
Andelsiddn inom mejerihanteringen i

Historiskt sett var lanthushållningen i Sve-

rige i stor utstråckning baserad på en allsidig
djurskötsel. Detta kom att åndras under
1700-talet, bl.a. beroende på avregleringen
av spannmålshandeln 1780. I slåttbygderna
kom denna odling därför att dominera fram
under 18O0-talets första halva. I samband
därmed inriktades djurhållningen på drag-
djur förväxtodlingen medan antalet kor hos
den genomsnittlige bonden var obetydligt.
Antalet kor var dock större i Mellan-Sverige
med undantag för de mest utpräglade slätt-
bygderna. I Norrland dominerande korna
och boskapsskötseln hade med de naturliga
förutsättningarna också större betydelse.t
Sammantaget innebar dock detta att mjölk-
hanteringen hos bönderna i gemen gene-
rellt sett för landet under 1800-talets första
halva allmänt utgjorde endast en del av hus-
hållsbestyren och handhades av husmodern

Tabell Vrl. Handel med mejeriprodukter. Lnport och export av smör och ost l80l-50, i medeltal per år fiir tioårs-

perioder.

Knplrnl V.

Sverige

eller stod under hennes ledning. Av mjölk
och mejeriprodukter framställdes därför
inte så mycket att det tåckte folkhushållets
behov. Elrersom framställningen ar mejeri-
produkter var otillräcklig importerades un-
der denna tid rätt stora kvantiteter smör och
ost vilket illustreras av tabell V:1.

Denna qp av hushållning blev emellertid
problematisk sedan importen av spannmål
slåppts fri enligt riksdagsbesluten vid 1856
och 1858 års riksdagar. Med de allt mer för-
bärtrade kom m unikationerna och importen
av spannmål från USA m.fl. lånder blev de
öppna gränrerna och det plågsamma pris-
fallet förödande för spannmålsjordbruket i
Sverige liksom i andra europeiska länder.
Alternativ efterlystes allt ihärdigare och
detta blev upptakten till en omfattande
argumentering från Lantbruksakademiens
och hushållningssållskapens sida för en om-

Tioårspedod Import Export Import
sm6! ton smör, ton ost, kg

Export
ost, kg

1801-1810
1811 1820
1821-1830
r83r-1840
l84l-1850

38,4

284,7
844,9

26,6
230,5

3,6
16,1

11,3
7,5

1l,l

328 770

261 370
284 700

57 370
80 460

r3 7r8
7 290

500
190
840

Kiilta: Rasengrm.1927 s. 1 091 och I 095.
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stållning till ett kreatursjordbruk och en
cfler hand allt mer urvecLlad mejerinäring.
I Danmark gjordes som framgått denna om-
ställning snabbt och målmedvetet och med
insåttande av alla slags resurser på såväl
forsknings-, undervisnings- som informa-
tionsinsatser, vilket beskrivits i föregående
kapitel. Det påragliga med den svenska ur-
vecklingen var dock att denna omsrållning
tog så pass lång tid - först fram till 1890 och
sedan i praktiken ända till in på 1930-talet
för att fullbordas. I det följande skalt vi se på
de förhallanden som var grundläggande och
som - genom atr vi går något närmare in i

sammanhangen - i någon mån kan bidra till
förståelsen av den gpiskt svenska uweckling-
en.

I detta kapitel skall vi alltså inledningsvis
beskriva de allmänna förutsättningarna för
mjölk- och mejerihushållningen i landet och
de krav på omlärande och omstållning som
bönderna i allmänhet ställdes inför. Därefter
skall vi se på den informationsverksamhet
som bedrevs, fråmst under perioden 1860-
90 och hur mejeriutvecklingen gestaltad€
sig i några representativa delar av landet. I
kapitles senare del kommer situarionen arr
belpas med hjiilp av de siffror som finns från
1890 och vad den fortsarta utvecklingen
fram till 1930-talet innebar.

De näringspolitiska utgångs-
Punkterna

"M4erihanteringms upps ing...
Uruln de båd,a smaste årtiondma har i vårt lnnd
en Litlig och fruktbärand,e verksamhel utuecklat
sig l)å njölhhant"nngpns ofi nelnintiringeu on-
råd.e. Runt om i landet ha a mej(.ricr u?psLått,
och njdlkens förädling till smör oth ost har tach
rar? uPplinaaadpt o d?t al nn alln(inna an
7rändandet a! n)a redshap och maskine.r och ett
,tttra tidsenLi.gl ordnand,e at hanrfuln mctl mejeri-
produhteL fåu ett så starkt uppsLing, au Swrige
på detta områdc numera mtd Jramgång kan Mltla
mzd sin granne, DanmalÄ. " (Ny illustrerad tid-
ning, 1891)

"... Ftheningflerhsamhetms f;rtjdnst
H?tr som på andra områden är del associationens

- Jiieningsverksamhams - krafr som utverkat det
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mesla. Uad den enshilde, mintlre jordbrukaren och
latlugrinlsägaren ithe kunna åstadkomma, det
har bli l nöjligt genom samnanslutning an

lcra. " (Vårt Land, 1891)

Dessa båda citat ur Mjölkcentralens jubi-
leumsskrift 1955 belyser i koncentrat vad
som hånde - och så småningom skulle hända
- inom den svenska mjölkhushållningen
och mejerihanteringen under årtiondena
nårmast före och efter sekelskiftet., Efter-
som utvecklingen i Danmark tidigare be-
skrivits kunde det vara frestande att tro att
förloppet blev detsamma i Sverige. Ifråga
om förbåttrade metoder och utvecklade tek-
niska hjälpmedel stämmer det också. På det
mejeritekniska området låg Sverige förmod-
ligen inte alls efter Danmark åven om man
- på grund av Danmarks mer än tioåriga
försprång - inhåmtade djupare kunskaper
och sakkunniga personer därifrån som kun-
de bistå i det praktiska arbetet. Når det gäll-
de t.ex. den senare beskrivna Swartzska is-
metoden åkte danskar liksom holsteinare
och andra på 1860-talet rill och med på stu-
diebesök till Sverige för att studera den då
nya svenska metoden.

Rådgivnings- och skolningsverksamheter-
na uppmuntrades också nu mer eftertryck-
ligt av Lantbruksakademien och hushåll-
ningssällskapen, somju hade till uppgift 'i?rt

främj a, uppnuntra och led.a lantbruksniiringar-
nas utaechling". Rådgivningsverksamheten
hade gamla förebilder och traditioner:
Redan på 1840-talet började man erbjuda
sakkunnig hjålp från inflyttade mejerikun-
niga personer. Den första som åkte runt i
landet och undervisade om mjölkhantering
och ostberedning r en inflyrrad schweizis-
ka, fru A. Schucanni. Hon erbjöd själv Lant-
bruksakademien sina tjånster, vilken 1849
genom rundskrivelse vidarebefordrade er-
bjudandet till samtliga hushållningssällskap.
Från denna tidpunkt hann hon under någ-
ra mycket verksamma år ( 1849-51) besöka
flertalet sällskapsområden i landet och lära
ut sina färdigheter fråmst i ostberedning.
Dessa hade hon inhåmtat i sin ungdom i
hemlandet 30 år tidigare.3 Hon följdes av ett
flertal holsteinare och danskar, som lärde



svenskarna mj ölkhantering och mejerisköt-
sel. Denna konsultations- och rådgil'nings-
verksamhet utökades allt från 1850- och 60-

talen med två statskonsulenter och hade
fram till 1887-88 utvecklat sig till att egna
mejerikonsulenter eller motsvarande fanns
i 18 lån medan 4 hade länsmejerskor; de

senare var Hallands, Gävleborgs, Västernorr-
lands och Våsterbottens län.a De län som då
saknade någon motsvarande befattnings-
havare var således Uppsala, Kalmar norra,
Göteborgs- och Bohus, Alvsborgs södra och
norra samt Norrbottens.

Det andra citatet ovan ger däremot en
alldeles för glättad och !?cker besk-rivning av

det verkliga förhållandet når det gäller för-
eningsverksamheten. I själva verket hade
bildander av andelsmejerier knappt mer än

börjat vid denna tidpunkt, d.vs. 1890-talets
börian. Enligt befintlig statistik var antalet
andelsmejerier I890 endast ett 70-tal av ett
totalantal på ca 1560.5 I det följande skall ett
försök göras att med hjålp av det studerade
materialet från hushållningssällskap, tid-
skrifter, jubileumsskrifter och centrala in-
stanser såsom Lantbruksakademien m.fl. ge

en bild av hur den n1a mejeritekniken och
andelsiddn slog rot bland svenska bönder.
Som bakgrund härtill skall vi dock litet när-

mare studera de gmndlåggande förhållande-
na i näringen, de allmänna ekonomiska och
tekniska förutsätmingarna samt- inte minst

- de kunskapsmässiga och psykologiska fakto
rerna bland yrkesutövarna i det vidstråckta
och glesbefolkade landet för att få en någor-
lunda realistisk föreställning om andelsid6ns
chanser att "gå hem". Alla siffror och aldrig så

mycket statistik såger dock inte mer ån netto-
resultatet av processen - när den väl har in-
triiffat. Med en fylligare beskrivning kan man
förhoppningsvis få en mer realistisk upp-
fattning om utgångspunkterna för och hur
information, innovationsspridning och kun-
skapsbildning om mjölk- och mejerihan-
teringen försiggåtr och dårmed också vilka
svårigheter det fanns att övewinna i sprid-
nings- och innolationsProcessen

Det skall dock sågas att förloppet är kom-
plext, materialet är omfattande och svår-

överskådligt och dessutom ånnu i stort sett
osfuktur€rat. Det föreliggande är en ansats

och exemplifiering från mjölk- och mejeri-
området, som om nu intresse överhuvud
taget i dag föreligger, må fullföljas och ut-
vidgas genom mer djupgående studier av

såväl centralt som framför allt av - förhopp-
ningsvis ännu befintligt - lokalt och region-
alt material.

Mjölk- och mejerihanteringens
förutsättningar
Vi skall således inledningsvis se litet närma-
re på den allmånna näringsmässiga utveck-
ling i vilken de nya produktionsmetoderna
och dårmed id6n om andelsverksamhet så

småningom skulle tillåmpas och medföra
rationalisering och bättre lönsamhet. Först
som sist kan konstateras att de svenska bön-
derna - lika liret som sina danska kollegor -
startade mejerier och blev kooperatörer av

ideologiska skäI. Detvar, när insikten härom
efter hand uppenbarade sig, för att effektiva-
re lösa tekniska och ekonomiska problem
som id6n om samverkan togs i anspråk. Och
detta naturligtvis för att den möjliggiorde
bättre lösningar för ett större antal bönder
än som eljest var tillgängliga.

I stort inverkande faktorer var de allmån-
na framstegen inomjordbruket och de så

småningom båttre kunskaperna om både
växtodlingens och djurhanteringens förut-
sättningar. När vissa bönder efterhand upp-
täckte - vilket man efter långre eller kortare
tider eller egna försök naturligtvis kunde
göra rent erfarenhetsmåssigt - att det var
fördelaktigt att använda en del av åkerarea-
len för klöver- och timotejodling till kofoder
i sället för att framhårda med den ensidiga
spannmålsodlingen, var ett b€tydande steg
rager. Det rent prakriska föredömet - somju
var en av uppgifterna för de från början få-

taliga ledamöterna i hushållningss2illskapen

- skulle ju också vara ett av de viktigaste
medlen för att förmedla kunskap och så

småningom ö\'ertyga de tveksamma. Hur
denna del av processen fungerade saknas

det mer eller mindre genomgående konkre-
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ta belågg för. Från olika håll i landet uppges
det exempelvis med visst pessimistiskt tonfall
ztt "Hängiaenheten f)r allt sorn instämmn med
gamla oanor ... iir råd,ande ... allt nrtt ... mötes
t:".d ouilja"" ... "Hcnegårtlarnas exinpel rykcs
iche uerka det ringastz ,,."i

lo 
d, no dljn g 

9 
c h förb äura d, u tfo d,r ing

Den avgörande svagheten för i stort seta heh
lander (med undanlag lör de pä många håll
välskörta herrgårdsbåsär r ningarna i"södra
och mellersla Sverige) när de1 gällde djur_
nanteflngen var den nororiska stältutfod_
ringen av korna. Den var en gammal och
svärutrotad tradirion som hängde med
länge under I800-taler:ju längre norrut och
ju längre in i skogs- och glesbygderna under
desro längre tid. I en berätrelie från Värm_
land 1848 anges att utfodringen av korna i
norra Klarälvsdalen vintertid bestod av
Iöljande; Iiknande besLrivningar finns från
flera landsändar:

'K1.6 t.n. gifu^ ia nönha dåtigt rythö: ht. s
l. n. \otpo på t?nnora orh hti,tgödvt: hl. l2 n1r-
hö blan.ladt npd komhaln: kt."5 pn. åtn ntriö.
Endatt haukorJå ängshö, komhatn och tr4',,s

Men även i de södra delarna av landet var
förhållandena från äldre tider allmånt dåli_
ga bland bönder i allmänhet. Riksdagen
beslöl 1844, som tidigare beskrivits, au stas_
maklerna skulle srödja import av avelsdjur
och upprätrander av s.k. sia mh ollä nderier-
d.v.s. gårdar där man höll både kor och
gurar av god ras för förbärfing av bvgdernas
Kr€atursstammar Ett belvsande exempel på
trögheten och de allmånna förutsåttningår_
na kan anföras; I Xr"istianstads län arbetade
en kommitri inom sällskaper från lg63 till
1872 med denna fråga utan alr man ftckre
sig Lunna använda et I anslag på I 0 000 kr på
ett törsvarbart särr, Sistnämnda år Iämnades
pengarna tillbaka då man för långe sedan
funnit att den allmånt rådande föi knuppu
utfodringen var det svåraste hindret föi ån
god nötkreatursskötsel. Kommitt6n konsta_
terade arr "undcr nuuarandefirhåIIandcn aIla
penninganslagf)r inhöp au ovekdjur nåte an_
ses bmthastade."e
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Detta lar nu dock en alldeles för pessimis_
tisk slutsats. Det fanns både enskilda före_
gångsmän och hushållningssällslap som
under r.ex. l8b0-raler kunde visa på fåktiska
framsteg. Utvecklingen och erfarenheterna
Iedde också rill. i varje tall bland de mer
tramsregsvänliga i de bättre jordbruksbygd_
.r.11. ,1, en bärtre urfodring gav urslag i
mjölLavkasrn ingen och därmå i ekonomin
i kreatursskötseln. Men då blev det med ens
så mycket viktigare både att anvånda tillräck_
ligt goda djur och att rätt kunna ta hand om
och framsuilla de rätta och goda produkter-
na av mjölken. Det förelåg alltså ett stort
y:TT-. för förbärrringar inom mjölkhus_
hällningen. Aven ide södra landsdeiarna var
normalavkastningen vid 1900_talets bödan
end:sr omkring 700 liter mjölk per ko åch
år. Olika sakkunniga lramhöll också under
läng rid arr det var mycket lätrare atr lör_
dubbla avkasrningen från ladugården än
från åkern där skördarna på grund ar en_
srdrghet och utarmning !?r i a\,ragande; den_
na sanning har som bekanr gällt och bekräf_
tats långr fram i riden. o Dirsamma gällde
den ytterligare förstärkning av utfodringen
som kunde uppnås genom dllskorr av kraft_
fodermedel. Men detta kommer in i bilden
först på ett något senare stadium.

Modcrn a. kom mu n ikat ioner - ftircintlrafupnsrelatron0
Vad som efter hand under lg00_talet på_
verkade.övergången till en allt större djur_
produkrion var de redan anrydda föränåra_
de prisrelationerna mellan spannmål och
animalier. Vad vi då ralar om äi cle mer lång_
siktiga pris- och produktionsföråndringamå;
vad som sedan läggs uranpå dessa är de mer
kornikriga konj un kt u rsvängn ingarna som
naturligMs påskyndar eller fördrojer förlop_
pet. Enligt Nanneson skedde ockiå utveci_
lingen^etappvis och i olika omgångar De
första åren med gynnsamr prisläge för Iadu_
gärdsprodukter och kreatur inr råffade srrax
före och efter 1840. Detta stimulerade fram_
för alll i Sydsverige anskaffning ar bärtre
lvelsdjur, en öLning av krea rurisram men,
förbåttrad urfodring och därmed en ökad



mjölkproduktion och mejerihantering,
framför allt på de större gårdarna. Eljest r
det vanliga felet att man i regel höll alldeles
för många kor för att kunna utfodra dem på
etl rikrigr säll. Det enda skäl Iör denna irra-
tionella ordning, som levde kvar med en
sådan envishet och som framgår över allt i
materialet från landets olika delar, ,ir G. Lili-
hagens tes att de många korna hölls för att
man dårmed trodde sig få mer gödsel, i vis-

sa landsdelar också för att man ville utnyttja
de goda sommarbetena så vål som möjligt.tr

Även under 1860- och 7O-talen steg kött-
priserna och avsättningen av levande djur
till England, vilket en tid stimulerade till
import av kordlomsraser för att få djur med
båttre köttansättning. I rapporterna från
sållskapen talas emellertid vid slutet av 1860-

talet om "betrlch och förlatnning i jordbruket",

dels på grund av några svåra missväxtår men
även genom att kommunalskatterna och
fattigr.arden började bli betungande och att
emigrationen började sätta sina spår och
uppmårksammas. Tioårsperioden 1870-80
var dock enligt Nanneson den gynnsammas-
te under hela 1800-talet med höga priser på
både spannmål och animalier. Med Nanne-
sons beskrir.ning förbyts detta dock snabbt i
sin motsats. Efter det "gyllene årtiondet"
kom på 1880-talet reaktionen. En hastig
nedgång i spannmålspriserna gjorde lant-
brukets stållning ytterligt bekymmersam.
Hårtill kom starkt fallande priser på kött,
sårskilt under senare delen av 1880-talet.t'
Orsakerna var framför allt den import av

spannmål lrån transoceana länder som möi-
liggjordes genom ångfartygens och järn-
vågarnas genombrott på transportområdet.
Nanneson visar hur det i samband med den-
na kris skedde en föriindring i prisförhållan-
det mellan spannmål och smör så att den
sistnåmnda produkten står i ett allt gynn-
sammare läge .jämfört med spannmålen.
Prisförskjutningen betydde en hel revolu-
tion i lanthushållningens ekonomi. Lantbru-
kets ekonomiska tyngdpunkt flyttades in i
ladugården. Nanneson citerar landshöv-
dingeåmbetets i Malmöhus lån femårsberät-
telse för åren 7876-80: "Mejeria har nu sam-

ma berydeke som siid,esmagasinet fön; smörlniset

samma betydehe som spannmåkprisana ftin " t3

Vid slutet av 1870-talet började också kyl-
tekniken att tillåmpas på transportområdet,
vilket möjliggjorde transport både ar smör.
kött och fläsk över större avstånd. Samtidigt
började köpkraften i de tidigast industriali-
serade länderna, främst England, att stiga
och skapa ökad efterfrågan på livsmedel av

högre kvalitet och förådlingsgrad. Detta lar
de yttre betingelserna och deras föråndring
på vilken danskarna reagerade med påfal-
lande snabbhet och konsekvens; handlings-
kraft är som bekant oftast avgörande för nåir

och hur en effektiv omläggning av produk-
donsinriktning och produktionsteknik in-
träffar. Dagens och de senaste årtiondenas
situation är inte helt olik den som gållde vid
denna tidpunkt. Spannmålskrisen under
1880-talet var den första "moderna" jord-
brukskrisen som skulle följas av fler.

Aael och bättre d,junnaterial
Mycket tidigt under denna utvecklingspro-
cess var man på många håll i landet också
medveten om de inhemska kreatursrasernas
bristande produktionskapacitet. G. Lilj-
hagen beskriver och citerar vad Östergöt-
lands läns hushållningssällskap anförde i sin
berättelse från 1836, sedan man till ett par
större gårdar i lånet importerat alpboskap:
"Pd Herrstiter och Ad,elsnlis beundlar man d,e

Jagra d,jmm ui.lka ynas som ett annqt sliihte mot

d.e utsaultna pJgmöer som fllla Bond,ens Lad'u-

gård. och på marhnadema firete en gawha jtin-
merlig exposition. " 1a

Sedan långe tillåmpade man import av

utländska raser och korsningsavel för att
förbättra det inhemska djurbeståndet. I
kapitel \{I skildras framvåxten av de på de
olika djurslagen inriktade produktionsför-
eningarna, vilka tillsammans med de stadiga
insatserna av annan art utgjorde grunden
för hela den följande utvecklingen. Den
första stora statliga insatsen var inrättandet
i olika landsdelar av " stamholkinderierna",
vilket skedde vid 1840-talets mitt. Långre
fram resulterade arbetet på avelsområdet i
den senare behan dlade allmiinna nötboskaps-
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prernieringm enl\gt ett sysrem som 1881 pre-
senterades av den kunnige och framgångs-
rike skaraborgaren S. Flach på prinshaga
och Okull. Ur derra sysrematirlt bedrivna
avelsarbete utvecklas efter hand de olika bo-
skapsraserna, stambokföringen för dessa
samt slutligen också avelsföreningarna, vil-
ket närmare behandlas i kapitel VII. Mer
påtagliga insatser för att förbåtrra aveln kom
dock först 30-40 år senare i norra ån i söd-
ra och mellersta Sverige.

Lantbruksmötena hade i detta samman-
hang, som redan beskrivits, en sbr betydelse.
Dår kunde de n1a kunskaperna, framstegen
och resultaten av deras tillämpningar visas
upp. Genom prernier, medaljer, diplom och
senare frisedlar kunde offentlig belöning
och uppmårksamhet ges åt goda arbetsinsat-
ser.15 I Skånelånen var arbetet så framgångs-
rikt au man omkring sekelskifter 1900 böda-
de anordna avelsdjursauktioner. Därifrån
såldes sedan många djur titl landets övriga
delar och t.o.m, export av avelsdjur före-
kom.

Utuer.k I a d wjrri I eh n ih, n)a m (jcri ryper
o(h Joretagslonn?r.
Utanför Norden var rnjölkhushållning och
mejerihantering bättre utvecklade på be-
tydligt tidigare stadium i olika lånder i Euro-
pa. Om lånder som Schweiz, Holland och
Schlesvig-Holstein var framstående i att ta
vara på mjölken och bereda ost och smör så
var England det land som hade kommit
långst ifråga om djuraveln. Når stamhollån-
derierna vid mirten av 1840-talet skulle in-
råttas förordades också från Lantbruksaka-
demiens sida import av engelska avelsdjur
Under 1830- och 4O-talen blev också influen-
sen från Schlesvig-Holsrein iFråga om meje-
ridriften påraglig iSverige Iiksom senare i
ånnu högre grad från det närliggande Dan-
mark.

Mejerihanteringen bö{ade därmed ock-
så blomstra på större gårdar i Sydsverige,
därav benämningen hengårdsmejerier vllka
var de första mer utvecklade driftsformerna
i Sverige. Dessa var till skillnad från de sena-
re andelsmejerierna en renodlat gårdsbun-
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den företagsform i likhet med produktions-
föreningarna. som också rar primära genom
sin direktanknytning till gårdarna. Företags-
formen kunde dock tillåmpas endast på de
större gårdarna eftersom det kråvdes en viss
kvantitet mjölk för etr gott resultat. Enligt
uppgifter sammanstållda av SCB 1913 an-
lades "det första" gårdsmejeriet vid Dege-
bergs gård i Skaraborgs lån 1832 av E. Non-
nen.'6 Det följdes av Bergkvara i Kronoberg
från 1840 samr Herstaberg i östergötland
och Aranäs mejeri 1842, det senare belåget
iJönköpings län.r? Uppgilter iandra sam-
manhang anger dock att utvecklad mejeri-
verksamhet örekom vid stora gårdar i Skåne
m.fl. landskap långt tidigare.t3

En av de grundläggande fö rursärrn ingar-
na för en föreragsekonom is kt försr,arbar och
lönsam mejeridrift var givetvis en tillr.ricklig
och över året någorlundajämn tillgång på
mjölkrårara. Denna förutsårrning var direkr
för handen på de större herrgårdarna, som
i t.ex. Skåne såvil som i andra landskap efter
hand började omfatta både 100 och 200 kor,
i enstaka fall ånnu fler. Det kom dock att
dröja länge innan de mindrejordbrukarna
och andra hade insett att man kunde skapa
motsvarande förutsåttningar i form av pro-
duktionsunderlag genom att sammanföra
de många små mjölkmängderna från bond-
gårdarna; att lära känna och ta samarbets-
id6n i anspråk för att åstadkomma ert av-
görande utvecklingssteg. Så länge transpor-
terna måste ske med håst, d.vs. fram mot
1920-talet, var rä,jongen för ett mejeri också
tämligen begränsad; problemen började bli
påtagliga så snarr avsrånder rill mejerier rar
mer ån en mil. Man hade dock ganska olika
mått för vad som kunde anses som rimlig
arbetsräjong för ett mejeri; östgötar och skå-
ningar ansåg ibland att den endast kunde
röra sig om 1/4 mil, andra bl.a. Liljhagen
talade om en till två mils avstind för mjölk-
transporten, särskilt omkring storstäderna.
Sjähfallet kom både slrrsätter och hantering-
en att viixla olika landsändar emellan, efter-
som förutsåttningarna i form av avstånd,
vågar m.m. var så olika i Norrland och gles-
bygderna jämfört med Sydsverige.



A1)en i &teige tillämpade
nvn 1)id \löne gård.ar
undel l8001alets Jönta
lm ln a d,en lto lläntls ka
b unkrneto d en uid. gröd dens
t ill! erat agande ; b unh arna
ttar ursprungligen aa ler
gods. De Iick stå i 18-21
timnzar i .sual ujölhkam
m.are, tatafler grärklen au-
s hummad?g Bi lden tisar
e n ur.rprunglig ho I ki n d.s h
mjölhhatnmarc.

I bijdan a l85jJalet hom
majoren PU. Gussnnder

.lrån Cåvleborgs kin metl
en fiirbätn arl ursion i form
at bunkar ot bleckplåt f6r-
tedda med a tappnings-
hran, ailket i hög grad
und?rlättad? arhct?t

Den mejeriteknik som tidigasr infördes
var den holsteinska" hunhmetoden". MiöIken
silades upp i stora flata bunkar av trä, kop-
par eller lergods. För den rätta hanteringen
kråvdes särskilda ijorden nedsånkta mjölk-
källare där temperaturen kunde hållas låg
ochjåmn. Efter ett antal timmar avskumma-
des grädden och gick till kärning. Denna
utfördes sedan..gammalt för hand i s.k. stöt-
kärnor av trä. Aven den mer specialiserade
mejerihanteringen var alltså länge rent
hantverksmåssig. På 1870-talet bölade dock
smörältningsmaskiner m.fl . hjälpmedel att
komma i bruk för smörets bearbetning efter
hand också drivna av håstvandringar.rlr

I början av 1850-talet uwecklade majoren
P U. Gussander från Gåvleborgs län en vari-
ant av bunkmetoden. Denna motiverades
bl.a. av att han ville undriLa an)äggningen ar
den dyrbara mjölkkällaren. Mjölken upp-
hålldes dårför i stället vid en högre tempera-
tur i avlånga och grunda bunkar av förtent
plåt. Tekniskt var denna hantering enklare
genom att Gussanders bunkar var försedda
med avtappningskran för skummjölken, var-
vid grädden stannade kt'ar och dårefter kun-
de hopsamlas. Svagheten var svårigheten att
undvika att mjölken surnade vid den högre
temperaturen. Mdor Gussander reste runt i
landet och undervisade om och demonstre-
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rade sin metod och sålde dessutom sina
mjölktärl under hela 1850- och in på 1860-
talet.r0 Han var därmed den mest påtagliga
"spridningsfaktorn lör sin egen innovation
- de förbåttrade mjölkbunkarna.'r

I början av sismåmnda årtionde hade en
annan aktiv storlantbrukare, godsägaren
och grosshandlaren J. G. Swartz, bosatt i
Ostergötland, utvecklat en ny metod för
mjölkens hantering, vilken den närmaste
tiden skulle visa sig mycket betydelsefull för
mejeriproduktionens tekniska, kralitets- och
företagsmässiga utveckling. Det lzr den s.k.
ismetoden som gick ut på att med hjälp av is
och vatten i såar och en ny form av höga och
avlångt cylindriska eller runda kärl snabbt
kyla ner mjölken till 2-4 grader Celsius.
Detta visade sig vara en viktig lörutsärrning
för en sund hantering av mjölken och där-
med en god kvalitet på varorna, framför allt
smöret. Då bunkmetoden krävde stort ut-
rymme, många kärl och allmånt sett var svår

Tio år e,fter Gussander hade godstigaren och affärs-
mannenJ.G. Swartz Jrån Ostergötland tagtt ftam sin
'ismetod,fih gtäddsdttni,ngen. Denna i.nnebar ett stort
steg framåt i mejerihanteringen genom att mjölhen
snabbt kundc kllas ned, till ca 2-4 grad,er Celsius i d,e

d,jupa rehtanguliira/ q lintliska htirlen, placerad,e i en
så, med atten och i.s enli.gt bil,Ien.
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och arbetskrävande, behövdes för ismeto-
den endast bråkdelen av utryrlme och inte
heller några dyrbara byggnader. För att ta
hand om mjölken krävdes enligt upphovs-
mannen "inga införshrivna holsteinare"; d.ock
anlitades under dessa årtionden som nåmnts
många sådana liksom kunniga danskar,
eftersom mejeriskötseln krävde en hel del
andra kunskaper för att bli rätt utförd.
Swartz hävdade också att ären den minsta
ladugårds- eller mejeriägare kunde anskaffa
det antal flaskor eller kannor av förtent
bleckplåt som mjölkmångden krävde, bygga
den vattenså eller -behållare som erfordra-
des samt anskaffa vatten och is för ända-
målet.2'

Dessa tekriska förenklingar - innovario-
ner - inom mjölkhanteringen varviktiga för
den nu uppblomstrande meje rinä ringe n.
H a"rgårrls- eller gård,smej eriem a ökacJ.e snabbt
i antal och hade under 1860-talet sin glans-
period. Från detta årtionde börjar emeller-
t]d, äyelf uwhöpsmejerier attarLläggas och meje-

ribolag att bildas. Under 1870-talet kommer
ett antal stora bolagsmejerier till stånd i Mel-
lansverige och kring Stockholm, vilka drevs
av mer affärsmässigt inriktade entrepre-
nörer. Bolagsmejerierna behövde inköpa
mjölk från vidstråckta områden för att kun-
na tillgodose sina produktionsbehov och
avsåttningsmarknader, särskilt i och kring
storstäderna. De skulle dock ännu för lång
tid endast utgöra undantag från den bland
både experter och lantbrukare gängse upp-
fattningen att mejeriverksamhet med nöd-
vändighet måste vara en lokalt förankrad
verksamhet. Under lång tid drevs i sådana
områden ett system med uppsamlings- och
avskumningsstationer, från vilka sedan en-
dast grädden transporterades till konsum-
tions- eller tillverkningsorten och kårnades,
varvid de nyanlagdajårnvågarna på många
håll spelade en riLtig roll. Dessa mejerier
drevs som ren aff,ärsrörelse av mejerister och
andra mjölk- och mejerikunniga med entre-
prenörsförmåga. I jubileumsberättelsen från
Västmanlands låns hushållningssällskap
karakteriseras de som "rena spekulations-
afftirer".



