fil. ka □ 1.I . Hugo Wed.in 
ti.11 tjänsten. Den l 5 april 1887 bekräf1ade e l t 
kungligt brev agenturens inrätta nde och den l 
junj sta rtades verksamheten med H . Wedin som 

~•geni. 
Man kan i protokollet av den 16 september 

1887 läsa att agen1ens rapporter för juni och juli 
månader omnämnts under sammanträdet. Della 
brukade också ske för färskfi skhandelsagentens 
rapporter. Den 12 m,\i 1888 kons taterades att 
första äret snart lupit till ända och att man därför 
skulle i underdånig skrivelse ingå till Kungl 
Maj:t,med anhållan om förnyat ans lag för samma 
agent och till enahanda belopp. 

Ändringen 1890 

Under 1889 aktualiserades frågan om ändrade 
arbe tsanvisningar för agenturen. Det hade visat 
sig ohällba n , som man uttryckte det. med den 
nuvarande uppläggningen. Agenten borde, för 
s törsta möjliga nytta, stä fri från ekonomis k in
blandning i smörha ndeln, me nade man nu. 

Vad man äsyhade med ,sohåJJbart» och varför 
man nu trodde att agenten skulle göra största 
möjliga nytta o m han ej var ekonomis kt intresse
rad l:IV handeln redövisRdes ej. Kanske var det 
helt enkelt så a lt verksamheren blev för o mfat
tande för den hittillsvarande uppläggningen av 

agenturen. 
Det var åte rigen Ak11demien som fick i upp• 
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drag att utarbeta en ny instruktion. Däri a ngavs 
först syfte t med verksamheten, vilket skulle varn 
att i a llmänhe t be reda de svenska producenterna 
av mejeriprodukter sakkunnigt bistå nd med råd 
och dåd vid avsätt.ningen av deras produkter pä 
den e ngelska marknaden och därigenom verka 
för a tt denna avsättning måtte bli så stor och så 
lörnrn<le som möj ligt. Den närmare precisering
en av verksamheten i den nya instruktionen var 
mycket likartad imiehållel i den förs ta instruk

tio nen av 1887. 
Det enda som i sak skiljer den nya instruktio

nen från de n gamla är s tadgande l o m att det är 
agenten uttryckligen förbjudet att vara på något 
säl t ekonomiskt intresse.rad i band el med svenska 
mejeriprodukter elle r i a ndra handelsaffärer. De 
nya anvisningarna började gälla 1890, samma år 
som Lantbrukss tyrelsen övertog ledningen av 
verksamhe t.en. Agenturens nya arbe 1sordning 
skulle egentligen ha. medfört e n namnändring 
från agent ti ll exempelvis konsulent. Detta sked

de dock inte förrän I 904. 
Den .12 april 1889 anslog Kungl M,\j:t me

del till mejeriagenturen i Manchester ur de å te r
stående 6000 kr av de av riksdagen 1887 an
slagna 20 000 kr till befrämjande av svenska 
alsters avsättning i utlandet. De skulle användas 
fr. o. m. I juni 1890 och var föranledda av 
agente ns ändrade s tällning. Nästa år höjdes be
loppet till agenturen till 8 500 kronor. .Detta an
slag var därefter oförändrat under tlera å r och 
någon diskussion om mejeriagenturen förekom
mer inte i riksdagsbandlingarna förrän 1903. 

I riksdagens handlingar finns e n avdelning be
titlad »BerätLelsc om hvad i rikets styrelse sedan 
.sista riksdags sammanträde s ig tilldragit» . Där 
omtalas bl. a . a tt » [ likhet med föregående är har 
en med statsmedel aflönad agent under år (ex
empelvis) 1899 varit anställd i Manchester [ö r 
befrämjande af svenska mejeriprodukters afsätt
ning i E ngland ». 

Från agent till ko11s11lent 

Lan tbruksstyre lsen hade å r 1902 väckt förs lag 
om en omorgani sering av agenturverksamheten. 
Man framhö ll a tt den med denna förenade rap
portskyldigheten och skyldigheten att vara aJJ
mänheten tillgänglig och med denna föra korre
spondens , vilke n korrespondens kunde giilla 
spörsmål ganska främmande för agenture ns syf-
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ten. upptog en allt för stor del a v agentens ar
betstid. Det egentliga syftet med verksamheten 
hindrades härmed. cl/i ko ntakten med myndighe
ter och köpmän samt resor till importhamnar fö r 
kontroll av smörets transport- och lossni.ngsför
hå.llande n blev lidande. Angående nyttan av 
dessa resor a nförde Lantbru ksstyrelsen år 19<)6 
angäenue förhöj ning av reseexpensans laget, att 
dessa resor var i hög grad nödvä ndiga för alt 
konsulenten :,kulle få en nödig ki:innedom om 
smörmarknadens ställning ocb om de l skick i 
vilke t s venskt smör ankom. 

Lantbruksstyrelsen ansåg att en lindring i rap
portskyldigheten och en minskning av kontorsti
den kunde ske utan större olägenheter. 

I samband med denna omändring av verksam
heten passade man på a tt llytta huvudkontoret 
Lill London för au unde rlätta kontakten med 
myndigheterna och beskickningarna. Med Eng
lands förnämliga transporte r låg London bra ri.11 
för verksamhete ns hedrivande . Till konsulen
tens uppgifter borde även höra au bevaka övriga 
lantbruksprodukter, liksom det ålåg den danska 
representanten. Tonvikten skulle dock fortfa
rnnde vara mcjerihameringen. Till s is t borde 
också titeln ändras till •>Sveriges !antbrukskon
sulent i England». 

Konsulentbefattningen hade växt fram ur me
jeriagenturen i Manchester. Orsaken var en nöd
vändig omorganisering av verksamhetens bedri
vande för att bättre uppnå dess syfte - att främja 
exporten a v mejeriprodukter. En utvidgning a v 
arbetsfäJtet till a tt gälla även övriga lantmanna
produkter var alltså inte den primära orsaken. 

Namnbytet slog na turligtvis omedelbart 
igenom pä t. ex. Lantbruksstyrelsens årsberät
telser, men i riksdage ns handlingartalas det även 
fortsättningsvis para lle llt om ,, rn~jeriagent eller 
lantbruks konsulent». T. o . m. så sent som 1922 
talas det om m ejerikonsulent. S tatsutskotte t ha
de inget att e rinra i sak mot den föreslagna änd
ringen i verksamheten , me n betonade a tt ä ven i 
fortsättningen skulle ailmänhetens skiiliga an
spräk på erhålla nde av upplysningar och medde
landen tryggas. I s ta tsve rks propos itionen år 
1903, där frågan beha ndlades, ges e n god be
skrivning över agenn1re ns startande och dess 
syften. Nya anvisningar utfärdades den 2 no
vember I 903. 

Efter denna ändring förekommer ingei av vikt 

3-!>13809 

i r iksdagens handlingar om lautbruksko nsulen
ten i E ngland förrän omkring 1920 då man förbe
reder en om<irganisering av vär utrikes represen
tatio n. Härvid hade riksdagen i en skrivelse den 
12 juni 19 18 även ifrågasatt en ändring för»jord
brukets krav för 1.1pparbetande av dess export
marknad som för införskaffande från utlandet av 
för denna närings drift behövliga förnödenheter 
borde tillgodoses» . l e ll yttrande frå n Lant
bruksstyre!sen den 2 december 19'1 9 förordades 
e n ändring Eriin kon.sulents titel till Litcln lant
bruksaltache. Det vore dessutom önskvält med 
en utvidgning av representationen ti ll andra län
der såsom R yssland, Ös tersjöländerna, Frankri
ke. Nederländerna, Belgien och USA. Den 29 
december 19 19 skrev departe.mentschefen i sitt 
yttrande över den föreslagna ändringen av utri
kesrepresentationen. all det vore önskvärt med 
en fastare anknytning till legationerna av konsu
lenternas verksamhet. 1 192 I å rs statsverkspro
position ä r därför anslagen uppförda under 3:e 
huvudtiteln eUcr utrikesärenden samtidigt som 
man äskade el! frän 29 000 till 77 000 kronor för
höjt anslag för a tt bereda tjäns t.er i Berlin, Lon
don , W ashington och Warszawa. 

Sta tsutskottet. och riksdagen var emellertid 
mycket negativa till en utvidgning av specia lat
tach eväsendet (nyligen hades. k. socia lattacheer 
inrä llats) oL:h avslog följaktligen framställningen, 
Anslaget är därfqr tillbaka under nionde huvudti
te ln - j ordbruksärenden - nästa å.r och till sitt 
gamla belopp. 

Det kan finnas anledning an närmare titta på 
Lantbruksstyrelsens ovan nämnda skrivelse. 
Där framkom bl. a. att styrelsens ämbetsi'(lrvalt
ning ansågs i hög grad ha unde rläilats genom 
konsulenternas verksamhet. specie llt då åt.gär
der vidtagna för att främja exporten. 

Kraven på konsulenternas upplysningsverk
samhet med råd och anvisningar till allmänheten 
(svenskajordbrukare speciellt), andra näringsid
kare , importörer och myndigheter ansågs väsent
ligt komma atr. öka efter kriget. För att fullgöra 
en sådan uppgift räckte det inte med kortare 
studiebesök i landet. utan här krävdes en längre 
vis telse för att kunna skaffa s ig lokal- och per
sonkännedom, a tt grundligt lä ra känna jo rdbru
kets produktionsförhällanden och all knyta per

sonko ntakte r. 
Inriktningen pä verksamheten skulle int e e n-
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bart vara l:\tt studera marknadsförh!.\Ilande1J och 
behovet av skilda lantbruksprodul...'1er Inom lan
det, utan även vara a ll studera ut vecklingen av 
lantbruket och de med detta. förkn ippade näring
arna , samt för deras främjande vidr.agna lagst ift
nings- och andra ät.gärder. Denna bevakning 
skulle ske medels t regelbundet avgivna rappor
ter och utred1Ji11gar till hemlandets ämbetsmyn
dighet. korporntioner och enskilda samt genom 
upplysning om hemlandets produkter i det 
främmande landet. Styrelsen pekade i detta 
sammanhang på en viss skillnad mellan den eng
elske och den tyske konsulentens arbetsinrikl
ning i det att den förre mera var inriktad på 
bevakning av handels intressena för huvudsakli
gen mejeriprodukter, 11äsk ocb ägg, medan den 
senare i lika hög grad bevakade utvecklingen av 
det tyska jordbruket i a llmänhet. Denna skillnad 
syntes emellertid bli a lltmer utjämnad. 

Styrelsen ansåg. att faslän konsulenterna i 
fortsätrni nge n borde I yda unde,- U D, borde 
Jo rdbruksdeparte me ntet äJ1då ha räll att avge 
förslag till posternas besättande, ha tillfälle att 
följa verksamheten, öva inflytande på pJaceri-ng 
och tjänsLgöring och mottaga rapporter för vida
rebefordran till s Lyrelsen. Denna ville å s in s ida 
ha rätt att päfordra attacheernas biträde i olika 
frågor. 

F rå.n engelskt håll hade framförts önskemål 
om be varande av den gamla inarbetade titeln 
där: »Swedish Government"s Agriculwral Com
miss ioner,,. 

I an)edning av förnyad medelstilldelning efter 
30 j uni I 923 preciserade Lantbruksstyrelsen 
ånyo den verksamhet som ko nsulenterna skulle 
bedriva. De skulle sprida en sammanhängande 
och målmedveten kunskap om del egna lande t, 
insamla mate rial om jordbruksförhå.llan.den i det 
land där de arbetade och i a llmänhe t lämna upp
lysningar röra-nde jordbruket och dess binäring
ar. S pecieU L gällde detta husdju rsskötseln , meje
rihanreringcn, försöksverksamlleLen ino m jord
bruket och växtförädlingen. Detta kunde s ke ge
nom notiser i tidningar och utbyte av littetallir. 

Tonvikten i verksamheten tycks alltmer ha 
skjutits över från mera renartade exportstimule
rande uppgifter till att avse informativ verksam
het i allmänhet. 

Nästa gång någo t. mera spännande om konsu
le ntver ksarnheLen förekommer i r iksdagshand-
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I ingarna är år 1927 då tv~, motionei- i ämnet fram
lägges . Den första är en av hr Linders i rörsta 
kammaren 0 111 löneförhöjning åt konsulenten i 
London på. grund av de mycket höga levm1ds
kosu,aderna där. Dessa var 40-50 procent högre 
än i Sverige. medan de i Berlin var 10-20 procent 
högre och de i Riga 10 procenl lägre enligt före
tagna undersökningar. Den andra motionen är av 
hr Adler m. fl. och är betydligt intressant.are. För 
denna motion 1·edogöres närmare längre fram. 