JoHAN IANNI) Gusrar Swexrz (1819-f885)
var affärsmar och.jordbrukare på den
kända Hofgården i Ostergötland där hans
faderJohn Swaru tidigare bedrev etr fram-
stående .jordbruk. (Denne inrätrade rid
gården det omtalade "Sparkasse- och be-
löningssystem' som en tjd rekommendera-
des föi lartigrdrden.l År 1867 ör.errog.f. G.
Swartz gården och fortsarte dår faderns in-
satser. Han przkriserade särskilr förbärrrad
boskapsskösel. förordade en effekrivare
mejerihantering genom distriksmejerier
och expon av slakrdjur och mejeriproduk-
ter, vilket han själv praktiserade med fram-
gång. 1863 uppfann han sir' ismetod., sam
kom att starkt föfbättra mejerihanteringen
fram till atl Cusraf de Larals separator på
1880-alet slog igenom. S. arbeiade också
för ökad sockerbetsodling och lade större
delen av egendomen under sådan. Han
eagagerade sig också i det nyinrättade Vad-
stena sockerbruk, som emellertid gick om-
kull och orsakade S. svåra förluster. Han
måsre dårför 187? sålja Hofgården till en
dansk godsågare. S, vjr ledamot av förvalt-
ningsutskotter i lånets hushållningssäll-

Många s törre j ordbrukare och herrgårdar
med mejeridrift baserad på den egna pro-
duktionen fann det också lönande att ta
emot mjölk från omkringboende, framför
allt mindre gårdar; man utnytuade helt
enkelt den befi ntliga produktionsapparaten
för en större mjölkmängd och fick dårmed
en mer ekonomisk drift. Därav uppkom
kombinationen grinls- och uppktipsmej erie6 wlka
en lång tid framöver redovisades som en
sårskild företagsf()rm i den mejeristatistik
som sammanstäl1des. Statistikinsamlingen
5rarlade5 ur5prungligen iÖsrergörland ar G.
Liljhagen och omhänderhades sedan under
lång tid ar honom i egenskap av statens in-
struktör i mejerihushållning. Han insamlade
uppgifterna på frivillig gmnd med hjålp av
hushållningssållskapen. Redan på 1850-talet
uttalades från någor håll att "tillfirlitlig lant-
bruhsstatistik hör till hategorien fronma ijnsh-
ningar" och d,et gällde under lång tid - men

skap, var dess vice ordförande 1873-79 och
licl 1872 sällskapes guldmedalj. Han blev
också 1872 hedersledamot av Lantbruks-
akademien och ledamor av Vetenskaps-
akademien 1874. lSvenska Mån och Kvin-
nor. Biografisk Uppslagsbok band 7, s.
359). Foto: E Södergren, repro J. Lund/
KB, å

ej för Liljhagen som med storartad envishet
införskaffade silfrorna. Den första statistiska
sammanstållningen över mejerisektorn för
hela riket kom år 1890 och uppgifterna of-
fentliggjordes sedan varr femte år i Medde-
landen från Lantbruksstyrelsen fram till
1913. Detta år övertog Statisriska Central-
byrån (i samråd med Lantbruksstyrelsen)
sammanställning och publicering av uppgif-
terna i SCBs serie "Mejerihantering" inom
ramen för Sveriges olficiella statistik, SOS.!:r
Skillnaden mot tidigare var att r-rppgifrsläm-
nandet gjordes obligatoriskt för alla mejeri-
idkare med \ålp av lagregler samt att siffror-
na fick en mer ofliciell bearbetnins och
prägel.

Settarr orn och andelsnxejeriet - oslaglar
kombination
Dcn mest avgörande telniska inno\atilrnen
var dock G. de Lavals separator som ll:'öjlig-
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Unechlingen på mejniområrlet gick dock fort uid. den-
na tid,. Mot slutet a7, l87(Italet kom d,et sunska upp-

finnargeniet G. de Latal med sin ffusta separator.
Bild,en aisar hand,separatorn, den ,ar d.å försed.d. med,

dln s. h. alfa insatsen, som aid, mitten aa 1880-t.Llet
inhöptes av rysken Bechtholdtheim.

gjorde kontinuerlig maskinell avskumning
av grådden med hjålp av centrifugalkraften
och skillnaden i specifik vikt hos fettet och
mjölkens öwiga beståndsdelar. Han konstru-
erade den första maskinen 7877-78, och
kunde några år in på 1880-talet inköpa
patentet till den s.k. alfainsatsez av tysken
Bechtholdsheim, vilket förbättrade kon-
struktionen. Det försiggick under några år
en intensiv försökverksamhet både i Sverige
och utomlands med olika uppfrnnares för-
sök till separator- och centrifugkonstruktio-
ner. I Sverige fick separatorn allmån sprid-
ning från mitten av 1880-talet under namnet
Alfa-Lavals separator. Ungefår samtidigt
hade dansken L. E. Nielsen konstruerat en
centrifug som byggde på samma grundprin-
cip. Den tillverkades av Burmeister & Wains
fabriker i Köpenhamn och användes i stor
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utsträckning i Danmark. Alfa-Lavals separa-
tor med den nyss nämnda alfainsatsen visa-
de sig dock så småningom överlägsen och
kom att göra ett segertåg över helavårlden.2n
Ingen annan teknisk innovation i lantbruket
under denna period torde ha haft en lika
omvålvande betydelse för omvandlingen av
en enskild driftsgren i jordbruket från primi-
livt hantverl till en processindusLri ar stor-
format.

Företagsformen andclsme'jeriet kom alltsä
sist i uwecklingskedjan; i mer renodlad och
modern form hos oss först på 1880- och 90-
talen. Med de nyss nämnda tekniska fram-
stegen och andra förbättringar i arbetsmeto-
dik och mejeriapparatur övergår därmed
mejerihanteringen under 1880-talet från
hantverksmässig till industriell verksamhet.
Det kan också noteras att influensen från
Danmark betråffande företagsformen nu
var mycket påtaglig; dårifrån övertogs också
termerr &ndek som benåmning på verksam-
het som utfördes i samverkan.'5 Andelsmeje-
riet är enligt synsåttet i detta sammanhang
en sekundär agrar organisationslorm. som

bedriver sin rerksamheL efter kooperatira
grunder (men accessorishti förhållande till
det primära jordbruksföretaget).'6

Som närmare beskrivs senare kom ett par
av de tidigaste exemplen pä information i
Saerige om kooperutit mj ölkhanteringfrän Yirst.
manland och Ostergötland. I Västmanland,
som vid denna tid hade en nästan obefintlig
djurskötsel och mejerihantering, var intres-
set inom sållskapet dock både stort och
tidigt. I årsberättelsen för 1849 klagade för-
valtningsutskottet över sakernas tillstånd.
Man säger i samband med att man beråttar
om ett besök av fru Schucanni, vars speciali-
tet var ostframstållnil]gl. "Anmtirkningsutirt
och e fArsht beais på ladugård.sskötselns hgeruall
hiir i land.et iir att fru S.' enhla metod.er ... all-
miint bpkanlo iSrhueizlör 15 årsedan. ... tinnu
icke äro kända i Saerige, åtminstone ej i Vfutmqn-
ktnd.."Påföljande är går man från sållskapets
sida ut med aktiv information om mjölkens
behandling samt smör- och ostberedning,
vilket återspeglar det stora intresset.2T Det
skulle dock dröja till in på 1880-talet innan
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bildade han

t till Altie-

slrom men

man i Västmanland hade börjat bygga upp
en mejerihantering av större betydelse.

Når det gäller löretagsformerna och de
tekniska hjälpn.redlens praktiska betydelse
kan sägas att fiamför allt separatorn men
även andra maskiner möjliggiorde för såvål

herrgårds- som upplöprmejerier att ännu
under lång tid modernisera och utveckla
driften i tillräcklig utsträckning 1ör att hålla
andelsmejeriet stången; detta gåller i ännu
högre grad de stora bolagsmejerierna. De
privata mejerierna fungerade där förutsått-
ningarna affärsmåssigt var för handen; de

tog dock inget ansvar för upplysning och
"omskolning" av en massa bönder i peri-
ferierna, vilket i praktiken var detsamma
som att genomföra stora delar av den nöd-
vändiga informationen för att den agrara
revolutionen i denna del skulle bli verklighet.
De långsiktiga och grundläggande föränd-

ringarna och omställningarna avjordbruks-
drift, metoder, produktion och tzinkande hos

bönderna qjälva fick i stållet Lantbruksakade-
mien och hushållningssällskapen slita och
arbeta med under lång tid. Det var först når
de privata mejerierna på 1880-och 9o-talen
hade avslöjat sina brister - r'ilket senare be-

skrivs - som kombinationen andelsmejeri
och separator visade sig vara en oslagbar
lörning för iamverkan\iormen - ärcn i

mindre format.

Sammanfattningsvis - stora
omställningskrav på bonden
De beskrivna förändringarna år signihkativa
för den utveckling som startade i Sydsverige
under 1840- men tog fart under 185o-talet
och som understöddes med Lantbruksaka-
demiens och hushållningssällskapens alla

bolaget Separat(
blten de Lat'al I
till anvåndning

namn-
också

ratorn. Gustaf de Laval r,ar en uppfinnare
och teknish innovatör med få motsvarig-
heter i vårt land men var också i ståndigt
behov av pengar för utrecklingen av sina
uppfinningar. När han på 1890- talel elterupplinningar.\är han på 1890: taler elter
invalet i både Vetenslaps- och Lantbruks-
akademierna stod på höjden av sin beröm-
melse hade han skulder på 10 miljoner kr
och vat nära ruinens trtant. Genom bl.a.
inköpet av palenrer på alfa-insatcen avinköpet av pa.tentet På alfa-insatsen av
tysken von Bechtoldsheim tryggades dock
företågets existens och vd:'<te ut till ett
världsföretag. U ppfi nningen av hand"ePa-
ratorn blev en värdelull lomplcttering av
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tillgångliga medel: En medveten stråvan
mot att få svenska bönder att överge den
ensidiga spannmålsodlingen och i stållet
hålla kreatur och producera mjölk och som
grund för detta odla foderväxter och rot-
frukter i stället för spannmålsgrödor som
endast utarmade jorden. För de norra
delarna av landet kom denna förkunnelse
och insikt efter hand att bli ännu mer på-
taglig: Ekonomi påjordbruket i de norra
landsdelarna kunde på grund av naturförut-
sättningarna åstadkommas endast genom
mjölk- och animalieproduktion. Eftersom
tillförsel av gödselmedel, som kunde kom-
pensera näringsbordörseln, saknades under
den åldre epoken, blev spannmålsodlingen
i längden förödande för bördigheten hos
jorden; i Norrland frös dessutom vårsådden
ofta bort.

Hela denna process omfattar egentligen
en förvandling av "normalbondens" hela
inställning till och hantering av sin Fkesut-
öning. Den kråvde att bonden skulle l2imna
den förjordbruksmarken så utarmande en-
sidiga spannmålsodlingen och lågga upp
ändamålsenliga växtfö!der med omväxlan-
de spannmål, fodervall, tråda, rotfrukter
och eventuellt passande specialgrödor i
stället för ensädes- eller tvåsädessystem och
flerårig spannmålsodling på samma åkrar.
Vidare måste bonden lämna svältutfodring-
en av nötkreaturen bakom sig och se odling
av foder för djuren i ladugården (inte bara
för hästarna) som ekonomiskt och produk-
tionsmässigt motiverat. Det innebar i prak-
tiken att den enskilde bonden fick börja prö
va sig fram med odling av klöver och timotej
eller andra gråsslag och se vilken effekt detta
hade både på åkern och i fråga om mjölkut-
byte och efter hand ekonomi. Det innebar
också att man måste tillvarata och tillföra
kreatursgödseln till åkern i stiilletför att spri-
da den på ett ofruktbart sått ute i skogarna
genom kreaturens fria betesgång. Både den
naturliga gödseln efter djuren och de inköp-
ta gödselmedel, som nu började tillhanda-
hållas på marknaden, representerade ett
värde som det var oförlåtligr att ignorera
eller låta bli att använda. Och når man hade
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funnit baljvåxternas unika förmåga att ut-
vinna och samla kvävet ijorden blev dessa
också - framför allt i mellansvenska land-
skap - ett naturligt inslag i vaixtföljden.

Det säger sig självt att en sådan omlägg-
ning och tillåmpning av de nya odlingsmäs-
siga kunskaperna, som lantbruksforskarna
nu tog fram och odlingsförsöken visade,
skulle ta lång tid att genomföra i ett gles-
befolkat land som Sverige. Det var särskilt
tyskama A. Thaer och-f. von Liebig som blev
de ledande inom de naturvetenskapliga dis-
ciplinerna och undewisningen med inrikt-
ning på jordbruket. Från dessa spreds i
Sverige liksom i övriga europeiska lånder de
nya kunskaperna framför allt om markens
egenskaper och likaså de kemiska och $'sio-
logiska förutsåtmingarna för växtodlingen.2s
Aven om dessa kunskaper inledningsvis till-
lämpades endast av de s.k. gentlemanna-
jordbrukarna och inre avbönderna i gemen
var det i den nya marknadssituationen nöd-
vändigt att - i stållet för brännvinsbränning
och en på sikt dåligt lönande spannmåls-
odling - på detta sätt flytta intresset till kor-
na och mjölkutbytet i ladugården.

Mejerihushållningens
utveckling 1850-90
Vi har redan angivit att mejeriverksamheter
började utvecklas från 18o0-talets första de-
cennier framför allt i landes sydligare delar.
Från början av den i rubriken ovan angivna
perioden går vi nu vidare i utvecklingen.
Från Malmöhus län rapporteras 1850 att
"stora mejerier tillhommet". Men framstegen
spreds också till större gårdar i flera av de
mellansvenska landskapen. År 1848 uppges
från Ostergötland att smör- och ostbered-
ningen ökar och 1854 att priserna på lant-
mannaprodukterna är höga; mejerihante-
ringen står dock högre i skogsbygderna än
på slätten; från Södermanland rapporteras
att "mejerier och 'aårdade holad,ugårdar' finns på
stöne egend.omar"; från Halland uppges "rzEe-

rier på f a sfillen i ltinet".Yästmanland rap-
porterar 1854 visserligen endast blygsam
mejeriskötsel men ocks^ att "m.ejffist rt;r kinet"



antagits, vilket indikerar stråvan mot en ut-
veckling till det bättre.'?e 1860-talet är som
nämnts i hög grad hargårdsmejeriem.asärtion-
de och det är då som svensk mejerihante-
ring får sin första blomstringsperiod. Men
den sker nåstan helt i de båst belågnajord-
bruksbygderna och på större gårdar i syd-
och Mellan-Sverige. Närmast skall vi se på
hur arbetsinsatserna och de nya företags-
och arbetsformerna gestaltade sig för att i ett
följande avsnitt något närmare studera in-
formationsr''erksamheten på mejeriområdet,

Från slutet av 1850- och början av 1860-
talet anvisar alltfler sållskap lån eller premi-
er till s.k. by-. socken- eller distriktsmejerier.
Dessa var då i regel enshild.a mejeriry d.e sorn
var tidigast ute med dessa stödformer syns
vara Skaraborgs och Södermanlands län.
Det existerade dock redan i början av den
angivna perioden stora skillnader mellan
olika delar av landet och dess skiftandejord-
bruks- och bebyggelsetyper Några lån eller
landsdelar även i södra och mellersta Sve-
rige förefaller ha dröjt långre med förnyelse-
insatsema ån andra. Det tog längre tid att nå
ut med nyheterna i vissa landsdelar, inte
bara till skogsbygder och avlägset belågna
glesbygder; mottagligheten var våxlande
och olika i olika landsdelar, förmodligen
beroende på bl.a. kynne och tradition.

Några exempel på Liljhagens karakteris-
tiker för dessa områden är talatrde'. "lad,u
gårdsshötsel och mejerihantering stod mlcket lågt"
(Uppsala) ; "mejerihanteringen obe\dlig, upp-

lödning au s[ular d?n huuudsahliga niirings-
grmen" {önköp\ng)i "utfodringm saagare för
uarje år" (Ktonoberg och Kalmar norra);
"boshapsshötseln på Gotland. högrt obetydlig,
ohunnighet i mejrihantrring"; "åherbruhet i uselt

skich, Potatisodling och brännsvinsbrtinning lTir
ordas " (Hallznd) ; "mej erihanteringen p,å. mych-

et låg ståndpunkt/föga utaechlad," (Göteborg
och Bohus och Alvsborgsområdena); "soqg

liga förhållanden röranrle ladugdrdsskötseln "
(Värmland); 'fire 1I70 ingen melerihantering
att tala om" (Kopparberg); "ingen egentlig
mejerihantering inom kinet föriin på I 88Gtakt"
(Västernorrland och Norrbotten). Trots att
man i flera av dessa län erbjöd premier eller

lånemöjligheter från sållskapens sida var
intresset för att utnytua dem nästan obefint-
ligt under 1860-talet och ånnu längre då
man i andra områden gjorde stora fram-
steg.so

Vid det allmänna lantbruksmötet 1858 är
frågan om tillverkningen av smör och ost
åmne för överlåggningarna, varvid statskon-
sulenten Hofman-Bang anför att det vore
"tinrlanålsenligt on Jlera smärre land,thushålla-
re sällade sig tillsammans för att bereda ost och

srzör'| Detta på grund av att man erhöll bätt-
re kvalitet genom att arbeta systematiskt i
större skala och med åndamålsenliga red-
skap.el Tanken fanns alltså uttalåd men för-
söken att stimulera fram by- eller distrikts-
mejerier hade dock i början ringa framgång
på de flesta håll i landet. Alrnu färre var för-
söken att åstadkomma sådana utifrån koope-
rativa utgångspunkter, vilket dock intrii-ffade
i några norrländska lån redan vid slutet av
1860-talet.

År 1860 uppger Lantbruksakademien att
de genom beslut ett par år ridigare nyinräF
tade mejeriskolorna startat på flera ställen i
landet. 1863 såger den statlige instruktören
A. Nathorst sammanfattningsvis, gållande
bl.a. Stockholms, Uppsala, Västmanlands,
Kronobergs, Kalmar norra, Vårnlands och
Orebro Iän, som ingick i hans arbesområde,
vtL "... hågen fir en ändamålsatligt ordnad ladu-
gårdsshtitsel nu (är) allmtint spridd,... Bynejeri-
ff ha inriitt&ts uti llere /rjn ... " 3' Detta år dock
når det gåller lån som Uppsala och skogs-
länen en klar överdrift och skönmålning.
Så hår långt framstår Södermanland som
ledande i Mellansverige såvål ifråga om herr-
gårds- som bymejerier av vilka sistnåmnda
det 1865 finns 10 stycken i detta län.

Fram till 1870 har dock praktiskt taget
alla lån redovisat olika slags åtgärder för att
stimulera mejerivrrksarzåe, och då mestadels i
form av enskild sådan, vilken under hela
denna tid var den dominerande.s3 Senare
avsnitt med siffror och hgurer kommer att
belpa andelsformens insteg och så småning-
om dominans i mjölkkwntitet räknat. Fram-
stållningen belyser i övrigt den långa tid som
åtgår redan för att sprida själva de grundläg-



gande tekniska kunskaperna om de nya
produktionsformerna och -metoderna till
landets olika delar. Som exponent ör Mellan-
Sveriges utvecklingsinriktade lån står Söder-
manland som klar motsats till Uppsala lån
som släpar eft er: I 865 noterar ma n pessimis-
tiskt från sistnämnda lån att "saårighetzr &tt
tillgodogiira njdthen innan mejericr blifua inriit-
ladz". Annu så sent som 1868 rapporteras att
"ladugård,sshötseln står på s&mne. (lÅ.ga) stånd-

punht".3a Det berodde dock på att man i
Uppland lade sina arbetsinsatser på växt-
odlingen med bl.a. hög arealar kasrning som
resultat samt för denna höll ett stort antal
hästar som förbrukade vallfodret. Växt-
odlingen dominerade också i Skåne och
Jåmtland med höga korntal som följd.35 Det
framsk).rntar också på olika håll i skrifterna
att man i goda slättbygder allmänr seu släpa-
de efter på flera håll i landet både når det
gållde nyheter och kompletterande verk-
samheter såsom binåringar, hemslöjd o.d.;
detta framgår tydligt av rapporterna under
1870-talets drive för att stimulera sådana
verksamheter I rikare bygder hade man tills
vidare "råd" att låta gamla system och me-
toder råda, att underlåta att göra förbätt-
ringar och avstå från an ta upp bisysslor.

Den tidigaste kooperativa
inforrnationen
Så här långt i framstållningen kan det vara
på sin plats att något närmare beskriva de
olika informationsaktiviteterna och deras
inriktning på det tidigaste stadiet. En påtag-
ligt fri ställning i informationsarberer intas
som redan konstaterats av de olika hushåll-
ningssällskapen liksom av de fristående tid-
skrifterna. Sållskapen q'cks ha haft full frihet
att återge artiklar och publicera sig i de mest
skiftande frågor, åven med kooperativ/ide-
ologisk inriktning. Man lånade också i stor
utsträckning artiklar och notiser från var-
andra eller från dagspressen. Artiklar i Lant-
bruksakademiens tidskrift återgavs ofta in
extenso i sällskapens tryck.36

Skåne kom allmånt sett att ligga i tåten
rent tekniskt ifråga om ökad djurhållning
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och tillvaratagandet av mjölken vid de allt-
fler herrgårdsmejerierna men så var inte
fallet ifråga om kooperativ information och
dito driftsformer I "Tidning för landthus-
hållning", som då var organ för Skånska
Hushållsföreningen, fanns i n:r 14:1856 en
anonym insåndare om de mindre jord-
brukarnas bristande mjölkhushållning.eT
Det vore önskvårt, ansåg författaren, dock
utan att på något sätt antyda någon ideo-
logisk/kooperativ innebörd: "att rymejerier
kom till stånd., till ailka de mindre jordbru,kame
lrunna liimna sin mjö|k". Låmpligaste såttet
vore "att mejerier anltiggas på åtshill\ga staillen,
så att ndgorlund,a centralt inom 2, 3 ii 4 byars
områden uppförfus ett mQeri och fiirsågs rned en
skich li g förestånd, are eller fiirestånd.ersha ".sB

Det verkar av detta och andra liknande
inslag som om det hos vissa personer fanns
ett medvetande om att behov av samarbete
förelåg men att sjålva grundiden för detta
ånnu på många håll saknades eller under-
trycktes. De tidigaste informarionsinslagen
med tveklöst kooperativ inriktning kommer
i stållet till uttryck i ett par mellansvenska
landskap, vilket givetvis beror på de hand-
lande personernas intresse och aktivitet. I
årgång 1 859 av Qvartalsskriftens första num-
mer publicerar Hushållningsssållskapet i
Västmanland en översättning av en schwei-
zisk skrift, tryckt i Bern 1859, om "Mjtilhhus-
hållningen och Ostbredningm på Alpema".3e k
1860 r-eproduceras samma text i handlingar-
na i Ostergötlands låns hushållningssåll-
skapet under rubriken "Om sochmmejnier".4
Benåmningarna by-, socken- och distrikts-
mejerier anvånds därefter ofta i diskussio-
nen men det är ibland osåkert vad man på
olika håll lägger in i dem; ibland syns de r.ara
låcknamn för "gemensamma" eller koopera-
tiva verksamheter, i andra åter kan de lika
gärna avse rena uppköpsmejerier. Den mest
korrekta tolkningen torde dock vara att de
primärr avsåg mindre enskilda mejerier i
form av enkla bolag som be$ånade ett visst
lokalt område med mindre jordbrukare
inom någon mils radie. (Detta gäller med
den utgångspunkten att inslagen i tidskrifter
m.m. kan läsas efter bokstaven; ibland har
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även i andra HS:s skrifter.

man känslan av att framstållningarna har
karalrären av koder, att de dvser mer än som

direkt usäges. Sådana inslag återkommer vi

till i avsnittet om debatten under 1880-talet).
De sismämnda två artiklarna är, så vitt det

varit möjligt överblicka, de första exemplen
på aktiv upplysningsverkamhet om "gerzerz-

s arn" eller hooperativ mejeriuerhsamhet (förf ,
kursivering), riktad direkt till svenska bön-
der Nu triiffade denna information i första
omgången ett ganska begrånsat antal aktiva
jordbrukare på grund av det låga medlems-
antalet i resp. sållskap; numerären totalt sett
kan avläsas först från början av 1880-talet.
(Se faktaruta VII:l i slutet av kap \4I). Men

eftersom tidskrifterna spreds till andra säll-
skap, till Lantbruksakademiens ledamöter,
till andra tidskriftsredaktörer och dessutom
trycktes av i olika sammanhang, lar innebör-
den i arriklama dock rnart nog allmän egen-
dom, Begrånsningen var att de ånnu inte
direkt nådde sårskilt många s.k. "vanliga"
bönder. För eftervårlden består svårigheten
bl.a. i att rätt kunna uppfatta och bedöma i
vilken omfattning och hur snabbt informa-
tionen "spilldes örer" till omgivningen.

Texten i Våstmanlands och Ostergödands
hushållningssållskaps tidskrifter är dock in-
tressant därför att den så pass tidigt, d.v.s. i
årtiondeskiftet 1859-60, klart redogör för
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alla pnktiska och ekonomiska fördelar av att
flera slår sig samman om mjölkhantering i

rationella s am arbetsform e r. Till yttermera
visso har författaren som motto uppstållt
"Enighet och samverkan gifuer styrka", d.vs.
en rent hooper&thr paroll (förf. kursivering). I
fortsåttningen exemplifierar han vilka resul-
rar som l.ex. 40 koägare i en by kan rinna.
om de slår sig samman om en mejeribygg-
nad med nödiga goda inventarier och red-
skap, i stållet för att var och en skall försöka
ordna det hela bristfålligt på egen hand.
Dårtill, säger författaren, kan man inte bara
klara sig undan med endast tiondelen av

anläggningskostnaden, utan också spara ved
och andra driftskostnader. I ett sådant meje-
ri kan en person ta hand om samma mångd
mjölk som eUest 40 personer skulle hand-
skas med på ett bristfälligt sätt och "drirtill
blifuer mjölken på ett fullt tindamålsenligt sritt
hand,teratl".ar De avgörande företagsekono-
miska och hanteringsmåssiga skälen för den
kooperativa företagsformen var därmed
angivna och de torde gälla generellt även
under den relativt långa tid som ånnu kräv-
des för inforrnation och upplysning och som
man därmed i efterhand kan se som "för-
lorade" genom frånvaron av praktiska ko-
operati initiativ.

Det mest intressanta år att det därmed är
klart dokumenterat att det i lantbrukspres-
sen redan från slutet av 1850- och början av

1860-talet spreds inslag av information och
kunskap om "gemensamma mejerier" och
dessutom med en klart avläsbar kooperativt-
ideologisk accent, Kunskap om dessa hoope-

ratiao, arbetsforner, som tillåmpades framför
allt i Schweiz, kom alltså till "de ledandes"
kännedom på ett påfallande tidigt stadium
(eller i varje fall de som låste tidskrifter).
Några mer påtagliga avlåsbara uttryck för att
dessa artiklar på kort sikt orsakade reaktio-
nervare sig i den ena eller andra riktningen
eller avsatte direkta resultat år dock mycket
knapphändiga. Ett par exempel har dock
observerats. Det ena år en hänvisning iJ. Th.
Bergelins tidskrift 1862 till artikeln i det våst-

manländska s:illskapets Qmrtalsskrift 1859.4r

Det andra exemplet återfrnner man i Väster-

180

norrlands läns hushållningssällskap, där
sekreteraren år 1862 införde i handlingarna
Bergelins artikel "Om By- eller Distrikt-
Mejerier" (se nedan).n3 Exemplen frånJämc
land, Våsterbotten och Våsternorrland, som
vi återkommer till långre fram i kapitlet,
innebår också en något mer uppmuntrande
bild.44

Diskussion uid lantbruksmöten nL. m.
Vid lantbruksmöte efter lantbruksmöte slål1-

des nu också de på mejerihushållningen
inriktade frågorna. Situationen på spann-
målsmarknaden med de fallande skördarna
varju som tidigare redovisats akut och enig-
heten i princip om att alternativet var en lön-
sam animalieproduktion ifrågasattes inte.
Det rullade bara på i traditionella och kån-
da banor. De större j ordbrukare, som drev
mejeriverksamhet i större skala, klarade
ånnu driften tåmligen hyggligt genom att de
tog den nya tekniken i anspråk och dispone-
rade den någorlunda tillråckliga mjölkkan-
titet de hade. Några prov på och glimtar
från den bedrivna inlbrmationen och de
vanliga reaktionerna kan ge en bild av för-
utsättningarna. År 1856 publicerades den
ovan nämnda insändaren om bynejerier i

den skånska tidskriften; samma år refereras
från det lokala lantbruksmötet vid Sandby
kungsgård i Skåne följande fråga: "Hur shulk
albnogen blist kunno tilharata mjölhen? S aret

aar: i form at bolagf)r ett elln flra fualog".ai
Ännu ansåg man dock i Skåne att me-

jerihanteringen "o/z ad,es btist på tarje gård ".

Allra minst var man i denna landsånda vid
denna tidpunkt några förkämpar för andels
idder inom mejerihanteringen. Vid länslant-
bruksmötet i Malmö 1861 var frågan åter
formulerad:

"Shulle 4 inrättand,et aJ gemensamma Mejerier,

Sochen- ellet Distriktstis, terksamt befordta upp-
hjelpand,et af d,e mindre jord,bruka,,rnes ladugårdt-
skötsel? och i så fall, huru kunna Hus.- Säll'
skapen kimpligast bidraga ti detta iindamåls
rinnande?"

Frågan inleddes av en storjordbrukare Mei-
jer från Skåne som inte hade mycket till
övers för gemensamma driftsformer Han



nårmast bortförklarade de mer än 30-åriga
erfarenheterna från både Schweiz och
andra håll och att det i Danmark egenrligen
inte hånt någonting, trots att "sahen blef med
mlcken utirma af några tulare omfattad och för-
ordad" vid. landmansförsamlingen (= 12p1-
bruksmötet) i Köpenhamn 1852. Hans hu-
\,'udtes var att mjölken från gemensamhets-
mejerier varken skulle kunna tillnratas eller
betalas så bra som den från srörre egen-
domar; för sällskapets del tyckres "någon tnr-
samhet dnföre uara ntid.ig" med. ekonomiska
åtaganden, Denne företrädare för det större
jordbruket kunde, liksom många av hans
jåmlikar, inte se den enkla sanningen att "au
många bächar snå bkr en stor å", en metafor
eller bildlig beskrivning som senare ofta
anvåndes som argumentjust för att få små-
producenter att samverka i "gemensamhets-
mejerier".ao

I diskussionen vid detta möre deltog såvål
riksdagsmannen N. Svensson i Ebbarp och
professor Hj. Nathorst, Alnar?, som den på
trakten verksamme prosten Nordström. Alla
tre argumenterar vid denna tid för att de
mindrejordbrukarna måste få möjligheter
att avsåtta sina små mjölkkvantiteter; att
detta bör "åstad.kommas genom a,ssociation"
(Svensson i Ebbarp); att "... mindrejordbruha-
re ... beredes tillfölle att filmånligt realiser& sina
lad ugård tprod uhter... genon srkennejcriprs
bildanfu" (Professor Nathorst); "Ej utan snd.r-
ta har jq,g hört mannaz ... uttala sitt filrd.ömande
af de fireslagna gemmsamma mejerierna ... De
biira ej aara omiijliga att tfutadkomma ..." (Pro-
sten Nordström). Alla tre anser också att
hushållningssåltskapen bör understödja
denna utveckling. Mötets uttalande i frågan
blev "att Prcainsms båda Hush.-Stillskap måtte
dt rlenna aigtiga fråga egna all d,en uppmirhsam-
het som d,m förtjenar " aj

Som utgångspunkt för diskussionen vid
det nyssnåmnda lantbruksmötet fanns också
en artikel 1861 under rubriken "Om by-
eller Distrikt-Mejerier" iJ. Th. Bergelins tid-
skrift. Inte heller denna artikel år signerad
men det torde vara redaktören själv som står
för utformningen. Den är klart positiv och
återger uppgifter inre bara om ostmejerier i

Frankrike och Schweiz utan även en ingåen-
de beskrivning av det 1858 byggda b1'rneje-
riet i Nitedal i Norge. Bergelin beskriver att
dessa distriktsmejerier antingen kunde
grundas av "bolag", besrående av kohållarna
sjålva med delaktighet i vinsren efter vars
och ens mjölkinsats (= den kooperativa for-
men), eller också av enskilda personer, som
till ett beståmt pris uppköpte all mjölk inom
ett visst distrikt för art därav huvudsakligast
göra ost (= bolagsmodell från Schweiz).
Aven hår är det alltså samma schweiziska
förebilder som står modell.

I Norge hade den "mårkliga iakttagelsen"
giorts att "lstnict oar fiirhållningsris till liha
nJrhpn rytta ftir torpa re som för hemnanttigare
... " Författaren betonar starkt samarbetets
moralisla inflyrande på befolkningen i en
socken eller ett distrikt och också den
befordran av det "timsesid.i.gaförtromfu och d.ut
allmcinanda ... som homrner huar i sin stad, &tt
strrifua till d,el gemensamma målet". Trots det
kommer författaren - med hänvisning bl.a.
till den svenska avunden - till slutsatsen att
det låmpligaste torde vara att grunda di-
striktsmejerierna i Sverige på uppköp av
mjölk; verkligen en våsrgötaklimax efter en
i övrigt övertygande redovisning och argu-
mentering. Författaren överlämnar frågan
till "aiiluilkgt besvarand,e aa d,e resp. Hushåtls-
stillshapnna".as

Vid ett länslantbruksmöte i Vårnamo
1861 ställs också frågan: "Vilha tir orsahnna
till d.en ringa lramgången med bd.ttre utfodring i
boshapsskötseln?" De fakrorer som anges i
swret år brist på kunskaper om utformning-
en av fodergivan, brist på kunniga ladu-
gårdsskötare och brist på populära skrifter
som "vanligr folk' Lunde rillgodogöra sig.
Vidare anges att de gamla synderna fanns
kvar, såsom för många och dåliga kreatur i
ladugårdarna med dålig urfodring som
följd, brist på kapital och rädsla hos bönder-
na att satsa på nyheter. Till dessa faktorer
kan naturligtvis också fogas de ännu åriilarz-
d,e ftirdd,lings- och ausiittningsmdjligheterna
(förf. kursivering). Det var den primiriva
hemmahanteringen som dominerade och
den skapade inga avsaluprodukter för vårlds
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marknaden. Mejerier saknades helt enkelt
ånnu inom rimligt arstånd på alltför många
håll för att övergången skulle vara praktiskt
och tekniskt möjlig på kort sikt.

Vid samma lantbrukmöte ställdes också

fr gan: "Huru skall Blmejerier åstadhommas?

Enshilt ellu i forn a ahtiabolag? " Shtsatsen av

diskussionen i detta lån (Jönköpings) inne-
höll bl.a. rekommendationen att reglemen-
ten, stadgar och information om uPpfömn-
det av mejerier skulle delges ordför-andena
i de olika hushållsgillena i länet, vilket givet-

vis vid denna tid var en framsynt informa-
donsinsats. Likaså att hushållningssällsl.åpet
genom anslag och premier skulle stimulera
till anläggningen av mejerier och att dessut-

om premier skulle utgå.as Eftersom det i
detta fall gållde ett skogslån drojde det dock
ganska länge innan man i lånet kunde visa

upp någon allmån mejeriverksamhet. Det är
också påfallande att frånvaron av begreppet

föreningf6r rörelseverksamhe t påverkar be-
greppsapparat och beskrivningar. Bolag är
ännu den enda gängse termen för närings-
verksamhet trots a ttbegreppet f)reninglärge
varit känt och använt inom andra områden.
År 1862 dyker frågan om mejeriforrnen åter
upp; denna gång vid det allmänna lant-
bruksmötet i Karlsta.l: "Månne iche inrtittan-
d,et af gemensamma mejerier tore ett aerhsarxt

medel att befortl,ra ladugårdsskötseln och huru
böra såd,ana rnejerier kimpligast anordnas?"

Vid detta möte upptråder en herr Nat-
horst (troligen statskonsulenten A. Nat-
horst) med en beskrivning av de i Söder-
manland anlagda "gemensamma bymejeriana"
som inrättats med räntefria lån på 1 000

R:dr från hushållningssällskapet, ett beslut
som fattades redan 1861. De socknar i vilka
dessa mejerier anlades var bl.a. Bettna,
Sköldinge och Lerbo i mellersta Södernan-
land och samtliga h ade "abat de båsta resulta'

rer". En mindre hemmansågare hade av den
Ievererade m1ölken "kontant nhållit ndstan

lika så stor summa, sorn heln hans kolad'ugåxl iir
zard". linnu verkar det dock som om sådana
virrnesbörd inte blir trodda och när man

samtidigt reclovisar från fråmst Östergötland
och Skåne att '\åd'ana (mejerier) icke msr all-
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mänt kunnat åst&dhomtnas" sä bllr r det att
"man gii riitt i att uiint&". De lämnade upp-
Iysningarna fick utgöra svar på frågan.'0

Är 1863 och .l 864 upprepas uppmaning-
en i Lantbruksakademiens Tidskrift att såll-

skapen mer allmänt borde stödja tillkom-
sten av fler socken- och bymejerier. Nack-
delarna driftsmåssigt och ekonomiskt för
småbrukarna/bönderna i gemen utan fun-
gerande mejerier redovisas också omsorgs-
fullt. De mindrejordbrukarna kan aldrig på

egen hand liksom de större dra nytta av sin
ladugård "med mi.nbe fu firena sig ]vetstis ozn

gem e n s amrna mej eriar ". Hemmatillverknin gen

av smör och ost kan aldrig bli lika fördel-
aktig, varken rent hanteringsmåssigt eller
ekonomiskt. Det är endast genom "gemen-
sam verksamhet" som "omgestallningen au aår
landthushållning i allntinhet" kan tryggas
både för tillfåIlet och för framtiden.5r

I samma nummer av Atademiens tidskrift
återfinns också en utförlig (och krångligt
formulerad) artikel av den kånde och förut
omnåmnde östgötagodsägaren J. G. Swartz
under rubriken 'Om Distrikt-mejeriers in-
rättande".52 Den utgör ett återgivande av det
föredrag som Swartz höll vid östgötasållska-
pets sammanträde i Linköping i januari
1864. Han förordade ocksä "på. det högsta bi-

fall till Jih-ualtningsutskottets firshg till Wmier
... i oth Jör uppnuntran al distrikt n"i?riPrs on-

sorgsfulla shötsel".

Swartz tänker sig att det skall vara mest
åndamålsenligt för ett sådant mejeri att en-

dast göra ost av halvskummad mjölk och att
der in te skulle gå in på lramställning av rare
sig smöt helfet ost eller fläsk av skummjölk-
en och vasslen vid mejerierna. Vidare talar
han om sin egen ismetod för mjölkens kyl-
ning, presenterar utförliga kalkyler för ett
mejeri byggt för 100 000 kannor mjölk och
förklar-ar sig avslutningsvis intresserad av att
medverla vid slarlen av ett uppköpsmejeri i

provinsen. Någon dragning åt kooperativt
synsätt framskymtar inte i Swartz' framställ-
ning - han var den enskilde företagaren
personifierad och talar hela tiden om täm-

ligen stora bolags/uppköpsmejerier. Redak-

törerna 0. Arrhenius och C.Juhlin Dann-
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felt, d.vs. Lantbruksakademiens tjånste-
mån) säger i en redaktionell kommentar att
det vore "... önshligt att något i denna aäg åt-

gjord.es, fi;r q,tt sdtta den goda saken igång och

led,a d,ensamma till ett önshuiirdt resultat" 5'

Varning fh ensi.d,ig inriktning
Vid det allmänna lantbruksmötet i Malmö
1865 rar frågan åter ställd på följande sätt:

" Haf{a dz på åtskilliga aler hos oss inriittnde soch

m- elkr blmlerin tarit af pårtihnad n)tta, oth
dtka åtgår'<)er kunna &nses företrädesat kimp'
tic! !:t.b,[odr: :1"!:n 

h tL:h,å t tn i ngc u utuc,ktrng
oth lotkolfan t untr mna!

I diskussionen framtrådde denna gång bl.a.
professor Hj. Nathorst, Alnarp, som tung
och tongivande inledare och debattör och
var från och med nu mycket skePtisk till att
socken- eller distriktsmejerier på gemensam

basis skulle kunna bära sig; de rar efter er-

farenheter från Skåne beroende av det
bistånd eller de premier de fick från sä11-

skapen och detta r ingen hållbar affär.
Nackdelarna lar för stora, okunniSheten för
stor och mjölkens kvalitet och skötsel alltför
bristfällig ute hos allmogen. Att erfaren-
heterna grundades endast På eftPar enstaka

försök tycktes för Nathorsts och Skånes del
inte ha någon betydelse. Samma uppfatt-
ning framgår av en osignerad artikel 1865 i
Tidskrift för Landthushållning, bakom vil-
ken dock Hj. Nathorst säkerligen står Han
uttrycker sin oro för att "man iir på ucig att
inslå at. alltfor ensi.dig riktning i detta hiinsemd'e

... " Man motarbetade dårigenom "en lycklig

och önskvd,rd' arbetsfördelning inom denna gren

aa landthushållningrn"... Vi (= Hj. Nathorst)
fördömer ej distriktsmejerierna, "der de dsa
sig hunna bestå; ai tuiala blott på (ttt detta i de

flesta fall blifuer htindelsen . . . "

På detta område förblir professor Nat-
horst, trots sin i många sammanhang utveck-

lingsvånliga framtoning, tydligen bunden
vid ett kritiskt synsätt som han endast mot-
villigt syns vilja överge. Han argumenterar
med skärpa och ofta känsla för ståndpunk-
ten att småbrukare i stället skall låra sig för-
stå arbetsfördelningens betydelse, att upp-
födandet av slaktdiur i form av ungboskap,

gödkalvar och oxar lämpade sig bättre för
drcm än "småskvättar aa mjtilh och smör". Om
man kan uppföda och sålja en unghäst eller
en oxe blir det "en samlad styfuer sorn dr god att

ha då hlpoteksrtintan, shatten till hronan eller

dlli,kt shall betalos, och intet iir duaf 'bortslud'd'

rat på små Poster '... "55 Så talade den främste

och mest auktoritative föregångsmannen vid
denna tidpunkt!

De båda pionjärerna och innovatörerna
major P. U. Gussander från Gåvleborgs län

och godsägarenJ. G. Swartz från Ostergöt-
land upptrådde dock vid nyssnåimnda lant-
bruksmöte och hade en mer nyanserad och
(som i Swartz fall) mer genomtånkt och
långsiktig uppfattning. Gussander hade

redan 1852 talat för inrättande av socken-
mejerier: om han var inne på kooperativa
tankegångar är dock osåkert. Swartz håvda-

de att det var angeläget att detta möte inte
uttalade åsiktet som skulle förorsaka ett
underskattande av mejerihanteringens be-

tydelse, "rl det kan d'och htindq, att den i en

framtid, hommer att för landet medf)ra en nytta,

som ti nu icke kunna ana. " Swartz spådom
visade sig senare vara den riktiga men
skadan var dock redan skedd för Skånes och
angränsande landsåndars del; det skulle
dröja länge innan skepsisen mot "gemen-
samma mejerier" var bruten.

Debattörerna hade dock vid denna tid-
punkt en ståndpunkt gemensam: de mena-
de alla att framriden för mejerihanteringen
berodde på om man lyckades engagera hain-

nornaf)r mtjerierua och arbetut i dem (förf. kttr-
sivering). Deras motstånd eller ointresse
måste brytas och som Swartz anförde: 'Dzt är
qvinnorna, från den hdgsta till dm liigst&, som

rnåste uisa intresse och ifrigt va*a för denna hus-

hållning, och det dr -.. just på dem, som den

suensha mejerihandteringen bnor " Dels mäste
d.e bibringas en modern syn på lantbruket
och dess inriktning, att korna representera-
de mer än ett vårde för hushållet, att de

utgjorde en grund för hela jordbrukets
framtida bärkraft. Dels måste de som yrkes-

mässigt skulle r'ara verksamma i mejerihan-
teringen beredas den utbildning och prak-
tiska fårdighet som yrket krävde; skicklighet
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i endast en gren, t.ex. smörberedning, var
inte tillräcklig; de måste även behårska ost-
framstäIlningen.56

Lantbruksakademiens egna g:instemän
liksom statskonsulen terna publicerar sig
också tåmligen fritt under en period från
1860-tales början fram mot mitten/slutet av
1870-talet. Frimodigast år Fr. Cederborgh
som i sin årsrapport som statlig undervisare
till Al<ademiens föwalmingsutskott för 1865
ogenerat tolkar lantbruksmötets i Malmö
(och dårmed Hj. Nathorsts) mening detta år
som att "... /distrihtsmejerier/ ... allsiche mot
suaradc sitt tindamål och (att) de på i,ntet stiilk
gjordc nå.gon nytta. Vi råga hJsa en motsatt
mening",

Däremot hade han samma mening som
andra vid Malmömötet att det var motstån-
det från kvinnorna i lantbruket som försena-
de distriktsmejeriernas utveckling. "lzslizÅ-
ten siiger dem .,, att här rir Jråga otn deras herra-
uiilde i mjölkhammaren och fufrukta mejerierna. "
Dessutom menade Cederborgh att husmöd-
rarna med största intresse besåg de nya me-
jerierna, sättet att bereda produkter o.s.v
och reste hem nöjdvmed "att de stulit honsten

för att sedan eftergöra tad d,e sett", i andanom
seende framtida hägrande stora hushållsin-
komster By- eller distriktsmejerierna gjorde
således en viss om ock indirekt nytta genom
den uppmärksamhet de väckte för mjölk-
hushållningen, på kreaturens värde och av-

kastning,5?

" Ordna,rl mei erihus håIlning " genom
byme1erier
År 1864 tkriver E. A. Blomgren från Söder-
hamn en artikel om inrättande av bymeje-
rier och med anledning dårav "omreglering aa

fribodeuäsendet i Hekinglarul". Blomgren an-
ger också i motsats till Hj. Nathorst att ett av
huvudmotiven för att den enskilde små-
brukaren behöver mjölkproduktionen och
den gemensamma mejerihanteringen, är att
han behöver en jämt flytande inkomstkälla,
som kan bilda det så vål behövliga rörelse-
kapitalet. "Da tir rörelsehapitalet som gu högsta

riintan,,.", n:.enar Blomgren.58 I grunden var
det lrågan om hur b1-ellerdistriklsmejerier
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skulle åstadkommas som Blomgren tog till
intäkt för sina id6er om en genomgripande
omreglering av fäbodväsendet, men också
för att komma till rätta med avarterna och
den bristande hem mahan teringen inom
mjölkhushållningen. Enligt honom skulle
man hålla flertalet kor hemma under som-
maren för att just försörja mejeriet med
mjölk året om. Blomgren visar genom ut-
förliga kalkyler att man vid "vanlig skötsel"
får bara 10 öre per kanna för mjölken men
med "omreglering" skulle inkomsten bli 25
öre per kanna! Kan detta göras med sådan
vinst, menar Blomgren, "... så shall obentigen-

heten frir omregleringen framstå såsom m fördom,
och fördomarne gifua i sinom tid uiha fdr sund,a

beuis och hlar& faktq. " 3e

Likaså inflyter upprepade gånger rese-
beråttelser i tidskrifterna från studieresor i
Tyskland, Schweiz, Danmark, England m.fl.
länder med utförliga beskrivningar av t.ex.
de schweizis|a Looperativa ostmejerierna
och andra gemensamma verksamhetsformer.
E Unander, föreståndare förYttertafle lant-
bruksskola och senare sekreterare i Väster-
bottens läns hushållningssällskap, beskriver
1865-66 i Akademiens tidskrift utförligt
mejeridriften i form av föreningar i alptrak-
terna, bl.a. Algau. 'Jag troddc migfinna", skri-
ver han, "att behållningen alltid aar stön'e i b1-

mejerier, htars d,ekigare bestod, uteslutande al
alhnoge ... "Han fömånades över hur "associa-
tionsid6en" hade gripit omkring sig i dessa
trakter och hur föga värt det ansågs vara, att
en ensam bonde med mjölk efter 6 å 8 kor
skulle förmå åstadkomma säljbara produk-
ter.60 Så var dock förhållandena för de allra
flesta "vanliga normalbönder" och deras
husfiuar hemma i Sverige som stretade med
sina få kor och opraktiska hjålpmedel i
hemmahanteringen.

P. G. Westbergs beskrivning 1868 från en
resa i Schweiz och England är också intres-
sant på grund av att han som en av de första
(efter artiklarna 1859 och 1860 i Våstman-
lands respektive östergötlands läns hus-
håll ningssä)lskaps r idslriftert fäster närmare
avseende vid den kooperativa företagsfor-
men. Westberg går tillbaka ända till det



schweiziska Ekonomiska sällskaPets till-
komst 1759 för att härleda utvecklingen av

den framstående boskapsskötsel och mejeri-
hantering som giort schweizerosten be-

römd. I alptrakterna bedrevs sedan urmin-
nes tider boskapsskötsel med tillhörande
ostframställning. Schweizarna sjäha räknade
dock begynnelsen av den mer uwecklade
hanteringen från omkring I820, eftersom

det r från denna tid som de mer speciali-
serade kooperatia& bllsterierna ariades. West-

berg beskrir,er ingående, med redovisning
av reglementen och lagbesråmmelser för de

olika formerna, uanliga bolagslsterier' som
egentligen är den kooperativa formen med

personligt medlemskap och rösträtt samt

solidariskt ansvar för hela ysteriets verksam-

het. Andra former ät ahtie- och afftirs2sterier

som ddvs av priwta ostfabrikanter som dock
grundar sig på lagbeståmmelser enligt aktie-
lagen av den 27 november 1860.6'

Åven Akademiens egen sekreterare J.
Arrhenius pläderar 1867 för att man för rätt
jordbruksutveclding i Norrland ovillkorligen
måste införa "en ordnad mejerihushållning".

Han sammantattar isitt föredrag. som när-
mast har karaktären av linjetal, i re huvud-
punkter vad som krävs för att det norrländ-
ska jordbruket skall komma in i en möjlig
och nödvåndig utveckling. Eftersom sädes-

skördarna äro mindre säkra i Norrland bör,
menar Arrhenius, jordbruket bedrivas efter
följande linjer:
o 1:o. Insåningar med alsikeklöver och

timotej för foderproduktion bör (i stället)

ske; de lyckas också i regel mycket bra.
Likaså går spånadsväxterna lin och ham-

pa väl till i norrländska trakter, vilket
erfarenhetsmåssigt är fallet särskilt i Hiil-
singland och Ångermanland Äten rot-
fruksodling ger gott utbyte.

. 2:o. För att befordra en uwidgad och mer
lönande ladugårdsskötsel fordrades inte
blott ökad fodervåxtodling på åkerjor-
den, utan att de naturliga ängarne sköttes

och förbåttrades, så att man av dem
kunde erhålla mer och bättre foder, ån

det som nu skördades.

o 3:o. För att vinna nöjaktig inkomst av

ladugårdsskötseln måste en "ordnad meje-

rihushållning införa.r ". Bymejerier måste

anläggas över allt, där byarna var så stora,

alL "ett ordentligare shött mejeri" kunde för-
ses med tillräcklig mångd mjölk för en

fortgående smör- och ostberedning
"Dessa bymejerier btir tilliha aara mejerisholor

lu oficn ..."

Rotfrukts- och foderva-xtodling i allmänhet
tillsammans med de nämnda produkterna
och en utvidgad och förbättrad ladugård-
skötsel och mejerihantering borde kunna
låmna jordbrukets idkare i Norrland 'pllt
shiilig lön fir d'a arbete och de kostnada; sotn blif
ait nedtngda på, detsamma". Y\dare anser har'
att man ofta vid fäbodarna skulle kunna
anordna gemensamma mejerier i stiillet för
att - som man vanligtvis gjorde - lägga ner
mejeridriften sommartid och återgå till den
mest primitiva hantering, vilket i hög grad
försvårade en ekonomisk drift både i lant-
bmket och vid mejerierna.62

Fr. Cederborgh är f. ö. helt överens med

J. Arrhenius om hur problemlösningen för
Norrland skulle se ut. I årsrapporten till
Akademien säger Cederborgh att bymejeri-

er, eller föreningar till gemensamt beredan-
de av smör och osl. enliEl hans mening var

enda såttet att i Norrland åstadkomma ett
värde på mjölk, och därför borde b1'mejeri-

erna på allt sätt uppmuntras och trefordras
"Atlrni)nheten medgifter äfven fitrdckn med f)r
eningar ..." Den största svårigheten vid an-

låggningen av mejerier var ånnrr den att
kunna erhålla dugliga föreståndarinnor.
Här kommer alltså den klara redorisningen
av att "allmänheten", d.v.s. bönderna förstod
"meningen med föreningen": "... $folhetär
på, många stdllen gansha klaht, ehunt dzss tanhe'

gång atd,rig förut blif it ledd åt detta håll, och

onstiind,igheterna giia en föriindring nöd,utin-

dlg".6i Fr. Cederborgh är också den som tidi-
gast praktiskt förverkligar sina id6er om

bymejerier i Jämtland och Våsrert'otten'
vilket skedde redan vid slutet av 1860- och
början av 1870-talen. (Utvecklas utförligare
nedan).
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Eig. 4.

Red,an från slutet a lS6Gtalat hd,rstamm&r de Jörsta
hoopetatha b2mejerienra i Vdsterbotten och Jd,mtland,.
I bågge ldnen oat statskonsulentm Fr. Cederbctrgh fun
gfune aägled,aren, Han utarbetod,e mer elb.r mindre
utfiliga instruhtionsshriftq son. analindes i informa-
tionsaerhsamhetcn. Några oli,ha ryper @j hdrnor Ced.er
borghs skrift"'Om mjölkhushållning och stnörbered,-

ni.ng" utgiaen på Anhmii förlag 1868: "Dm uanliga
stöt- eller sta.ftjärnan (flg. 4)", "Tjiirnor gjord.a affyr'
kantiga aflånga Låd,or . . . (fig. 5 ) och "Den holsteinska
tjitman, (fig. 6)".

Att denna form av mejeridrift ågnas så

stort intresse beror givetvis på att de små
jordbrukarna - och de va-rju totalt i landet
de till antalet helt dominerande - endast i
gemensam form kunde tillgodogöra sig
framför allt mejerihanteringens hanterings-,
storleks- och därmed företagsekonomiska
fördelar Det var naturligtvis en nyckelfråga
för produktionsomläggningen i hela landet
att man kunde llnna de arbetslormer ge-
nom vilka utvecklingen i det mindre och
medelstorajordbrrrket överhur.ud taget kun-
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de föras framåt - i synnerhet i gles- och
skogsbygder. Under lång tid återkommer
också lrågorna om by- eller sockenmejerier
vid såvål de allmånna som lokala lantbruks-



mötena. År 1868 ingår vid det allmånna lant-
bruksmötet i Stockholm följande frågor
under rubriken "Husdjursskötsel och meje-
rihantering":

21."Vad.an kommer d,et sig att beqdliga k antite
ter smtirhunnafrån F:;nlanil utJihas, utan att så-

tlant äger rum från Steriges uniLer motstarandc
lalitud. beliigna prorinser oth genom dlka medel

han samma resultat uinnas ä en hos oss?

22. Har inrättantut af blmejerier motsoarat det

mer1, dem afsedrla ändamål? Huru hafoa de blif
1)it au ud,?rböraniLe hushållningssällskap under
stöd.d.e och huru öro de org&nisefitde?

2) , Htilka framsteg och Jö.bättringar hafua un-
d.er sed,naste åren egt rum inom mejerihandtering-

en? H{ilken erfarenhat h&r unnits om den

Su ar tzi sk a mj ölkhus h ållnings meto d m ? "

Den första frågan inleddes avJ. A. Söder-

mark som ansåg att man skulle se till att
mjölken fick ett. handelsvärde, vilket finnar-
na insett. I övrigt var nog förklaringen till de

finska framgångama att finnamavar ett mer
sparsamt och noggrant folk. Som ett annat
exempel angavs att man i Gävleborgs lån
hade anlagt ett by,/distriktsmejeri invid
Gefle-Dalajårnvåg, vilket underlåttade trans-

porten och dårmed avsättningen- Alla som

på detta sått fått sin mjölk såld var synner-

ligen belåtna med detta; de hade insett att
mjölken hade ettvårde som råvara på mark-
naden. F. A. Dahl, som var svensk förestån-
dare för Norges Landbohojskole, deltog
också i diskussionen och landade i föliande
slutsats: 7ag han således ej annat iin på det

anplaste rekom,mendera inriittandet &a bymei eri-

er .., " Genom att inrätta och på bästa sätt
utrusta blrnejerier skulle man vinna det
högst önskvårda målet, nämligen en bättre
utvecklin g av boskapsskötseln.d4

Lån till $mejder
Diskussionen var vid detta lantbruksmöte
lång och inträngande och bland annar kom
man också in på finansieringsfrågorna vid
slarlen av mejerier. För finansiering av

mejerianläggningarna hade man i Gävle-

borg srållt räntefria lån på 3 000 R:dr till
förfogande under en lånetid på fem år. I
diskussionen invånde statskonsulenten Fr.

Cederborgh mot detta och ansåg det inte

alls nödvåndigt med så stora belopp. Själv

hade han i Våsterbotten fått fyra mejerier till
stånd för en kostnad avvardera 200 R;dr; det

r möjligt att i 1?{e fall under norrländska
förhållanden uppnå lönsamhet med mycket
primitiva föranstaltningar når det g:illde att
bryta mark och visa på de första resultaten.
Erfarenheter redovisades också från Oster-
götland, där varje distriktsmejeri fått 400

R:dr i bidrag under tre år, r,arefter dessa dra-
gits in därför att de klarade sig utan stödet
men också för att de inte lyckats tillräckligt
bra.

I Blekinge var man ånnu frikostigare ån
gåvleborgarna när det gällde lån till mejeri-
erna: 25.000 R:dr hade ställs till förfogande
lör fem disuikts- eller sockenmejerier som
förlagslån med fem procents ränta och tio
års amorteringstid. Mejerikonsulenten F

Gerle angav att en av de båsta effekterna av

mejeridriften var den regelbundet till bön-
derna inflytande månadsbetalningen för
mjölken. Slarvade mejeriet med den blev
missnöjet snart påtagligt men dår mejeri-
erna sköttes väl och allmogen fick sin be-

talning hade d,e "ett siirdelcs aiilgiirande in-

frytund,e". Dock fanns många svårigheter att
bekämpa, bl.a. att betalningen av dålig
mjölk var densamma som för bra.65 Man
hade också litet olika uppfattningar om vass

lens avsåttning och den därav beroende be-

talningsförmågan per kanna mjölk;66 nor-
malt skulle dock denna ligga på 16-18 öre
per kanna och 2-4 öre för vasslen men väx-

lade givetvis från en ort till en annan; så-

lunda hade från något håll uppgivits ånda
till 23 öre kannan.

I diskussionen vid lantbruksmötet fyllde
Fr. Cederborgh i: "Alltså: huru shall man shaf-

fa mjölken uiird,e? Jo, gmon inriittande at by-

mejerin.."l stållet för stora Penningbidrag
\zr d,eti"Vida btittre .,, €rLkgt rnin tanke om man

han intressera allmogen tlerfii4 genom att giira
d,em själaa till delegare i mejeriet. " Vid detta
lantbruksmöte var samtliga talare efter en
lång och ingående överlåggning i vilken Hj.
Nathorst ei deltog, överens om nyttan med
distrikts- eller bymejerier och uttalandet
från mötetblev (dock utan någon ideologlsk
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betoning): "qtt baista nedlet ott ainna det dns-

hadc resultatet af en stfurc produhtion af smör till
ex|ort uore att på dndamåkenligt sritt beford.ra
anhggand.et af d.istriktnejerier. " 67

De redovisade exemplen på diskussionen
och dess inriktning på detta tidiga stadium -
alltså 1860-talet - visar således på en på-
fallande positiv och realistisk uppfattning
bland flertalet fackmän av "gemensamma"
mejeriers verkan och motiven härför. Ut-
trycket "gemensamma" tycks i många sam-
manhang avse eller dölja den..ideologiska
eller kooperativa karaktären. (Aven hår har
vi således intrycket av kodspråk). Vissa av
debattörerna år orädda och frimodiga och
talar ganska klart språk; en del andra tycks
mer eller mindre medvetet undvika detta.
Speciellt får man intrycket att vissa "ledande
opinionsbildare" eller med ställning som
"framträdande auktoritet" (exv. professorer-
na H. Winberg och Hj. Nathorst) länge und-
viker att ta klar ställning för andelstanken.
Man kan därför missdinka att detwrit käns-
ligt eller kontrovemiellt i vissa kretsar att tala
klartext om andelsformen på mejeriom-
rådet liksom det också lar ifråga om inköps-
föreningarna (se ex.v. Skåne i kapitel \.III).
I varje fall förefaller det som om man i den-
na landsända ännu var påtagligt skeptiska
mot den mer kla.rt uformade gemensamhets
tanken, vilket förmodligen sammanhänger
med dominansen från de störrejordbrukar-
na och expertisen i detta lån och att man
ansåg att de befindiga mejeriforrnerna fyllde
sin funktion. De utgick från sina herrgårds-
och uppköpsmejerier, vilken modell de tyd-
ligen ansåg kunna gälla för hela landet.63
Skåningarna var dessutom som framgått
ingalunda några tidiga pionjårer på det ko-
operativa området utan rypiska frihandlare
och affårsmän.

Deras kollegor i Södermanland, det andra
stora herrgårdsläneI i landet. uppvisar en
helt annan och mer positiv attityd, når säll-
skapet tidigt utan att tveka beviljar lån till
socken- och bynejerier för att främjajust 'de
mind,re jord,brukarnas intressen". Aven från
Ostergötland r tongångarna länge tämli-
gen restriktiva och deras företrådare kritiska
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till distrikts- eller bymejerier. Givewis spelar
inställningen från de ledande i sållskapen
en roll i detta sammanhang; i t.ex. Ostergöt-
land framstår ledningen länge som något
motsträyig och obenågen att genomföra för-
slag når de framkommer; i vissa fall sker för-
åndringarna först tio år efter att förslagen
lramförts i motioner från gillena.

Stockholms låns hushållningssällskap gör
1870 en intressant framstållning till Kungl.
Maj:t i vilken man framhåller att de rnindre
jordbrukarna svårligen kunde få del av för-
delarna inom den moderna mejeridriften,
förrän man "sammanslöte sig fdr genensam
mejerid,rifi " ttlketborde befråmjas. På sållska-
pets förslag utsändes också intendenten C.

Juhlin-Dannfelt av Lantbruksakademien på
en studieresa till såvål USA som England,
r'arifrån han senare också ingående beskrev
erfarenheterna i Akademiens tidskrift. H.
Juhlin Dannfelt konstaterar dock långt sena-
re att detta "ledd.e icke till bildarule aa några
mejeriJtireningar. Tiden aar ej tinnu mogen fiir
d.qrn",@ Yanbristen på "mognad" skulle bestå
anges dock inte. De företagsekonomiska
och hanteringsmåssiga fakta hadeju redo-
visats, marknadssituationen var kritisk och
likaså förelåg enighet om att en ökad anima-
lieproduktion var nödvåndig. Det syns före-
Iigga ett behov av att ytterligare "bena ut"
problembilden för att komma ett stycke
längre i förklaringen av sammanhangen.

Hi.nd.er för utbyggd mejeridrift
Den relativa samståmmigheten i informatio-
nen betydde naturligtvis inte att det omedel-
bart fanns praktiska förutsättningar för en
snabb utbyggnad av mejeridriften efter ko-
operativa grunder. Några av de rent faktiska
realireter som möjli gen,/förmodligen inne-
bar ett försvårande av reformerna på meje-
riområdet var främst föUande:
. Den befrntliga mejeristrukturen och de

vanligaste företagsformerna i syd- och
Mellan-Sverige (herrgårds- och uppköps-
mejerierna) var de första och mest på-
tagliga hindren. En annan företagsform
och ett annat tånkande hos entrepre-
nörerna,/mejeristerna tog tid att introdu-



cera; det var inte heller sårskilt troligt att
innehavarna av dessa mejerier ville eller
kunde fungera som kooperationsföre-
språkare. På herrgårdarna kunde den en-

skilda driften fortgå under förutsätming
att man tog till si8 och införde den snabbt
förnyade och förbättrude mejeritekniken,
vilket också i hög grad skedde under
1870- och 80-talen vid bågge dessa före-
tagsformer. Andelsforrnen fiamstod under
sådana förhållanden inte som sårskilt
angelågen.

r Jordbrukarna själva skulle också tillgodo-
göra sig stora delar av den agrara revo-
lutionens budskap: kunskaperna om vall-
odling, ordnade viixtföljder, båttre utfod-
ring av djuren o.s.v I Norrland och skogs-

bygderna saknades dessutom i stor ut-
srräckning en ordnad mejerihantering i

företagsform: det rar hemmahanteringen
som dominerade och utfördes avjord-
brukarhustrurna oftast inom det egna
hushållets ram. Även dessa skulle nås av

och övertygas om fördelarna med sam-

arbete i stället för konkurrens och enskilt
agerande i form av hanwerksrnässig drift,
som så l2inge dominerade både tänkande
och handlande.

. MejerikunniSa personer saknades dess-

utom för att på kort sikt kunna såtta i
ledningen för ert storl antal nla mejerier
som dessutom skulle handhavas efter
de kooperativa samarbetsprinciperna
Många danskar och holsteinare invandra-
de och medverkade vid spridningen av de

allmänna mejerikunsLaperna men även

denna del av processen tog tid.

Det är kanske mot den bakgrunden inte så

egendomligt att det med de svenska förut-
sättningarna krävdes en ganska lång period
för att samverkansid6erna skulle få fåste

bland jordbrukarna och en utveckling enligt
de nya grunderna komma till stånd. Det
egendomliga var dock att det skulle behö\a
dröja ånda till 1890-talet, innan man fram-
för allt från de " ledande kretsarna" talade
klartext om den kooperativa lösningen av

problemet med de många småböndernas

mjölkkvantiteter - detta trots att man allt-
sedan 186Gtalet eller tidigare haft de många
utländska förebilderna att utgå från. Den
bristande mejerihushållningen hos de många

småjordbrukarna - den han teringsmässiga
och företagsekonomiska misskötseln - var
inget problem som kunde ignoreras eller
trollas bort; den fanns dår och r ett obestrid-

ligt faktum. Men problemet kunde inte lösas

praktiskt förrän samtliga förutsättningar före-
låg ute hos bönderrra. Det var detta - informa-

tionen om innor,ationen och tankeprocessen

hos de enskildajordbrukarna - som tog tid.
Och detsamma giillde sedan den rent praktis
ka innovationsperioden - att acceptera ny-

heterna, ta till sig kunskaperna och i prak-
tiken tillåmpa dem.