0 111iintlring till /antbmks1;tt11C·lre 

Efter förslag frän SAL den 6 augusti I 926, att 
äterinföra den tyske konsulenten , yttrade L ant
bruksstyrelsen i ett brev till Kungl Maj:L den 30 
september 1926 angå.ende den tyske konsu.len
tens ljäns teställning a tt cleL fin.as skäl alt göra en 
översyn av samtliga kon sulenters ställning. Sty
relsen föreslo.g att en när mare anknytning till 
beskickningarna vore önskvärd på grund av att 
deras sLäl lning d?! komme alt stärkas Lill gagn för 
deras verksamhet De kunde då lämpligen erhäl
la benämningen lantbruksa1u1.chcer. I detta för
slag instämde även kommerskoHegium och de
partementschefen ställde s ig positiv och gav s ty
relsen i uppdrag att utarbeta nya anvisningar. 
Dessa faststäJJdes av Kungl Maj :t den 9 septem
ber 1927. 

l den nya instruktionen fastslogs att huvud
uppgiften skulle vara att tillvarata det svens.ka 
jordbnikets och fiskets samt därmed samman
hängande näringars intressen och an därför 
framför allt söka befordra avsättningen av sven
ska lantmannaprodukter och lantbruksmaskiner. 
följa den allmänna utvecklingen och informera 
om frams teg inom såväl det prakliska jordbruket 
som den vetenskapliga fors kningen. L iksom fö r
ut !\lades Jant bru ksattacheerna art avge rappor
ter Lill myndigheterna i Sverige, liksom alt LLII 
dessa och t il l hushållningssällskap en samt myn
digheter och hande lsfirmor inom E ngland besva
ra förfrågningar och meddela upplysni.ngar. Pör 
att främja den svenska exporten kunde de med
verka med artiklar i engelska t idningar och tid
skrifte r. försöka förekomma bedrägerier eller an
grepp på svenska produkter. meddela de sven
ska producenterna de önske mål som kunderna 
framförde rörande produkternas beskaffenhet. 
Även besök i impo1thamnar och på marknads
platser vore önskvärt. Därutöver skulle de spri-
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da kunskaper om det egna landet och om dess 
arbetsfält. Arbetsområdet för attachen i London 
skulle i förs ta hand vara England och Skottland, 
samt i mån av tid även lrland och Nederländer
na. 

Liksom tidigare s tadgades att attachccrna ej 
fick vara ekonomiskt intresserade i handeln med 
svenska lanlbruksprodu t...--ie r . Attachcerna skulle 
anställas av Kungl Maj:l efter förslag från Lant
brukssLyrelscn och de skull.e lyda under UD. 

Under denn.1 tid. 1887-1932. kan man följa 
utvecklingen av representantverksamhcten i 
England från en mejeriagentur till en attachtföe
fauning. 

Vid starten var må le t med verksamheten att 
främj a vår smörexpon. Detta mål vidgades ~ena
re till a tt gälla även de övriga lantbruksprodukt.cr 
vi exporterade. l I 927 års instruktion tal.as också 
om bevakning av lantbruksmaskinhandeln. såle
des en utvidgning utöver jordbrukets produk
tionsomrade. Dessutom ingick Frän denna Lid 
bevakning av den vetenskapliga forskningen och 
försöks verksamheten inom jordbruket. 

En principiell viktig l~ ndring för-etogs 1890 då 
man bes löt at1 förbjuda agenten att vara ekono
miskt involverad i smörhandeln. Detta s teg bi
drog säkerligen lill att göra ,,agenten~» ställning 
s tarkare och mera respekterad av de engelska 
köpmännen, importörerna och myndigheterna. 
Med anknytningen lill beskickningen 1927 fram
stod ännu tyd ligare karaktiiren av officiell 
svensk represenlanl. 

Verksm11he1r11s i1111e/1111/ stidun den kommer till 
111 tryd i årsberii11elsema 

Wedins årsbai.il1elser 1887- 1903 

Det som först slår en, vid ett s tudium av Wedins 
berättelser är den likfonn ighet de ut visar över 
å ren. Detta gäller sf1viH den a llmänna upplägg
ningen med rubriker och avde lningar, som vad 
som t.ogs upp under respektive avdelning. Ex
empelvis var en stående rubrik •> Det svenska 
smörets kvalitet under det gångna ä re l>L Vad 
som här rapporterades va r ytterst likartat under 
hela perioden. Smöret hade t. ex. uppvisat mögel, 
och hur denna uppstod och vad som borde göras 
för att avhjä lpa dett'a fel å tergavs med stor preci
s ion från berättelse till berättelse. 

Jag har i Wedins berättelser begränsat mig till 
att huvudsakligen studera avsnitten om smör-

marknaden. Orsaken till detta är naturlig, efter
som denna marknad v,u· den utan jämförelse vik
tigaste med hä nsyn till vår export och också hans 
egentliga arbetsfält. Avsnittet om smörmarkna
den upptar den a llra största delen av berättelser
na. Emellert id har jag även sökt att fånga upp 
andra viktiga frågor som det rapporterades om. 

Redogörelsen för smörmarknaden inleds med 
en al lmän beskrivning över tillgången på eng
elskt och irländskt smör, impo!'ten och avsätt
ningen av smör och förloppe l av smörpriserna 
unde r å ret. Därefter förekommer beskrivningar 
över de enskilda exportländernas smör. Här fär 
Danmark. men framför allt Sverige den fylliga.~te 
beskrivningen. Avslutningsvis brukar förekom
ma en slags prognos över det närma~te årets 
smörutsikter på den engelska marknaden. 

Som redan framhållits ges naturligt vis del 
största utrymmet i berättelserna det svenska 
smöret. Här redovisades siffror över totala ex
porten , exporten lill E ngland, importen till Man
chesterregionen. exporten uppdelad på måna
der. exporten frän olika hamnar i Sverige, för
säljning och utbredning i England. kvaliteten. 
konkurrenterna, särskilda anmärkningar mot 
smöret. pris □ oter ingar m. m. 

pen svenska exporten på England ökade s ta
digt från agenturens inrättande J 887 till och med 
1896. Ökningen under första delen av 90-ta lel 
kommenterades av Wedin s~.lunda: »inte l annar 
af de smörexporterande länderna ha r under se
nare å r gjort jämföre lsevis så stora frams teg som 
Sverige i detta hänseende». Orsaken angavs vara 
bäure kvalitet och ökad kännedom om svenskt 
smör. Man får hålla i minnet att England under 
elen här tiden var världsmarknaden för smör. 
Alla länder som kunde exportera ~mör skickade 
det ti ll England där en fri och lönande marknad 
fan ns . KonkmTenterna till Sverige var d~irför 
mänga. Danmark var dec land som såväl i kvanti
tativt som kvalitativt hänseende intog förstaplat
sen bland de till England smörexporterandc län
derna. Del kan kanske därl'ör vara på sin plats art 
titta närmare på det danska s mörets ställning i 
England. 

En kraftig utveckling och stli.rkancle av Dan
marks position skedde denna tid. Fdl.n 1889 till 
1903 ökade den å r! iga exporten till England från 
34 tiJI 90 milj kg. Ökningen skedde s tadigt å r [ör 
å r. utan några egentliga avbrott. Det är emellcr-
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Tabell I. Sveriges produktion av smör, os1 och 
fläsk i ton 

År Smör Ost Fläs k 

1871/75 17 000 7 300 34 3()0 
76/80 18. 700 7 600 36 LOO 
81/85 23 300 7 700 41 000 
86/90 29 900 8 000 53 500 
91/95 37 90() 8 700 67 500 
96/00 43 500 10400 78 700 

190 I /05 47 500 13 300 82 800 
06/10 5 1 400 I.~ 500 96 200 
Il I 13 57 400 17 000 106 600 

1940 94 900 35 300 l50 200 
1945 100 400 38 I 00 126 200 
1950 111 000 51 500 170 700 
1955 85 000 54 100 186 9()Q 

19n 38 800 87 400 300 600 

l<älla: S.O.S. Historisk statistik för Sverige. SCB 
1959. 

tid att märka att i den engelska statistiken ingår 
en hel del svenskt. finskt, ryskt och tyskr smör 
redovisat som danskr, eftersom Danmark transi
te rade en hel del smör från dessa länder av 
transpo rtekonomiska och transporttekniska 
skäl. Även om dessa kvantiteter dras ifrån fram
s tår Da nmark fortfarande som det främsta smör
landet. Det egenUigt danska smöret uppgick 1890 
respe.ktive 1900 lill 30 respektive 72 milj kg. 
Dan1mu·k ökade även s in marknads,rnde l under 
denna tid. 

Orsaken 1.iU denna väldiga smörproduktion 
och dess s tora ökning angavs vara främst till
gången på billiga fodermedel genom tuJlfri im
port av kraftfoder. men också förbättringar av 
besänningarna genom utgallring efter mjölkprov
ningar. bättre och rationel lare utfodring, min
skad göddjursuppfödning och allmän begräns
ning av omkostnaderna i mjölkproduktionen och 
mejeridrif'ten. Wedin ansåg emellertid i berättel
sen för 1891 art ,sotvivelaktigt börjar nu smör
produkrionen i Danmark an uppnå gränsen för 
sin högsta möjliga utveckling. och därför torde ej 
vara att vänta så synnerlig s tor stigning i sinör
produklionen hädanefte r inom delta lanu». Om 
denna profe tia kan sägas att då den gjordes ex
porte rade Danmru·k 33 000 ton smör Lil l England, 
tio år senare 61 000 ron. 

Kvaliteten på de t danska smöret var den hög
sta av allt til l England importerat smör. Enstaka 
partier från andrn länder kunde kanske konkur
rera, men den s tora massan av utländskt smör 
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var .1v betydligt sämre kvaJitet. Danskt smör ha
de en hög och framför a llt , vilket var ·viktigt, en 
jämn kvalitet. 

Vid sekelskriftet infördes ett nationalmärke 
för danskt· smör. I bör:jan. meddelas det, rädde 
en viss skepsis huruvida detta var av godo e lle r 
icke. Manga köpmiin befarade an. e11 utjämning 
av priserna skulle ske då kunderna i fb rLSä trn.ing
en ej skuUe e l'terfråga olika kval i teer utan endast 
fråga efter danskt. smör som sådanr .. Anledningen 
till att man införde nationalmärket var al.t man 
ville framhäva ursprungslandel och a tt hindra 
andra sm<,irtillverkru·e från att ulnyt(ja de t dan
ska namnet. Danska staren understödde smör
expor1en bl . a. genom fraktbidrag till ångbåtar
na på England. 

Danskt smör hade s in största utbredning i nor
ra och mellersta England. Det förekom däremot 
mera sparsamt i södra England och i London, 
där franskt och homindskt smör hade en s tark 
s tä llning. 

Efter Sveriges exportframgångar under agentu
rens tio första å r med som högst en marknads
andel bland det importerade smöret av 15 ,8 pro
cent åren 1893-94 fick vi vidkä nnas en tillbaka
gång. Marknadsandelen sjönk till 9,4 procent år 
I 903 beroende dels på a11 vår absoluta export på 
England minskade meti 20 procent frå n 1896 till 
den wedinska periodens slut 1903 och dels på att 
importen till England totalt av smör samtidigt 
ökade med över en tredjedel. Danmark stärkte 
s in pos itio n både absolut oc]l re lativt denna lid. 

Vilka orsakerna till Sveriges tillbakagång kun
de tänkas vara diskuteras i 1898 års befä.1.telse .. 
Wedin skriver art man frän engelskt hå ll ansåg 
skulden v,1ra tullen på utländska fodermedel, 
vilke t fördyrade mjölkproduktionen och ej gjor
de den lika lönsam längre. Man pekade på Dan
mark. där lfodennedel importerades tullfritt och 
där smörexporten ökade år från år. Från svenskt 
hå.Il. skriver Wedin. framhölls andra orsaker till 
Dedgångea. Den starka industrialiseringen drog 
folket till städerna och ökade välstånde,t i landet. 
Detta bidrog till stegrad efterfråga n på konsum
tionsmjölk och smör inom landet. De inhemska 
smörpriserna kunde höj<1s och därför bli mera 
lönsamma än ullandsmarknadens. En ökad 
oslproduktion inom Sverige bidrog också till en 
stagnerad export av smör. 

Till skillnad från vissa andr<J, länder, främst 
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Tabell 2. S verif!es export ll\' smör, .fläsk, matvaro r och djur /o ta /1 och l o t t1/exp orte11 i I 000 kr samt 

sm örexport i procent av to /C/I exporl 

Matvaror 
År Smör Fläsk a v djur 

1871/75 6 098 205 6 928 
76/80 8 540 90 9 530 
81/85 15 200 388 18 677 
86/90 25 429 3 098 40 302 
9 1/95 38 270 5 67 1 59 252 
96/00 40 423 2 182 49 238 

1901/05 36 486 2 371 45 038 
06/10 36 995 2 153 5 1 260 

Källa: S .O.S, Historisk st,nistik för Sverige, SCB 
1960. 1972. 