Hushållningssällskapen som
informationsspridare
Avgörande för informationsspridningen
och insatserna i övrigt inom olika hushåll-
ningssållskap kan såkerligen i huurdsak till-
skrivas bl.a. följande faktorer: Sällskapens

numerår, kunnigheten, attityden och öppen-
heten hos de agerande samt hur man hante-
rade de tillgångliga inforrnationsresurserna.
Genom att hushållningssällskapens nume-
rär i många fall var osåker eller obeståmd
långt fram i tiden år deras funktion i infor-
mations- och spridningssammanhangen
svårbedömbar utifrån denna faktor under
en stor del av den studerade perioden; den
första rikssammanstållningen av ledamöter-
na tillkom, som redan nämnts, först i bö{an
av 1880-talet. Vid den tidpunkten hade tio
sållskap t 000 ledamöter eller fler; höga
antal uppvisar mårkligt nog ett antal Norr-
lands- och skogslän med Gävleborg i tåten
(2 255), dårnäst kom Våsternorrland och
Vårmland med 1 748 resp 1 572.I andralän

- med undantag för Malmöhus (1 982) -
kom man upp i endast något eller några få
hundratal ledåmöter Av faktaruta \4I:1
framgår numerären för 1882 i samdiga sä11-

skap. Namnredovisning av ledamöterna
förekom i årsberåttelserna från en del säll-

skap; ännu 1882 anges dock i vissa fall en-
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dast ungefärliga siffror på antalet ledamöter
Totalt sett för landet var antalet ledamöter
detta år endast 22 265. Att med en sådan
obetydlig anslutning och "utspådning av
ledamotståtheten" över landet kunna råkna
med något slags masseffekt i spridningshän-
seende torde vara uteslutet; likaså är det
svårt att dra slutsatser om den s.k. förebilds-
effekten när det gäller en sådan svårgripbar
fråga som föreningsbildning. Den torde mer
gälla reLniska och praktiska frågor inom
ramen för självajordbruksdriften och den
praktiska hanteringen.

I stället kommer öppenheten, attityden
och kunnigheten hos de ledande personer-
na i sällskapen att spela en avsevårt större
roll, möjligen även den ideologisk/politiska
hemhörigheten hos de personer som höll i
pennan eller eljest satte sin prågel på resp.

hushållningssällskaps verksamhet och bud-
skap. Att dessa skiftar påtagligt mella-rr olika
sällskapsområden i landet och de olika per-
sonligheterna kan tydligt avläsas under de
olika skedena. Exempel på personer som
direkt satte sin prågel på vad som hånde i
olika avseenden är bl.a. den nåmnde R. von
Kramer i Uppsala, greve R. Hamilton i Kris-
tianstad liksom landshövdingar och {änste-
mån i Våsterbotten och Jämtland under
1870- och 80-talen, sekreteraren och pastorr
E. U. Carleson under 1860- och 70-talen i
Våsternorrlands lån m.fl. Även i Våstman-
lands lån kan avläsas ett tidigt intresse från
de ledande för de kooperativa verksamhets-
formerna, detta i följd av eller trots att lånet
ursprungligen hörde till de minst utveckla-
de när det gäller mejcrihushållning över
hur.ud taget. I Skåne satte den något "von

IJtimtlantl bedrns i början
aa 1880tatet en n1 infor-
mations d,ire Jih anUigg
ning ao lDnejerier, Aten
d,enna gång tog man hjålp
a|.t a iit t erb ottn inger n a.
Från sälkhapet i Väster
botten ställd.e sekreteraren
E.O. Mångberg upp med, en

J(tred,rags turni, I s amband,
med. fi,redragen utde lades
2 000 ex. aa broschlrm,
"Om Blmejerier" som åter
gaa Mångb ergs !)red.rag.

Ii'öred-ra,g
htillti oid rle 4l LunrlshliJrl iwten. llsltt. rtr.iihnt.,/'ir'

llynqiuicrs i tlll/ trt,trtk ittrltt. ,[etttl|.r,ttrl rr,J ficl;rc-

tenu'cn. i lW'stat'lx;ttens .l lrcsh i,l.htittas-Slillsllqt

liu,nn:rat ut E. O. Mångberg,

0m Vesterbottens meJerrer
Urder de svåra nrissvåxtåren på r86o-talct, hvoraf det sista. och

$våraste inttdfi{de år 1867, rosågs rättå tiderr vara inne för att göla
förstik med indttarde xf byrnejerier inom Westerbottens län.

Härtill fordrades tlock kraftig s:Lmverkål från flere håll. Iands-
tinget beviljaLle prcntier å zoo kronor fiir rJen by eller person, aonr

ville :rnordnr bynrcjeri och hålla sådant i grlng urder rninst tre år;
hushållningsrällskapet iltog sig &tt rskalir mcjerska och bitråda mejcri-
intressentetne rned anorriri:rg af nrcjcri, anskaffanrle af Dödiga iDven-

tarier och bit*tde ftir varorrras fijrsiiljnirg och rikcrskdpernars fdrAn(le

Husbåilningsällskapcts riliskc och för denna vigtiga rDgelägeD-

het .rförtrutne ordfiirande fienll;dne l,andshöfdingr:rr och Iio[rnrerr-
dören 

^lmqvist 
cgnatle <lenua fråga iblarrd många andra en synnerlitr;

om$org. Samnrantdiden på o)ikr ti(ler egde rum i en b)r, llclägcn
något öfver r mil ifiÅn Umeå stad, vi(l narnn Hö$sjö.
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oben'rbetonade instiillningen en viss prägel
på sällskapens agerande, vilket också kom
till uttryck på andra håll. I Värmlands lån
hade man en påfallande öppenhet inför
nyheter och nya idder, vilket medförde att
man tidigt tog initiativ av olika slag, dock ej

i synlig grad avseende mejeriverksamheten.
Genomgående är det förekomsten av lokalt/
regionalt verksamma id6- och nyhet-sinrikta-

de föregångsmän och eldsjålar som sätter

sin prägel på vad som hånder under i stort
sett hela perioden 1830-90.

Hanteringen av de i sållskapen befindiga
informationsresurserna kan exemplifieras
fråmst genom sällskapens egna hushälnings-
och kvartalstidskrifter eller motsvamnde. Så-

dana tillkom tidigt i flertalet sällskap och var

från 1830- och -40-talen allmånna. De ut-
sändes till samtliga ledamöter och kan för
flertalet sållskap räknas så noggrant som
redovisningarna av antalet ledamöter möjlig-
gör. Någon gång hände det också att större

upplagor av ridskriften spreds i någon speci-

ell fråga. I t.ex. Norrbonens län påtalas bris-

ten på populåra skrifter på 1860-talet, var-

efter man under samma årtionde böriar
utge en egen tidskrift. Program för lant-
hnrksmöten distribueras också till och
genom hushållsgillenas ledamöter liksom
man från andra håll anger att spridning av

skrifter m.m. sker genom ortsombuden. På-

lysning i kyrkorna av olika insatser förekom-
mer alltifrån von Kramers kampanjer på

I830-, 40- och 5o-talen till statskonsulenter-
nas resor i olika län eller lånsdelar till långt
in på 1870-talet. Från denna tid blir möjli-
gen sällskapens kungörelser i tidningarna
den mer dominerande informationsforrnen
i sådana avseenden.

Ibland gjordes specialutskick av småskrif-

ter, brosch;rer eller tidskriftsnummer i större
skala i olika sällskap; sådana förekom såväl i
syd- och mellansvenska som i norrländska
län. Bland de mest framtrådande exemplen
på dylika kan nämnas: 5 000 ex. av en skrift
i lilvsborgs lån på 1850-talet om insamling
och sådd av skogsfrön och I 100 ex. av "folk-
låsning" i Uppsala län 1861. Baron von
Nolcken i Malmöhus län står på 1850-talet

personligen för utdelning av 2 000 ex. av

"Den lille Bondevånnen", en annan gång för
"gödsling" med 3 000 ex. av "Landtmanna-
bok". I östergötland sprids 1879-80 en upp-

sats om fröodling i ? 000 ex. i länet. Detta
hade föregåtts av en uPpsatståYling vartill
500 kr utgick som prisbelöning. Vi har ock-
så under 1880-talet spridningen iJämdand
av den trlckta versionen av E. O. Mångbergs

föredrag om byrnejerier och mejerihante-
ring i 2 000 exemplar. Ärskilliga var också

tävlingsskrifterna i en rad olika ämnen med

srörre eller mindre belopp som prispengar:
dock lyser fö reningsin rikude sådana ämnen
i regel med sin frånvaro.

Av dessa exempel på rikhaltig spridning
av trycksaker kan dock inte slutsatsen dras

att den år vanlig eller dominerande; i all-
mänhet torde motsatsen r'zra fallet. Genom-
gående är att bristen på medel och sparsam-

het satte sin prågel även på denna del av upg
lysningsverksamheten. Ofta anslogs någon
blygsam summa till anskaffning av "folkskrif-
ter", enkla trycksaker eller handböcker till
sockenbiblioteken eller som premier till
elever i olika utbildningar. Lantbruksakade-
miens mera framtrådande !änstemån och
lantbruksinstitutens lärarkrafter m.fl . var
från tid till annan författare till handböcker
och läroböcker för de olika undewisnings-
anstalternas behov, ofta i översättning från
utlåndska förebilder. H. Juhlin Dannfelt
noterar också i sin framställning den ökade
utgivningen av såväl grundligare arbeten,
Iåroböcker som småskrifter på det lantbruks-
vetenskapliga området. Sårskilt noterar han

den ökade spridningen av "trychalster av den

senare arlen', d.vs. enklare småskrifter som

"ut(Lel,odes i stor& massor" sårdeles av hushåll-
ningssällskapen.70 Vad denna alltför allmånt
formulerade hantifiering i verkligheten inne-

bar går dock inte att noggrannare beståmma

utan detaustudium av samdiga hushållnings
sållskap. För att något sådant skall vara möj-

ligt fordras återigen en mer inträngande
granskning av rarje sällskaps verksamhet.

Vad som nu beskrivits år hushållningssåll-
skapens informationsverksamhet. generellt
sett och de medel som kommer till anvånd-
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ning. Från bö{an år det endast en mindre
del av denna som avser mjölk- eller mejeri-
hushållning; vad gåller föreningsfrågor
torde omfånget kunna räknas endast i
någon promille. På 1850-talet sprids en
broschyr om mjölkens behandling samt
smör- och ostberedning till sällskapes leda-
möter i Våstmanland, vilket naturligwis blir
fallet i flertalet län når mjölk- och mejeri-
hanteringen på allvar skall introduceras. Fr.
Cederborgh och flera andra författare skrev
enkla skrifter om smör- och ostberedning
m.m. som spreds i samband med deras "mis-
sionsresor" i olika bygder Från 1860-talet
kommer också en betydande del av kvartals-
skrifternas utryrmme att ägnas åt mejerihan-
teringens olika sidor. De efter hand allt fler
mejerikonsulenterna eller motsvarande blir
fram på 1870-80-talen efterföljare i dessa
avseenden som artikel- eller broschyrför-
fattare.

De fristående tidskrifternas upplagor och
spridning år svårare att fastställa och i ånnu
högre grad i hur stor utsträckning de och
deras budskap nådde "r.anliga bönder". Det-
ta beror giretris på hur foregångsmännen
hanterade både trycksakerna som sådana
och dessutom kunskaperna om ny teknik
och företagsformer m.m,, d,vs. hur över-
föringen och utbytet av information och
vetande skedde "ute iverkligheten". Utgivar-
na ar tidslrifterna är i regel fljtjga att i sär-
skilda avdelningar ange aktuell litteratur
och tillgängliga tidskrifter, inbegripet hus-
hållningssällskapens.?r

Lantbrukant a - mottaganla
Men det syns som om åven andra mer svår-
fångade faktorer fanns med i sammanhang-
et. Hur mycket berodde på den vanliga in-
grodda konservatismen hos såväl ledande
män som böndemas flertal? Hörde hur,'ud-
delen avjordbrukarna ännu till den oupp-
lysta och dårmed ovilliga skaran? Eller "be-
sparades" de information om möjligheterna
eller ar,råddes de av mer motsträviga kretsar?
Och hur skulle man stålla sig till de före-
gångsmån som uttalade misstro mot koope-
ratir'a samarbetsformer? Vad betydde den på
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vissa håll långt fram i tiden förefintliga spök-
rådslan för socialism? Här kommer ytterliga-
re en betydande faktor in iblld.en: Den i tidi-
gare ausnitt honstaterade frånaaron i Suerige aa
ideologisht öontygade aisionära ledare som kun-
de åstad,homma genomslag i opinionsbild.ningm.
(förf. kursivering).

De nyss stållda frågoma år svåra att gene-
rellt besvara utifrån den dokumentation
som genomgåtts och tolkats, eftersom en del
av debatten på "högsta nivå" delvis ryns föras
i form av förtäckta ordalag, ett slags kod-
språk. Om man ser även till kooperations-
utvecklingen i öwigt, främst inköpsförening-
arna och de mer konservativt inriktade
"opinionsbildarnas" inställning pekar dock
tecknen i denna rikming. Det skedde med
andra ord aldrig något "kooperati\.t genom-
brott" av danskt snitt inom lantbruket i
Sverige. Detta gäller i första hand den ko-
operativa mejeriutvecklingen; ånda fram till
193O-talet var det fortfarande den längsta
stråckan kvar för att nå "hela vägen fram" till
den stora skaran av möjliga föreningsmed-
lemmar. Samma sak gäller den något senare
kommande "lantmannakooperationen" =
inköpsföreningarna. Detta bekräftas i den
siffermåssiga redovisningen av den totala
föreningsbildningen i slutet av detta och
senare kapitel VIII. Klara enstaka undantag
från deuna något pessimistiska tolkning kan
dock redovisas från ett antal län, bl,a. exem-
plet häradshördingen C. Srenberg iÖrebro
län och den tidiga informationen och meje-
riförsöken i Jåmtlands och Våsterbottens
lån.t2 En antydan om svaret på frågorna mer
generellt kan endast ges indirekt genom att
fortsatt skildra utvecklingen med dess olika
inslag, faser och utvecklingssteg.

Informationsverksamheten och dess ef-
fekter kan därför så hår långt framstå som
något av en paradox. I de syd- och mellan-
svenska lånen, dår mejerihanteringen på
många håll var framstående, var framstegen
i kooperativt avseende länge nåra nog obe-
fintliga. I Norrland saknades en företags-
och hanteringsmåssigt utbyggd mejeriverk-
samhet men dess potentiella och relativa
ekonomiska betydelse var större; eftersom



man inte var uppbundna av givna former
tog man på vissa håll till sig de kooperatira
budskapen mycket tidigare och villigare. Till
dessa exempel skall vi strax återkomma i
framställningen.

Men givetvis inverkar också en rad andra
faktorer hos mottagarna av informationen,
såsom låskunnigheten, bristen på eller före-
komsten av nlfikenhet och framsynthet hos
de direkt berörda bönderna,/jordbrukarna.
Några text- eller siffernässiga uppgifter som
kan belysa dessa sammanhang är dock svåra-
re att finna. Det sägs ofta att "hälsan tiger
still" men här är det ovetskapen som tiger
inför eftervårlden. Det kan alltid med viss
rätt frågas: Vissre inte bönderna sitr eget
ekonomiska bästa? Svaret blir att så länge
inte informationen om den kooperativa lös-
ningen hade nått fram till dem gjorde de
inte det. De kunde inte reagera på något de
inte kände till. Bitden kan möjligen göras
någorlunda trovårdig med hjälp av de källor
som finns och den visserligen bristfålliga
men dock statistik som senare redovisas. I
detta avseende är det i stort sett endast med-
lemssiffror och spridningsgrad som kan vara
oss till hjålp. Dessa siffror förklarar dock
irgenting av bristen på uweckling under
perioden 1860-90 utan belyser senare ske-
den. Men först en titt på förhållandena i
några av de intressanta lånen under tiden
fram till 1890.

Mejeriutvecklingen i några
representativa län
För att exemplifiera och belysa förloppet
litet närmare skall vi i det följande redovisa
några representativa eller intressanta lån
och landsdelar med utgångspunkt från resp.
sållskaps informationsinsatser samt resul-
taten därav utifrån sällskapens jubileums-
skrifter och tryck, Lantbruksstyrelsens med-
delanden och tidskriftsinformationen m.fl .

skrifter. Dessutom kan framställningen kryd-
das med de råmligen raka och ibland drastis-
ka uppgifter om olika län som statskonsulen-
ten G. Liljhagen redovisar och som vi redan
sett prov på.

Södnmanlands liin
År 1848 anlades det första omtalade mejeri-
et i Södermanland efter holsteinskt mönster
vid Stenhammar; dessutom nämner Lilj-
hagen att eit antal säterier, d.v.s. större går-
dar, hade "osttryckerier" under 185O-talet.
Mot slutet av detta årtionde ökade intresset
och hushållningssällskapet började 1861
som ett av de första i landet ge räntefria lån
till mejerianläggningar 1863 fanns i Söder-
manland 7 bymejerier i verksamhet och
1867 hela 13 av vilka några fick låggas ned
medan andra nya tillkom. Det måste då
givetvis ha gällt enskilda mejerier, eftersom
verksamma andelsmejerier i länet inte om-
talas förrän senare. Tennen "bgnejeri" hade
därtör trån början ingen kooperativ inne-
börd i detta län, ehuru den efter hand på
andra håll fick detta. Från 1863 fanns en
länsmejerska och 1868 öppnades en meleri-
skola med sällskapets stöd.

Under tSTGtalet gick mejerihanteringen
rasktframåt i länet och antalet mejerier öka-
des snabbt till omkring 50, varav flertaletvar
herrgårds- och uppköpsmejerier. I hurudsak
framstålldes smör av vilket en betydande del
från de större mejeriema såldes till udandet.
I övrigt fråmjades avsåttningen genom den
nåra belågenheten till Stockholmsmarkna-
den. D€t aktiva stödet från sållskapets sida
gjorde att "m4erihanteri,ngat tidigt spreds också

till stora dclar ar allmogen"; redan 1885 fanns
101 mejerier och 1890 hela 116 av vilka
några var större uppköpsmejerier; andra
var mindre byrejerier, som då hade erhållit
sällskapets räntefria lån. Den omfattande
rerksamheten ledde ocllå lill an mejeriur-
stållningar anordnades i samband med lant-
bruksmötena, vilket stimulerade arbetet. En
annan viktig åtgärd rar att en mjölkkontroll-
anstalt tillkom 1889.7:

Det mest påtagliga med exemplet Söder-
manland var att det till synes inte förekom
någon nedgörande kritik mot bl,mejerierna
på grund av att alla inte lyckades; man slntes
ta det lika naturligt som att också enskilda
verksamheter ibland misslyckades och fick
läggas ner. I varje fall torgförde man inte
några klagomål över att de av hushållnings-
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sällskapen understödda mejerierna skulle
ha gått dåligt. På denna punkt hade man i
Skåne-sällskapen, främst Malmöhus län, en
avsevärt strär'are attityd, företrådd främst av

professor Hj, Nathorst samt de många stor-
jordbn.rkarna. Resultatet blev också att meje-
rihanteringen i olika former blomstrade i
Södermanland. Länet har också sitt speciella
iniresse på grund av att man i deras jubi-
leumsskrifter kan finna ett antal instruktiva
kartor utvisande länets omfattande fören-
ingsverksamheter av olika slag. Exempel
härpå framgår av illustrationerna.

Ustgotarnas t|d? ga tnsatser
OstergöLland är ett annat av de län som tidigt
,rtu..klude sin mejerinåring byggd på herr-
gårds- och andra enskilda mejerier Under
1850-talet kom de Gussanderska mjölkbunk-
arna i bruk liksom de första holsteinarna
inkallades; 1856 anställdes en mejerist från
Holstein med medföljande hustru vid lånes
lantbruksskola på Haddorp, där man också
inrättade en mejeriskola. I början av 1860-
talet inkallades Gussander till länet för un-
dervisning. Men då hade redan lånets egen
innovatörJ. G. Swartz uppfunnit ismetodm,

som kom att "bild.(r epoh i mejuihanteringens
nlslona.

Den redan nåmnda artikeln i sällskapets
handlingar 1860 om de schweiziska koope-
rativa ostmejerierna bildade dock ingen
epok. Visserligen medförde den en första
vädjan i motioner till hushållningssällskapet
att främja anläggningen av socken- eller
distriktsmejerier redan vid årsmötet ijanuari
1860, vilket kunde ses som en ganska snabb
reaktion på informationen i sållskapets tid-
skrift. Bland argumenten för detta anfördes
att sällskapet borde mejeriutbilda gifta par,
eftersom man menade att man och hustru,
som båda gemensamt inlårt och praktise-
rade y,rket, kunde bosåtta sig längre ut i byg-

derna och sålunda effektivare sprida kun-
skapen om sockenmejerierna, där bönderna
kunde få avsåttning för den lilla kvantitet
mjölk de framstållde.t5

Frågan fördes vidare till lantbruksmötet i
Boxholm i juli samma år, då tillstyrkan ut-
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talades av en herr Scharin att ingå till föt-tzlt-
ningsutskottet för att få dess medverkan "zld

uppgörundet af förslag till sådana föreningar
medelst aktietechning". Göstrings gille gick
1861 ett steg längre då man i motion fram-
srällde önskan att sällskapet genom premier
skulle befordra anläggningen av distrikts-
mejerier. Detta tog sållskapet denna gång
fasta på och utfåste ett premium på 500 R:dr
för det båst skötta distriktsmejeriet i länet.
Ett försök gjordes som emellertid inte slog
så väl ut. I detta län fick man inte heller, lik-
som i Skåne, misslyckas mer ån en gång. De
nårmaste åren blev det därför avslag från
sållskapes fönalmingsutskott på förslag om
både premier, räntefria lån och även hjålp
av statens undervisare,

År 1864 beslöt dock sällskapet slutligen
att lån skulle beviljas. Ismetodens uppfinna-
reJ. G. Swartz hade då i utskottet hållit "e#

utförligt anförande onL d triktsrzjeriets inrtittan
de, rilhet förel,i.g i trych och utd.elades. " rd Inne-
hållet har delvis redan refererats från Lant-
bruksakademiens tidskrift i föregående
underavsnitt. Swartz kunde f. ö. också hän-
visa till egna exportaffärer med smör i Eng-
land vilka slagit vål ut. Mejerier tillkom
därefter bl.a. i Tjällmo och Nykils socknar i
mellersta Ostergötland och i Harg inom
Kinda gillesdistrikt. Mejerierna skulle när
som helst kunna inspekteras av utsedda in-
spektörer huruvida de infriade sållskaPets
krav; några kooperativa företagsformer
syntes dock inte till. Från 1870 tillåmpades
den Swartzska ismetoden allmänt i lånet.
Vidare anordnades länsutsuillningar av smör

och ost från 1860, i fortsättningen regelbun-
det återkommande.Tr

Under 1870-ralet gick mejerinäringe n

raskt framåt i länet tack vare bra pris på
smör och ost och ismetodens utbredning.
Detta fortsatte under 1880-talet fråmjat och
underlåttat genom separatoms anvåndning.
Under denna period framtråder också det
stora Målarprovinsernas mejeriaktiebolag
som uppråttade filialer på många stållen i
länet. På grund av transportavstånden fung-
erade dessa frlialer som grådd- eller av-

kärningsmejerier och fick under 1870-talet



en betydande utbredning.t3 1884 var antalet
mejerier 153 och 1890 hela 204, vilket be-

tecknar höjdpunkten antalsmässist i detta
landskap.

ForUarande var dock intresset lör meieri-
hantering under denna period svagt bland
de mindre jordbrukarna som "tlcks sahna

håg och insikt om dess .förbiittring"; vi får där-
med en annan indikation än den som gavs

från Södermanland. En allmän skepsis hos

sällskapets ledning resulterade således i att
kunskaperna inte på samma sått som i
grannlandskapet spreds vidare också till de

mindre jordbrukarna. Är 1885 togs dårför
frågan upp på nytt i samband med ett lant-
bruksmöte. Statsagronomen A. Nathorst
och mejerikonsulenten G. Liljhagen var
medverkande. Den senare var vid detta till-
fälle mycket pessimistisk, då han enligt his-

torieskrivaren "utdömde . . . tlen fin så entusio;-

tisht framhållna meLo(len att sök(t åstadhomma

s&mmanslutning till bil.dande au nind"re bolags-

mejerier".Te Han förordade i stället att de

mindre jordbrukarna skulle inrikta sig på

vid or'

hemseparatorel vilka man en tid trodde
skulle göra mejerier bland småbönder över-

flödiga. Denna upplattning var emellertid
av endast kortvarig karaktär trots att den
omfattades av ett antal mer eller mindre
framstående experter Huvudtanken om
gemensam hantering av de många små pro-
ducenternas mjölk bestod - trots dessa

expertord - påfallande stabil. Vid länslant-
bruksmötet i Vadstena 1879 rapporterades
att en förening var på väg att bildas för att
inom provinsen fungera gemensamt som
avkärningsmejeri för den mjölk som pro-
ducerades från delägarnas ladugårdar För-
eningsmejeriet kom till stånd och stod
under kontroll av statsagronomen A. Nat-
horst. 'Dess tcrksamhet u.pphörde doch efter

några få år Företaget bar sig ej, men har sitt
historisha infresse, då dct qnes ha rarit denförsta

tillämpningen inom uirt kin at d,en s.k. and'els-

princiPen. " so

Mårkligt nog dröjde det sedan ånda till
1896 innan frågan om andelsmejerier på

allvar togs upp till diskussion inom hushåll-

ögre och lågre
iniriativ till de
ra, lånsutståll-
nt mejeristatis-

r. 3i rp-
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ningssällskapet. Det var inom Tjällmo och
Hällestads gille som lantbrukaren E. Sond€n
aktualiserade frågan om möjligheten attmed
svenska produkter konkurrera på världs-
marknaden. Detta mål trodde han att vi
endast kunde uppnå genom att efter danskt
mönster inrätta andelsmejerier. Gillet gjor-
de förslaget till sitt och uppfordrade säll-
skapet att främja det genom " rihliga skrifter'
och att dessutom beordra Iänets mejeri-
konsulent att på m inst nå platser inom varie
gille hålla föredrag om nyttan av andels-
mejerier. Denna gång lovade sällskapets
ledning att göra vad som kunde göras för
saken.3l Dessförinnan hade man dock på
enskilt lokalt initiativ hunnit grunda ett
andelsmejeri i lånetvid Sjögestad med start i
augusti 1893. Upplysta och handlingskraftiga
personer på "gräsrotsnivå" kan som alltid ut-
råtta mycket i praktisk handling medan ex-
pertis och auktoriteter "överväger frågorna".

Liljhagen redovisar redan 1884 rotalt 153

mejerier i Ostergötlands län, vilket lar det
första med ordnad mejeristatistik. Konsu-
lentens berättelse för 1887 omtalar att av de
då befintliga 202 mejerierna var 86 separa-
tors-, 98 is- och 18 ostmejerieq vartill 2 800
leverantörer lämnade hela 15,2 milj. kannor
mjö1k.3'? Under 1880-talet väcktes frågan om
"snabba r.tch tiJ(tirlitliga mjölkanaQser", efter-
som fetthalten var helt avgörande för mjöl-
kens värde. Mejerikonsulenten hade funnit
att med rådande smörpris var mjölk med 2,4
procents fetthalt värd endast hålften mot
mjölk med en fetthalt på 4,5 procent. Dilrför
r'ar man 1886 först i landet med att inrätta en
mjölkkontrollanstalt.8s När det gällde m.ejeri-

undewisning lar man också tidigt ute i Oster-
götland; redan 1857 startades undervisning
vid Haddorps lantbruksskola med {älp av
det "importerade" holsteinarparet. 1871 av-

slogs i vanlig ordning en motion från Gull-
bergs och Bob€rgs gille om anställning av
mejeriinstruktörer för att ca tio år senare
resultera i beslut om mejerikonsulent; 1883
anstålldes G. Liljhagen. Parallellt dårmed
lanns också från samma år en Iä.nsmejerinna.

Det påtagligaste intrycket för Ostergöt-
lands vidkommande är alt mejerinäringen
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fungerade dmligen väl med de befintliga
herrgårds- och uppköpsmejerierna och de
kompletterande bolagsmejerierna men att
utvecklingen mot ett fungerande andels-
system främst för de mindre jordbrukarna
försenades genom att de ledande inom säll-
skapet länge var ointresserade och svåra att
övertyga. Propåer i form av motioner från
gillesdistrikt i olika avseenden resulterade
många gånger i åtgärder först flera år efter
att de väckts.

Skåne - pionj rirlan d,shapet ?

Viktigt att belysa i detta sammanhang är
givetvis utvecklingen i Skåne. Tekniskt var
man ridigast ifråga om tidsenliga mejerier
vid de större gårdarna; redan vid 1800-talets
början skulle, enligt Liljhagen, "en gansha

dilordnad, mejerihantering" ha ägt rum. Vid
Marsvinsholm och Ruutsbo tillverkades
1815 en helfet ost som vann gott rykte. Det
första herrgårdsmejeriet efter holsteinskt
mönster tillkom 1840 vid Gedsholm på
initiativ av R. Torner\elm. Redan 1856 be-
viljades premier för goda nötkreatur och
avelsintresset i Skåne var också stort. Från
1878 redovisas att man anslog premier och
uppmuntrade gödborkaps- och mejeriut-
ställningar.

Aven ifråga om handel med mejeripro-
dukter var några skånska herrgårdar pion-
järer. Redan i början av 1840-talet prövade
man avsättningsmöjligheterna i London
genom aLl skeppa örer ert större parti smör.
Försöket slog vål ut och bekråftade att till-
verkningen i Sverige enligt den holsteinska
metoden kunde mäta sig med läromästar-
nas. Senare tiders smörproduktion, från
1870-talet och framåt, gick delvis över
Köpenhamn och genom danska smörgros-
sister till England. Aven svenska smörexport-
firmor uppstod. En av de första var S. Bjerre
& Co som kom till 1867 i Malmö och som
följdes av flera såvål i Malmö som Hålsing-
borg, Ystad och Göteborg.3a

Malmöhus läns hushållningssällskap upp
drog i bö{an av 1860-talet åt särskilda utred-
ningsmän att avge utlåtande om inråttande
av bymejerier De kom också i Skåne liksom



på andra håll i landet att kallas by-, socken-

eller distrihtsnxejerier. Tanken var hela tiden
densamma: Att underlätta för mindre jord-
brukare att på ett företagsekonomiskt för-
svarbart sätt få avkastning från ladugården.
När lörslager kom innebar det att premier
på 500 R:dr per år under wå år skulle ut-
delas till - i början två - personer som vore
villiga att anlågga mejeri på av sällskapet an-
visad ort. Mejeriet skulle kunna mottaga
minst 10 000 kannor mjölk årligen. Dessut-
om skulle innehavarna vara villiga att råtta
sig efter av sällskapet föreskriven kontroll.
Förslaget bifölls av sållskapet 1862 och de
första premierna utdelades 1863 och 1864
till ett mejeri i Sjörup i Skåne; även vid Skar-

tofta bedrev enjordbrukare rnej eriverksam-
het tillsammans med grannarna under någ-
ra år under 1870-talet (se nedan). "De aunna
resultaten aa d,e båda premierade sochenmejeri-

erna ooro d,och icke sådanq, qtt Jttsrligare anslag
till dyliha pretnier ansågos böra anaisas. " 35 Frän
1869 beviljades i stållet 1.500 R:dr till meje-
riundervisning för allmogedöttrar, vilka an-
slag utnyt{ades genom att sända dem som
mejerielever till Danmark.