Australien och Kanada, var den sven.ska expor
tenjä mnl fördelat på årets månader. Dess främsta 
avsättningsorter var. liksom för danskt ~mör, de 
stora industridistrikten i norra och melle rsta 
Er:1gland. I jämförelse med det danska smöre t var 
det svenska st,irkare koncentrerat till Manches
terdistrikte l. C;i en tredjedel av allt smör vi ex
porterade till England avsattes där. Medräknas 
även der. smör som a vsattes inom detta distrikt, 
men som ej passerade genom smörmarknaden i 
Mancheste r, avsattes där två tredjedelar av smö
ret ( 1894). Områdets betyde lse framgär kanske 
klarare om man betänk.er att del inom en cirkel 
med 2 mils radie bodde två miljoner mä nniskor. 
eller å tla miljoner inom 8 mils radie, De.I var 
H'mgl mer än hela Sveriges befolkning. Manchcs
terdis triktel v_a.r världens mest tä tbefolkade o m
råde. Mot bakgrund hä rav var det naturligt alt 
agenturens verksamhet förlades hiL 

K valite tsfrägan går som en röd tråd i berättel
serna genom åren, En hög kvalite t ansågs vara 
värt bästa konkurrensmedel. Av andra oc h tred
je klassens smör fanns mer än nog i form av 
kolonismör, och detta kunde ibland vara svå r
sålt på grund av konkuJTensen med det frambry
tande margarinet. Däremot ansågs a ll t id prima 
smör kunna avsättas oavselt konjunkturer och 
margarinet s frammarsch. ,, Fin qva-litet kan alltid 
sä.ljas under snart sagdt hvilka förhållanden som 
he ls t» ( 189 1 ). 

Det var kanske tur för svenskt smör all kolo
nismöret inte kunde konkurrera i kvalitetshä nse
ende. Stora förväntningar s tälldes emellertid på 
koloniernas, enkannerligen Australien och Nya 
Zeala.nd, förmåg-a att förse E ngland med smör. 

Total Smör i procent 
export av tota lex port 

201 256 3,0 
208 583 4,1 
243 362 6,2 
272 468 9,3 
3 17 762 12.0 
358 551 11 ,3 
410 434 8,9 
515 358 7,2 

En betydande införsel begynte också. varvid 
1890 t,rs importerade 800 000 kg ökade till 15-20 
milj kg vid sekelskiftet. Emellertid väx.lade im
po rten kraftigt mellan åren. Detta berodde pil 
återkommande torka och därvid nedslaktning a.v 
krealLJre.n. 

Impo rten frå n ko lonLerna skedde uteslutande 
under oktober-mars , e lle.r under de t no rra halv
klotets vinter månader, Eftersom då tillgången på 
europeiskt smör var begränsad. brukade priser
na vara höga. Det austra liensiska smörets intåg 
pä marknaden tryckte därt"ör priserna vintertid 
till förfä.ng för de europeiska produc.e ntcrna. 
Kvalitetsmässigt kunde dock inte kolonismö ret 
konkurrera , Det var över två månader gammalt 
när del ankom lill E ngland. och fastän det såg 
fint ut i importörernas källare, försämrades det 
snabbt när del r ackades upp på minuthandlarnas 
cEsk ar. Det hade också. e11 i de engelska k onsu
menternas tycke för krnf lig gul färg. Den austra-
1.iska regeringen stöttade smörexporten genom 
att bl. a . ge exportpremier. vilka enligt I 890 års 
berättelse, molsvarade hela fraktkostnaden till 
E ngland . 

Det svenska smöre t hade till ski ll nad mot ko
loniernas ett gott anseende och tävlade i tinhe1 
med del danska.. Detta s tod över vårt smör k.an
ske mest be roende på. alt de större danska meje
rimä rkena skapade en jämnare kvalitet. D e 
många smä svenska mejerierna (ca 1 ·600 s t 1890) 
kunde naturligt nog ej a lltid hälla en önskad jämn 
och hög kvalitet. Wedin påpekade å tskilliga 
g~nger detta faktum och framhöll önskvärdheten 
av att om möjligt söka ernå större tillverknings
enheter. Redan under denna Lid talades det om 
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en koncentra tion av .antale t driftspla tser ino m 
meje1iindustrin. Då avsåg man med detta an 
vinna i kv.il itel. medan man under senare är 
frlims t velat koncentrera tillverkningen ,1v kosts 
nadsskäl. 

K vaJ itetcn förhöl I sig. ej lika under ärets måna
der, utan följde eu visst fö rlopp . Under årets 
förs ta månader var kvalite ten god men försäm
racles efterhand då foderövergången på våren in
verkade menligt. Fram i jun.i steg åter kvaliteten 
tack vare de fina betena, för att äter sjunka under 
högsommarens betesbrist. I september följde så 
en kvalite tsuppgång på grund av hös tbetena , 
l'ö lj1' av en nedgång vid foderövergången til l vin
l'e rfoder. I s lutet av året steg så åter kvaliteten . 
Delta förlopp påverkades främst av det enskilda 
årets väderlek. Varma somrai· inverkade men
ligt. medan varma hösta r med förlä ngda betesti
der höjde kval ite ten. 

Kriterierna på god kvalite t var bl. a. att smöret 
skulle han en kraftig arom. en jämn färg . liten 
vattenhalt, god hi llbarhel , ren smak. lyckad 
syrning och god kon~is tens. 

Det svenska smöret hade en god ko mparativ 
fördel i tillgången på billigt avkylningsmedel. 
Som jämförelse kan sägas att fastän irländskl 
smör var färskare vid a nkoms t.en till England . 
det ofta var av sämre k valitet på grund av avsak
nad av kylmedel. 

D e kvali tet.sfel som kunde förekomma var 
många. Konsistensen kunde vara felaktig såsom 
smörjig, lös , hård e ller spröd. Lukten kunde vara 
oljig, l'i:anig, bitter. oren , sur. talgig, tjock, torr, 
unken. möglig·. kokt, malt-. rov-. foder- eller la
dugårdsaktig. Övriga anmärkningar rörde fär
gen. vattenhalten, salt.halten, packningen och 
vägningen. 

Fårge n skulle vara jämn och särskilt i Man
c hest.erdis lriktct så ljus som möjligt. Detta krav 
kunde ibland vara svårt a tt uppfy lla om somrar
na <lä gr}isbetena betydde en högre färg än vin
terns Stallutfod ring. Flammighet, strimmighet 
och oj ämnt förgade lager i smördrittJarna sku lle 
undvikas. Salthalten önskades var;i någol lägre i 
finare sorters smör. Detta krav var dock ej något 
svlfrbemästrat problem. 

Hur mycket vatten smöret fick innehålla för 
nu betraktas som en fu llgod oförvanskad vara, 
var e t.t spörsmå l som under hela Wedins tid stod 
under debatt i Engla nd. Någon lag eller annan 
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förordning exis terade inte, men smöret ätalades 
som regel om vattenhalt.en översteg 15-16 pro
cent. Del var uå detaljis terna som fick böta för 
all de sålt minder värdigt smör. Detta väckte stor 
indignation ty detaljisterna kunde inte gärna veta 
hur hög vattenhalten var i del smör de köpt av 
grossisterna. In te förrän 1902 fick man en lag 
som reglerade förhå llandet. Gränsen tör ti llå ten 
vattenhalt saues till 16 procent. Det kan omtalas 
att Wedin hade fått tillfåJle art ytlra s ig i frägan 
till den utredning som föregick lagen. Svenskl 
smör utsattes aldrig för något åtal, vilkeL väJ fä r 
anses vara ett goll betyg. Wedin varnade emel
lenid för a lt s lå sig till ro med detta. utan att 
s tändig vaksamhet vore av nöden. 

Packningen av smöret. lämnade ofta en hel del 
a t1 önska. Håligheter kunde förekomma mellan 
drittlarna och smöret och i dessa frodades gärna 
möglet. Märkningen skedde med brä:nnjärri , men 
Wedin önskade övergå li.11 målade påskrifter. 
som kunde göras s tora och tydliga. Smöret 
packades i s . k. drittlar. et l slags lrätunnor. En 
drilteJ innehöll 50.8 kg engelska centner (cwts). 
Kvantite t.e r Qch priser på smör angavs alltid i 
denna enhe.L. Vägningen och fyllnaden av drill
larna vid mejerierna var nog inte a lltid den bästa, 
och detta föran ledde allt id tvister mellan säljare 
och köpare . Med t.iden'förbättrades uppvägning
en, men missnöjet med viktfrägan skulle väl a ld
rig helt upphöra. förmodade Wedin , »ry det lig
ger så au säga i sake ns natur,.,. Han rekommen
derade mejerierna au väga upp 5 1.5 kg per d rit
tel , så au dritte ln dl\ med säkerhet in•nehöll 50,8 
kg vid framkomsten Li ll E Dglaiid. 

Utskeppn ingen av del svenska e xportsmöret 
skedde över Göteborg (50 %), Malmö (33 %), 
Helsingbo rg ( 10 %) och Landskrona (5 %). 

Svenskt smö r erhöll normal.t lägre priser lin 
danskt. Det svenska smörets priser rättades ur
sprungligen efter Köpenhamnsnoteringe n. Dess 
s tora b etydelse för priset på. svenskt smör gör 
det befogat att litt.a närmare på konstruktionen 
av densamma. 

Priset på det danska smö ret sattes av en note
ringskommitte i Köpenhamn. Denna satte prise.r 
vecka för vecka. Utöver noteringen betalades 
oftast överpriser. Dessa växte mer och mer, och 
uppgick 1894 till uppåt 11 öre/kg. Detta är inne
slöts de i nol'eringen , vilket' dock inte kunde hin
dra att de ånyo bö1:jade förekomma efter någon 
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lid. Över huvudtaget v,1r den danska smömo te
ringen mycke t kritiserad , och skarpa protester 
förekom frän England om metoden för dess sät
tande. Grunden till problemet var a lt nöteringen 
sattes före mmknadsdagen, nä rmare bes tämt 
fem dagar före. Den var en toppnot·e ring och 
avsåg det smör som al ltså så ldes i fast rä kning. 
Noter inge.n skulle all tså spegla det förväntade 
priset. De t.ta ledde gång ef1er annan till felbe
dömningar, med l'öljcl att note ringen va r för 
stram för marknaden. Detta resulterade i stora 
förluster för handelsmännen i England. Dcs.sa 
ständigt återkommande kriser minskade så små
ningom fönroendet för noteringen. Problemet 
kvarstod emellenid fängt in på 1900-ta let. 

Fran och med februari 1896 böi:jade en svensk 
no te ring all sättas. Till skillnad frå n den danska, 
sMtes lie n efter marknaden och visade a lltså 
uppnä tl pris och ej fö rvänta t. Dessutom uttryck
ie den meuelpriset för s törre delen av smöret och 
inte topp riset för det bästa smöre t. Om man j~im
för medelski llnade n för å re t. mellan den dans k~1 
och den svenska noteringei1 med skillnaden för 
enskilda veckor kan man se vilka veckor elen 
danska noteringen ej rä tt uttryckt markna tlens 
fordringar. Var skillnaden s törre än årsmedelta
let var den danska noteringen för h.ögt salt Clch 
hanclelsmännen gjorde stora förluster. Var skill 
naden mindre så.Ides danskt smör för billigt. Som 
exempel kan anföras att skillnaden i årsmedeltal 
för 1899 var 4,9 öre/kg. l oktober var den danska 
note1ingen emellertid hela 19 öre över den sven
ska, med en s vå r kris och stagnerad lnrndel som 
följd. 

Priserna på smöret var normalt högst under 
vinterhalvå ret med dess lägre tillgå ng. Prisskill
naden kunde uppgå till 70 öre/kg. De lägsta pri
serna under å ret var oftast inte mer än 65- 75 
procent av de högsta no teringarna. Köpenhamn s 
prisno tering för danskt smör under åren 1872-
1903 låg omkring 2 kr/kg. Tendensen var under 
perioden sjunkande. D1ma k~rn tilJ en del förkla
ras av den enorma tillförseln av smör til l England 
från alla häll , men också till en del beroende på 
margarinets konkun'ens. 

Wedin brukade vanligtvis göra en betrakte lse 
över uts ikterna för de t närmas te å rets smör
marknad . Dessa prognoser var ganska allmänt 
hållna, men svårighete rna att göra dem noggran
nare var nog också stora. 

De.t var må nga faktorer av okänd s torlek och 
riktning som påverkade smöravsättninge n. 
Främs t var vädre t en avgörande faktor för ut
vecklingen av kvantiteterna och därmed priser
na . Arbelsmark.naclen var betydelsefull, och här 
betydde en lugn a rbetsmarknad utan konflikter 
och med hyggliga löner, möjlighe t til l högre pr i
ser och s törre avsättning. Priserna på andra födo
ämnen spelade också in. Vid 1890-tale ts början 
bedömdes framtid suts ikterna som re.la tiv t ljusa. 
Per capita-konsumtionen om 6 kg borde kunn<1 
fördubblas. dock med en viss men lig inverkm1 pä 
pri serna. Enbart folkökningen krävde 100-
200 000 cwts mer smör r,er är. Ökning i importen 
va r främst alt vänt.a frän Austra lien, Kanada och 
Sverige, samt i viss mån frän Danmark och Fin
land. Irland kunde också förväntas bli en s törre 
konkurrent främst i kva litetshänseende. Vid se
ke lski.ftet ansägs ökning i importen vara att 
emotse ensast frän utomeuropeiska länder. 

Prisförutsägelserna var tinnu vagare än kvanti
tet.sprognoserna. Om man eme llertid anser att 
± 5 % pä (Jo lå re ts pris ä r att betrakta :;om en 
oförändrad prisnivå, finner man a ll fö rutstigel
serna s tämde bra a lla ftr utom ett, då prognosen 
g ick s tick i s täv mot det ve rkliga utfallet. 

Under Wedins tid. som agent för främjande av 
smörexporten, s teg denna i kvantitet och bety
delse till en topp vid mitten av 90- ta le t, med 
volymer som var 70 procent större än v id agen
t.urens inrättande och med en marknadsande l 
kring 16 procent. Däref ter sjönk exporten ti llba
ka med 20 procent fr:im till 1903 och a ndelen 
minskade till under 10 procent. 

I be riitt.elsen för år 1900 beklagade Wedin den
na til lbakagång ur exportsynpunkt och påpekade 
au det ä r mycket lättare all förlora en marknad 
än att ftt.ervinna den. I sin sista å rsberä ttelse för 
han en intressant diskussion under rubriken 
,, Förcfinnas uts ikte r till ökning av smörexporten 
från Sverige för framtide n?» Uts ikte rna för en 
större smörproclukt iön beror av tre faktorer. 
framgår del; tt,ta lprodulcti.onen av mjölk, smör 
och os t i Sverii:,,re, konsumtionen av nämnda pro
dukter inom landet och smörprisernit i England. 
Han konstaterade vidare a tt en omvälvning ägt 
rum under de senaste 20 ären bland befolkningen 

i Sverige. Stadsbefolkningen hade ökat kraftigt 
och landsbygdens befolkningsandel ncdgåll M111 
72 tiJI 55 procent. Detta förde med sig e n ökad 
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avsällning av smör och mjölk inom landet. Inte 
heller wrde det vara möjlig! att den nyare ar
betsbesparande tekniken kunde kompensera för 
avtappningen av arbetskraft från landsbygden 
och öka smörproduktionen framledes. Med tiden 
kommer nog troligen även Sverige att, liksom 
England. bli ett smörimporterande land. Avslut
ningsvis gör han ett ganska märkl igt uttalande, 
men tanke på att han i 17 års tid var it av staten 
anställd för alt främja elen svenska smörexpor
ten. » Månne aftagandc smörexport skulle vara 
en olycka för vårt land? Meningarna härom äro 
nog ganska delade. Mig synes dock au s1'.I ej 
skulle bli. Ju mindre beroende af utlandet vi äro 
för vär export desto bättre, speciell om tull m(lt 
all förmodan ~kulle äsäuas smör i England.» 

Wedins årsberättelser innehåller. föniwm den 
stora avdelningen om smöret, även redogörelser 
för m,sk- och äggmarknaderna. Dess,I markna
ders bevakning har jag studerat närmare först i 
berättelserna ef1er 1903, beroende på all först 
uå bö1jade Jessa produkLer bli av större betydel
~c för Sverige i cxporthiinscende. 

Samlidigt meu bevakningen av exportmarkna
den för främst smör. fäisk och ägg finner man 
även redogörelser över vikt igare hiindelser inom 
lantbruket och livsmedelsområdet. 

Framför allt tilldrog sig kraven om skärpning 
av vissa livsmedelslagar intresse under denna 
tid. Det var både jordbrukets och handelns re
presenLanter som gjorde päI ryckningar om änd
ringar av »thc margarine Aet» \från 1887). »thc 
Merchandise Acc,, och »the Sale of Food and 
Drug's Act» (frän 1875). Den debatt ~om med 
kraft fördes i Sverige under 20-talet. om skärp
ningar i marknausföringskraven för margarin, för 
undvikande av illojal konkun-ens gentemot smö
ret. förde:, i England redan denna tid. Lagen om 
van11närken ville förhindra att varor såldes un
der falsk ursrrungsbeteckning, samt vi lle vara 
ett skydd rör den inhemska produkt ionen. Man 
vi lle nu göra den ändringen an i~tället för angi
vande av urspningsland. skulle alla importerade 
varor märkas »made abroad». 

Orsaken I ill delta var nämligen att många 
gånger var angivande av ursprung landet en po
sitiv konkurrensfaktor (Swedish butter). som 
trängde tillbak<1 de inhemska varorna. I den tred
je lagen inom li vsmedelsområdet ville man införa 
bes1ämmelser om lillsatser och färgämnen i 
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livsmedel. Man l'nikladc nämligen att vissa >• pre
scrveringsmedcl» och färgämnen kunde vara 
skadliga för hälsan vid en längre tids använd
ning. även om de tillsatta mängderna var små. 
Debatten om <;kadliga livsmcdeb tillsatser är 
sannerligen inte ny! 

Resultatet ,lV påtryckningarna. vi lka pågick 
under hela 90..talet. re~ulterade i lagändringar år 
1900. Det blev skärpningar av straffen för för
falskning av produkter, ökad kontroll av impor
ten . bättre märkning av margarin och mixlures. 
Dessa rnixture1>. som var blandningar av smör 
och margarin, fick nu endast innehälla 10 % 
smör. famför med dagens svenska mixture (Bre
goll ) vilken innehåller 80 % smö1Ti'lvara och 20 % 
vegetabiliska oljor. 

Å r 1889 hade en kommille 1illsa1ts för att kart
lägg<1 förekomsten och fast.ställa skadligheten av 
konserveringsmedel och f.:'irgämnen i livsmedel. 
Denna rekommenderade förbud av vi,;sa ämnen 
och gränsvärden för andra. liksom inrättande av 
en tillsynsmyndighet. Dessa rekommendationer 
verkar bekanta, och det ii r fascinerande att upp
l~lcka att den idag ibland häftiga debatten om 
livsmedeblillsatser. redan för 80 år sedan var 
föremål för debat1 och utredning. 

Slutligen mä nämnas att i en intressant reuogö
relse för handelns organisation i 1892 års beräl
telse, framgår att framgången för u11änd ka livs
medel till ~lor del tycktes bero på rationellare 
marknadsföring av dessa med större kvantiteter 
och ordnali organisation. 

I berättel,;erna för 1891 lin periodens slut re
dovisas i slutet verksamheten vid agenturen. 
Dcssi'.I redogörelser är relativt utför I iga de första 
åren men blir sedan mera standardiserade mol 
periodens slut. I berättelserna för 1899-1903 har 
denna verksamhetsbeskrivning exakt eUer sä 
gott som exnkt likalydande innehåll. 

I 1891 års berättelse omralas au korrespon
densen v,U"il omfattande bilde vad gäller antakl 
rörfrågningar som arten av dessa. Mest har för
frågningarna rön sig om lantmannarrodukter så
som smör, margarin, ost, ägg, lläsk, kreatur 
m. m .. 111en också i storl antal om artiklar av 
mycket varierande slag. Fran1för allt korn för
frågningar från importörer i England. 

I avsikt au lämna upplysning~1r om svenska 
produkter och förhållanden och för <1tt bemöta 
vilseledande uppgifter och angrepp pä produk-
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tema av konkurrenter hade under årel fö1fattats 
en hel del arl iklar i engelska tit.lningar och tid
skrifter. 

Ett omfattande marknadsrapporteringssystem 
för erhållande av marknadernas ställning på skil
da orter hade grundats av Wedin. Rapporter och 
telegram från flera enskilda firmor represente
rande stora »omsättnings tal» för de aktuelJa 
produkterna hade beredvilligt skickats till agen
turen . Det var anmärkningsvärt l'illmötesgående, 
,insåg Wedin. att sådan hjälp e,rhål lits och dess
utom utan kostnader i de allra tles ta fäll. Dessa 
inkomna rapporter låg till grund för Wedins rap
porter till Lambruksstyrelsen. 

Resor, denna viktiga gren av arbetet, hade 
företagits speciellt till städerna i Mancheste~di
slriktel. Syftet var att kontrollera att ej svenskt 
namn mjssbrukades för andra länders produkter. 
utbyte av åsikter och meningar rörande produk
terna med köpmän och inspektörer för födoäm
nen. De kunde också ha företagits på grund av 
uppdrag eller begärda upplysningar. 

Dessutom hade under året åtskilliga tvistemål 
handlagts liksom indrivning av försum liga köpa
res ~kulder. 

I berättelsen för l892 konstateras att korre
spondensen tilltagit ganska mycket och au sär
skjlt anmärkningsvärt är det hastigt ökande anta
let skrivel<,er rörande rent industriella produkter 
och förhållanden. Dessa skrivelser fick natur
ligtvis komma i andra hand då de H\g utanför 
agenturens verksamhetsområde. 

T samma berättelse kunde Wedin meddela dc;n 
glädjande uppgiften att angrepp mot svenska 
produkter i pressen från konkurrenter näsbtn 
upphört. sedan vederläggande svar aUtid ingått. 
Dessutom utgjorde den stänci_iga kontakten med 
köpmännen i Mancbester m. fl. orter att före
kommande missuppfattningar och fördomar 
kunnat motarbetas. 

L det ta å rs berättelse omtalas också att han 
varit behjälplig med platsanskaffning ät dels 
praktikanter och dels personer som sökte stadig
varande jobb. Den förra gruppen hade det lyc
kats ganska gott att bereda plats för, medan för 
den senare svärigheterna var större. Platserna 
gällde arbete vid meje1ier, lantegendomar och 
affärsverksamhet. 

För år I 893 omta las att den omfattande kor
respondensen medfört att medarbetarskap i tid-

skrifter och tidningar med artiklar blivit lidande 
(jämför det tidigare sagda om den nya instruktio
nen 1904) . Agenten hade deltagit i åtskilliga för
sök angående avsättningsmöjligheter för 
oskummad mjölk, grädde. kondenserad mjölk, 
bitsmör rn. m., meddelas 1894. 

De senare årsberättelserna upptar ett antal 
nyckelord karakteriserande verksamheten under 
året. Dessa nyckelord är: korrespondensen. rap
porter. v-eckotelegram. marknadsrapporter och 
telegram, uppdrag, översäuningar, angrepp. re
sor, experiment , vägledning och räd. Det torde 
vara överflödigt aH närmare förklara dessa, då 
de redan bör ha framgått i texten ovan. 

Bagges årsberänelser 1904-1920 

Fredrik Bagges första ra pport avser 1904 och 
hans sista 1920. Under denna lid inträffade första 
världskriget med dess förödande verkningar på. 
li vsmedelsmarknaden. U ncler kriget reglerades 
den engelska marknaden totalt och i Sverige in
fördes exportförbud för livsmedel under krigets 
senare skede. Det kunde diirför ej bli tal om 
reguijära marknadsrapporter under denna ti.d . 
Bagge redogjorde isläUet för hur den engelska 
regle1ingcn fungerade etc. Jag har emellertid inte 
ansett mig böra närmare ingä härpå, liksom jag 
inte hetler tänker diskutera den svenska regle
ringen . 

. I jämförelse med sin företrädare verkar Bagge 
vara mera frispråkjg, och han ger uttryck för 
egna åsikter i högre grad. Hans årsberättelser är 
inte heller, även med bortseende från krigsåren. 
så likartade mellM åren, även om givetvis de 
olika av.snitten (smör-, IJäsk- och äggmarknader
na) aUtid återkommer. Smöret får en något min
d_rn framträdande plats, och i stället erhåller re
dogörelser över kött- , fläsk- och äggmarl<nader
na större utrymme. 

Följande rubriker brukar ingå i berättelserna: 
importen av säd, mjöl , potatis, levande sla ktbo
skap. färskt kött, bacon, tläskmarknaden, sven
ska fläskets s tällning, smörimport.en, smörmark
naden, svenska smöret, äggimporten, äggmark
naden, svenska äggen. Berättelserna omfattar ca 
45- 50 sidor. Nedan följer en redogörelse över de 
frågor och de förhållanden som rådde under 
denna period avseende smör, fl äsk och ägg. 

Först ska emellertid en undersökning över ar
belarbefoUrningens köpförmåga refererad av 
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Bagge i hans första årsberätt'e lse omnämnas. 
De tta kan ju vara upplysande och informativt 
»då det ju är till stor del arbe ta rna som konsume
rar största de le n af vär export,,. Medel in kom sten 
bland de å r 1904 undersökta I 944 s t arbe tarfa
milje rna var 36.10 shilling pe r vecka. De som 
tjänade under 25 ~hilling använde 75 procent av 
s iD inkomst till mat medan de som tjänade över 
40 shilling använde 57 procent till livsmedel. 
Dessa ta l ka.n j ämfö ras med sve ns kens ut lägg för 
livsmedel idag o m ca 25 procent a v inkoms ten . 

Ehuru de t mot bakgrund av agenturverksam
he te ns förändring till en konsulentverksamhet 
med en vidgad bevakning, kan synas a tt smöre t 
fick s tå tillbaka för konsulentens intresse. var 
dock smöret fortfarande vå r utan jämförelse 
viktigaste exportvara från j ordbruke t. Dess 
värde uppgick till I O ggT vardera fläsk- och ägg
exporten, de två andra betydelsefulla export
varorna. 

Utvecklingen av smörimporten till England 
fram till kriget kan sägas ha fortgått efter de 
trender vilka redan Lid~gare framkommit. Del 
ryska smöre t förtsane s in starka frammarsch 
medan nederländskt och franskt smör sjönk till
ba ka . lmporten från USA och Kanada, vilke n 
tidiga re växla t kraftigt mellan å ren upphörde i 
s tort sell fram till kriget. Englands sto ra för
hoppningar på kolo11ismörel , infoades väl i storl 
vad gällde kvantite ten. Importen växte kraftigt , 
dock med kraftiga fluktuationer mellan å ren. 
K valiretsmässigt visade detta smör däremot inga 
s törre framsteg. Det förb lev ett andra och tredje 
klassens smör . Den danska smörexporten, vil
ken under Wed.ins tid ökat kraftigt , förblev i s tort 
setl konstant fram till krigsutbrotte t. Först nu 
kanske hans förmodan alt Danmark nått höjden 
av s in smörproducerande förmåga kan sägas äga 
sin riktighet. Orsaken till stagnationen a v s mör
exporten Lill England var delvis en annan , var
om mera nedan. 