Detta var förmodligen anledningen till
professor Hj. Nathorsts sedermera anmärk-
ningsvårda argumentering mot "gemensam-
hetsmejerier". Den ekonomiska försiktig-
heten inom sållskapet, somju här som på
andra håll dominerades av storjordbrukare,
var också stor. Påfallande var också att skå-
ningarna vid den här tiden inte hade anam-
mat några kooperativa tankegångar; man
betonade att mejerirörelsen låmpligast sköt-
tes av "m Enskil.d. kunnig pnson". Att detkun-
de tillstöta svårigheter med de uppstållda
villkoren för dessa "försöksmejerier" eller att
leverantörer inte omedelbart kunde vårvas
för att uppnå tillräcklig mjölkmångd ansågs

inte vara relevanta orsaker.
Enligt den gängse hislorieskrivn ingen

skulle Hvilans mejeriförening i Akarp vara
det första andelsmejeriet i Sverige, bildat
1880. Detta qmes dock- om man går närma-
re in i källmaterialet - vara en sanning med
modifikation. Granskar man Nan nesons
beskrivning närmare finner man också att

han själv anför uppgiften med reservation
och dessutom dementerar att L. Holmström
lar den ursprungliga id€givaren; denne lår
ockå själv ha påpekat att Hvilans mejeri de
första rio åren drevs som bolagsmejeri men
med kooperativa stadgeinslag. Nanneson
skriver:

"Holmström bruhade berätta, att han fått id,6n till
den vid. Htilans mejeri til.kimqade arulek|rinci-
pell ftån några bönder i Färs härad. lilka ett par
år d,rtait ett mind.rc istnejeri tilbammans och dclat
inkomsten Jör pmdukteina eflzr dzn ar tar och en

btneratll mjölkmängden. " 3r

Dessa bönder - från Felestad resp. Skartofta

- hade alltså drivit kooperativ mejeriverk-
samhet för egen och grannamas gemensam-
ma räkning vid Felestad från 1874 och vid
Skartofta från slutet av 1870-talet. Det som
skiljer dem från Hvilan är att deras verksam-
het inte blev bestående under någon längre
tid. Före Hvilan var de under alla omstän-
digheter. Enligt L. F. Rosengren håmtades
idön vidare utvecklad till det i oktober 1880
vid Hvilans folkhögskola upprättade Hvilans
mejeriaktiebolag. Aven om detta till formen
var ett aktiebolag var det "s,å,som grund,at på
andelsprincipen att betrahta sort, dcn firsta egent-

liga mejeriförening i Saerige". För företagets
igångsättning gjordes av deltagarna ett sam-
manskott av 10 kr pr ko, för vilken summa
l2implig lokal anskaffades och inrättades i en
förhyrd byggnad med nödvändiga inventa-
rier, I mejeriet, uppger Rosengren, arbetade
man till en börian efter ismetoden.8T

I&innedom om andelsmetodens pmktiska
tillåmpning fanns således ute bland bönder-
na före L. Holmströms initiativ. Det är också
vårt att notera att Nanneson drar slutsatsen
att andels- eller samarbetsid6n iill2impats på
flera håll i vårt land långt innan själva be-
teckningen hade vunnit insteg i språkbruk-
et. Benåmningen vinner burskap först sedan

man fått nårmare kännedom om och sett
resultatet av den på 1880-talet starkt upp-
blomstrande danska mejerihanteringen på
andelsbasis.s3

I Kdstianstads lån var situationen unge-
fär densamma. År 1862 fanns i lånet 40
mejerier som tog emot qiölken från nårma-

r97



dål n sedan tillbringade hela sitt yrLes-
mma liv i i:lika funktioner, 1897-06

var han mejeriinstruktör. från 1903 extra-
Erare och därefter ordinarie lärare i meje-
rilära och bakteriologi. Från l9l8 r,ar R.

leltor i meierilära och hade liksom öwiga
lärare titeln pro{essor. R. genonrörde fram-
gångsrika lörsök tor iorbatirarl .)sfir2mstalF

verkamma
var han me
lårare och i

re 2 900 kor. Av dessa var endast I'ra by- och
resten herrgårdsmejerier En av de Iiämsta
uppgifterna för de ledande inom sällskapet
ansågs dock vara att söka få till stånd by-,

socken- eller distriktsmejerier för de mindre
jordbrukarnas råkning. Från länets lands-
ting avlämnades 1864 till sällskapet en skri-
velse i vilken man begärde stöd t:ll "rnejerier

för smäne jord,bruk ". Förslaget avstyrktes av

förvaltningsutskottet med ungefär samma
motivering som anfördes av professor Nat-
horst i Malmöhus län. Två framställningar
om anslag på 1 000 resp. 1 500 R:dr till by-
mejerier avslogs också under 1864 med
resenation från greve H. Hamilton, som an-

såg att stöd skulle beviljas. Aven ett förslag
från en kommitt6 att ge länets jordbrukare
bättre kunskaper om mjölkens behandling
och framställning av goda mejeriprodukter
genom ambulerande mejerister avslogs,
medan ett förslag om premier för goda me-
jeriprodukter antogs.so Framgångarna var
alltså begränsade under detta tidiga skede;
flera bymejerier hade misslyckats på grund
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det
N.

av bristande intresse och anslutning från
jordbrukarnas sida. Under 1870-talet tog
docl mejerihanteringen lart orh mejerier-
nas antal ökades.

I länet anlades det första kända andels-
mejeriet i Hammenhög år 1890. Enligt
Rosengren fanns det detta år sammanlagt
200 mejerier i Malmöhus och 120 i Kristian-
stads län. Siffrorna må dock enligt Rosen-
gren tas med viss reser-vation på grund av

brister i tillförlitligheten. G. Liljhagen, sta-

tens instruktör, menar dock att de genom-
gående torde vara för låga på grund av bort-
fall av uppgifter från ettvisst antal mejerier,
eftersom uppgiftslämnandet var frivilligt.
Jämfört med Liljhagens avsnitt om Malmö-
hus län (nåra tre sidor) är uppgifterna om
Ikistianstads lån i meddelandet synnerligen
kortfattade (= 1 sida). I det förra lånet fanns
dock 1890 endast elt andelsmejeri, medan
antalet var 9 i det senare.lro Redan 1871 an-
togs i Malmöhus län en lånsmejerist vilken
188? ersattes av en mejerikonsulent, medan
man i Kristianstad nöjde sig med en meieri-
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I likhel me.d i Danmalk efte\trätade man i Slrerige att

få ett olfcieUt hvalitetsmiirhe för försthlassigt smör På

EruniL aa oeni.ghet om behoaet och regletna hom det att
d.riija till ) 905 innan runmhhet foststålLtles. Mårket
aar en rana under tre kronor och metl lexten "Porn'

Märht; ST,ensha Smörprottningama" och gållde i
första hand smii och osl; endast runmårkt snör Jick
exportcrat.

assistent från samma år. Under 1890-talet
började läner delta ismörprovningarna i

Malmö.
Enligt Rosengren m.fl. år 1880-talet i

Sverige uqphijpsmejerienzas glansperiod. Men
konkurren.en mellan de privata mejerierna
urartade och innebar för Skånes vidkom-
mande att mejerihanteringen hotades av en

allvarlig kris mot slutet av detta årtionde.
Det hade i de många privarmejerierna av

olika slag uppstått missförhållanden i flera
avseenden, eftergifter mot mjölkkvaliteten,
mejerier i dåligt skick o.s.v (längre fram
skildrade även av K. F. Lundin), vilket hota-
de kvaliteten på produkterna och därmed
avsåttningen. Ur denna kris räddades man
genom övergången till andelssystemet.er De
fördelar andelsnejerierna kunde erbjuda
tramlör uppköps- och herrgårdsmejerierna
var enligt Rosengren bl.a. att andelsmejeri-
erna lättare kunde anskaffa för anläggning-
en nödigt kapital; att de på den grunden
också kunde bygga större anlåggningar med
bättre utrustning och tidsenliga apparater.
Vidare rar samtliga mjölkleverantörer intres-

senter i företaget; dårmed kunde fordringar-
na på mjölkens kvalitet lättare uppråtthållas
och resultatet blev bättre produkter och säk-

rare avsättning.!r:
På dessa grunder licl andelsmejerierna i

Sydsverige på 189o-talet en förhållandevis
hastig utveckling, ca ett tiotal år efter det
danska genombrottet. Influenserna från och

utbytet mellan Danmark och framför allt
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Senare tilkimpades runnärket otkså lör hryddsmarr,

mestaror, ostkaka, glass och dg{!. Efter hand' blet lan'
mårkel "Inregistrerat raru'märhe - under statskont-

roIl", tilken ut&tatles aa.KontrolLanstalten för mejeri-
produkter och dgg, I<MA.

Skåne rar nu också påtagligt starka. Men även

framstegen i övdgt, som t.ex. den Swartzska

ismetoden och framför allt separatorn, hade
tidigare fråmjat och påskyndat uwecklingen.
Det anges också helt odramatiskt i jubi
leumsskriften för Blekinge läns hushåll-
ningssällskap art de lörsta andelsmejerierna
i detta län tillkom så tidigt som 1887 och
1888 i Mörrum, Torhamn och Ramdala;
åven i detta landskap var man således före
Hvilan som mejeriförening.e3 I samband
därmed kan noteras att en hemmansågare
på Gotland redan 1866 föreslog hos sitt hus-

hållningssällskap att belöning skulle utgå till
att upprätta mindre bymejerier men fick
avslag - för att sållskapet redan påföljande år
skulle bevilja en sådan till sin egen lant-
bruksskola.ea

Snart fann man emellertid att det var
nödwindigt att ha inte bara större inflytande
över tillverkning och kvalitet utan också

över prissättning och handel. Från 1889 och
1890 anordnades de första permanenta
smörutsttillningama i Malmö i vilka snart nog
åven andra län deltog. SmörprolTringar kom
dessutom att anordnas i Göteborg, d.vs. den
utöver Malmö viktigaste utskePPningsham-
nen. En egen smörnotering startades och
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så småningom kom runmårket för prima
svenskt smör till stånd, bl.a. på grund av
initiativ från Skåne. Detta var en motsvarig-
het till det danska lurmårket och infördes
1904-05, alltså ganska sent, bl.a. på grund av
motstånd från inflytelserika personer.

Det nu skildrade skånska exemplet be-
lyser fråmst att influensen från förebilderna
utomlands liksom de gynnsamma betingel-
serna allmänt sett gav ett försprång i för-
hållande till många andra län. Dåremot ger
framhållandet av att "det första andelsmej e-
riet" lar skånskt en i viss mån felaktig bild av
Skåne som kooperativt föregångslän. Ko-
operativt betonade mejeriförsök gjordes ti-
digare i andra delar av Sverige. Skåningarna
var inga tidiga iddmedvetna och ambitiösa
kooperatörer utan nårmast motsatsen; sam-
ma situation kan iakttas åven vad gåller in-
köpsföreningarna som senare belyses.

Fiirenin gar filr m ej ni s ter
Föreningsbildning bland det aktiva mejeri-
folket i landet förekom också. Redan 1877
grundades Skånska mejeriföreningen som
ett gemensamt intresseorgan i vilken mejeri-
föreståndarna och -konsulenterna var de
mest aktiva. Denna förening nedlades 1880
men efterträddes 1893 av Föreningen för
andelsmejerier, senare avlöst av Sydsvenska
mejeriföreningen. Redan 1889 bildades
Svenska mejerikonsulentföreningen för
hela riket med först G. Liuhagen som ord-
förande, senare avlöst av P. Rundgren. Den
mer bestående föreningen för yrkesaktiva
mejerister i Skåne bildades 1896 i form av
Svenska mejeristföreningen, senare avlöst av
mejerisrföreningar för de olika länen. Meje-
ristföreningar förekom även i ett flertal
andra län från som tidigast i Våstmanland
1894, Halland 1899, Mellersta Sverige 1901,
samt i Kristianstad, Östergötland och Söder-
manland fram till 1910. Från 1908 var All-
månna Svenska mejeristföreningen den mer
landsomfattande sammanslutningen med
uppgift att lara kontakt- och informations-
organ for både mejeristföreningar och öwiga
aktiva utövare av mejerihanteringen.es
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Skaraborg - boskaps- och ostlänet
De nu redovisade lånen var föregångare i
olika avseenden och dessutom i viss mån
förebilder för flertalet provinser i de södra
och mellersta delarna av landet vad gåller
den tidiga mejeriutvecklingen. Ytterligare
ett. nämligen Skaraborg kan rara värt ett
särskilt avsnitt, innan vi övergår till en mer
översiktlig beskrivning av utvecklingen och
dess sårdrag för de mer skogs- och glesbygds-
betonade delarna av landet i öwigt. I Skara-
borg utvecklades djurskötsel och mejeri-
hantering både snabbt och tidigr. Man \'?r -
jämfört med en del andra lån - sårskilt
intresserade av nötkreatursrasernas förbått-
ring. Kronan på det verket utgjorde S.

Flachs nya sysrem lör boskapspremieringen
som efter presentationen 1881 snart blev
standard för hela landet.

Enligr Li!hagen hade der lörsra osrmeje-
riet för produktion av schweizerost anlagts
redan l8 l9 på Skoftebl r Skaraborgs trzditio-
ner som osdän är allrså ridigt grundade. Är
1855, då antalet mejerier var ett tjugotal,
anställdes en agronom med skyldighet att
undervisa orn ladugårdsskötsel och mejeri-
hantering. 1861 besöktes lånet av mdoren P.

U. Gussander som på ett tjugotal gårdar
undervisade om sin bunk-metod. Hushåll-
ningssällskapet var också tidigt med att be-
vilja anslag och lån till anläggning av mejeri-
er. I början av 1860-talet startades de första
bolags- och bymejerierna med hjålp av så-

dana lån. Några ideologiska, Looperari\a
villkor uppstålldes inte; avgörande för stödet
lar enbart en bedömning av om vederböran-
de hade förmågan att tekniskr och ekono-
miskt föra verksamheten i hamn. De första
bymejerierna hade dock flera problem att
kåmpa med: Bristfällig kunskap och teknik,
svårigheter att få jåmn tillgång på mjölk
samt därav betingade ekonomiska besvårlig-
heter.e6 År 1871 fanns det, trots stödet, endast
tre bymejerier kvar medan herrgårds- och
uppköpsmejerierna under 1870-talet hade
ett betydande uppsving. I jubileumsskriften
nämns att greve N. Posse på Vreten i sam-
arbete med H. A. Lidholm i Stockholm 1876
startade ett mejeriföretag som blev ett av de



då största i landet. Med huvudmejerier på
sju orter och dessutom 50-60 uppsamlings-
ställen i olika delar av provinsen blev han en

föregångare för många andra. "Exemplzl smit-

tade, och d.d,rJör bleu det ntira nog en tdtl&n att
starta bolags eller uppköpsmejei. " ej

År 1890 rar hela antalet mejerier i Skara-

borgs län 115, varav 103 klassades som herr-
gårds- och endast [em som andeismejerier:
några är allså odefinierade. Detta förblir för
hela den period vi studerar signifikativt för
länet: Något framstående när det gållde att
tillämpa andelsprincipen var man inte, vilket
senare också kommer att belysas av siffrorna.
G. Liljhagens formulering att bolags- och
uppköps- liksom herrgårdsmejerier "ådrTade i
stora miingder uppgå i andekmejeriet" ät alltsä
knappast korekt för Skaraborgs låns vidkom-

mande vid denna tidpunkt.e8 Noterbart är
dock att man under dessa tidiga årtionden
utvecklade sin ostproduktion i de många

små privata mejerierna, vilken fadition man
alltsedan dess fört vidare.

Verlums andelsmejeri i Skaraborgs ldn rar ett at
många som startade sin L'a*samhet på 1890-Ialxt
under stor uppslutningfrån traktens lantbruhare. [tr
att erhålla ett "detaktighetsbe is" hade Wilgot Suantes-

son 1902 inbetalat ett belopp på 195:85 kr
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Trots att hushållningssiillskapet i lånetvid
l8gGtalets början satte ned räntan på lån till
andelsmejerier till tre procent mot fyra för
bolagsmejerier förblev antalet andelsmejeri-
er fortsatt blygsamt. En annan åtgärd som
var avsedd att främja inrättandet av andels-
mejerier var att man i mejerikonsulentens
reglemente införde bestämmelser om att
han på rekvisition skulle hålla föredrag om
andelsmejerier, mejeriföreningar m.m. men
inte heller detta hjålpte på något mer påtag-
ligt sätt i Skaraborgs län. Reglementsbesiåm-
melser med denna innebörd infördes i flem
lån; i sållskapens uppgift att främja jord-
bruksnäringarna fanns det inga svårigheter
att inrymma allt erforderligt arbete för att
utveckla andelstanken. Detta gällde ånda
fram t.o.m. 1g3O-talets insatser; det är en
senare tiders löreteelse att neutralileten inte
skulle medge för sällskapen att arbeta för
kooperationens framsteg och utveckling. En
sammanfattning och provkarta av de många
åtgärder som hushållningssiillskapen genom-
förde för att fråmja mejerihanteringen all-
månt sett i landet finns i faktaruta V;2 i slutet
av kapitlet.

Det mest påfallande för Skaraborgs län
var att den ålderdomliga strukturen med
småmejerier bestod ända fram på 1930-talet.
År 1900 var hela antalet mejerier 338 och
den högsta noterade siffran 7925 var 442,
vilket då mots rade 37 procent av antalet i
hela landet; det var också ostproduktionen
som möjliggjorde att denna struktur kunde
dröja kvar. Annu 1934 låg anralet mejerier
fortfarande högt (333 st.) och antalet andels-
mejerier r obetydligt.ee Ostmejeriema drevs

av privata möjeriågare som ofta var direkt
fientliga mot andelsrörelsen; länet var med
dessa utgångspunkter det för den koopera-
tiva rörelsen mest hårdarbetade i landet.
Från den strax efter 1930 bildade riksför-
eningens (SMR:s) sida fick mara "koncmtrera

si.n organi.satorkha uerksamhet p å Jihhållandena
inom Skaraborgs län ". Detta innebar att SMR
exempelvis gick in som stödjande medlem i
en av de befindiga andelsföreningarna med
ett insatskapital på 100 000 kr, gav ett rånte-
fritt lån på ett betydande belopp till fören-

ingen för dess finansiella sanering samt att
man hck köpa upp det ena småmejeriet efter
det andra eller träffa överenskommelser med
herrgårdsme jerierna om levemnserr00

Praktiska och psykologiska
faktorer
I framställningen har några gånger stållts
den mer eller nindre retoriska frågan om
orsakema till den långsamma frammarschen
för andelsiddn i Sverigejämfört med fråmst
Danmark. Delvis har svaret på frågan redan
givits i det danska kapitlet liksom att förut-
sättningarna i Sverige redan belysts. Men det
föreligger dock all$ämt en oklarhet om ett
antal andra sammanhang som bestämde
utvecklingstakt och framsteg och som spela-

de en roll i processen. Vi skall diirför närnast
gå in på en andra del av de grundlåggande
förutsättningarna, nåmligen de praktiska
och psykologiska faktorerna. Framför allt
gäller der de förhållanden som satte sin
prågel på vardagslivet för de enskilda bonde-
familjerna och som dominerade levnads-
sättet samt föreställningarna och attityderna
till nyheter. I stort torde dessa faktorer
ursprungligen ha gållt hela den svenska
bondeallmogen; man hade sedan sekler levt
under likartade förhållanden, även om läget
i norr eller söder resp. skogs- eller slätt-
bygder och därmed förutsättningarna kli-
mat- och produktionsmässigt skiljde sig
ganska avsevärt. Längst kvardröjande var
dock dessa förhållanden - förutom i län som
Skaraborg - i de nordliga och skogrika de-
larna av landet; situationen i Svealands
skogsbygder och Norrland får dårmed ut-
göra grunden för den följande beskrir.ning-
en. Främst kan man då ta fasta på ett antal
faktiska förhållanden som rådde; de psyko-
logiska faktorerna återspeglas av dessa och
de reaktioner som kom till uttryck från
bondeallmogen gentemot experter och de
nyheter de förmedlade.

N atura- o c h sj äla hus hållning
En av utgångspunkterna var att bondehus-
hållet länge var ett sjålvhushåll, kontanter



var en sällsynthet; det krävdes lång tid av

teknisl och ekonomisk omställning resp.

lörändringar av allilyder och vanor innan
rnan var lösgjord från de gamla och inrota-
de förestållningarna och handlingsmönst-
ren. I många delar av landet betraktade
manfolken korna och ladugården som något
nödvåndigt ont; såvar korna också - till skill-
nad från håstarna som skulle dra in de nöd-
vändiga extrainkomsterna - "bondgårdens
stfr'barn"; bonden själv motarbetade når-
mast att korna skulle gynnas; det fick i varje

fall inte ske på håstarnas bekostnad. Korna
fick hålla till godo med under vintern svält-

utfodringen och under sommarhalvåret
med skogsbetena eller fåbodvallarnas beten.
I de mer utpråglade slättbygderna kom
pengainkomsterna från åkern så länge
spannmål kunde såljas eller efter hand
(potatis) brånnvin brännas. I landets nord-
ligare delar hade dock animalieproduktio-
nen större betydelse och dessutom var körs-
lorna i skogen, åt bruken eller bolagen
viktiga inkomstkällor. När våren kom reste

man upp korna på benen och slåppte dem
på de magra skogsbetena där de fick föda sig

biist de kunde.
Naturligwis skiftade sommarbetena starkt

mellan olika lokaler och delar av vårt långa
och skiftande land. På många håll var
betena under normala år goda och avkast-

ningen lörhållandevis bra. Kohållningen gav

då sommartid ett överskott som inte kunde
konsumeras direkt i det egna hushållet; de

mer vakna husmödrarna fann därvid er-

farenhetsmässigt atl korr'a hunde lämna a\t-

kastning - under förutsåttning att de fick
något mer än den vanliga svältkosten. På så

sätt fick husmodern ett direkt inflytande På
i vilken utsträckning köpstadsvaror kunde
anskaffas till hushållet; successivt smög sig

dårmed också en ökad penninghushållning
in åven hos allmogen. Det klagades ibland
från överhetens sida vid t.ex. lantbruks-
möten eller i landshövdingeberättelser över
de "ly<vanor" i form av konsumtion av kaffe
och socker m.m. som började breda ut sig

bland allmogen. Detta utgör i sig tecken På
att sjålvhushållningen var på titlbakagång.

MjöIken - bondhustruns reuir
En annan viktig utgångspunkt var att ladu-
gården och mjölkhushållningen var en hem-
mens privata sfär, "stående direht under hus-

moderns hägn och oinshrtinhta omvårdnad" 10l

Detta betonas från många håll och har tidi-
gare i framsällningen refererats från Ceder-

borgh. Mjölken var bondhustruns revil något
som hon inte gärna gav avkall på. Skälet var
enkelt och påtaglist: De kontanta medel en
duktig bondhustru kunde få genom avsätt-

ning i staden, till lanthandlaren eller till
kringresande uppköpare av framför allt
smör men senare även ägg, var de enda hon
någonsin disponerade. Ofta lar de också för-
utsättningen för att hushållet skulle kunna
bestå sig med de köpstadsvaror man ville ha
och behövde, sedan urminnes tider salt och
strömming, men också efter hand bl.a. de

nämnda "lyxvarorna" kaffe och socker m.m.
Dessa möjligheter släppte hon inte ifrån sig

i brådrasket. Dårav kom det sig att frun i
gården under lång tid stretade emot att Iäm-

na mjölken till mejeri och också att hon ofta
var den mest rabiata motståndaren till
andelsmejeriet, när dess tid var inne. ',MLss-

tiinksamhet och oailja för sammanslutning uar
länge €tt hindet", trots att det var "httar€ qttf;r-
dubbla miölkatkastningen per ho iin fältskdrden
per hehtar",to2

Detta var också orsaken till att det ibland
förelåg speciella svårigheter för sällskapen
och deras manliga företrädare och expertis
arr nå fram med någon uppllsning: sam-

manträden och undervisning var definitivt
inte någon naturlig kvinnoangelågenhet
förrån långt fram i tiden. Så länge självhus-
hållet levde kvar på gårdarna och de nyare
driftsformerna var okånda, var trögheten
således mycket stor. Den statliga meieri-
instruktören Fr. Cederborgh, som vi ofta
möter i dessa sammanhang, reste bl.a. i Kop-
parbergs län 1874 och beklagade sig över att
männen inte var intresserade; ladugården
var kvinnornas sak. De senare hade han inte
funnit mottagliga för undewisning. 'De frod-

de ", påstår han "att han hom för att liira dzm ett

n)tt sätt att göra smii, 'om möjligt utan grtidde' ".

Åven från Norrbottens lån redovisar Ceder-



borgh liknande bekyrnmer, t.ex. " ... ott hand-
led.ning tlchas htinnorna iche vilja taga av en

man, ell.er au mig; utan diirtillfordras en htinn-
lig, med vilhen rnatmödrat"rLa Uitt(ue torde kunna
inlåta sig. " to3

Blggnadsbestånd,, fäbod,ar och mjölk-
hantering
Andra förhållanden som försvårade en ut-
veckling och föråndring var det befintliga
byggnadsbeståndet. FrånJåmtland talas det
om att de låga, fånga och mörka, ofta smut-
siga och osunda stallarna och f;ihusen var ett
påtagligt problem. Den rådande inställning-
en kan också belysas med ett exempel från
Våsterbotten från vilket landskap beskrirs att
vissa jordbrukare visserligen föregick med
gott exempel och inredde sina ladugårdar
tidsenligt samt skötte sina djur väI, men de
var mycket få och allmogen var trög an ra
efter; med ett beklagande tonfall konstate-
tz:s z1"t "de anse som ett högmod, att haaa nästan
lika höga fönster i ladugården soru på bonings-
hu&t. ' to4

Från flera Norrlandslån och Dalarna
nämns också fäbodsystemet som en för-
svårande omståndighet. Vi har redan sett E.
A. Blomgrens argumentering för en "omreg-
lering" av detta qntem i Hålsingland. I dessa
landskap var det otvivelaktigt så i många fall
attstörre delen av årsprodultionen avsmör
och ost framstålldes sommartid vid fäbodar-
na och att detta ofta skedde gemensamt,
under en slags primitiv kooperativ form.
Men man anrände då oclså de mest primi-
tiva metoder, som var vanliga i hemmahan-
teringen och de kunskaper och hjälpmedel
som stod till buds, d.vs. de enklast tänkbara.
Länsmejerskan i Västernorrlands lån be-
råttar om hanteringens redskap och hygie-
niska nivå vid 1860-talets början: Mjölkårlen
var av trå, omålade, ej alltid ordendigt ren-
gjorda. Mjölkbyttan och slålan kunde därför
infektera mjölken så att den kom skåmd ur
ladugården. Detsamma kunde vara fallet
med kårnan; dessutom fick mjölken stå för
länge innan kärningen skedde, oståmnet
gick därvid upp i grådden och resultatet blev
ett dåligt smör.105 Aven från andra Norr-
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landslån konstaterar den agronomiska och
mejerikunniga expertisen med beklagande
tonfall att "mjölhen shöttes fortf&r&nde efier tråg
och sk'å.pmetoden, med ailken det är onxöjligt att

frambringa annat dn högst underordnade lad,u-

gårdsproduhtcr",106

Dålig sämja, shepsis och misstro mot
n)heter
Statskonsulenten Fr. Cederborgh noterar
också att siimjan bland mejeriägarna på sina
håll inte heller lar sårskilt god. I ett fall var
det mejeriet i Flarken i Västerbotten som var
på våg att falla ihop på grund av misstänk-
samhet och instruktören kom i sista stund
för att kunna rådda verksamheten. Den
ibland något tendentiösa beskrivningen
tyder på en viss animositet också hos råd-
givarna/fackmännen, som ju betraktade
den gammalmodiga insrällningen som något
ganska efterblivet. Också på andra ställen
var samarbetet mellan mejeridelägarna
mindre gott. Från Gunmark meddelade
Rossing sålunda, att "en del au bi;nderno dro
ntira ohjelpli.ga i afsemdc på begreppd och skulle
srikert gerna ui(a hafua liquid, fti,r mjölken, innan
de lennat dtn till Mcjeripl'l I alla sådana Mster.
som oftast hade mycket obetydliga orsaker
men var skadliga för mejeriernas drift och
utveckling, måste hushållningssällskapet
fungera som medlare,r0t Något solidaritets-
begrepp som kunde utgöra ett samman-
hållande kitt i gemensamma aflärer existe-
rade ännu inte bland bönder i gemen. Var
och en \ar sig själv nårrnast utom möjligen de
som fångats av tidskriftemas och konsulenter-
nas nya budskap om en solidarisk arbesfonn
på "gemensam ' eller kooperzdv basis.

I berättelserna från Våsterbotten konsta-
teras att det ragit nåra 30 år atr övervinna
misstron och skepsisen gentemot lantbruks-
skolans undervisning. På samma sått var det
med kunskapen om djurskötsel och mejeri-
verksamhet liksom ifråga om andra nyare
produktionsformer som förmedlades av
agronomer och mejerikonsulenter; det tog
lång tid att övervinna de urgamla vanorna
och föreställningarna. Ibland framgår av
beråttelserna drastiska exempel på trög-



heten och obenägenheten att acceptera
modern a brukningssätt och odlingsmeto-
der Så beråttar lånsagronomen Berglund
förtrytsamt i en rapport 1888 att han under
sin vistelse i Gagsmark med stor möda sökt
låra allmogen att begagna lie vid kornskör-
d.en. 'De shuro sitt horn med jihnhrohar", säger
}lan, "och behöude tio psrsoner.för qtt utfdra so'm-

m.a mhctc sonl, cn med fie. " Förhållande var all-
mänt inom nåstan hela Byske socken och
förekom även här och där inom socknarna
i Lappmarken, men mer sdllryntvid kusten.ros

Det nord.liga läget - frort, missaiixt och
okunskap
Norrbotten präglades i ån högre grad än
övriga Norrlandslän av det nordliga läget, de
stora avstånden och andra og7nnsamma
betingelser Svårigheterna var ofta utomor-
dendiga att starta en positiv utveckling. Ani-
malieprodukt ion. mest mjölk och smör. rar
den med häns1n lill naturförutsättningarna
lämpligaste produktionsinriktningen; efter-
som klimatet endast på sin höjd medgav
sådd av råg och korn var det beten och lal-
lar som kunde ge avkastning. Ofta frös de
sådda spannmålsarealernas avkastning bort,
vilket också kunde förekomma i övriga lån.
Svårigheterna för Norrbottens vidkomman-
de sammanfattas i samband med hushåll-
ningssållskapets berättelse 1860 på följande
sått:
. Låg bildningsgrad bland folket
. Språkförbistring i de finskspråkiga om-

rådena
. Nomadfolkets (lapparnas) "rörliga lif'
. Byarna/gårdarna kringspridda i ett myck-

et glesbefolkat och vidsträckt område
. Bristande kommunikationer, särskilt in-

land-kust
. Brist på lämpliga skrifter för skolning och

upplysning
. Brisrande avdikning och iståndsärtning av

såväl åker som ladugårdar
. Den ständiga risken att få grödan spolie-

rad genom frosten.loe

Det vittnas också från en rådgivares sida
drastiskt på tal om förutsättningarna i Norr-

bottens län, att om man i Overkalix stållde
frågan om anläggning av bymejeri, skulle
man säkert av allmoger "möta ett medlidsamt

!illbohauisa ndp. så:on lotlrr au en hjtirno. rars
norrnala funhtioner råhat blfua stij'rd,a, " \ra

Okunnigheten om mejeriprodukternas an-
våndningvar också stor menade man, vilket
föranledde rådgivarna att med illa dold för-
trytelse rapportera att insikterna om ostbe-
redning och -användning lämnade mycket
övrigt att önska. Från Over-Kalix rapportera-
des om ostens användning att "en klochar-

dc,tter, till häVten m&msell, begtirt uppQsni.ng om

vartill ost egmtligen kunde anutindqs och om den

hp hc\t bortlc läggos i ka[Jc".tt Nu var inle
"mamsellen" så bakom som rådgivaren trod-
de: det var han som inte kånde till att folket
i Tornedalen och Malmfälten sedan gamla
rider lagt kaffeost" - iusL i laflet.

Några Norrlandssällskap -
öppenhet för nyheter och id6er
Trots de nu senast relaterade svaga förutsätt-
ningarna och motsträvigheten hos bonde-
familjerna i obygderna år det dock i några
Norrlandslån man tidigt finner den öppen-
het inför nyheter och framför allt nya idder,
som man kanske så hår långt fråmst hade
väntat sig i landets övriga delar Från Väster-
norrlands län har redan nämnts att säll-
skapets dåvarande sekreterare pastor E. U.
Carleson redan 1862 införde artikeln "Om
by- eller distrikt-mejerier" i sällskapets hand-
lingar. Den håmtades då urJ. Th. Bergelins
"Tidskrifi för Svenska Lantbruket och dess

Binåringar" och refererades utförligt, vilket
också illustrerar hur informationen i prak-
tiken delvis tillgick: Man lånade friskt av var-
andra och återgar artiLlar och notiser som
man funnit i andra tidningar och tidskrifter.
Carleson föreslog också 1862 att en be-
löning på 100 kr skulle utgå till det först
iuättade bymejeriet, ett förslag som han
emellertid i första omgången fick avslag på
från förvaltningsutskottet.