Vår ege n expor t pä E ngland hade från e n topp 
1896 om 24000 Lon nedgått till 19000 ton år 1903 
qch sjönk y tterligare 1ill l6000 ton 1906. Därefte r 
ö kade den, och uppgick till drygt 2 1 000ton 1910, 
varefte r den ånyo sjönk fra m ti ll kriget. 

Som en röd tråd i Bagges berätte lser å.ter

kommer inskärpande t au kvaJitet var de t som 
svenska producente r skulle anse som sitt främs ta 
konkurrensva pen. Vi kunde a ldrig räkna med all 
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exporte ra mer än marginella kvantiteter ti ll de n 
enge lska marknaden. Det va r därför viktigt att 
denna liJJa svenska import var känd som ett kva
litetssmör. Såda nt smör kunde a lltid av~ät.tas. 
Dåligt smör fanns det gott om i form av koloni
smör och det var sådant s mör, som liksom förut. 
fick utstå :; törsta konkurrensen m ed margarine t. 
De t danska smöret levde högt på s itt gam la fina 
namn. Det fann s de som a nsåg att det överbe ta.
lades med hänsyn 1ill kva lite ten . Dess s to ra för
tjänst , jämfört med svenskt, var liksom Lidiga re 
dess s tora j ämnhet mella n olika pa rtier , va rför en 
importör alltid kunde lita på varans b eskaffen
he t. Del s venska smöre t kunde före te pa rtier 
som var bä ttre än del finas te danska , men också 
uppvisa partier av lå ngt sämre kval itet än något 
danskt smör. Även Bagge pläderade således för 
större meje rianläggningar för a lt vi s kL1lle uppnå 
vära kval itetsmäl. Allmänt sett intog dock 
s venskt smör »uta n gensägelse platsen närmast 
efter danskt smör» ( I 907). 

E n kvali te tsfrämja nde faktor blev införandet 
a v runmärke t. Emellertid ansåg Bagge, att det 
var svagt au inte samtliga mejerier fick föra 
mnmärkel , med tanke på de rätt modesta kra
ven. De t kunde Lill ocb med hä.nda a tt rättighe t.en 
för ett mej e ri indrog.s . Detta var mycke t allvarligt 
eftersom importörerna då gick miste om den kal
kylerade extrabe ta lningen som förekom på run
märkt smör. Denna extra betalning utgjorde ca 6 
sh/cwts vid en prisnivå om I 10 sh/cwts (1905). 
En !'råga som diskuterades i Sverige före kriget 
var huruvida mjölken e ller grädden skulle insam
las till smörme,jcrierna. Bagge pekade här på för
hållandet i Nya Zealand och Aus tralien , dä r de t 
förra landet insamlade mjölke n medan det senare 
i huvudsa k gå tt in för systemet med gräddiosam
ling. Nyzealändskt smör hade kvalitetsmässigt 
gå t't mycket s tarkare fram än aus tra liensiskt, och 
detta kunde avläsa s i de högre priser som be tala
des för detsamma. Erfarenhete r från dessa län
de r pe kade alltså på mjölkinsamlingens överläg
senhe t. 

Liksom Wedin återkom Bagge med samma 
p~1pekningar od1 önske mål år efte r år om kraven 
på smörets kval itet, dess paketering och för
sändning. Han ansåg dock a tt hru1s påpek.anden 
förklingade ohörda och någon e flerrä1Lelsc Lill de 
krav som framfördes av de enge lska köpmännen 
skedde inte. De svenska m~jeriernas nonchalans 
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påpekades också av de enge lska imp0rlörerna . 
Viktfrågan I. ex.., som hade varit a ktue ll i e tt par 
decennier, var ännu långt ifrån till belåtenhet. 
Bagge konstaterade 1904 a tt en drittel 0111 50,8 kg 
kunde innehå lla ända till 10 kg för lite smör. I 
1918 års berätte lse säger han: »Det är ej för nöjet 
au kririse ra som jag kritiserar.,, De t räckte att 

titta på smörprovningarnas resultat för de senas
te J0-15 åren för alt konstatera a tt kva liteten 
knappast höjts alls. 

Överhuvudtaget pläderade Bagge starkt för 
kvalitetens stora betydelse. Hans »kvalitets pa
los » framstår s tarkare än hans föregångares. 

Det svenska smörets utbredning i England var 
liksom förut främst Manchesterdistriktet.. Kon
centrationen dit ansåg Bagge vara för stark. De t 
hände ofta a ll marknaden dä r blev överhopad 
med svenskt smör med prisfall som föijd. 

Tyskland framträdde mer och mer som en mäk
tig industris ta t. Med s ittö kade väls tånd och väx
ande befolkning ste.g Uvsme<;lelsbehoven. Del in
hemska jo rdbruket förmådde ej täcka detta behov 
utan Tyskland blev alltmer en magnet som drog 
till sig li vsmedel utifrå n i växande kvantiteter. 
Såväl svensk. dansk och holländsk smörexport 
till England påverkades negativt av att a llt större 
sändningar gick tin Tyskland. Under världskri
gets första skede gick så gol I som hela vå.r smör
export dit. Efter 1915 låg Englandsexporten he lt 
nere. Olika orsaker angavs ti.U varför expon.en 
omlades på Tyskland. Mejerinäringen i Sverige 
ti llbakavisade de ·engelska klagomålen och fram
höll att vid krigsu tbrorte1 hade engelsm~innen 
sagt upp samtliga avtal och krävt nya villkor. 
Bl. a . skulle priset på smöret bestämmas först vid 

framkomsten till E ngland, svenskarna skulle be
tala fraktkostnade rna och inte minst viktigt stå 
risken över Nordsjön. Mot detta stod att Tysk
land inte bara betalade högre priser utan dess
utom frakten. Vid krigsuLbrottet hade dessutom 
två stora engelska firmor, Maypole Dairy Co och 
Wholesale, helt slutat köpa det svenska smöret. 
Under sådana oms tändigheter, ansåg meje rinä
ringen det fullt förklarligt om smöret iställe t sål
des till Tyskland. Danmarks export höll också på 
att gå samma väg, men ett regeringsingripande 
kvoterade smörexporte o. Bagge i frågasalte 
klokheten i de n svenska politiken. Att totalt 
överge en marknad. som inarbetats sedan över 
tret tio år. för en osäker av kriget skapad mark-

nad , vore kanske diskutabelt inför exportutsik

terna efte r kriget. 
Expo rren på Tyskland blev i.n tc hel.ler långva-

1ig . Den svenska regeringen införde å r 19 17 ex
por1förbud på livsmedel. Inte förrän I 920 bö1j a
de å nyo en trevande smörexport på England -
de tta är sändes 200 kg dit. 

E n utförliga re redogörelse börja r under Bag
ges period att ges för tläskexporten från Sverige 
till England. Fortfarande var dock Sveriges smör
export längt betydelsefullare än dess fläskex
porl. 

De länder som försäg England med fl äsk var 
framför a llt Danmark. med en marknadsandel 
om ca 30 procent , USA och Kanada. Det domi
nenlnde draget i utveckli.nge n fram till kriget va r 

USAs och Kanadas allt mi.ndre betydelse som 
tläskexportö'rer till England. Efterf rågan på tläsk 
och bacon var dock a lltjämt i st igande och med 
sinande t illförsel kunde Bagge teckna en gynn
sam ma rknadsbild för de svenska svinproducen
te rna. 

Bagge ansåg au de t inte kunde an ses klokt att 
»eo så viktig gren av jordbruke t som svinafveln 
totalt ligger i lägervall» framhöll ha n ( 1905) utan 
vi borde med kraft söka upparbeta vä.r svinavel 
ocb exportera bacon t ill England (.1909). Värdet 
av vår fl äskexport, ca 2 rruljoner kronor, k1rnde 
jämföras med den danska om 80 miljoner kronor! 
Sverige hade »alla tänkbara uts ikter» för en lö
pande ex.port (1906) och d et fann s ingen anled
ning att anta att inte Sv-erige skulle kunna bli 
jämbördigt med .Danmark i fråga om expo1te radc 
kvantiteter (19 12). En nödvä ndighet vore dock 
majstullens borttagande. Svinskötseln borde 
särskilt omhuldas av de mindre jordbrukarna µ11 
grund av de små omkostnaderna vid svinens fö
dande ( 19 10). 

Sveriges export av bacon till England denna 
tid var blygsam men i växande. Svenskt bacon 
hade ett goll namn , men dess nackdel var de 
ojämna sändningarna . En importör som ena 
veckan fick tillräckligt med fläsk , kunde den näs
ta bl i he lt utan. Under sådana förhå !landen 
kunde iute det svenska fl äsket betalas med 
de priser det av kvaJitetsskiil rätteligen borde 
e rhållit. 

Det är intressant att konstatera a tt liksom We
din på sin tid underskattat Danmark som smör
producerande land , Bagge nu underskattade dess 
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fläskproducerande förmåga. Han ansåg 1906 att 
»Danmark hafva nätt höjden» av sin fläskexport. 
Redan året efter exvorterade Danmark 23 pro
cent mera fläsk och åtla år senare drygt 85 pro
cent mer! 

Liksom för smöret exporterades s tora kvan ti
tetet· fläsk till Tyskland under de första krigs
åren. Den svenska exporten på E ngland upphör
de i mitten av 19 15. lbörjan av 1921 bade expor
ten återgått till förkrigsnivån. 

Bagge redovisar även den engelska äggmark
naden Liksom även vår blygsamma export dit. 
Sveriges äggexpon expanderade dock kraftigt 
denna tid. Frän se ke lskiftet t ill tiden för första 
världskriget s teg den sexfaldigt. Vi var dock fort
farande små på den engelska marknaden. med 
vår andel om ca 1.5 procenl. Danmark expor
terade tio gånger t1er ägg än Sverige. EmelJertid 
var det Ryssland som dominerade Englands ägg
import, med en dubbelt så stor införsel som 
Danmark, som kom därnäst. Av övriga länder i 
importsta t.istiken kan nämnas Tyskland och Be l
gien, vi lka dock ej exporterade egna ägg, ut;rn 
enbart transis terade ägg från Österrike-Ungern, 
Italien. Ryssland m. 0. länder. 

De svenska äggen va.r omtyckta för sin kvalitet 
och goda pac kning. Det enda kvalitetsfelet var 
at! de hade för svaga skal. Bruna ägg ef tersträ
vades d e □ .n a tid , dä man trodde att de innehöll 
mera j ärn, samt tör att de tog sig bättre ut i 
äggkoppen. De fördes därför alltid på hotell och 
restauranger. 

Priset för 120 st ägg, eller en greathundred (grh) 
som måttet var , utgjorde 10 shilling på den öppna 
marknaden år 1910. En shilling var värd 90 öre. 
varför priset per ägg var ca 7.5 öre. Äggmark
naden var liksom tläskmarknaden lukrativ. Äg
gen blev mer och mer en bruksvara frå.n att ha 
varit en lyxartikel och efterfrågan steg krnJtigt. 
Bagge ansåg att hönsskötsel borde ljgga småbru
karna varmt om hjärtat. Överhuvudtaget borde 
alla som hade tillgång till en täppa kunna hålla 
några hönor. Intressant att notera är att han re
komlnenderade organisering i äggföreningar som 
ett medel atl uppnå bättre priser tlll äggprodu
ce nterna. 

Som he lhet kan sägas om Bagges period att 
den karakteriseras av en s tagnation i vår smör
export. Av Bagges berättelser tär man det in
trycket att detta kan ha berott på en eftersläp-
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ning i kvalitelshånseende. Under Bagges tid bör
jar fläskex porten att bli allt betydelsefu llare. 

Bagges berättelser är som framhåll its varia
tionsrikare fi n Wedins med skarpare egna om
dömen om marknaden och dess behov. Under 
första världskriget med dess reglerade marknad 
kunde hans vanliga arbetsuppgifter ej utföras i 
samma grad. H an fick nu istället försöka förklara 
Sveriges handelspolitik för e ngelsmännen för att 
försöka få dem att förstå densamma. 

von Waclienfelts beräuelser /921- 1932 

Denna de n s ista delen av den behandlade perio
den a vser von Wac he nfelts första tid som lant
bruksattache i England . Han innehade tjänsten 
till sin avgå.ng med pension 1954. Således ligger 
större delen av hans verksamhet i L ondon utan
för uppsatsens Lid sram. Tiden -efter 1930 betrak
tas av honom själv som den intressantaste och 
den mest betydelsefull a för stimulerandet av vår 
avsättning av lantbruksprodukter i England. 

von Wachenfelts första ä,,sberät.telse avser 
192 1 och omfattade jämväl de delar av året Bag
ge ännu kvarstod som konsul.e nt. Frän och med 
1922 omlades del svenska budgetåret till att avse 
tiden 1/7 till 30/6. I överensstämmelse bärmed 
a vser även årsberättelserna hädanefte r denna 
tid . 