Dårmed gick artikeln och propån i för-
stone nästan oförmärkt förbi och det dröjde
några år till slutet av 1860-talet innan frågan



åter kom upp. Som utslag av denna tidiga
informationsinsats hade man dock redan
under 1860-talet i detta län börjat tala om
"en n1 slag; a"ssociation rtir $mejeric'r" men den
betraktades som en "hopplös uppgifi på grurul
av husmödrarnas obendgenhet". Pastor Carle-
son ansåg dock att det första mejeriet borde
kunna anordnas sommartid vid någon f;ibod
och att det inte borde vara omöjligt för någ-
ra "ståndspersoner ... att tillucigabringa enftlren
ing merl sina grannar af allmogm tör ord,nandet

af denna angeliigmåaf". Det hela belyser att
pastor Carleson i Västernorrlands läns hus-
hållningssällskap var både ihärdig och med
sin tid, såg bristerna och snappade upp ny-
heter men kanske inte var helt modern i sin
uppfattning att det behövdes "ståndsperso-
ner" lör att åstadlomma någonting..r':

Hössjö - första andekrnejeriet i landet
Ett par andra av dessa attitydmässigt mer
öppna lån årJåmdand och Västerbotten. En
annan situation rådde än i t.ex. Skåne "där
man redan visste hur mejerihantering skul-
le gå till". I Västerbottens låns hushållnings-
sållskap hade man som redan nåmnts tidigt
tagit till sig de kooperativa id6erna och dis-
kuterade bland annat en "Hushållsförening
för Ume" efter förebild av Växjö Hushålls-
besparingsförening. Dessutom publicerade
man vid upprepade tillfållen artiklar om
sparbanker, folkbanker och "den nyare
tidens associationsväsende". Allra tidigast

når det gällde att gå till verket var man emel-
lerrid ifråga om kooperativa brmeierier.
Statskonsulenten Fr. Cederborgh hade un-
der 1860-talet börjat sin Uänst som konsu-
lent för de nordliga landskapen och talade
varmt för de "gemensamma" driftsfonnerna
på mejeriområdet. I Västerbotten medverka-
de han vid tillkomsten 1867 av ett bymejeri
i Hössjö stra-r söder om Vännäs i länets söd-
ra del. N. G. esting anger att detta mejeri
förmodligen kan betraktas som det första
kooperativa bymejeriet i Sverige.r'3

Genom att sekreteraren iJämtlands läns
hushållningssällskap C. Cavallin 1867 be-
yistade ett lantbruksmöte i Västerbotten fick
även han de nya idderna med sig hem.
Cavallin engagerade Cederborgh för en
föreläsning vid lantbruksmötet i Bergs sock-
en i fämtland sommaren 1868. Därav kom
det sig att kooperativa bymejerier tillkom
åren 1867 och 1868 i båda dessa lån: utöver
Hössjö i Våsterbotten anlades ytterligare två
i Nysätra och ett i Lövånger. I.fämtland rea-
gerade byamånnen i Mörsil och Nås snab-
bast på de nya signalerna, bl.a. lantbrukaren
och senare riksdagsmannen G. Ericsson,
Myckelgård. Den renodlade andelsformen
slog dock inte an iJämtland i första omgång-
en. I december 1868 upprättades kontrakt
om det s.k. "Mejeribolaget i Mörsil", som var
av samma typ som det i Västerbotten året
före upprättade Hössjö-mejeriet. Sommaren
1869 startade ytterligare mejerier i Nås och

Våstefiotten aar etl a! d,e Län

'i landet son lid.i.gasl kom att
bina primittua koopontilta lry

mej erier Genom statskonsulen
tm Fr (hd,erborght och en
1.) iit I erb o tt nis k lan d,s hi;a dingt
insatser tillhom Hössj6, N)sät-
ra och Lö2,ångers m.Jl. byars
nwjerier årn 1867 68. Ar
1869 oar det dags for t.ex.

Gammelfon och Kra.,mlryn i
Burtrd.sk samt Gummarh i
ShelWeå. På bild,en Gammel
byns meieri som ltela sin aerh

samhetstid dreas som gemen-

samt hooperatfut lrymljeri a!
d,elägo.:ma.
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Offerdal. Sammanlagt tillkom ett tiotal by-

mejerier iJämdand. Skillnaden mellan åolag

och mejeriftirmingvar dock inte påfallande i
detta stadium. Om dessa säger statskonsu-
lenten G. Liljhagen i ett meddelande år
1901:

"Ege\tligen oro dessa mejerier andzlsmejeri4 t1

hantei.ngen bedxeus i dc flzsta .fall end ast med dEI-

ägarnas mjölk och behållningen at de gemensamt

tilll)erkade och mestadek åten gemensamt fiirsål-
d.a pmduht na d.elades mellan rJclägarne eJter

mängd,en inkimnad mjölk. " tta

Mejerierna tillkom med stöd från både
hushållningssiillskapen och landstingen i de

bågge länen dels i form av kontantbidrag till
inredning, dels mejerskans lön för första
året, Det svåraste problemet för de små me-
jerierna iJämtland var dock att de hade all-
deles för liten och oregelbunden tillförsel av

mjölk; ofta fick de lägga ned driften som-

martid, eftersom korna då drevs till fåbodar-
na. För år 1870 uppger sållskapet att ytter-
ligare sju mejerier tillkommit. För 2tt säk2

råda bot mot bl.a. dessa problem och dess-

utom främja avsättningen av produkterna
sammanslogs 1872 samrJiga rio blmejerier
till ett mejeribolag under ledning av den
nämnde G. Ericsson. På grund av den i bör-
jan av 18?0-talet starka skogskonjunkturen
blev dock både b1'rnejerier och bolag utkon-
kurrerade av skogsarbetarna som betalade
så bra för mjölken vid gårdarna (upp till 40-
50 öre per kanna) att det inte lönade sig att
skicka den till mejeriet.r15

I Västerbotten reste konsulenten Ceder-

borgh upprepade gånger de nårmaste åren

och sammanlagt I8 bymejerier tillkommer
genom sållskapets bemödanden, bl.a. vid
Gummark i Skellefteå, Gammelbyn och
Kvambyn i Burträsk samt Aftan i Lövånger.
Den eventuella kooperativa innebörden i
dessa sammanhang finns dock inte redo-
visad på samma sätt som förJiirntland - iinda
tills C. Bernhardsson på 1990-talet redovisar
sin grundligare kartlåggning av mejeribild-
ningen. Av B. Enanders jubileumsbok och
även mejeristatistiken förefaller det som om
den eller de ansvariga i detta lån inte direkt
slog vakt om de kooperativa drift'sformema

eller framhöll deras specifika "gemensam-
ma" karaktär. Genom medverkan av läns-

agronomen H. F. Rossing bildades efter ett
par år "Westerbottens MejeriAktiebolag",
som upptog .amrliga befinrliga bvmejerier
som "huvudstationer" för verksamheten
men detta bolag var helt kortvarigt. Vakt-
slåendet om den kooperatila driftsformen
framstår hos t.ex. Enander inte som något
förstahandsintresse utan konturerna därav

förbleknar; det vanliga tycks vara att drifts-
formerna efter hand övergår till enkla bo-
lug

För Västerbottens län har dock arkivarien
C. Bernhardsson gjort en helt unik kartlägg-
ning av bl.a. mejeriföreningarnas/bolagens
tillkomst. Allmånt utgår B. från att den gång-

se formen från start varit mejeriförening
(fast man enligt tidens sed och terminologi
kallade dem för "bolag") B. säger också att
en förening efter ett antal år kan ha övergått
i privat regi för att senare återbildas till för-
ening eller omlänt; skillnaden mellan "enkla

bolag" och föreningar lar inte heller sårskilt
påtaglig, n2ir företaget byggde på samarbete

mellan ett antal bönder i en by som blev
delaktiga i samarbetet med ett antal lotter. I
fem (synliga) fall förekommer också att för-
enlng bildats men inte resulterat i att meje-

ri byggts och mejeriverksamhet startat.rro
B:s. kartläggning innebår också till skill-

nad mot tidigare anvånda siffror att han
redovisar samtliga bildade mejeriförening-
ar / -bolag, medan statistikens siffror redo-
visar vid olika t idpun kter r erLsam ma meje ri-
er. För att få fram j ämförbara siffror borde
B:s bildade föreningar reduceras med de

Tab€ll V:2. Sammanstilning av förtecknade meieri'
föreningar i Västerbotten.

1860-1B79
r880-1889
1890-1899
r900-1909

1910-1919
1920-r929
1930 o. senare
Inget år angivet

10
21

r7

18

12

11

Summal860-1909 74

KAlh: C. Btmhard,sson 1994 "M4eriue&samhet i Väster

Summa 1910 o. senare 48
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upphörda, nedlagda.och sammanslagna.
Detta är dock en besvärlig process genom att
tidpunkterna för de sistnåmnda föråndring-
arna visar stor variation och förmodligen
också osäkerhet.

För att få en grund förjåmförelse med i
detta sammanhang i övrigt använt siffer-
material, d.v.s. Liljhagens för perioden
1890-1910, Lantbrukskalenderns 1908/10-
1915 och SCB:s siffror från 1915 har ovan-
stående gruppering av B:s uppgifter gjorts
(tabellV:2). Före 1880 skulle således 18 för-
eningar ha bildats och dårtill fram till 1900
ytterligare 45, vilket ger 63 bildade förening-
ar Summan lram till l930blir 105; av intres-
se är också utvecklingen efter 1930, efter-
som hela 17 mejerier nybildades efter denna
tidpunkt. Därefter vidtog tidevarvet med
rationaliseringar och en ständig minskning
genom nedläggningar och sammanslag-
ningar. Under hela perioden förekom så-
ledes en fortgående "levande process" i
form av tillfälliga eller slutgiltiga nedlågg-
ningar, ombildningar, sammanslagningar
och nybildning, som leder fram till att an-
talet verksamma mejerier vid de olika tid-
punkterna framstår som högst realistiska.
Skillnaderna mellan siffrorna totalt sett och
för resp. år är i varje inte så stora att de q'der
på några tveksamheter i någondera av skrif-
terna.

Enligt den o{ficiella statistiken år antalet
totalt åren 1890, 1900 och 1910 enligt grund-
tabell V: I 43. 30 resp. 33 verksamma mejeri-
er; för 1915 uppger Lantbrukskalendern 39
verksamma mejerier, vilket antal fram till
1920 reducerats till 34. Enligt SCB:s siffror
år antalet verksamma mejerier 1920 och
1930 båda åren 34; en topp inträffar 1925
med 46 verksamma mejerier Inga av dessa
siffror förefaller otänkbara eller felaktiga;
med normala felmarginaler,/osäkerheter
kan de mycket vål vara realistiska i förhållan-
de till B:s mer ingående inventering och
omvänt. Nedläggningar var vanliga över
hela landet under första vårldskriget och
åren fram till 1920. På ett par punkter
awiker siffrorna för Västerbotten från de
"normala" rikssiffrorna: de högsta talen för
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nybildning intråffar redan under tiden 1870-
I890, medan den mest intensiva nybildning-
en av andelsmejerier eljest inträffar åren
1890-1910 (Se följande avsnitt "Mejeriut-
vecklingen i siffror"). Den andra punkten är
antalet andelsmejerier som enligt statistiken
ligger lägre under hela perioden, medan B:s

kartlåggning som redan nämnts utgår från
ett annat antagande. Dock finns det andra
uppgifter i omlopp innebärande au mejeri-
er på någon slags bolags- eller privat basis
skulle ha bildas redan 1864 vid Gunsmark
och 1865 i Burträsk "rnen tussa uppgifter ha ej

vunnit bekrrifteke aid dmna undersökning" som
författaren tilljubileumsskriften B. Enander
anmärker; detta kan dock mycket väl havarit
fallet.rrt

Aktia marknarlsfi)rin g ger framgång
Aven om den kooperativa karaktären till
synes avklingar i Våsterbotten (vilket i någon
mån dementeras genom B:s kartläggning)
hade man dock i bö!an av 1880-talet lyckats
uppnå en någorlunda framgångsrik mejeri-
hantering oavsett driftsformerna. I histo-
riken beskrivs utförligt hur den delvis avsom-
nade mejeriverksamheten från 187O-talets
mitt reorganiseras, främst genom att säll-
skapets ekonomi förbättrades och genom
landshövdingen Wästfelts energiska led-
ning. Bl.a. företog landshövdingen person-
liga inspektionsresor till samdiga mejerier.rrg
Under 1880-talet utvecklades den vidare så

pass positivt att den "shiinhtl sina idkare m)cket

givand,e ainst". Mzn gör också från Våsterbot-
ten mer metodiska och framgångsrika in-
satser för att marknadsföra de produkter
som mejerierna åstadkommer

Det är alltså värt att notera att hushåll-
ningssållskapet i detta län inte bara sökte
förbättra produktionen utan också gjorde
insatser för dess avsåttning långt utanför
lånets grånser Sållskapets mejerikonsulent

J. F. Nyberg gjorde exempelvis för länets
räkning en resa till England för att försöka
avsätta svensk Västerbottensost. Resultaten
av resan utföll emellertid inte fördelaktigt.
Den osr som vi sätter värde på. säger mejeri-
konsulenten, nämligen den med stark och



utpräglad smak, kan inte fördragas av eng-
elsmånnen. Lika negativt blev mottagandet
av Västerbottensosten i Spanien; Robersfors
mejeri försökte 1892 med hjälp av den
mångfrestande L.O. Smith introducera den
i detta land. Slulsatsen blev docl: Tzcr I
spanjoreme,s smah aar norrland,sosten tr;r amper
och fiir kitu"a.11e Sällskapets åtgärder för mark-
nadsföringen av osten från lånet omfattade
också en ostdepå i Stockholm; inom Sverige
hade vid den tiden Västerbottensosten fått
ett stadgat gott rykrc. År t88t bad E Unan-
der i egenskap av då nybliven sekreterare i
Lantbruksakademien att få en beskrirning
på den "sötmjölksost" som bereddes i Väster-
botten och '\ilkm har ett synnsrligen gott a.n-

se:end,e".120 Pähemmaplan klagar dock läns-
agronomer och länsmejerskor länge över att
"d,en stora massan d,jurtigare wältfid,a alltjcirnt
sina d,jur".

l99htalet - kooperatia d,riae i Jtimtland,
FörJåmdands vidkommande får dock den
korta kooperativa pionjärperioden under
slutet äv 1860- och bö{an av -70-talen en
fortsättning under 1880-talet. De goda förul-
såttningarna för mjölk- och mejerihante-
ringen i detta lån ledde till att det 1885 åter
fanns 1? nya mejerier i verksamhet och ett
par år senare hela 27. Då hade också mejeri-
konsulenten P. Rundgren tillrrätt sin !ånst.
vilken ungefär samtidigt utökades med upp
giften som föreståndare för den nystartade
mejeriskolan vid Huså bruk. Rundgren
argumenterade flitigt för den "gemensam-
ma" mejeridriften och anförde i t.ex. års-
redovisningen för 1886 att grundtanken vid
anläggningen av bymejerierna hade varit
deltr, alt "leverentörerna shulle aara delegare i
rnejeriet". Där skulle man alltså gemensamt
för en eller fler byar ta emot mjölk och för-
arbeta den "till i hondcln begcidiga Wduhtet. " 121

Ett av de iJåmdand påtagligaste proble-
men - {iiboddriften och den ringa tillgång-
en på mjölk sommartid - sökte Rundgren
energiskt finna en lösning på. För åren
1887-88 lyckades han å sällskapets vägnar
tråffa en uppgörelse med de bönder som
drev fäboden Prestbodarne i Oviksfiällen,

dår han uppråttade ett försöksmejeri. Av-
taletinnebar att sällskapet uppköpte mjölken
till ett fast pris av fäboddelågarna och drev
mejeriet som-egen rörelse under sommar-
månaderna. Over skötseln och driften för-
des fullständiga mejerianteckningar och
råkenskaper så att man vid försöksperiodens
slut kunde räkna ut resultatet. De nårmast
följande åren utvidgades försöken till ytter-
ligare två fäbodar. Som resultat summeras
att smör kunnat tillverkas med fullt samma
eller närmast bättre utbyte jåmfört med de
vanliga bl.mejerierna; däremot låg utbytet
sämre till ifråga om sötmjölksost. Ett av de
viktigaste såtten att upphåva många av nack-
delarna med fäboddriften var, enligt Rund-
gren, att "d,riaa dcn gemensamt i sammanslut-
ning". Dätigenom kunde driftskostnaderna
reduceras på samma sått som vid bygde-
mejerierna. Rundgrens humdbudskap ärr'?z:

"Sammanslutning, centralisation är
tidens lösen; hvad ej den enskilde miik-
tar utföra, det år en obetydlighet för
många gemensamma krafter."

P Rundgren lade alltså under några år på
1880-talet ned ett energiskt arbete iJåmt-
land på att praktiskt visa att by- och fä-
bodmejerier i kooperativ form lönade sig. I
början av 1890-talet låimnade han dockJämt-
land och blev mejerikonsulent i Västman-
lands lån; det var möjligen ganska slitsamt
att försöka rå på de djupt rotade fördomar-
na, avstånden och misstroendet. Men exem-
pletJiimtland visar dels på den tidigaste mer
långvariga arbetsinsatsen för den koopera-
tir.a drifsformen, dels också att enskilda per-
soner med stark övertygelse och energi kun-
de utråtta ett betydande pionjårarbete trots
de blygsamma förutsättningarna ute i gles-
bygderna. Detta exempel år med de givna
premisserna avsevårt mer intressant ån
Hvilan, där en skolad person med hög ut-
bildning och möjligheter att delta i såväl
nordiska som internationella konferenser
och därtill Danmark nästgårds r'zr den age-
rande; dessutom möjligen understödd av
flera betydande resurspersoner inom nära



avstånd. Statskonsulenten Fr Cederborgh
och mejerikonsulenten P Rundgren iJämt-
land är avsevårt intressantare som föregång-
are och innovatörer än den "innovative"
folkhögskolerektorn L. Holmström vid
Hvilan! De båda förstnåmnda arbetade i
praktiken ute i obygderna med att bryta ny
mark. Men typiskt nog har ingen brytt sig
om annat än att up prePv mvntlat att "m"ieri'

et uid Hdlan i Shåne i,ar det första and,elsmejffiet

i Suerige".

Äaen Västemonlantl och Dalarna
I Västernorrlands län fortsatte också "den
nitiske" sekreteraren i sällskapet pastor E. U.
Carleson en envis verksamhet. Vid slutet av

1860-talet utsåndes han som kunskapare till
Våsterbotten för att inhaimta de kunskaper
som dår nu hade börjat visa sig i framgångs-
rik verksamhet. Efter detta beslöt sällskapet
anvisa I 000 kr aLt med 200 kr per mejeri
stödja anläggningen av bymejerier. Och de

skulle inte, som Bergelin så nesligt slutade
sin artikel, vara uppköpsmejerier utan ko-
operativa föreningsmejerier. Det första för-
söket vid Brunne i Stigsjö socken 1870 fick
dock efter eha månaders lönlösa strävanden
nedläggas, beroende pä "husmödrantas obe-

niigenhet" och "bolagvntinnens oenighet ".

Från 1870-talets mitt beskrivs också att
"Jlera lantbruhsfiieningar (inlämnat) ansöh-

ningar om understiitl till anr.trdnand,et af b2meje

der". Tie föreningar fick också sådana anslag
men alla misrlyckades. Förutsättningarna i

Våsternorrland var tydligen avsevårt oglmn-
sammare än i Jåmtland och Våsterbotten.
Statskonsulenten Cederborgh reste dock
under årtiondet upprepade gånger i länet
och höll föredrag om kreatursskötsel och
mejerihantering. Detta jämte den nytillträd-
de länsagronomen A. Löwenhielms insatser
resulterade i att det några år in på 1880-talet

tillkom bymejerier från början i lånets nor-
ra del. 1887 hade sammanlagt 17 mejerier
startats och i jubileumsskriften karakterise-
ras de sä "att de uoro fuggda pd andekpnncip,
som doch ej uar fullt genomfird".t23

I Dalarna hade man på tidigt stadium ett
slags samdrift i läbodsystemet. Kullan, den
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kvinnliga djurskötaren, var då ofta gemen-
sam för flera gårdar eller hela byar. Aven
mjölkens förädling var i sådana fall en ge-

mensam angelägenhet. I detta landskap, dår
fäbodsystemet var vanligt, förekom otvivel-
aktigt tidiga primitiva gemensamma drifts-
former; dessa kom i ny tappning när de s.k.

källmejerierna på 1880-talet blev vanliga. I
Transtrand i nordvästra delen av landskapet
fanns hela 24 sådana och i Våmhus i når-
heten av Orsa inalles 15. Vid dessa 'tlog rzan

sig samman om m gernensam kulla för tilkln aa

djuren. Mjölken föriidlades gemensarn| och pro'
duhtana fördelades efter den mjölkmtingd, uar
och en leauerat". Det skedde således en slags

"reforrnering" av driften vid fäbodarna och
'bn återgång till kooperatit drift", wlket innebar
en bekräftelse på och ett återupplivande av

den gamla samdriften inom ramen för bya-

lagen som förekommit vid fäbodarna på
tidigare stadier, Aven här harvi ett samman-
hang som det skulle vara av intresse attytter-
ligare studera.l2a

Redan 1890 fanns i Kopparbergs län en-
ligt författaren till jubileumsskriften totalt
57 mejerier. varav I l var andelsmeierier:
ytterligare ett exempel på att de nya före-
tagsformerna accepterades tidigare och lät-
tare i landets nordligare delar ån i de södra
och mellersta,12-Dessulom kan av mejeri-
statistiken för 1890 utläsas att detvarVäster-
norrlands lån som vid denna tidPunkt
kunde uppvisa det högsta antalet andels-
mejerier med 13 sådana; de dämäst närmast
föUande \ar Gotland och Kristianstad, båda
med 9 mejerier. I.]ämtland fanns 1890 en-

dast 7 andelsmejerier; det var kanske fallet
på grund av att detta var "i skarven" mellan
två mejerikonsulenter med delvis olika tån-
kande och produktionsinriktningar för meje-

riverksamheten,

Samband lry alagbgmej erin
w. G. futing ger ytterligare en intressant
aspekt på den tidiga föreningsbildningen,
då han ser denna som en mer eller mindre
direkt fortsättning på samarbetet i de gamla
byalagen. Sådana samband kan naturligtvis
båst belåggas genom att ta del av lokalt ma-



terial.r2o Ett sådant vittnesbörd redovisas
också i kröniLan om mejerihanteringens
urveckling iJämtland. nämligen att mejeri-
stämman för Lockne rnejeribolag även fun-
gerade som bystämma dår andra frågor än
mejeriangelågenheter dryftades. Man disku-
terade bl.a. snöplogning, betesfrågor och
vågfrågor av annat slag liksom man möjlig-
gjorde anläggning av ett mindre badhus på
en del av mejeritomten.r" Lockne mejeribo-
lag år upptaget under rubriken "Mejeriför-
eningar" i den första upplagan av Lantbruks-
kalendern 1908, I0.''?3 Av beslrivningama av

de tidigaste insatserna i Västerbotten fram-
går också att sållskapet trä-ffade överenskom-
melse med byalaget i t.ex. Hössjö m.fl. byar
om villkoren för den då igångsatta driften av

bymejerier; t.o.m. landshövdingen A. Wäst-
felt själv lar ute på byaståmmor för att tala
för bättre mejeriskötsel.

En liknande rariant berättas från Siljans-
näs socken i Dalama där flera mejerier tidigt
starrades. I Alviks by rar det byastämman
som tog beslutet om mejeriet och byalagets
medlemmar ingick samtliga i mejerifören-
ingen, vilket säkerligen var fallet på flera
håll.t" Aven här kan man således tala om ett
slags samband eller kontinuitet mellan bya-

lagssamarbetet och de nya kooperativa
arbetsformerna. I vissa trakter menade man
också att mejeriet var en kommunal ange-
lägenhet och en del mejerier kom till stånd
på denna grund; förebilden härtill kom ock-
så den från Schweiz. Det rytns dock som om
sambandet/kontinuiteten existerade i högre
grad från Dalarna och norrut medan mot-
satsen tycks gålla för landets sydliga och
mellersta delar, där skiftena och den teknis-
ka utvecklingen i övrigt gått längre. Endast
mer djupgående studier av mejeriutveck-
lingen kan bringa större klarhet i dessa sam-

manhang.

Det industriella genombrottet
Om vi på n)lt ö\ergår till den mer över-
gripande och generella uwecklingen för lan-
det i sin helhet får vi så hår långt också en
annorlunda och mer positiv bild av uppfatt-

ningar och reaktioner. Utgångspunkterna
för framsrållningen blir nu åter den mer
riksövergripande syn, som kommer till
uttryck från Lantbruksakademien, på de
allmänna lantbruksmötena och i tidskrifts-
information och -debatt på riksplanet.

Mer föruts rittni,ngslös d,iskus sion
Från 1870-talet får nämligen diskussion,
frågor och reseberåttelser en annan karak-
tär. Ifrågasättandet och tveksamheten till
nya arbetsformer, som ofta kom till uttryck
särskilt i Syd-Sverige, avlöses nu av en mer
förutsättningslös debatt om teknik och före-
tagsformer, eftersom exemplen från allt fler
lånder och även den inhemska utvecklingen
pekade i två bestämda riktningar når det
gälld€ mejeridriften: Den ena var att stor-
företagsformerna ("fabriksdriften") med
den nya teknikens hjålp var på stark fram-
marsch. Den andra innebar att man för de
små lantbrukarnas del på allvar måste efter-
sträva €n realistisk lösning på gemensam-
hetsdriften för att de inte ohjälpligt skulle
hamna på efterkälken ifråga om mjölkpro-
duktion och dito förådling. Vittnesbörden
om de framgångsrika gemensamma drifts-
formerna blir också alltfler. Vid det allmän-
na lantbruksmötet i Göteborg 1871 har
frågorna också fått en annan ton, utform-
ning och inriktning; om man så vill en mer
förutsättningslös karaktår:

"Hafaa de stiirre n"jerier, htilka genom bildandct
a[ ahtiebolag bliJ it inrättade, moL'aarat det afsed.

d.a ändamålct? Hurul&lct biira dislrihtsm4eriff
onl.nas fttr att uara änd,amåkmkga, och hvi.lkm
erfarenhet har aunnits om. dc i aårt land. anlagd,a
bl- och distriktsmeieier?" 130

Av debatten framgår att man nu börjar bli
mer överens om att en orsak till att de privat-
drivna distriktsmejerierna inte blivit den
framgång man hoppades påLligger "... deri
att pro(lucentenxa, iche iiro delegare i mejeriet och

såkdes hafva mindre i.ntresse af alfiirens gång"
(A. Nathorst). ProfessorJ. Arrhenius i Lant-
bruksakademien hävdar också att för att
mejerierna skulle vinna önskvård framgång,
vore der nödviindigt. att föreningsprincipen
tillämpades. Om de slora bolagsmejerierna
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sägs att de hade medfört en "ofantlig nltta"
för de omkringboendejordbmkarna.l3r

1871 skriver C. .f uhlin-Dannfelt, som
redan nåmnts, en artikel i Lantbruksakade-
åiens tidskrift från sin resa i England och
USA om framställningen av smör och ost i
dessa länder och såger bl.a. att samdiga leve-

rantörer böra vara delågare av ostfabrikerna
för att undvika förfalskningar och att både

ryssar och amerikaner tillämpar ". .. fjrening-
qr mellan nlirt oende lannntin för att d'rioa meje-

rier'1 C.Juhlin Dannfelt redovisar från USA-
resan att "bolagsmejerier" byggdes redan
från 1850-talets början och att det numera
(1870-tafe0 frnns 100-tals. Mjölkproducen-
terna i USA år delågare i mejeribolagen i
förhållande till storleken på gårdarna eller
antalet kor. Skildringar av detta slag blir vid
denna tid allt vanligare. Som synes har före-
tagsformerna oftast mer eller mindre koope-
rativa drag men terninologin som anvånds
i olika sammanhang (såväl utomlands som i
Sverige) vet i regel ännu inte av något annat
associationsbegrepp än "bolag".t32

C. Juhlin-Dannfelt informerar också i
Akademien om Mälarprovinsernas Mejeri
AB som detfrämsta exemplet på framgångs-
rik svensk stordrift. I. Kylberg formulerar sig
på ett positivt sätt från en resa i Österrike:
"Mejeriassociationsid.öen den \ckligane ... " Fr.
Cederborgh gör åter en resa genom Eng-
land, Holland och Danmark och återkom-
mer med ingående beskrivningar. I England
har varje distrikt sin "Dairymens Associa-
tion", d.v.s. en lokal mejeriförening "Bolags-
månnen" år alla mjölkleverantörer och
efterlikvid eller vinst utgår efter avlämnad
kvantitet mjölk. C.Juhlin-Dannfelt gör 1873

ett besök i lrland för att studera smörprov-
ning och -klassificering samt den smörbörs
som irlåndarna inråttat för att söka eliminera
nackdelarna med de många småproducen-
terna; han konstaterar också en viss "årisl pr?

renli.ghet" i de irländska mejerierna, varför
konkurrensen därifrån inte vore att frukta.r33

År 18?1 rapportems att den svenska smör-
exponen lör lörsta gången överstiger impor-
ten; av smör exporterades 54 679 centner
(centner = 100 skålpund eller 42,5 kg) medan

2r2

47 400 centner importerades. 1875 uppges
dock atr mejeribolagen lämnar smör av

ojämnare kvalitet ån förr; möjligen en indi-
kation på att allt inte bara var frid och fröjd
med den på privat basis tilltagånde industri-
aliseringen och kommersialiseringen. För
1875 konstaterar även Lantbmksakademien
i sin årsredovisning att mejeribolagen läm-
nar såmre och ojämnare smör ån förr; i öv-
rigt är inriktningen i alla hushållningssåll-
skap detta år husslöjd och husflit och det
enda inslag itidskriFten som arser mejeri-
hushållning iir lånsmejeristen i Väsffnanland
W. Rehnströms föredrag i åmnet i Lant-
bruksakademien.

j* 1877 är Fr Cederborgh åter ute på
upptiicktsfård i Tyskland, Schlewig-Holstein,
Schweiz och Danmark och återkommer
med de uppmuntrande beskeden från
mejeriutstållningen i Hamburg detta år att
Sverige och Finland i smörtiliverkningen nu
låg före Schlesvig-Holstein men ånnu inte
nårr ifatt Danmarks förnämliga mejeripro-
duktion. De allra största framstegen hade
mejerihanteringen i Finland gjort. I kanto-
nen Freiburg i Schweiz hade ett mönster-

)isteri besökts och vidare kunde Cederborgh
vittna om de "vandringsföredrag" som i
Schweiz efterfrågades av de mindre lant-
bruks- eller mejeriföreningarna i landets
olika delat d.v.s. en förebild till våra senare
tillsatta vandringsråttare ute i bygderna.rta
Aven länsmejeristen P G. Westberg gör efter
sin studieresa bl.a. till Schweiz och England
reflexionen att " ... i ingm del af Srerige uore

@mejeritma så på sin plats, som i de nona länen'

ry blama iiro der i allmlinhet stöffe tin i. mellersta

och södra Sverige .,," 135

Vid det allmånna lantbruksmötet i Malmö
1881 diskuterar man framför allt undervis-
ningen i mejerihushållning samt den teknis-
ka revolution som separatorn, centrifugen
och övriga mejerimaskiner medfört. Inleda-
ren prof.J. Arrhenius framhåller att mejeri-
hushållningen hos oss under senare tiden
gått ofantligt mycket framåt, bl.a. beroende
på den tidigt inråttade mejeriutbildningen
och de wå stadiga undewisarnas insatser (4.
Nathorst och Fr. Cederborgh). Nu krävdes



dock ytterligare resurser i form av länsmeje-
rister efter dansk modell och som man
redan hunnit anställa i t.ex. Skaraborgs,
Västmanlands och Kopparbergs lån. För att
utbilda dessa undervisare krävdes nu en
högre mejeriskola, vilken tanke också våckts
i Lantbruksakademien.

Från flera län konstateras dock fortfaran-
d.e att "nxejeriha.nteringen aill ej ta fart bland,
allmogen".Detär också nu man böiar håvda
att rto,nlige, nejeÅster måste utbildas, efter-
som de kvinnliga, fråmst på grund av det
tunga arbeter imejerierna men även av

andra sLä|. l.ex. industrialiseringen av meje-
ridriften, inte längre anses vara de enda
liimpliga. Det gamla länkesättet att mejeri-
näringen berodde på kvinnornas helhjärta-
de satsningvar inte längre allenarådande.r36

IBB}-takt: Beglnnande sjiilupröun in g
Trots de så tidigt uttalade insikterna att ge-

mensamma mejerier vore den bästa före-
tagsformen för mejerihanteringen i Sverige
hinner emellertid även fö!ande lantbruks-
möten i Stockholm 1886 och Göteborg
1891 gå av stapeln utan att företagsfonnen
blir föremål för någon genom- eller över-
gripande diskussion. I stället diskuteras
1886 boskapspremiering - en nog så viktig
fråga -, avsåttningen av ladugårdsproduk-
ter och de problem som överskottet på
skummjölk vid mejerierna skapat; frågan
ställs om inte svinskötseln båttre borde
uppmärksammas. Samma år intas i Tid-
skrift för Landtmän en artikel av en dansk
"herr arrendator Vinkel", presenterad som
en av Danmarks främsta mejerimän (men i
andra sammanhang okånd) med den pro-
vocerande rubriken: "Bdr man tillrådq de

mindre mejerisnxa e.tt upphöra och i ställzt uW-
r iit t a b o lags n ej e.ri e r ? "

Det han sråller mot varandra år å ena
sidan små gårdsmejerier med husfrun som
produktionsledare och å andra sidan meje-
der omfattande upp till 400 kor, drivna som
falles- eller andelsmejerier. Resonemanget
på vågen mot slutsatsen att andelsmejerier
kan rekommenderas torde dock ha satt åt-
skilliga myror i hurudet på de svenska låsar-

na; allra helst som det låmnas den föga upp-
lpande redaktionella förklaringen att det i
Danmark finns "fvå slag of bolagsnejerier. ntin-
ligen 'andels- og fallesmejerier' ". Redaktionen
önskar dock kunna återkomma med utför-
ligare beskrivning av andelsmejerierna som
"lerhligen firtjena all uppmd.rhsarnhet".\31 Sä

långt hade man mot senare halvan av det
krisartade 1880-talet kommit i redaktionen
för landets förnåmsta lantbrukstidskrift -
och lantbruksinstitutet vid Alnarp - efter att
sakkunskapen på mejeriområdet och stats-
konsulenterna under flera årtionden en-
tydigt förordat den kooperativa eller, som
man oftast valde att kalla den, "gemensam-
ma" företagsformen.

Inte heller i ör.rigt förefaller tillkomsten
av "Tidskrift för Landtmån" 1880 med de två
nämnda framtrådande personerna som
hur''udredaktörer alldeles lovande (professo-
rerna H. Winberg ocli N. Engström, Alnarps
lantbruksinstitut) . Ett exempel: Så hår långt
hade en betydande smörproduktion som
framgått nu kommit till stånd; de led som
fattadcs i handelskedjan var de egna smör-
försåUarna och en tillförlidig smörnotering.
I brisr på detta såldes det srenska smöret i
stor utsträckning via danska grossister och
var det av god kvalitetfick det beteckningen
"danskt smör" innan det anlände till Eng-
land. Professor H. Winberg argumenterar
emellertid i Tidskrift för Landtmän 1890
emor en exDortföreninp för svenskt smör
till England med bl.a. följande synpunkter
Han kan inte undgå att hysa tvivelsmål om
den föreslagna vägen samt manar till försik-
tighet med att inslå på "en handelsuerhsam.-

het, som utgår direkt från producentenza" . Han
tror att lantbrukarna inte kan umbåra den
kunnige och självständige köpmannen så-

som mellanhand och att personligt förtro-
ende och gamla traditionella förbindelser
spelar en alltför stor roll inom handelsvärl-
den. Resultatet skulle - om Lommis.ions-
eller föreningsstyrelser skulle försöka av-

sätta produkterna - bli att producenterna
erhöll mindre än förut och att vinsten skul-
le stanna - i engelsmännens fickor. Detta
skl:lle "und,ergräua d,en shandinauishq smör-
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handeln", nägot sctm han i tid ansett sig böra
varna för133

Eiier detta negativt/kritiska inslag skall
dock konstateras att tidskrifternas insatser
under 1880-talet börjar få en något annor-
lunda karaktär, vilket delvis redan antytts.
Nårmast skall det redan sagda kompletteras
med en fortsatt noggrannare genomgång
framlör allt av den tongivande Tidshrift för
Landtmän,1f()rst^ numret av denna tidskrift
1880 finns en artikel med rubriken "Ett ord
i mejerifrågan". Signaturen -O, som år obe-
kant - men liksom också den nedan omtala-
de välinfon-nerad - vill med artikeln 'iflzisa ez

smula i uäckelsehornet" med avseende på
mejerifrågan. Han konstaterar inledningsvis
att i Danmark arbetar man med en nästan
feberaktig iver på att fiåmja och utveckla
mejeridriften i form av andelsmejerier Vi
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Huco Lrouaro Ossrew Wnwmc (1844-
1926) från Kristianstad ågnade sig från
början åt historia och staskunskap; hans
doktorsavhandling gållde "urtima riks-
dagen i Orcbro 1812 . Redan vid promorio-
nen hade han dock övergåtl till jordbruks-

r studier och p,enomqicl 1870-72 dnarpsIY
lantbruksinstitut. Han var en tid aktivjord-
bmkare men Lnöls 1886 till Alnarp som
föreståndare med professors namn. Sam-
tidigt under-visade han i lanthushållning,
husdjursskötsel och lantbrukets ekonomi.
Vid instituLets omorsanisation blev han lek-Vid institutets omorganisarion blev han lek-
ror i husdjur.lära och trån 1905 rektor Den
sishåmnda qånsten innehade han i 25 år
och inladc därvid slora förljänsler för in\li-
nrtels nvskaoande. Han var också underf ,u,"^ nlskapande. Han vär också under

I många år ledamot ar hushållninessällska-

I p.,. förraltningsutskott. ordlörande i sty-
relsen [ör sällskapets m jö lklo n trol ll-ö re n -

ingar och lör frölontrollanstalten i länet.
Han utgav från 1880 tillsammans med N.
Engström "Tidskrift för Landtmån" i vilken
han skrev en mängd ledare, uppsatser och
utredningar i sina främsta ii,1nnen. Tidskrit-
ren Lunde under han" ledning räknas som
landets ledande lantbr-utstidskrift. (5vens-
ka Män och Kvinnor 8 s. 392 fl. å

måste därför, såger signaturen, vånda blick-
en mot \'årt eget land och ställa frågan:
"Hvad göra ui htir ftir samma sah, som lör oss iir
viil så dktig som Jör trira grannar . .. " och kan
även vi glädja oss åt en tidsenlig framgång i
vår mejerihantering? Vi kan se berömvärda
bemödanden, fortsätter han, men vi kan
inte undgå att se följande omständigheter:
att vår mejerihantering i sin helhet icke
arbetar med den framgång, den kunde och
borde; att dess produkter icke har den ens-

artade karaktär och iåmna godhet som
marknaden kräver och att den minsta delen
av dem finner vägen till Englandsmarkna-
den under egen flagg. Vi måste därför gå till
oss sjålra ot h lritislt gran\ka våra in:\alser
och inse bristerna hos oss sjålva. Och de äq

enliut signaturen, åtskilliga:



. Vi saknar först och fråmst hos lantbrukar-
na en levande insikt om frågans stora vikt
och betydelse for dem {iih.a och för landet

. Vi saknar hos alltför många ihärdighet
och seghet att med målet fast för ögonen
ståndigt arbeta framåt

e Det är stillaståendet vi fruktar mest, och
detta stillastående finner vi åven hos våra

affårsmän, som saknar företagsamhet och
intresse att arbeta med mejeriprodukter

. Finns det, frågar signaturen (med viss

överdrift), i hela södra Sverige med dess

hundratals mejerier, någon enda svensk
smörhandlare?

. Hushållningssållskapen har utråttat myck-

et men vi saknar hos dem det system och
den kontinuitet i arbetet som erfordlas

. Har vi någon central institution som med
intensitet och kraft arbetar hos regering
och representation för att söka bereda
näringens behov och stållning på mark-
naden?

. Jo, säger signaturen, vi har en i luften fritt
svårande, ett kollegium av utan tvivel högst
aktningsvårda män men utan egendig be-
fogenhet och ansvar.

Vad signaturen avser med de sistnämnda
frågorna år Lantbruksakademien, "som emel-

lanåt samlas för att samtala om oss jordbrukare

och derellu liht Olyn'pens gudaq firsuinna i skyn

ur d.e d,ödliga.s åqn". Sveriges lantmän har rätt
att emotse, fortsätter han, att deras intressen
bevakas av en kraftigare hand, vartill någon
utsikt ändigen ryntes framsk;,rnta. Det senare

avser möjligheten att en Lantbrukstyrelse
skulle komma att inråttas som ett ämbets-
verk för.jordbrukets frågor och som skulle
ha ett störe direkt ansar för dess angelägen-
heter och behov.

Åven för det egna landskapets vidkom-
mande, Skåne, har signaturen kritiska orda-
lag att anföra - i viss mån överdrivna och
spefulla - åven om mycket av vårde redan
utråttats: "Vi speja ft;rgiifua f. n. ", fortsätter
]|lan, "efier något stiilk i. otut riha kin, huarifrån
d,ugliga mejnshor elkr rnejerister hunna er-

hållas"... "ingenstäd,es han numer(t en duglig
nl4eikonsulent på.triiffas" . . . " d'et exist?rar en

mejniföreni.ng men aar finnes den? " . . . "Allt tir
still.q,ståmde och om aåm ord kunde iistad'honna

en li,ten rörelse framåt skulle vi an se &tt ai icke

yttrat oss fiirgiiues. " 
tte

Frågorna radas upp i den kritiska arti-
keln, vilken i hög grad var en utmaning till
alla vederbörande och också gav upphov till
fortsatt debatt i tidskriften. Här skall vi
främst ta fram några huludpunkter i ett
genmäle till den förra insåndaren under
den svårtydda signaturen (-l-å-). Denne
ståller en lång rad frågor som lritt återgir,rra
innefattar:
o Vilken nytta drar vi av utstållningar och

lantbruksmöten?
. Hur utnyttjar vi möjligheterna att fram-

föra våra önskemål?
. Vilka riksdagsmän utser vi att föra vår

talan i riksdagen?
. Hur drar vi nytta av böcker, skrifter och

tidskrifter? På 20 år gör vi nu det tredje
försöket efter två misslyckanden att ge ut
en god tidskrift

r Besöker vi Lantbruksklubbens samman-
komster? Är vi medvetna om att denna
klubb bärs upp av en enda man och hans
arbete?

. Varför år Trådgårdsföreningen halvdöd
på grund av bristande intresse?

. Visar vi vederbörligt intresse för hästför-
eningen och dess uppgifter?

. Och hur har de enskilda lantmannaför-
eningarna på vilka många offrat tid och
penningar, utnytEats av lantbrukarna i
gemen? rao

Bägge debattörerna är i hur,r.rdsak överens
om att det år den egna slöheten och passivi-

teten (= bondens/lantbrukarens) som är
grundorsaken. "Det tir bristanq hos oss sjelfta
ai f;rst nåste u!)psöka ... " Inför de nåmnda
och andra möjligheter råder "etu öfaennåttan

stor lihgiltighet ... " Genom att insåndaren på
detta sått ytterst hänför kritiken till person-
liga svagheter hos sig och kollegorna av-

rundas något av dess udd. Om den avsedda
svagheten sedan bottnar i fördomat ideolo-
giska eller andra hinder anges inte. Inte
heller årerspeglas de vid denna tid påträng-
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ande ekonomiska frågorna eller den pres-
sade konjunkturen i detta sammanhang sär-

skilt påtagligt för Skånes del.
Inslagen och frågorna är intressanta av

fr2imst följande skäl: De utgör en upptakt till
själr,prövning och rannsakan av den egna
insatsen allmänt sett och banar våg för en
fortsatt debatt om möjligheter och behov.
Men det mest påfallande är att man diskute-
rar mejeridrift och föreningsverksamhet
eller brist på sådan utan att man någon gång
i direkt klartext anvånder begreppen andels-
mejeri eller kooperativ förening som möjligt
alternativ Endast i den första punkten i den
första insändaren anges att det ä-r mejeridrif-
ten i form av de befintliga privata mejeri-
erna som avses. En av tidskriftens huvud-
redaktörer (H. W. som förstod och kunde
tolka den dolda koden) gör sig dock i ett
senare nummer av tidskriften nu till allmän
förespråkare för föreningar i allmänhet och
för slagordet: "Enighet gif er stJrhal" Nu har
han insett att 'flere lqndtmän tillsarnmans
kunna med. firdel gutornfia ett stort aad.ihnings-
q,rbete, uppriitta ett mejeri, ega ett dlrbart afuek-
d,jur, en d,yrbar maski,n o.d. elbr tillsammans till
billigare pris inhilpa giidnings-, fod,rr- och fido-
tinnm. "De fräges(ållningar eller samarbets-
områden som denne aukloritet nu nämner
som mogna för ett "hr(r.ftigt sam(trbetd' är:'
o Boskapsskötseln med dess nya premie-

ringssystem
. Mejerihanteringen där det är en verklig

livsfråga att söka åstadkomma baista kvali-
tet på smöret

o En förening bland mejerikonsulenterna
för " suensha män mcd, fackutbildnin!'

. Spannmålsodlingen för utvecklingen av
förstklassigt utsäde åven för exportmark-
naden,

Och det skall vara ett frivilligt samarbete
byggt på sådana intressen. som visat sigvara
verkligt gemensamma och inte av någon
formellt arrangerad sammanslutning.rar Nu,
i slutet av der kdsartade 1880-talet, kommer
alltså dessa uttalanden från eller via landets
främsta lantbrukstidskrift! Några sena och i
och för sig klara budskap men åndock utan
att man direkt anbefaller att kooperativa
driftsformer borde avlösa de privata. Men
professor Winberg som kan koden tolkar
lätt situationen; Nu kan han utan att åven-
tyra sin framskjutna ställning och anseende
tala i klartext. I fortsåttningen kommer ock-
så den halvt arsomnade mejeriföreningen
för provinsen till livligare verksamhet; den
stora mejeriutstållningen vid det allmånna
lantbruksmötet i Malmö 1881 verkade också
uwecklingsbefråmjande liksom presentatio-
nen av de Lavals separator, artiklar om det
föredömliga föreningsarbetet i Danmark,
beskriming av modern spannmålshantering
i USA m.fl. aktiviteter

En ny verklighet - arbetande
andelsmejerier
Vad som kan iakttagas vid 1 890-tales ingång
och efter hand under årtiondet är främst wå
påfallande praktiska omståndigheter. Den
ena är att exportstat"istiLen för mejeripro-
dukter kan uppvisa siffror av imponerande
art som framgår av tabell V:3; den andra att

Tabe[ V:3. Hatrdel med mejeriprodukter. Import och export av smör och ost 185l-1900 i m€deltal p€r år för tio-
årsperioder.

Tioårsperiod Import Export
smöt ton smör, tor

Import
ost, kg

Export
ost, kg

l85t 1860
1861*1870
187r-1880
1881-1890
1891-1900

432,6
1 209,8
1 960,4
2 521,4

?30,3

19,1
661,1

3 614,9
r1 507,9
2t 142,5

372 290
415110
6r5 360
395 080
258 322

7 803
27 910

147100
158 330
102 295

Käl.kt: Rosengren L. F 1927 s. I 091 oeh 1 095.
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det främsta och mest uppseendeväckande
evenemanget vid de allmånna lantbruks-
mötena blir utstållningarna zv arbetande
andekm@erier, vilkz illdrar sig ett utomordent-
ligt intresse, naturligtvis på grund av den
långt urvecklade separatonekniken men även
som nya företags- eller samarbetsformer.

Dct mest påfallande är att vare sig mejeri-
produktionen förekom i form ar priraLa
gårdsmejerier, bolagsägda stormejerier eller
andra former visar de i tabell V:3 anförda
siffrorna att det hade hånt mycket inom
mjölk- och mejerihanteringen och dårmed
det svenskajordbruket sedan 1850. Expor-
ten av smör hade ökat högst avsevärt medan
importen på motsvarande sätt starkt reduce-
rats det senaste årtiondet; smörvar en tid på
189O-talet näst efterjårn och trä vårdemäs-
sigt landets tredje största exportvara. Den
största exportsiffran för ett enskilt år gållde
1896 då exporten av smör uppgick till 24,8
milj. kg. På ostsidan var lörändringen inre
lika stor men dock betydande; orsaken var
att der på der området var lråga om en im-
port av andra slags ostar än som framställdes
i landet, ofta också av en annan smak eller
kvalitet. Det påtagliga var emellertid att del

Mas hinutrus tningen till
mejerierna bleu unr)er
period,en I 8 7 0- I 90 0 allt-
mn sofistikerad.. Aa en en-
staka d.riftsgren i jordbruket
med, helt manuell hantering
skapades på någtu årtion-
drn en mod,an proessindu
stri i storfomat. Illustra-
tion ur befittelse från lant-
bruhsmötet i. Malmö 1896.

mesta au denna utteckling hade skett utan någon
atgörande ökning au antakt andelsmejerin
(förf. kursivering); denna var i stort sett en-
dast påbörjad 1890. Dock ökade de starkt i
antal under detta årtionde, vilket strax skall
illustreras med hjälp av siffrorna i följande
avsnitt.

Vid det allmänna lantbruksmötet 1891
ståller man frågan hur lantmannen bör ord-
na sin hushållning med hänspr till de nedåt-
gående priserna på smör, vilket naturligtvis
var en viktis och påträngande fråga i det
uppkomna läget. Men vad som inte tycktes
beröra den svenska verkligheten eller Lant-
bruksakademien i vidare bemårkelse som
opinionsbildare var hur man någorlunda
snabbt och effektivt skulle minska eller eli-
minera verkningarna av den internationella
konkurrensen på spannmålsmarknaden och
de på grund därav fallande priserna. Här
framstår skillnaden gentemot Danmark som
mest påfallande.

Det är också påtagligt art urrrällnlngen ar
de med full maskinutrustning arbetande
andelsmejerierna vid de allmänna lant-
bruksmötena under 1890-talet närmast fick
effelten att argumenterinqen i lortsåttning-
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en gick i endast en riktning. Visserligen var
professor Hj. Nathorst även ifortsättningen
inledare i många sammanhang om boskaps-
skötsel och annan hushållning men han kan
naturligtvis inte förhindra att "folket" ser
den verklighet som åskådliggörs. Andels-
mejerier börjar nu t.o.m. uppträda som ut-
srållare av produkterna smör och ost. Tiden
då man bara ralar om "gemensamma meje-
rier" utan att avse något klart begrepp, att
dölja elier motarbeu det. är nu lör.r,'isso över.

Aven professorskollegan H. Winberg (H.
W.) från Alnarp konstaterar att kånnedom-
en om mejeriskötseln numera från ettjåm-
förelsevis mindre antal större jordbrukare
"tutingt ned, till d.e många mind.re", och att dessa
även lårt sig sluta sig tillsammans för att på
"associationens aAg (Lex. gmoru andelsmejerier)

hunna arbeta und,er d,en större prod,uhtionens

glnnsammare uillhor".l^2 Men vad hade de
gjort för att underlätta och fortare komma
framåt i denna utveckling?

Det år på något sätt signifikativt att detta
konstaterande kommer först efter det att
urrhlighetm dsat sig (förf. kursivering) i form
avjust de arbesformer, som en grupp fack-
mån m.fl. argumenterat för i så många år
men vars budskap tidigare mer eller mindre
negligerats. I detta sammanhang kan verk-
ligen den retoriska frågan ställas: Vem var
egendigen den ledande upplysaren och opi-
nionsbildaren? Det mest påtagliga hade
långe varit att ingen person "i frams\juten
ställning" - på samma sått som i andra län-
der - upptrådde i egenskap av ledande upp-
lysare och opinionsbildare; framtrådande
och visionära ledare för den kooperativa
driftsformen inom lantbruket lyste med sin
frånvaro i Sverige.

Vid 1896 års allmänna lantbruksmöte i
Malmö var också det utstållda arbetande
mejeriet till yttermera visso försett med en
jätteskylt med texten "ARBETANDE AN-
DELSMEIERI", vilket naturligtvis - tillsam-
mans med de nya mejerimaskinerna - mer
ån något annat kom att våcka både uppseen-
de och insikter om att något väsentligt nu
var på våg att ske med jordbrukets mjölk-
och mejerihantering. Tyngdpunkten vid
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detta möte hade också tillsammans med för-
eningsdriften lagts på alla de nya maskiner
och andra tekniska hjåIpmedel som nu kom
till anviindning och som förr.andlar mejeri-
driften från hantverk till industriell drift.
Listan på dessa produkter vid utstållningen
var omfattade: Mjölktranspordlaskor, separa-

torer och centrifuger, smörältningsmaskiner,
pasteuriseringe och kylapparater, smörkårrror
för maskinkraft, mjölkprovare, smörältare,
smörfårg, ostfårg, löpe och renkulturer.ra3

1890-talet: Klar och rah informati.on
Vid 1890-talets ingång visar sig också en ny
situation vad betråffar de främsta lantbruks-
tidskrifternas insatser. Till exempel bereder
man i Tidskrift för Landtmän under de
första åren av 1890-talet utryTnme för en
lång följd av arLikJar under nrbriken'Är rårt
mejerivåsende tillfredsstållande och för
framtiden betryggande?" Det är främst
mejerikonsulenten K. F. Lundin som in-
gående granskar framför allt de enskilda
och privata "samlings"-mejerierna och de
avigsidor som dessa efter hand uppvisat.
Som ett sanerznde och i olika avseenden väl-
görande alternativ framhåller han andels-
mejerierna i vilka Ieverantörerna har "den

soli.d.arisha stiillning" i förhållande till var-
andra, som resulterar i självkontroll, större
noggrannhet vid mjölkproduktionen och
därrned bättre kvalitet. På så sått har de ock-
så uppnått tillfredsstållande pris för smöret
och en god behållning. Aven mjölkens be-
talning efter fetthalt måste genomdrivas,
menar han. Innan detta år gjort kan man
inte tala om att mejeriskötseln vilar på ratio-
nella och råttvisa grunder.raa Han fullföljer
sin artikelserie med att utförligt redovisa
stadgar och öwiga grunder för bildandet av
andelsföreningar och anlåggningen av an-
delsmejerier Senare får han efterföljare i me-
jerikonsulenten N. Landberg och rektor L.
Holmström, Hvilan, som skriver om andels-
mejerisystem och mjölkkontroll främst med
utg'ångspunkt från danska förhållanden.'ab

År 1895 bid.a. också mejeriinstruktören
G. Liljhagen med ett skönmålande inslag i
kommentaren till mejeristatistiken detta år.



Det framstår dock som en klar överdrift och
står i bjårt kontrast till hans påfallande pes-

simistiska s1n några år tidigare. Han menar
atr nu har bolagsmejerierna redan setl sin

bästa tid och undantrångs mer och mer av

andelsmejerierna. Orsaken härtill är. menar
han, att den vinst som uppstår vid bolags-
mejerierna, inte kommer leverantörerna till
godo utan aktieägarna. De senare har mång-

en gång den minsta kvantiteten mjölk eller
ingen alls men skördar ändå vinsten på verk-

samheten via utdelningen på aktierna. Detta
har yåckt avund och ovilja hos leverantörer-
na, som ogårna säljer sin mjölk för att låta
andra förtjiina på den. Andra svagheter har
r,arit att bolagsmejerierna inte kunnat betala
nöjaktigt pris för mjölken, särskilt när den
varit av mindre god beskaffenhet, vilket ock-

så resulterat i lågt pris för smöret. Detta har
i sin mån varit en följd ar att leverantörerna
inte kunnat förrnås att låmna felfri mjölk, då
de icke hade några fördelar att vinna dårav.

Avsnittet fortsätter och kursiveras här:
"Andeknejniprincipen u/phiif er hiir ofoan

ntimnda oliigenheter. På d'en mjölk leoerantdren

Lemnar till ett and.ekmejeri kan ainst eller förlust
iche bered,as någon annan tin laterantilren sjiila".

Vid dessa mejerier förädlas varje medlems

mjölk under samma villkor som om det
skedde i eget mejeri men med betydligt
mindre arbets- och driftkostnad. Alla er-

håller lika betalt för mjölken, både den som

levererar litet eller mycket, och när omkost-
naderna beräknas pr liter eller kg levererad
mjölk, innebär det att de också trlir rättvist
fördelade. "Alla leuranttirerna hafta största

intresse a,f att leuereru prirna mjölh, t! de teta att

följden d,eraf blir att d'e.få msr& betaldt för dcn

samma."lao Dettzvar i grunden samma argu-

ment som anfördes redan i artikeln om
blmejerier 1859-60 i de östgötska och våst-

manlåndska sällskapens tidskrifter Liljhagen
formulerar sig dock en smula drastiskt når
han menar att den starkaste drivkraften till
startandet av andelsmejerier är alundsjukan
eller oviljan att låta andra {äna på mjölken.
Det avgörande var naturligtvis stimulansen
till god kvalitet och att rättvisa skipades för
alla l€verantörer. Men förmodligen var hans

uppfattning en realistisk beskrivning av de

fl esta bönders materialistiska bevekelsegmn-

der; detvarju i realiteten fråga om förutsätt-
ningarna för ekonomisk överlevnad inför
framtiden.

Det som slår en vid studiet av utvecklingen
är i stället att det - utöver hushållningssåll-
skapens ordinarie verksamhet - vid denna
tid som är 1890-talet - int€ ansågs naturligt
med en i större skala bedriven systematisk

informations- och upplysningsverksamhet
för att föra ut dessa mycket realistiska och
positiva fakta till det stora flertalet lant-
brukare. Det var endast i enskilda gillen
eller sällskap, dår det fanns intresse och
initiatir,förmåga, som mer omfattande infor-
mationsinsatser kom till stånd. Insikten om
och förståelsen för på bred front genomför-
da informationskampanjer fanns ånnu inte
eller kom inte till uttryck på detta produk-
tionsområde - trots att hushållningssällska-
pen så länge arbetat med informations- och
utvecklingsfrågor. Den skulle i stället kom-
ma med 1930-talet.

Men vilka andra ån hushållningssällska-
pens uwecklingsinriktade företrådare skulle
ha svarat för denna upplysning under den
aktuella tidsperioden? Många av de ton-
givande företrådarna för det "konservativa
etablissemanget", som några gånger apostro-
ferats. hade inte den "informationsinstinkt"
som krävdes; utöver den information som
kom till stånd genom hushållningssällska-
pen och från statskonsulenterna och Lant-
bruksakademiens tjänstemän var förutsätt-
ningarna begrånsade eller obefintliga så

länge de ledande lantbrukstidskrifterna och
-skdbenterna inte ansåg det som sin uppgift
att torgföra föreningstanken utan i stället
ibland argumentera emot den. Dessa drojde
också - liksom andra tongir.ande jordbruks-
företrådare - som framgått till synes i det
längsta med att fullgöra uppgiften; vi har
bl.a. konstaterat frånvaron under lång tid av

en kraftfull uppbackning från ledande håll
av den information som fackmånnen så

liinge bedrivit liksom Hj. Nathorsts anmårk-
ningsvärda skepsis och argumentation emot
"gemensam" mejeridrift. Och någon mot-
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svarighet till de danska landboföreningarna
som förerädde de "vanliga böndernas" in-
tressen fanns inte; det skulle dröja ytterliga-
re 30-35 år innan RLF bildades och Nanne-
son dök upp på arenan. Det påfallande och
för den svenska utvecklingen kännetecknan-
de draget är i stållet att dessa realiteter skulle
bö{a framstå klart för detstora flertalet bön-
der först 35 år senare och då under 30-tals-
krisens hårda tryck och en omsorgsfullt vål-
planerad propagandadrive.

Mejeriutvecklin gen i si ffror
1890-1930
Mejeriområdet år det enda produktions-
och föreningsområde för vilket någorlunda
anvåndbart siffermaterial föreligger redan
från 1890 tack vare G. Liljhagens statistik-
intresse. Aven om L, F. Rosengren vid mitten
av 1920-talet är kritisk till och ifrågasätter
siffromas tillförlitlighet ger de dock en täm-
ligen god överblick av utvecklingen under
perioden 1890-1910. I Statistiska central-
bpåns mejeristatistik från år 1913 görs t.o.m.
en ansats att bestämma anläggningsåret för
samtliga mej€rier från 1830-talet vilken
sedan upprepas följande årta? Dessa uppgif-
ter år dock i hög grad ofullständiga och
osåkra. r,arför vi avstår frår-t att anvånda dem
för att illustrera denna del av utvecklingen.

I dag vet vi att det fram mot 1930-talet var
förenat med avsevärt mer komplicemde och
svårbemästrade omståndigheter att lösa av-
såttningsproblemen än att 1890 tillämpa
föreningsidderna framför allt på de praktis-
ka och jordnära produktionsområdena eller
på mejeriverksamhet med en omkrets av
någon mil. NaturligMs var det en mångd
faktorer som hade föråndrats under tiden
mellan dessa tidpunkter. För att inte dra ut
framsällningen i en mängd uwikningar skall
vi nöja oss med konstaterandet att det var
situationen påjordbruksområdet som hade
föråndrat karaktär tack vare tre våsentliga
faktorer: Den första var att genon alla för-
bättringar av odlingsteknik, växtförädling,
djuravel och utfodring hade produktionsför-
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mågan stegrats högst avsevärq Den andra lar
att mjölkproduktionen hade blivit den eko-
nomiskt viktigaste driftsgrenen och genom
teknikens uweckling en påfallande industri-
ell verksamhet hade igångsatts. Den tredje
faktorn lar att marknadssituationen förånd-
rats från att i hu\,'udsak vara en underskotts-
till en överskottssituation avjordbrukspro-
dukter

Närmast skall vi se på läget och utveck-
lingen på mejeriområdet under perioden
1890-1930 med hjälp av den nyss nämnda
statistiken med vilken vi skall rikta fokus
på den kooperativa föreningsutvecklingen
under perioden ifråga. För att belysa utveck-
lingen och dårmed spridningsprocessen har
råknats fram procentuellQ, e,ndel&r aa antalet
mejerin och av antalet lcaeranti;rerhtued,lemm.ar
länsvis, de senare beräknade på antalet
brukningsenheter. Under perioden fram till
1930 kan antalet mejeriföreningar vara ett
anvåndbart delmått på spridningen av an-
delsid6n. Ju längre fram i utvecklingen vi
kommer blir dock siffror om antal mejerier
eller mejeriföreningar av allt mindre intxesse,
eftersom mejeristorleken ökar. Då blir i stål-
let antalet leverantörer/medlemmar och den
till mejerierna levererade och invågda kvan-
titeten mjölk mer belysande. Förhållandet
illustreras i figur V:5 dår de procentuella an-
delarna av antalet andelsmejerier i några län
angivits från 1890 samt medlemmar/leveran-
törer och invägd k\,?ntitet mjölk fno.m. 1915.

And,ekmej nietn a rycker fram
I motsats till flera ar de andra föreningsry-
perna uppvisar dock andekmeje.ria som id.6.,

föreningsform och verklighet en mycket
långsam och utdragen utbyggnads- och där-
med spridningsprocess i Sverige. H. Juhlin
Dannfelr formulerar sig visserligen isin ut-
redning från 1922 på löljande positir.a sätt:
"MQeriföreningarna riro (också) dcn gren au ko-

operationen, i uilken d,ennas fördelar först och

rydligast frarutrått." IUD anser att den insikt
om föreningsväsendets fördelar, som andels
mejeriema spdtt, även har befordrat koope-
rationen inom andra grenar av lanthushåll-
ningen och "mejerifiireningarna har i många



1890-talet inneb&r efter en

J 1-åri g d,iskus s ionsq eriad
1860 90 d,et frhsta årtion'
det med, en någorlunda ut-

eckling au andelsmejeier
'i &tnige; år 1900 hade
antalet öhat tiLl 430.
Bi Lden ui\ ar Munhtot'Ps
andelsmejui i Våstman-
laniL, som aar ett aa de

tidiga, med, tillkomståret
I881.

fall tarit utgångspunhten .för andra fiieningars
bi.ld.and.e. "'aB

Detta år såkerligen i och för sig alldeles
riktigt men det beskriver på sin höjd utveck-
lingen fram till första världskriget. I ljuset av

den faktiska utvecklingen fram mot 1930-
talet finns det anledning ifrågasätta om den-
na positiva tolkning på sikt är motiverad.
Som vi strax skall se visar siffrorna att det
tagit flera decennier att komma endast
knappt halwägs mot en kooperativt organi-
serad mejeriverksamhet i landet. Detta är
ganska märkligt mot bakgrund av den snab-
ba utveckling mejerirörelsen hade i Dan-
mark och mot bakgrund av förhållandena i
Sverige, som egentligen enligt det föregåen-
de pockade på en snabb och genomgripande
omstöpning även av den gamla hantverks-
måssiga svenska produktionsordningen och
mejeristrukturen.