Wachenfelts berättelser är ungefär Lika omfa t
tande som ha ns föregångares. Under hans första 
verksamhetsår har de e n mera tve kande form 
men Wachenfe lt blir snart varm i kläderna och 
berättelserna därefter villnar liksom hans före
gånga1·es om stor kunskap och erfarenhet inom 
omr.ådet. Det är intressant att följa denna u lvcck
ling. Allt eftersom åren går förmärke r man en 
säkrare stil med kraftigare omdömen om mar k
naden och dess behov. 

För att få en föreställning om berättelsernas 
uppläggning kan innehållsförteckningen från 
1924 omnämnas. Den omfattar följande rubri.ker: 
allmän översikt, smörma rknaden (med under
rubrikerna: importen av smör till England, Sve
riges smörexport ti ll England , priser å smör, för
slag i Nya ZeaJand och Australien om centralise
ring av smörexporte n till England), ostmarkna
den, tläskmark:naden, import av l'riesiska djur 
från Sydafrika, di.arium och tjänsteresor. I berät
telserna från 20-talets senare hälft koncentrera
des i1mehållet alltmer på smör-, tfäsk- och ägg-
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marknaderna jämte en a llmän översikt över året. 
Bc~krivni11g av fläskrnarkmideu fär med tideo 
större pla ts i och med den ökade fläske:xporten 
från Sverige. Under denna tid är baconex porten 
likvärdig med smörexporten i värde. 

Berättelserna avslutas med en redogörelse 
över verksamheten under året som gått. Den 
s törsta delen av tiden anges ha å tgått ti ll a ll söka 
främja avsättningen av svenska la ntbrukspro
dukter. 

Vidare anges att rörande de viktigaste förete
elserna på fl äsk- och smörmarknaderna och om
döme n om svenska proth1kter har upplys11it1gar 
lämnats genom rapporter , men även meddelan
den om nya rön in.om försöksområdel , utkomna 
officiella pub I i kationer omjordbru ksekonomiska 
förhållanden har lämnats. M.edverkan i tidningar 
med artiklar, föredrag, hjälp vid anordnande av 
praktikplatser för jorclbrukselever och hjälp t ill 
svenskajordbruksintresserade personer på resa i 
England genom t. ex . reseplaner och introduk
tionsbrev är andra verksamhetsgrenar i konsu
lentverksamhe ten. l 1924/25 års berättelse kon
s tateras a tt mer och mer har hans medverkan 
rörande exporten av lantmannaprodukter be
gärts från såväl svensk som engels k sida för upp
lysningar om svenska produkter. I 1930/31 års 
berättelse fastsfäs däremot att arbetet i allt stö1,-e 
u.tsträckning gäller bevakningen av det jord
brukspolitiska området. Under 1927/28 hade in
kommit I l78 skrivelser och utgående rappor
ter och skrivelser uppgick till I 393 s l. Delta 
år omLc1las även att han anlita ts för all sö
ka u~jä mna tvister me llan svenska och engelska 
firmor. 

De under året företagna resorna redovisas 
jämväl och som exempel kan dessa relateras för 
år 1932. Resor hade då företagits till i 

februari: Manchester , Liverpool , Bradford för 
besök av 0äsk- och smörimportörer 

mars: Stockholm för deltagande i lantbruks
veckan 

apri.l : Rotbamsled för besök på the Agricultu
ral Experimenta l Station därstädes 

m~j: Liverpool, M anches ter , Leeds för besök 
av tläsk- och s rnörimportörer 

maj : Redhill för upplysningar om gödning av 
kalvar 

juni: Slough för bevistande a v a uktion av syd
afrikansk låglandsboskap 

juni: Cambridge för besök av Nati.onal lns ti
tute of Agricultural Botany etc 

augusti: Jersey och Guernsey för undersökan
de av mcijligheterna till e xport av hö m. m . 

augusti: Manchester, Liverpool för besök av 
fl äsk- och smörimportörer 

augusti: O1mskirk för att närvµ ra vid inspek
tion av immunitetsförsök mot potatiskräfta 

augusti: Chester och Whitchurcb för inhäm
tande a v kännedom om ostmarknaden därstädes 

september: Oxford för besök av School of 
Agriculture 

Frtm L92 1 ändrade man den e ngelska ti teln på 
tjänsten från » T he Swedish Agricuhurnl Com 
miss ioner» till » The Swedish Agricultural Advi
ser». 

Den engelska smörmarknaden släpptes å ter fri 
den I april 1921. Delta år avvecklades nämligen 
det enorma regleringsorganet Minist ry of Food , 
viJket var En gla nds organ för inköp och Fördel
ning av livsmedel under kriget. Dess totala för
s äljning uppgick till I 200 m iljoner pund. Räknas 
även vete- och sockerba ndeln in, vilkaprQJ.iukter 
reglerades av särskilda organ, uppgick den totala 
försäljningen under kriget till 2 723 miljoner 
pund . Organisationen var oerhört omfauande 
framhåller von Wachenfelt. Livsmedel upphand
lades frän hela världen. Vete kom frän Amerika. 
kött och mejeriprodukter från Australien, oljor 
och maj s från Afrika och te frftn Indien och Kina. 
Man hade agenter i va1je hamn i hela världen. 
Behovet av livsmedel utgjorde en miljon ton per 
månad. 

Som etl exempel från verksamheten kan anfö
ras margarinba ndeln , där man under ett år 0 111-

sau e 250000 ton ti ll en värde av 26 miljoner 
pund. Man lade härvid upp konton med 20000 
minuthandlare . 

Förlusterna på inneliggande lager var endast 5 

ton och på. osäkra fordringar mindre än en hund
radel av en procent på gjorda försäljningar. 
Överhuvudtaget ansåg man i England den av 
lord Rhondda ledda verksamheten ha fungerat 
bra och engelsmännen led aldrig någon egentlig 
bris t på mat under kriget. 

Efter kriget var vår exports i!llation ytterligt 
svår i England. Vi hade inte enbart de vanliga 
konkurrenterna som under hela kriget fortsatt att 
exportera till England och därför övertagit vår 
marknadsandel ura n även ett politiskt motstånd 
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Tabell 3. Sveriges .smörexpqrt i ron och värdet i 
I 000 kr perfemårsmedelwl /861-1940 

.År Ton I 000 kr 

1861/65 
66/70 
7 1/75 
76/80 
8 1/85 
86/90 
91/95 
96/00 

190 I /05 
06/10 
11 / l5 
16/20 
21/25 
26/30 
31/35 
36/40 

166 
I 156 
3 155 
4 195 
8 020 

14 096 
20025 
22 260 
19 378 
18 532 
20 18(, 
2 616 
3 7,16 

20 549 
18 736 
21 433 

6 098 
S 540 

15 200 
25 429 
38 270 
40 423 
36 486 
36 995 
45 893 
8 169 

12 213 
58 337 
31 895 
41 325 

Källa: S.O.S. Flistorisk statistik för Sverige. SCB 
1960, 1972. 

att kämpa mot. Engelsmännen ogillade i högsta 
grad vår exportpolitik under kriget och vår tysk
vfu1liga hållning. Dessa stämningar hängde kvar 
mänga år efter kriget och det krävdes ett ener
giskt arbete för att överkomma denna hållning. 
framhåller von Wachenfolt. 

Det fanns även andra problem vilka försvåra
de vär export Del gällde främst problemen med 
kvaliteten och betalningssystemet för smöret. 

Kvaliteten var sådan att anmärkningar oftare 
än fornt förekom mol vårt smör. Wacheufclt re
kommenderade särskilda kontrolls1.a1ioner i ut
förselhamnar och att endast rllnmarkt smör fick 
exporteras. Exportförbud mol icke runmärkt 
smör infördes den 5 mars 1926. 

Båtarna på England var ofta långsamma och 
inte alla gånger utrus tade med moderna kylan
ordnLngar, vi lket var till nackdel för kvaliteten. 

Försäljningen skedde ofta enligt konsigna
tionssystemfl:l. Detta borde motarbetas, och is
tället s.kulle försäljning till fasta exempelvis fob
priser eftersträvas. Vidare försåldes smöret till 
för många firmor. Flera av dessa firmor hade ej 
värt smör som siti huvudintresse och kunde där
för tänkas ej befordra våra intressen på bästa 
sätt. Bättre vore om importen koncentrerades på 
färre händer. Till sisl borde man främja en för
säljning av svenskt smör med angivande av all 
det var svenskt. Husmödrar som köpte vårt 
smör och fan n det tilltalande kunde, som förhål-
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lande na nu var, ej veta varifrån del kom och 
således ej begära det pä nytt. Danskt smör där
emot såldes alltid med angiva11de av ursprungs
landeL. 

Svenskt smör började omsider anlända i större 
kvantiteter. Sändningarna var dock oregelbund
na oc,h ibland förelåg alltsf1 anledning til l klago
mål på kvaliteten. Det var inle längre ovanligt att 
finskt smör betalades lika högt som svenskt. Vå
ra exportproblem var kvaliteten, trans portförhål
landen och försi.i]jningsförhållanden, omtalades i 
1925/26 års berättelse. 

Del svenska smöret avsanes 1927 till 80 pro
cent pä icke tler än 10 01ter, varav förstås .Ul 

dess spridning ej var särskilt stor. Avsättnings
o mrådena var desamma som förut. Inte fön-än i 
mitten av 20-talet hade exporten på. England 
återgått till förkrigsnivån. 

Våra konkurrenter ansågs nu, i än högre grad 
vara Nya Zealand och Australien. Det förra lru1-
det räknades inom en int.e a lltför avlägsen fram
tid komma att behärska priserna pä smör i Eng
land, och om det senare helle det att utsikterna 
aldrig va.rit så ljusa som nu och att meje1ihan1e
ringen s tadigt gätt framåt. Finland var ocksä att 
räkna med. och här hade en uppryckning skett i 
smörproduktionen och inom mejerihanle ringen. 
Danmark befäste även under denna period s in 
s täilni.ng som det smörexporterande lande1 fram
för andra, även om dock ko.lonierna seglade upp 
i järnbredd. lmperiesmöret behärskade dryg 34 

procent av marknaden 1926/27 och 37 procent 
1927/28. 

Under den na period blev f:läskexponen pä 
England för första gånge11 lika betydelsefull som 
smörexporten. Efter sekelskiftet och fram til l 
kriget brukade de exporterade kvanLiteJerna röra 
s ig om drygt 2000 ton per år. Under 20-talet 
expcn e rades däremot gem,mJ.sniuligt 18 000 ton 
fläsk per år frän Sverige. 

I berättelsen för I 924/25 omtalar Wachenfelt 
alt Sverige för första gången sedan kriget dellagit 
i en livsmedelsutställning avhållen i London. Vi 
hade clär s tällt ut fläsk, smör. fiskkonserver, hårt 
bröd och utsäde, vilket al lr tilldrog sig mycket 
uppmärksamhet. 

Verhamheten.i- mottagande och u111y11j{mde 

En mycket intressant aspekt på representanter
nas verksamhet är hur den mot,Logs och utnyt0a-
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Tabell 4. Sveriges )läsk.export i 10 11 och värdet i 
I 000 kr per femår.i'medelrnl.för liden 1871- 1940 

Ar 

1871/75 
76/8() 
81/85 
86/90 
91/95 
96/()0 

190 1/05 
06/10 
J 1/ 15 
16/20 
2 1/25 
26/30 
31/35 
36/40 

Ton 

2J} 
108 
485 

4 575 
7 206 
3 62 1 
2 142 
2 040 

11 936 
4 730 

13316 
22 JJ5 
20 693 
11 587 

I 000 kr 

205 
90 

388 
3 098 
5 671 
2 1$2 
2 37 1 
2 153 

16 076 
15 402 
26 254 
40 557 
25 269 
19 679 

Kä lla: S.O.S. Historisk statistik för Sve1ige, SCB 
J960, 1972. 

des i Sverige. Konsulenterna var anställda 

främst för ati främja exporten a v svenska lant
bruksprodukter. De hade därför i uppgift aLi kon
tinuerligt meddela Lantbruksstyrelsen ställning
en för svenska produkter på den engelska mark
naden. Dessa meddelande n översändes dels i 
form av telegrafiska meddelanden efte r markna
dens avslutning varje vecka, dels. reguljära vecko
rapporter. månadsrapporter och å rsberätte lser. 
Det var tydligt att denna rapportering ansåg1> 
väsentlig. Rapportskyldigheten och kravet på 
tillgänglighet för allmänheten i de tidigaste in
struktionerna var så stor att det år 1904 ledde ti ll 
ändringar och e n omorganisering av verksamhe
ten. Konsule ntens egent liga a rbete hindrades 
genom dessa härda krav och ma.n föres log därför 
väsentliga lindringar, vi lka utan olägenhet borde 
kwrna genomföras. Statsutskot.tet betonade 
emellertid nödvändigheten att tillräckliga garan
tier gavs för allmänbe tens berättigade krav a lt fä 
kommunicera med konsulenten. Denna invänd
ning mol cle föreslagna ändringarna kan ses som 
ett uttryck för en önska n att a llmänhete n skulle 
kunna fä dra nytta av konsulentens kunskap 
inom sitt verksamhetsområde. Ko nsulenternas 
arbete med au främja export.e n kan grovt delas 
upp i två delar. Den första med rapporteringen 
som medel avser deras kontakt med Sverige och 
svenska exportörer. företag, myndigheter och 
allmänhet. Den andra delen var deras verksam
het för de engelska myndigheterna, importöre rna 

och firn1oma . Det gällde här att undanr~ja miss
förs tånd , sprida kännedom o m produkterna, 
skapa kontakter etc. 

Tidskrift för Land1mii11 

Ett studium av enbart Svenska Mejeritidningen 
fångar ej upp verksamhete n läni,rre tillbaka än 
1909. För a tt fä en uppfattning om den tidigare 
konsulentverksamheten och dess medverkan 
och omnämnande i sve ns k fackpress. kan man 
söka i T idskrift för Landtmän. Det framgår då att 
även a rtiklar och notiser från dessa första verk
samhetsår förekom i fackpressen, företrädd av 
nämnda tidskrift. Emellertid ä r medarbetarska
pet mindre ymnigt än i Svenska Mejeritidni,,gen 
under 1909-1920. Det.ta kan förklaras med att 

Tidskrift för Landtmän omfau atlefrågor för hela 
jordbruket, inte e nba rt exportfrågor, fram.för a llt 
för s mör, vilket ju var till stor del Svenska Meje
r itidningens bevakningsomräde. 

Även L vå årgångar av tidskriften innan agentu
rens inrätta nde genomsöktes. beroend,e på en 
önskan att fånga upp en eventue ll diskussion 
eller förslag o m inrättande av en dyl ik agentur. 
Jag fann emelle rtid inga sådaml tecken i tidskrif 
ten. 

När emel lertid agenturen väl beslutats inrät
tas , omtalade redaktör H. Winberg händelsen i 
en större artikel där han sade att den som väntar 
pä något gott väntar aldrig för länge . Det. hade 
nämligen på flera hä ll utta la ts önskvärdheten av 
att, i likhet med vår fiskexport på Englaud. även 
vad beträffade som han skriver den redan yll.er
ligt utvidgade smörexporten befrämja de nna me
delst en av stat.en tillsatt och av,)önad agent. 

Denna agent, ·ansåg Winberg, vore att a nse som 
en slags inledning till a nställande a v s. k. j ord
bruksattachee r eller pe rsoner som i utlandet 
skulle ha art övervaka värt jordbruks intressen, 
söka bereda avsättning åt dess prod ukter, in
hämta upplysningar av allmänt slag på de tta om
råde m . m. Dessa uppgifter, ansåg Winberg, 

kunde inte våra vanliga konsulenter klara efter
som de saknade både de nödiga ins ikte rna och 
intresset, 

Han avslutade artikeln med att önska agenten 
den bästa välgång och tidskriften skulle för sin 
del följa dess verksamhet i viss förhoppning att. 
det för lantbruksexporten skulle bli fruktbäran
de. 

Skogs- o. Lwrtbr.-akad. Tidskr. /20 t /981 i 
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Årgång 1887 innehöll. förutom denna anmä

lan, dessutom notisen alt LantbruksakademieD 
utse u fil. kand. Hugo Wedin Lill s taten~ agen t, 
liksom artiklar av Wedin själv. 

Av dessa artikJar kan nä mnas en där han 

framhåller vikten av att a nbringa s mörgas mellan 
drittels t.äverna och s möret för undvikande av 
mögel (s 368) och e n där han o mtalar atc han 

öppnat en särskild försäljningskällare för svenskt 
smör under namnet »The Swedisb Dairy Far

mer's Association» . Den förestods av en engelsk 
ha ndla re, vilken till s i.n hjälp hade ett biträde (s 
398). Wedin konstaterar här att >>hvad själva me

jeriagenturen här beträffa r . omfattas den med 

livligaste intresse över allt i Sverige, som bevisas 
af otaliga bref och skrifvelser med förfrågningar 
a f de mest skiftande s lag rörande mejeriproduk

ter och deras afsättning som strömma in,,. Även 

brev och förfrågningar frän andra länder a ngåen
de avsättningen av smör i E ngland hade inkom

mit. brev vilka han givetvis ej kunde besvara. 
Han säger också att »platsens tillsättande hafva 

väckt ett visst uppseende i aJJa länder». 
Samma år. svarar han i tids kriften, på en för

frågan från Norrlands Osterier a ngående oslex

port. till E ngland och pläderar han för sändande 
av norrländskt exportsmör över Trondheim. 

Ett intressant inlägg från honom återfinns i 

samma årgångs 573 ff och är daterar. 2 september 
1887. Här går ha n i svaromål mot ett anslag mot 
hans verksamhet som kommit från en firma ka l
lac;t »Bru·ker och Co». Denna hade kritiserat hans 

verksamhet i en broschyr som hade s pridits till 
ett flertal mejerier. Författaren av cirkuläret. 

som al ltså sökte nedsätta hans verksamhet och 
det han kallade Wedins ide »anser sig otvivelak

tigt deri hafva kommit med något synnerligen 
dräpande. Skada blott, au han glömt bon bevi

sen bland de braskande fraserna. Tydligen känna 
författaren lika lit.el om mig, min verksamhet och 

mina ideer, som om månens topografi.» 
Wedin omtalar sedan att hans »ide,, helt enkelt 

är att söka nedbringa omkostnade rna till lägsta 
möjliga. Han säger också att han lyckats rätt väl 

därmed, vilket ingen kan förneka. Omkos tna
d e rna för s mörets trans port och mellanhands
hantering me llan Sverige och England hade min
s kat från 11 ,5 till 7 ,5 procent, och dessutom hade 

e n bättre s·altning, syrning och färgning genom 
bans närvaro höjt priset med 3 procent. Netto-

Skog,,. o . Lantbr.-akad. T/dsla-. 1211 I 1981 ! 

förtjänsten blev alltså 7 procent e ller 5,6 öre per 
s kålpund s mör. 

Hugo Wedin undertecknat.le art ikla111a något 
olika för var gång. T den försla a rtikeln (s 368) 
teckm,de han Hugo Wedin, s vensk:, state ns me
jeriagent i England. Adr 22 Mawson Str Ard

wich , Manchester. E n artikel från den 31 de
cember 1888 undertecknades H. W. Swed.ish 

Official Agent. 
l årgångarna efter 1887 s krev Wedin e n och 

annan kortare artikel och dessutom förekom ut

drag ur hans månadsrapporter och årsberättel

ser. 
T ill sist kan nämnas all är 1904 s 234 omtalats 

att avskedsm iddag hållits för Wedin på Midlancl 

Hotel av Manchesters grossistförening. »Den i 
allo lyckade och angenäma festen visade i 

hvilken hög grad hr W. vetat att till vinna sig och 
~itl land ·a lla köpmäns i Manchester välvilja och 

förtroende.» 

Svenska MejeriridninRen 

Det kan vara lämpligt att studer a Svenska Meje

ritidningen , såsom varande ett organ för den 
verksamhet som var konsulentens huvudsakliga 

limnesområde. Tidskriften s tart:ades 1909 och jag 
har studerat den fram till 1920. Den utkom med 
52 nummer per år-men omfattade relativt få sidor 

per nummer. Tidskriften var organ för a llmänna 
svenska mejeristföreningen. en sammanslutning 

av la ndets mejerister och mejeriföresrnnda re. 
Denna för:eni ng hade bildats den I O juli 1908 och 

ordföranden hette Gustav Liljhagen. 
I första numret uppräknas de personer vilka 

utlovat medarbetarskap och bidrag till tidningens 
textavdelning. Bland dessa återfinns »sLatskon

sulent Fr. Bagge». 
l de genomgångna årgångarna förekommer ar

tiklar och omnämnanden av konsulenten ganska 
ymnigt. Man fär intrycket a tt ha n i hög grad 

levde med i debatten i Sverige och a.tt han vaJ· 

kä nd av den svens ka exportintresserade a ll män
heten . I varje nummer återgavs de inte legrafera

de marknad s noteringar □ a om smörpriserna och 
marknadens ställning såsom l. ex. »s tadig, myc

ket Liten tillförsel ,,. 
l övrigt förekommer a rtiklar av kons ule nten 

direkt s krivna till tidningen, referat av hans rap
porter t ill Lantbruks.styrelsen, uttalanden ha n 

gjort till andra tidningar, på konferenser etc. 



De11 !i\'e11ska lw11bm ksrepresenLationen i Eng/andfiire / 932 49 

Jag kommer nedan att ange de a rtikla r eller 
omnämnanden av honom i tidningen år 1909 och 
därefter valda de la r av hans medarbeta rskap un
der senare å r. 

I nr l och 3 skrev Bagge om de vanligaste 
fö re kommande anmärkningarna mol kvaliteten 
på vårt smör. Nr I I i 11 leds med en art i kel av 
Bagge om s mörmarknad en den senaste tiden. I 
samma nummer omLalades I,,antbruksstyrelsens 
a nslag till Bagges övervakaride av de e ngelska 
tullmyndighe tcrmts undersökning av vattenhal
ten i svenskt smör. 

I e n a rti kel i nr 12 av Gustaf LiUhagen, om 
1908 som ett gott smörär, hi,invisades angående 
smörets kval ite t till uttalande av lantbrukskonsu
lenten i England. 

Med anledning av uppgifter frän Danmark att 
svens kr smör bö1jal taga högre priser 'än danskt, 
återgavs i nr 1.6 en intervju med konsu lent Fr. 
Bagge i Syclsv. Dagbl. Snällpos ten. Tidningen 
konstaterade först att »Hr Bagge ställde med 
vanlig beredvill ighet de önskade upplysningarna 
till förfogande». Dessvärre var Bagge tvungen 
att omtala att de danska uppgifterna var felaktiga 
och at t värt smör ännu ej nätt upp till det danska 
smöre ts kvalitet. 

I nr 17 åte rgavs kvarralsrapporten till lant
brukss tyrelsen under r ubrike n »Danska s mörno
leringen - en märklig rapport frå n Sveriges 
landtbrukskonsulent i England,. . 

I nr 22 äte rgavs avsnitLet om fl äskmarknaden i 
hans årsberättelse. 

Det kunde hända, vilket redan framgått , a 11 

tidskriften i förkorta! e lle r oförkortat ti llstånd 
intog artiklar från andra Lidningar. I nr 29 äter
gavs en artike l ur IJ/:1.ntm,u,nen om förslag t ill 
tube rkuloslag i England för att bekämpa nöt
kreaturstuberkulosen. författad av Bagge. 

Rappor ten t ill styre lsen orn smörmarknaden 
jämte en tabell ö ve r importsta tist iken för första 
kvartalet 1909, 1908 och 1907 infördes i nr 3 1. I. 
nästa nummer infördes rapporten över fl äsk
marknaden t"råu samma tid . 

»Sveriges landtbrukskonsulent i England in
geniör Fred. Bagges adress är från och med den I 
sept: 5 Lloyds Avenue, London. E. C.» omtala
des i nr 37. 

I nr 40 får vi en reseberärtelse av »expenen,; 

E. Waller. Han hade med en grupp besökt fle ra 
p/au;cr i E ngla nd, viktiga för vårt exportsmör. 

4-813809 

Han omtalar a lt på varje plats de besökte var 
Bagge väl lokaliserad. 

J nr 43 får vi e tt bevis för att Bagge även 
reagerade på a r liklar i Tidskriften och ej enbart 
lämnade egna bidrag. Han gör här e tt beriktigan
de av en notis frfo nr 41 om det danska export
fläskets märkning. 

Nr 49 har en notis med rubriken i,Smörexpor
törer!» , där man varnade mejerierna för alt inle
da alfärsförbindeiser med okända engelska im
portöre r utan alt först antingen genom Sveriges 
la ntbrukskonsul<mt i E ngland e ller genom någon 
ti llförli.tlig upplysningsb.yrä förskaffa s ig under
rätte lse o m respektive firmors soliditet. Här fö
re ligger e tt intressant bevis på konsule ntens nyt
ta för de svenska exportörerna! 

Av den lämnade redogörelsen torde framgå all 

konsulenten ingalunda. var okänd .ut.an i hög grad 
levande för den svenska exportintresserade pub
liken. 

I årgång 2 av t idskriften omnämndes eller del
tog konsulenten i fem större sammanhang. Jag 
vill särskilt framhäUa en intervju som tidskriften 
gjorde (nr 12) under hans besök i Sverige för att 
ko nfe rera med svenska expo1törer a v jordbruks
prod ukter. Man vi.11.e höra hans åsikte r om möj
ligheterna för en ökad smörexporl. 

Bagge ansåg all exporten otvive laktigt kunde 
ökas. Detta skulle kunna ske genom borttagande 
av smörrullen, vilke n endas t inb1ingacle 25 ÖOO 
kronor. Denna åtgärd skulle medföra import av 
tinsl,.1: och ryskt smör varvid del svenska ~ckun
da smöret i stä lle t skulle fä söka s ig t ill export
marknaden. D en svenska exporten om 19 miljo
ne r kg av tota lt producerade 28 miljt)ne r kg. skul
le då troligen ök.as med 5 miljoner kg. Eftersom 
det svenska smöre t beta lades med 20 sh mer per 
I{)() kg än finskt och ryskt på _den engelska mark
naden, skulle det inbringa oss I miljon kronor 
mer. 

Efter en resa i England utta lade (46-191 1) .dok
tor L. Fr. Rosengren och experten Erik Walle r 
att »Af stor betydelse för utvidgningen af mark
naden för svenskt smör hade ty dligen de i Eng
land af jonlbrukskonsulenten Bagge anordnade 
utställningarna varit·». 

Detta uttalande kan också tas som intäkt för 
konsulentens betydelse för vå r avsättning. Ett 
ytterl iga re belägg kan framdragas från nr 6-19 12, 
där under rubriken »Sve ns kt och dan~kt smör i 

Skt>I/S· o. Lw1//)r.-(IÅ11II. Tid,;·kr. 120 /'1981). 



50 Torben Erir-son 

England» säges a tt »Det mälmedve tna och 
energiska a rbete som svenska statens lantbruks
konsulent ingeniör Fr. Bagge utveckla t under de 
senaste å.tta åren för svenska lantbruksproduk
ters afsättning har redan långt förut visat vackra 
resultat , men vi väga tro, att det gängna året 
alltid skall framstå som det hittills mest gifvan
de». 

l nr 2.-1913 framför Bagge sina äsikter om e tt 
eventue llt exportförbud av det icke runmärkta 
smöret i a nledning av att Svenska Mejeritidning
en vänt s ig till honom för att fä ha ns synpunkter i 
frågan. 

Då Bagge var i Sverige i september 19 13, pas
sade tidningen (nr 38) på att intervjua honom om 
del svenska smörets kvalitet. varvid ånyo fram
kommer att han gärna ställde upp för dylika sam
tal, som det heter i artike ln »Beredvillig. som 
a lltid ... ,, 

Myndigheters yurcmden 

l stats verkspropositionen 19 12 framhöll depar
ternentschefen atL»Den verksamhet, s~1m Sveri
ges lantbru.kskonsulent i England utöfvat , bar 
visat sig i flera fall vara af s to r betydelse för 
afsiillning därstädes :färski ldt af smör och tläsk». 
Den dyrticl som inträffade i England efter kriget 
föranledde Bagge att inkomma med b~gäran öm 

löneförhöjning, särskilt som hans arvode i stort 
varit oförändrat sedan han tillträdde ~jänsten. 
Jordbruksministern var positiv till en höjning 
»då Bagge visat sig vara e n mycket nitisk och i 

s itt yrke skicklig representant för de svenska 
lantbruksintressena». På eu an □ m ställe i samma 
proposition heter det: » Då Bagge på e tt syn ner I i
gen förtjänstfull! säl I skött s in befattning och i 
hög grad bidragit till att i England sprida känne
dom om och främja avsättningen av svenska 
lantmannaprodukter samt icke minst under de 
gångna krigsåren verksamt bidr.:1gil til l all un
danröja uppkomna handelssvårigheter. » Riksda
gen avvisade dock förs laget om löneökning. 

Då man 1923 funderade på att inrätta en kon
sulentrjfins l i Riga för de baltiska länderna , res
tes frågan om n/!tgon av konsulenttjäns terna i 
London och Berlin kunde utbytas mot en ny i 
Riga. Depa.nementschefen hävdade dock a tt ett 
ifrågasättande av konsulcnrverksamheten i Lon
don ej var au tänka på, eftersom den »alltjaml är 
av s tor berydelse för avsäLLningen i E ngland av 

SkaJi,1• " · t 11mbr,-11kad. Tidskr. 12/J (19/JI / 

svenska lantmannaproduktcr. enkannerligen 
smör,,. 

J den tidigare omnämnda Linderska motionen 
framhåll s vikten av den engelske konsu lentens 
ve.rksamhet genom följande yttrande: »enär vi 
säkerligen för lång tid frnmål måste lägga mycket 
kraft på a tt icke blott bibehå lla utan betydligt 
utvidga vår export till England av förnäm liga 
jordbruksprodukter» . 

E n kritik av verksamhetens motlagande i Sve
rige får man däremot i Adlers motion nr 112 i 
andra kammaren 1927 ,, rörande lämpligaste 
anordningar för ej mindre inhänilande av infor
mation i utla ndet angående förutsättningar oc·h 
möjligl1eter för exporten av svens ka jordbruks
produkter än även dylik informations tillgodogö
rande här i landet». Adler hävdar där a tt statens 
åtgärder för ett främjande av exporten ej prägla
des av nagon planmäss ighet och inre samman
hang. Kraven på utlandsve rksamhelen borde 
vara att kontinuerligt erhålla tillförlitliga infor
mationer om olika exportmarknaders tills tånd 
och krav , all dessa in.formationer på ett ti llförl it
ligt sätt meddelades vederbörande officiella 
organ, producenter och exportörer och att. på 
grund av dessa marknaders krav nödvändiga 
ändringar i bestående förhålla nden rörande de 
exponerande varornas kval itet, kvantitet och ut
skeppning görs akrueUa för statsmakterna, pro
ducenterna och exportörerna . 

Lösningen på problemet ansåg Adler v,'lra en 
väl avvägd utrikes informaLionsrepresenta tion 
och ett organ i Sverige som en tillfredsställande 
förb indelse mellan denna represemation och 
officieJJa orgah, producenter och exportörer. 

Adler framhöll ~1ll den svenska animalieexpor
ten ännu ej haue hämta t sig efter krigets verk

ningar, jämfört t. ex. med Danmarks och Fin
lands. Animalieexporten fick anses vara ett livs
intresse för det mindre jordbruket. 

En begränsning av konsulenternas verksamhet 
till re nt merkantila spörsmål och uteslutande av 
den tekniska bevakningen förordades av Adle r. 
En evemuell omändring av statskonsulenternas 
numera utspelade roll kunde kanske bli det lä mp
liga förmedlande organet. Att lantbruksst:yrelsen 
saknade et1 ol'gan för att göra medclelandeo och 
rapporter fruktbärande »torde I igga i öppen 
dag,>. 

I lantbrukssryrelsen s yttrande till jordbruks--
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utskouet svarade man a ll en sådan föres lagen 
ändring av konsulente rnas ställning Lfll rena han
,lelsagente r skulle medföra en sämre ställning 
hos myndighe te r än med den nuvarande 
ord ningen. »Del torde niimligen komma au möt.a 
stora svårigheter för en person, vars ve rksamhet 
är inriktad på agentur, att röna fö rståe lse hos 
myndigheter m. fl. som, efter vad eli·arenheten 
särs kilt från E ngland visar. kommer de nuvara n

de lantbrukskonsulente rna tfll del. » 
En merkantil sakkunskap vore ej heller t illfyl

lest. för uppgiften, utan en fackl ig (agronomisk) 
sakkunskap erfordrades. 

Angäende mottagande t och utnyttjandet a.v 
deras verksamhet i Sverige var direktkontakten 
me llan konsulenterna och exportörerna eller den 
exportintresserade a llmänhe te n deras kanske 
tyngsta a rbetsbörda, framhöll lantbruksstyrel
sen. Alla deras rapporter och berättelser va r 
dessutom tillgängliga hos la ntbruksstyrelsen. De 
telegrafiskt öve,förda veckonoter ingarna över
sändes till TT rör d istribution till tid ningarna. 

Slutligen kan nämnas a tt Adler ifrågasatte den 
baltiske 1.antbrukskons ul.entens berältigm1de, 
varvid lantbruksstyre lsen svarade »an omfatt
ningen a v exportmarknaden för lantbrukspro
dukte r på Englaml gör behovet av e n särskild 
konsule nt därstädes stön-e än i de baltiska län

derna» . 
Av dessa exempel kan man möjligen dra den 

slutsatsen, att myndighe te rna ansåg verksamhe
ten be tyde lsefull och nödvändig för det svenska 

lantbruket. Denna inst ä llning är kanhä nda inte 
Överraskande. ty myndighete rna måste väl anse 
den verksamhet betydelsefull , till vilken de an
slagit. medel. 

A. Fsluta11de sy11p1.1nk1er 

Denna uppsats behandlar vår tidiga lantbruks
representation i England utifrå n tre infallsvink
lar: dess syften, dess viktiga fråges tällningar 

samt dess mottagande i Sveiige. 
Syftet med representationen var ursprungligen 

att stödja och främja. vår export av smör, senare 
lantbruksprodukte r i allmänhe1, samt från tjugo
talet även lantbruks rnaskinhandel samt nyhe te r 
inom såväl praktiskt jordbruk som inom jord
bruksforskoingcn. 

De första verksamhetsåren präglades av s tora 
framgångar för vårt expor1smör. Vid sekelskiftet 

inträdde e n pe riod av stagnation , och vi blev ci llt 
mindre betydel sefulla pä den engelska markna
den . 

Inskä1·pandet av kvaliteten som vårt främsta 
konkurrensvapen blev dä rför a llt viktigare. Efter 
världskriget fick representante n även kämpa mot 
e ngelsmännens politiska mots tånd mot våra 
lan t.bruksprodukter. 

Intresset i svensk fackpress inför konsulen
Lens verksamhet förefalle r mig ha var it liv ligt 
unde r den aktue lla peiioden . Myndighe te rna an
såg representante n i England vara mycket bcty
delsefuJI för vår j o rdbruksexpo11 och viktigare 
an motsvarande representat io n i Riga och Berlin 

(1 927). 
Ämne t kan icke anses, på lång t när, uttömt i 

och med de nna uppsats. Flera intressanta aspek
te r har m~sle uteslutas . Det torde t. ex. vara 
s pännande att nä rmare studera representa nter
nas verksamhet och agerande under tider då vår 
jordbruksexport utsattes för påfrestningar. Det 
gäller då framför all t. första världskrigets dagar, 
dä vår export på England avbröts och r iktades 
mot Tyskland innan I ivsmedelsexportförbudet 
infördes. Likaså vore det intressant a tt närmare 
s tudera hur det danska represenrntionssystemet 
har innu_erat utformnLngen av det s venska. Det 
är'känt att vi tog intryck av danskarnas system. 
D e var långt framme här på i,>runcl av s in s tora 
jord bruksexport. 

SUMMARY 

The Swedis/i agricuil11ral representation 
in England befäre /932 

T his paper desc ribes the Swed ish sys tem for 
agricultura l representation in E ngland from its 

s tart in 1887 up 10 1932. 
The system has been scudied from three start

ingpoints: the a ims of the activity, questions and 
problems for Swedish agricnltural export during 
rhe studied period, and t.he exploitation in 
Sweden of Lhe ac tivity. 

The paper is based on p1imary materia l such 
as tbe advisers· anmräl reports and parliamentary 
papers. 

The Swedish sys tem ror agricul lural represen
tation s ta11ecl in 18.87, when a dairy-agent was 
sent to Manchester in England . Sweden's grow
ing export of butter ma<le ii necessary to place 

:ikog.,·• " · L//nlbr.-//kad. nd,kr. /2{) (1981 i 
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someone in England lo. facilita le the contacts 
between Swedish exporte rs and Eng lish im
po1ie rs, repudiate ,lllacks on Swedis h buller 
fro m E nglish press a nd public, investigale export 
possibiliLies, etc. 

Swedcn he ld a 1.6 pe r cent markel sha re of 
the E ngfish butter market in the mid !890's but 
fell back lo below I O pe r cent when butter l'rom 
Lhe British Colonies and De.nmark began ro fil! 
the ma rket. 

During the pe riod studied rhe ins tructions 
were c hanged several limes, but rhe main a.im of 
t he advisers' activilies in E ngland - ro promote 
Swed ish agric u lturnl exports - was ne ver 
cha nged. 

The Lille of thc adviser c hanged fro m " Dairy 
Agent" tö .. Ag1icullure Adviser .. , and to "Agri
culLw-e Artache'" . The English titlc was ''Swedish 
Govemme n1's Agric ullural Co.mmis.sio ne r·'. 

Holders of the appointme nl were Hugo Wedin 
( 1887-1903), Fredrik Bagge (l904-J920), a nd 
Miles von Wachenfell ( 1921-1954). 

A general tendency through a ll thc years was 
the advisers' e nforcernent o[ quality lo be 
Sweden's principal compe tition weapon. A qual
itatively big h~landard butter was exp·ected to be· 
sold even wi th increasing competitio n from the 
new produc! marga rine. 

How the activities were received a nd looked 
upon in Swede n has been Stll(Jied by looking 
thro ugh two journals. ··Tbe Swed ish Dairy 
Paper'" and •· Journa l l'o r Farme rs". T he fonnc r 
jou1J1al. being a p rofessio nal journa l fo r t he 
dairies, conta i.ned severa f a rticles wrillen by the 
advisers a nd everal edito ria l notes. In every 
numbcr of thejourna l Lhe mar ket prices of butte r 

Sk1i_~.1- l ' • la111br,-r,klld. Tidskr. 12() 1198// 

in E ngland a nd Olher selling conditions were 
reportecl. 

Also pronouncements etc. from the authorities 
have been studied a nd it can be noticed tha t 
when Sweden got a system for agricultura l re
presenta tion a lso in other countries, the adviscr 
in England \Vas still regardecl as t.he mosl im
porra nt o ne , be ing a resulL of Sweden·s la.rge 
agric ultural exports LO E ngland. 
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