Figuren nedan visar helhetsbilden av

mejeriutvecklingen under hela perioden
1890-1930 i femårsintervaller Mellan 1890

och 1930 ökade således antalet andelsmeje-
rier från 73 till 715. Under samma tid mins-
kade de oliLa Lategorierna prirata mejerier
med nära nog motsvarande antal eller från
1489 till 885. Denna aweckling gällde
främst de minsta gårds- och gårds/ uppköps-
mejerierna som efter hand ersattes ar större

och bättre utrustade andelsmejerier Totalt
var antalet mejerier som högst 1895 med
1793, vilket framgår åven av grundtabell V:1;
relationen mellan de privata och andels-
mejerierna samt totalantalet framgår av

figur V:1.'oe Procentuellt innebar förånd-
ringen att andelen andelsmejerier ökade
från knappt 5 procent år 1890 till ca 45 Pro-
cent 1930 (tabell V:4 och grundtabell V:2).
På grund av att andelsmejerierna efter hand
byggdes som större driftsenheter tog man
1930 hand om drygt 70 procent av den till
mejerier levererade kvantiteten mjölk (se

figur V:5 t. ULbvggnaden av andelsmejerier-
na skedde mycket olika i olika delar av Sve-

rige, vilket belyses av grundtabell V:2 i tabell-
bilagan. Nanneson påvisar också att det
1890 endast var ett fåtal län i olika delar av

landet som uppvisade anmårkningsvärda
antal mejerier: Västernorrland låg fråmst
med 13 andelsmejerier, därnäst KoPparberg
med 11, Gotland och Kristianstad med var-
dera 9,Jåmtland 7, Skaraborg och Västman-
land vardera 5 samt Blekinge med 4. Siffer-

uppgifterna kan i sin helhet härledas tillbaka
till de olika grundtabellerna, som här delvis
"översatts" till figurer/diagram, olika sam-
manstållningar och textkomme ntarer. För
den mer sifferbitne hänvisas dessutom till
grundtabellerna i Appendix 2a och b.
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Figur V:1. Mejeriutvecklingen 1890-1930, antal privata, åndelsmejerier och totala antalet.

- Prirrata -- Andelsm - Sardliga

Kälbt: MrddelnndenJrån Kongl Land.tbtukssryreken 1890-1910 (G. Liljhagen), SOS M4erihantering 191)-1930 ath
pundtabell U 1 .

Procent
Län andelsmejerier

Tabel V:4. Proc. andelar and€lsmejerier av Bamdiga i
olika liin 1930, efter procentsats. Om vi dock ett ögonblick stannar vid upp-

gifterna för Skaraborgs lån i grundtabell V: 1

kan vi notera att antalet mejerier ökar i det-
ta lån (med en tillållig nedgång 1905 och
1910); detta i motsats till de flesta andra län
dår tendensen genomgående år fallande
eller blandad fram mot 1930. Som högst var
antalet i Skaraborgs lån 1925 men till 1930
hade dock antalet privatmejerier i länet bör-
jat minska. I tabell V:4 framgår att andelen
andelsmejerier i detta län är den lägsta för
hela landet. Den obefintliga eller låga ande-
len privata mejerier i flertalet övriga gles-
bygdslän kan förmodligen tolkas så att det
inte lönade sig med prir,at mejeriverksamhet
i glesbygds/skogslån eller i Norrlandslänen.
Dår fick den kooperati formen slara för
de höga insamlings- och transportkostnader-
na över de stora avstånden.

Denna mycket skiftande spridningsbild
de olika länen emellan ger alltså 1930 ge-
nomsnittssiffran 44,7 procent andelsmejeri-
er för landet i sin helhet. Om vi vill ha en
bild av hur förloppet i spridningen av an-
delsid€n och därmed hur omstrukturering-
en från privat verksamhet till kooperativ
sådan gestaltade sig kan detta visas också
med hjålp av figur V:2. Processen påverkas

Norrbotten
Västerbotten
Västemonland
Kopparberg
Södermanland
Gävlcborg
Kalmar
Blekinge
Halland
Kristianstad

Jämtland
Västmanland
Östergötland

YPP"ul"
Orebro
Malmöhus
Stockholm
Gotland
Värrnland
Kronoberg
Götebory o Bohus
Alvsborg

Jönköping
Skambory

100,0
94,1
88,9
87,8
82,9

75,0
70,8
70,5
70,2
66,7
61,4

60
59,5
55,7

41,7
40,7

27,9
23,5
17,9
14,7

6,8

Genomsnitt

Källar: Lantbrulssqrekens med.delandNn 1890-1910 och

SOS Meieihenteing I 9 I 3- 1 9 3 0.
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Figur V:2. ökning resp. minskning av Privat- och andelsmejerier för l0- och 5.årsperioder r890-1930'

1890-190{l 1900-19t0 1910-19ät 't 920-,t925

J Prilala + el - I Andeb + el -

LantbruhÅstwlrens nzddehlnden 1890-1910; SOS Mejetihanteing 191130. Unde agfirrtgwen är erundtubell V:4'

400

3qt

zxt

100

0

-100

-200
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4t0

giveMs av förhållandet - som tidigare kon-
staterats - att det ijordbrukslänen i högre
grad ån i skogslänen fanns ett etablerat
mejerivåsende i form av herrgårds-, upp-
köps- och bolagsmejerier, vilken form och
struktur det tar en viss tid att förändra.

Förändringarna av struktur och företags-
former var med andra ord mest påfallande
under de bägge årtiondena 1890-1910, vilket
med användning av termerna från innova-
tionsteorin innebar att spridningsintensi-
teten och accepterandet av den nya arbets-
formen också lar mest intensivunder denna
period; tillväxtfasen var då mest påtaglig.
För perioden 1910-20 noteras en samman-
lagd ökning på endast 63 mejerier för båda
kategorierna, naturligtvis betingat av de stör-

ningar i både produktion och nyetablering
som första världskriget medförde. Som ltter-
ligare belysning kan nämnas att till 1917

ökade lotalantalel lill I 762 mejerier men
reducer-ades dårefter till 1 495 påföljande år,

framför allt på grund av foderbristen och
den på grund därav minskade mjölkproduk-
tionen samt att bönderna under krigstiden
i mindre grad levererade mjölk till mejerier

FigurV:2 visar minskning resp. ökning av

antålet privata och andelsmejerier för tioårs

perioder fram till 1920, dårefter för femårs-
perioder. Fram rillår l9l0 hade situalionen
påtagligt ändrats då dessa båda årtionden
uppvisar det största antalet nybildade meje-
riföreningar med totvlt 477. Av de privata
mejerierna nedlades 633 mellan 1890 och
1910 samtidigt som andelsmejerierna öka-

de. För de följande decennierna är förånd-
ringarna som framgår mindre påtagliga,
fråmst beroende på första världskriget. För
1920-talet i sin helhet ökar dock anhlet an-
delsmejerier med totalt 150; åven under
derra årtionde ökade dock de privata meje-
riernas antal fram till 1925. För hela perio-
den tar ökningar och minskningar av de två

hurudgrupperna ungefär ut randra; skill-
naden i anralet nedlagda privatmejerierjäm-
fört med tillkomna andelsmejerier utgör
endast 28.

Ett intressant konstaterande kan göras
mot bakgrund av dessa siffror och hur den
dominerande mejeristrukturen kom att se

ut: Sedan flera årtionden (1870-talet) hade
man erfarenheter av stora mejerier. Detta
satte dock inte någon dominerande prägel
på utvecklingen av andelsmejerierna under
perioden 1890-1930 där bönderna sjäha var
de agerande; i stållet kännetecknas utveck-



lingen landet över av tillkomsten av i hulud-
sak förhållandevis små mejerier även om det
förekommer en försiktig utveckling mot
större. Endast omkring de största konsum-
tionscentra som Stockholm och Göteborg
och i vissa andra områden, där privatkapi-
talistiska intressenter tog initiativ, tillkom
större mejerienh€ter. Detta tyder på att det
allgärntvar i sinnet hos d,e mskilda jordbrukar-
za (förf. kursivering) som den småskaliga
verksamheten slmtes självklar och större för-
åndringar mötte motstånd. Nyheten kunde
på detta stadium accepteras eftersom den
tog formen av relativt lättöverblickade och
lättkontrollerbara verksamheter av begränsad
storlek. Andelsformen kunde då genomför-
as med bönderna qjälva som hul'udagerande
(from-bottom-up) med stöd av mejerikonsu-
lenter och statens undervisare. Detta ståm-
mer till yttermera visso med informationen
t.ex. från Jordbruksdepartementet i med-
delandet 1903. Fram till 1930-talet hann
dock denna småföretagsstruktur bli omo-
dern och föråldrad på grund av samhälls-
och teknisk uweckling.

Det kan dessutom diskuteras om inte
denna utveckling i viss grad också berodde
på avsaknaden av andra faktiska förutsått-
ningar för att underlätta utvecklingen mot
stormejerier, fråmst då en modern trans-
portapparat men åven en ändamålsenligt ut-
formad fi nansieringsform som möjliggjorde
byggandet av större mejerier. Det r först
med lastbilens påbö!ade inträde på arenan
från 1910-talet men främst under 1920- och
30-talen som den avgörande teknikfaktorn
tillkom som tillråckligt radikalt kunde för-
ändra förutsättningarna i de många gles-
bygdslånen med långa transportavstånd och
g)est mellan gå rdar n a,z b1a m a. Finansierings-
problemet löstes inte heller rillräckligt effek-
tivt förrän riksdagen på förslag av 1928 års
jordbruksutredning beslöt om en mejeri-
lånefond för lån till n1a mejerier och moder-
nisering av äldre sådana.

I figur V:3 illustreras förhållandet att an-
dclen andelsmajerier i vissa län var hö9. Kop-
parbergs län och vissa Norrlandslän hade
t.ex. 1930 andelar på 88-100 procent medan

syd- och mellansvenska län ofta kom långt
efter i detta avseende. I södra och mellersta
Sverige hade exempelvis Södermanlands
och Kalmar lån 1930 de högsta andelarna
med 83 resp. 76 procent. Det bör noteras att
ett litet antal kan motsvaras a\' €n hög pro-
centuell andel av totalantalet, exempelvis i
fallet Våsterrrorrland.

När det gäller andelen mejerier är de
stora skillnaderna länen emellan beroende
inte endast på karaktåren avjordbrukslän
eller inte. Norrbottens lån kunde redan från
1920 notera 100 procent andelsmejerier
medan Skaraborgs lån, som var ett ganska
utpräglatjordbrukslän, behöll sina privata
småmejerier långt fram i tiden.150 1920 hade
Skaraborg av totalt 423 mejerier endast 21
andels-dito, motsvarande knappt 5 procent
av länets. I stället utgiorde antalet detta år
28,6 procent av hela landets antal. En av de
avgörande faktorerna var att osttillverkning-
en var Skaraborgs humdprodukt och denna
kunde länge med lönsamhet bedrivas i de
många småmejerierna. Figur V:3 exempli-
fierar förhållander alt andelsmejerierna
fram till I930 paradoxalt nog fick en relativt
sett mer dominerande ställning i Norrlands
län och Mellansverige ån i flertalet lån i
övrigt. Vi har tidigare förmodat att en bidra-
gande orsak härtill var den faktiskt befrndiga
mejeristrukturen i landets södra och meller-
sta delar ocb att privat verksamhet inte var
någon reell konkurrensfaktor i norr.

Storstadsområdena kring Stockholm och
Göteborg skiljer sig efter hand alltmer från
övriga områden på grund av att städerna
skulle försörjas med konsumtionsmjölk.
Detta innebar i utgångslåget en påfallande
minuthandel och ett pytsåkande under alla
slags fonner. Detta framgår i någon mån av
faktaruta V:1 om Mjölkcentralen och dess
föregångare. Dessutom måste man håmta
mjölken från allt större räjonger kring de
stora konsumtionsorterna. Detta tvingade i
sin tur tidigt fram samarbete på marknaden,
vilket i varje fall kring Stockholm resultera-
de i tidiga fusioner eller mejeriförbund av
de befindiga småmejerierna och mjölkbo-
lagen.



Figur V.3. Andelsmejerier i antal och procent av totalantalet i vissa liin 1930 (liin med höga andelar).

Totalt

El söderreltand
Un Västernorrland

Spridningsutuechlingen i olika kin
En ännu mer talande bild av utvecklingen
och tendensen i denna får man med hjälp av
siffrorna pä antakt medlcrnmar/ leunantiirer
under samma tidsperiod. I Liljhagens siffror
fram till 1910 lämnas uppgifter om hela
antalet mejerileverantörer medan uppgifter
om leverantörer till andelsmejerierna saknas.
Sådana finns dock redovisade i Lantbruks-
kalendern från 1908/10 med detaljerade
uppgifter om enskilda mejeriföreningar och
deras medlemsantal för samtliga lån, vilka
dock upphör från 1916.151 Från 1913 finns
sådana uppgifter i SOS Mejerihantering,
som Statistiska Centralbyrån då fick ansvaret
för. Genom att kombinera uppgifterna i
dessa båda kållor får man sammanhångande
sifferserier för perioden l9 l0-30.

Siffrorna j LantbruLskalendern uppvisar
viss ojämnhet och bortfall av medlemsantal
i ett antal lokala mejeriföreningar. Dessa
brister har motverkats fråmst genom att
bortfallen genomgående ersatts med medel-
talet medlemmar för resp. Iåns mejeriför-
eningar För samtliga förenings- resp. rned-
lems- och leverantörssiffror har dessutom
femårsmedeltal utråknats för att ytterligare
reducera materialets brister och markera de

P:ocent

I Kopparberg
E Norrbotten

långsiktiga tendenserna. Som grund för
framställningen har siffror för perioden
1908/10-1932 bearbetats och ingår i gmnd-
tabell V:3. Till bristerna i materialet får
vidare hänföras att inga mejerier finns redo-
visade för t.ex. Västerbotten och Nonbotten
för år 1890. I det föIra länetvervi att andels-
mejerier tillkom på tidigt stadium men dessa
har inte infånga* genom G. Liljhagens upp-
giftsinsamling.l52

SCB:s historiska statistik innehäler siffror
om antalet brrrkningsenheter för åren 1890,
1910, 1919 och 1932.t53 Vad som kan dis-
kuteras är huruvida frekvensberåkningen
generellt sett blir mest råttvisande mot det
totala antalet brukningsenheter eller mot
brukningsenheter över 2 ha åker. Det år
dock rimligt att tänka sig att endast brukare
över 2 ha åker haft så stort intresse av en
ordnad mjö1kavsärrninB att detta moriverar
medlemskap i en mejeriFörening ären om
undantag förekommit, då även innehavare
ar mindre enherer varir mjölkleveranrörer.
Sådana awikelser kommer man dock inte åt
genom det använda siffermarerialet. Vissa
felkällor kan också vara förenade med att
antalet brukningsenheter inte alltid mot-
svaras av samma antal brukare, vidare före-

And3b-

WKahmr
ru västerbotien

KäUor: LantbtuhssUrclÅens netld.eland.en I 890- 1 91A, SOS Mejeihanteting 191 3-J0 o.h grundtabett V: 1 och V:2.



kommer arrenden samt dödsbon som äga-re.

Användningen av siffror på antalet bruk-
ningsenheter medför svagheten att antalet

ind.iaider aldig kan sårskiljas och redovisas
renodlat. Vid sammanråkning av antalet
medlemmar för olika föreningstyper bör
man också hålla i minnet att dubbelråkning
av individer kan förekomma; siffrorna i så-

dana sammanhang galler d.ätför antalet med'

lem,shap. Smäbrtkarna använde dessutom
under en tid ganska allmänt handseparato-
rer och gjorde sjålva smöret eller levererade
endast grådden till mejeriet.

Valet av brukningsenheter över 2 ha åker
har dock förmodligen större inverkan på
procenttalen än den nyssnåmnda dubbel-
räkningen. I t.ex. Malmöhus lån våxlar an-

delen småenheter (under 2 ha åker) för de

fyra måttidpunkterna mellan 28,2 och 35,7
procent av samtliga medan motsvarande
andelar för Kopparbergs lån r'arierar mellan
39,3 och 55,7 procent. Aven Vårmlands och
Våsterbottens lån har slor andel bruknings-
enheter under 2 ha med procentsatser på
mellan 25 och 37. Andelen medlemmar i
mejeriföreningar förblir dock låg även för
län som t.ex. Göteborgs- och Bohus, Alvs-

borg och Värmland under hela den stude-

rade perioden.
Det helt avgörande kriteriet för huruvida

medlemskap i en mejeriförening vore aktu-
ellt eller inte skulle naturligtvis vara om larzl

brukaren oar mjölhprod'ucent eller il]te. Delta
skulle dock ytterligare begränsa möjligheter-
na att kartlägga utvecklingen till perioden
1913-30, d.vs. från den tidpunkt antalet le-

verantörer till andelsmejerier anges i SOS

Mejerihantering. Man kan alltså med det till-
gängliga materialet i princip göra tre olika
beråkningar av anslutnings- och därmed
spridningsgraden: dels i förhållande till an-

talet brukningsenheter totalt, dels till an-

delen enheter över 2 ha åker, dels i procent
av totala antalet mjölkproducenter. Vid för-
sök med den sistnåmnda beräkningsmetoden
har emellertid i några fall erhållits siffror över
100 procent, rför denna beräkning inte
använts i sammanhanget. Skäl talar dess-

utom för att en likartad metod så långt möj-
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ligt tillåmpas genom hela framsrällningen.
Frekvensema och diilmed spridningsbilden

framkommer alltså genom att femårsmedel
talen av antalet medlemmar i mejeriför-
eningar sätts i relation till antalet bruknings-
enheter över 2 ha åker vid de Sra mättid-
punkterna 1890, 1910, 1919 och 1932. Siff-
rorna över antaletjordbruk i den historiska
statistiken sammanfaller alltså helt med de
två första åren, medan de båda senare av-

viker något. Genom att femårsmedeltal an-

vänds har dessa awikelser ingen betydelse
för utfallet. För flera län, både jordbruks-
och skogslän, innebär dock valet av bruk-
ningsenheter över 2 ha åker stor inverkan på
procenttalen. Perioden sammanfaller som
bekant med den politiska era, då man stråva-

de efter att tillskapa så många småjordbruk
som möjligtför att kunna behålla arbetskraf-
ten och månniskorna kvar inom landet med

-som man trodde-en tryggad lörsörining.
Totalt sett lör landet rar antalet mejeri-

leverantörer 1890 enligt dessa siffror 38 490

och andelen i genomsnitt 14,8 procent av

antalet lantbrukare med mer än 2 ha åker'
Om man i stållet räknar andelen av det to-
tala antalet brukningsenheter var 1890 ge-

nomsnittligt sett endast 11,6 procent av lant-
brukarna mejerileverantörer. Siffrorna må
dock tas med den reservation för osäker-
heten som betingas av att primäruppgifterna
från mejerierna från början lämnas frivilligt
och de trubbigheter på grund av använd-
ningen av brukningsenheter vid beråkning-
en som redan angivits.

Genomsnittssiffran för hela landet ligger
1920 på 21,0 eller endast en knapp Procent-
enhet högre ån 1910 års (grundtabell V:3)
medan motsvarande för totala antalet bruk-
ningsenheter år 15,3 resp. 15,1 procent. Här
visar sig Skånelänen ha giort en anmårk-
ningsvärd framryckning och ligger således

nu fråmst i landet; vid denna tidpunkt hade
skånska bönderna funnit att andelsmejerier
var ett lörmånligt alrcmativ. GenomsnittssifF
ran för antalet leverantörer ligger 1930 på
knappt 33 procent av antalet jordbrukare
med ett arealinnehav över 2 ha. medan siff-
ran för anslutningen räknat på hela antalet



Figur V:4. Mejeriföreningar 1930 i l;io med hög anslutring (= över 40 procenD.
Vänster skålavisar antalet levenntör'er = staplar, högcr skala procentsaisen = heldngen lirje.
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Kätlor: Histoisk statistik fatr fueige II labe Dl3, D17, D18 samt Lantbtuksstjrekens meddelandm 1890-1910, SOS Mejai-
hanteting t913 30 o& glrndtabett u j Girthr f;r 1930).

Kalma. Gotland Blekinge Kristiaostad Malmöhus Halland

Llnder 1:a aät"klskriget aar bristen på li smed,el stot i Stockholm. Den 27 april1917 anord,nades en stor dentuDstra-

tion beståetude ar cb*a 5 000 persone4 hutud,sakligen fabih,sarbaershor, som krihtde mer och biLigare mjölh till sina

.faniljer. Demonstratit'nstågets mål lat Mjölhcentrakns anläWingar på Torsgat&n och Dalagatan. (Foto ur F)r-
tio år med, Mjölkcentralen 1915-1955)
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brukningsenheter- är 23,6 procent. Antalet
leverantörcl till andelsmejerier är 1930 som
syues uppe i n:ira 1 01 0(X) och står inför en
.rarl ölrrirrg. Dr r.lall dork lör rättrisan.
skrrll rillågga: att drl lL,ral.i antalrt trr, irri-
leverar.rtörer i landct rcdan l9l5 iiversteg
100 000 me n att detta ilntal r.educerades
under [ör-sta världskriget.

Figut V:4 illustr-clar att de sydliga länen
\Talrniihrrs. Kristianstad och Halland
behåller och Iörstårker ställningeD med

F,c{ rARur.q V: I .

Om Mjötkcentralens föregångare och tillkomst

Sto thh o Imsm u,rkn atlens ntj ölh-

lönötjn ing
På Stocl<holmsnrarknaden förekom under
1800-ralets sista och 1900-talets första de-
cennier mjölkförsäljning i många olika for-
mer \rissa lantbrukare sål<te själva sin mjölk
liån mjölkhärror, Det var dock både tids-
ödande och bes\'årligr. Mcd biirjan på 188&
talet infördes system et rfred " mjölharrendato-
rer". De inköpte 1dölken av lantbrukarna
och saluförde dcn på stadens torg från sina
kärror. Det hela ledde till att mjölken blev
cn handelsvara för en helt n,v bransch och
med en mångd njölkhandelsföretag av
skiftande storlek och kulör. Nljölk såldes

dessutom på I910-talet i ca 1900 butiker
utöver själva gåtuhandeln och de hygien-
iska förhållandena var ofta undermåliga.
Sjukdomar som tubcrkulos, tyfus, varinfek-
tioner och difteri spreds genom mjölken
och kritilen mot det rådande systcmet var
omfattande.

Bland mjölkföretagen i Stockholm kom
(lt sådar)l srarlrr 1863 ar en lartlbrulare
och mejeriman vid namn H. A. Lidholm på
Nådhammars gård söder otn Stockholm att
få en dominerande ställning och beq'delse.
Lidholm anlade ld69 der lör "ta ånSm(ier iel
i Sverige. Är I8?0 bitdade l-idholm Mälare
provinsernas Mejeri Aktiebolag, \'ilket ex-
pandcrade och 1880 sammanslogs rned
flera artlra affårer och bolag till Stock-
holms Mjölkförsåljnings Akdebolag. Mjölk-
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procenttal på resp. 92,7, Ul,2 och 70,0 pro-
cent. Andelen mejerilcve rantörer till de
båda fiirstnärnncla är exceptionellt hiig;
talcn Lltvisar 2ltt llu hade skåningarnir verk-
ligen funnit att mcdlcrnskap i mejeriför-
eningar lönade sig. Av grundtabell V:3
fi-amgår också att endastJirnköpingi, Krrrn<r
berg, Gaitcborgs- och BohusLin, Alvsborg,
Värrnland, Gävleborg, Jåmdand oclt Våster-
botten nu hamnar under ?0 procents
anslutning.

bolaget ökacle snart nog omsättninser och
blev helt domineraude på Stockholms-
marknaden. HandeLr på gator och i torg-
stånd var dock alltjämt omfattandc. När
Lidholm år 1904 avled efiertråddes han
efter något år av F. Benzinger som verkstäl-
lande direktör, Under dennes ledning fort-
satte Mjölkbolaget sin expansion enligt
löljand.: 1905 och l9l0 r'ar inrågrringen
?8,6 resp. 44,3 milj. kg och 1913 invägdes
90,0 milj. kg från totalt I 523 leverantörer.

I Stochholm förcslog irr 1909 en av stads-
lullnrjkriee tillsarr livsmedel.kotnmi*.ion
en kommunalisering av mjölkhandeln som
ett led i tle"r .anering. Blarrd altt-rnatiren
lör sjål\a drilren lirrns tanlen på .rtr dcn
skulle kunna handhas av en anclelsförening
av mjölkprL,du, cnrer men med Lommtrnalt
hur.udmannaslap. Man kallade dårför bl.a.
ett antal sakkunnifla.jorclbruksföreträdare
till komnissionen. Dessa blev efLer haud
alll ntct ö\erl\Brde om:lrl erl Lommunalt
mejeri- och mjölklandelsförctag borde und-
\il:r\. De Iog kurtakt rred !. Berrzinger i

mjölkbolaget i och för en diskussion. För-
slaget nran preselrterade för honom var att
lata cn a\' lantbruLaIna nybildarl andelstör
ening överta både NIjölkbolirgets och andra
njölkföretags handel med mjölk i Stock-
holm.

MC: s föregångare: " 1 0-iiresftrenin,gen, "
En föregångare till lt4jölkcentralen kan,



nurerns ider) s.k. l0 örctlitt ninge,t. Dettna törenii)g u.p.a. orh rerlsrmheten Lurtde
grundadesaven lanthruLale lrån \Li-Edc- stana dsn I juli derLa år. Samtidigt lrade
by på Svartqjölandet som 19lI kom från teckning av andelar bland jordbrukarna
Skåne med fårska erfarenheter från för- pågått, vilket i sin tur-\'ar en förutsättning
eninq{arhere. På gr und av sräriqheter na tör rLllären. Andel\\erL5amhelt'n pa meieri-
rned avsättningen av mjölken bildade han området i Stockholm uppstod töljaktligen
1912 "Stockholmsortens mjölkleverantörs- ur ett privat- och storkapitalistiskt företa$.
förening", som fick sitt namn på snrnd a\ Detta har fönisso satt sin prågel På \'erk-
att årsavgiften uppsick till 10 öre per ko. samheten. På den stora Stockholmsmark-
Föreningen var ideell och hade till uppgift r.raden var det dock ingetr nackdel utan den
att samfällt förhandla mecl mjölkhandlarna kooperativa företagsformen lyckades myck-
i Stockholm. Vid starten fanns ett femtiotal et bra tack vare en modern och affärsmås-
anslutna men föreningen fick snabbt mer siSt sett effektiv ulformniDg.
år 2 000 medlemmar. 1914 sökte man först Den redan på Mjölkbolagets tid stora
förgäves uppnå en höjning av mjölkpriset. omfattningen av verksamheter.r expandera-
Vid ett sammantråde på Lantbruksakade- de ytterligare de nårmaste årriondena vil-
rnien beslöts att gå ut med ett bud på 2 öres ket framgår av följande tabell. 'l'
höjning, vilket uppnåddes men i den
rådande försör'jningskrisen föranlrdde ett Tabel v:5. Mjölkcenrral€ns utveckling l9l5-30,
protesamöte i Folkets hus frål konsumen- medlemmar, andelar och in!ågdmjölk. milj kg'

ternas/husmödr,arnas sicla. Aven andra prtr Anta: \nrat In\.isd
tester mot "rnjölktrusten" förekom under' Å. medlemmar andclar mjölk
krigsårcn. Flertalet av förenilgens medlem- _;:: -- .*
-ui sick r.d".-.ru in i Mjöltientratcn och l?li 1:ll 1l f!: 111'l

,.. l9zll .171\ i17"; t27,t
I l,-o|esfor en rngen ILpplostes,'n 

rl""ri"g"i"."r','"'",..trriro.t.'r..' p; ];il ]lli ,::H: ?ii:i
crr srörr, andrl*rnrjcri och dår'med krrnde IOJJ t5 gru t54 420 t9.t,2493,2
drn oclså lörverkliges. Dcn 26 april l9l5
bildades I anrmånnrn. MiölkIörsäljn ings- KåILa: Rudebery G. Xljölhuntrulen 1915-1945, bilaga

' z' ztt
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Figur v:5. kocentuela andelar av andelsmejerier 1890-1930, antal leverantörer och invägning av mjölk resP. år.

't89{' 1900 1915 1920 1925 {930

I ttteieraer fI Leverantörer W hvägn, milj kg

Kätkr: Lantbtakssqretsens meddelanden 189A-19I0, SOS Mejerihantering I913-19J0 och grundtabe U5.

t9t0

Om vi i stillet tar håns1n till antalet leve-
rantörer och kvantiteten levererad mjölk år
ställningen för andelsmejerierna på väg att
bli dominerande i vissa områden redan
omkring 1915-20 vilket frgur V:5 visar. In-
vågningen vid andelsmejerierna i åtta län
överstiger då 80 procent av den till mejerier
levererade mjölken. Totalt för landet ligger
andelsmejeriernas invågning 1920 på nära
68 procent. År 1930 har antalet lån med
över 80 procent av invågningen stigit till 12

medan Norrbotten år det mest utpräglat
kooperativa länet på detta område med 100

procen_t av invågningen både 1920 och
1930. Aven om dessa siffror framstår som

imponerande i och for sig lar dock den verk-
liga situationen, rått beskriven, en annan och
mindre imponerande, vilket vi strax skall
återkomma till.

Stockholms stad är genom tillkomsten år
1915 av Lantmännens mj ölkförsålj ningsför-
ening ett framträdande exempel på hur
man redan då grundade stora andelsföretag
på mejeriområdet, vilket år r'äl dokumente-
rat i Mjölkcentralens olika jubileumsskrifter.
En reflexion till tillkomsten av detta landets
största andelsföretag blir att det uppstod ur
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en privatkapitalistisk verksamhet och att
dettajämte qiälw storleken på verksamheten
alltid satt sin prägel på dess funktion, som

ofta fått de amplaste lovord omväxlande
med skarp kdtik. Mjölkcentralens förhisto-
ria framgår i korta drag av faktaruta V:2.r54

Antalet mejerier i både Stockholms samt
Göteborgs och Bohus län blir av dessa skäl
aldrig särskilt stort, medan invägning och
antal leverantörer ger en mer realistisk bild.
Närheten till de stora konsumtionsorterna
skapar på ett helt annat sätt än i landet i
övrigt förutsåttningar för ett fåtal stora
mejeriföretag. L. Nanneson ger också ijubi-
leumsskrifterna klargörande beskrivningar
av förloppen under denna håndelserika
period.r5s

FigurV:5 visar de procentuella andelarna
av antalet andelsmejerier 1890-1930 samt
andelar av antalet leverantörer och mjölk-
inr"ägning i mili. kg l9l5-1930. Invägnings-
siffror för andelsmejerierna speciellt finns
endast från 1915. De båda sistnämnda stor-
heterna blir från och med denna tidpunkt
alltmer ett rättvisande mått på spridningen
a\ andelsmejerilormen än antalet mejerier.
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D en lohala mej erif)reni,ngsuta e ckli'ngm
Om utvecklingen på lokalplanet kan noteras
att de flesta mejeriföreningar (i likhet med
inköpsföreningarna) iir ganska små. I endast
sex län överstiger det genomsnittligt, antalet
med,lemmar 700 per mejeriförening femårs-
perioden kring 1908/10, vilket framgår av

grundtabell V:6 i tabellbilagan. Att detta år
valts som utgångspunkt beror på att Lant-
brukskalendern anger lokala medlemssiff-
ror i mejeriföreningar för hela landet fr.o.m.
1908/10 fram t.o.m. 1916 års utgåva. I viss

mån korresponderar dessa siffror med den
tidigare visade höga eller låga procentuella
anslutningen av leverantörer länsvis; dock
har möjligheter saknats att i detta samman-
hang göra motsvarande beråkningar för
lokala mejeriföreninga! på grund av att deras

områden i regel inte motsvarat några enhet-
liga administrativa områden. I Lantbruks-
kalendern anges föreningsområdena ofta
som delar av flera socknar, även omfattande
delar av flera blar eller hårader. Ett antal q'ns
motJ ra resp. sockenområden men ofta följs
sockennamnen av tilläggen "med omnejd.",

"med kringligande \ar", "med angrtinsande sock-

zar"o.s.v. Euest torde orsakerna till de regio-
nala skillnaderna r'ara att hänföra till främst
karaktären av jordbmksområde eller inte
sarnt bebyggelsetäthet och organisationsgrad.
Sådana län är Kristianstad, Malmöhus, Hal-
land och Skaraborgs lån som hela perioden
uppvisar högre genomsnittsantal medlem-
mar per mejeriförening. Stockholms lån är
också ett undantag men beroende på att
Mjölkcentralens storlek sätter sin prågel på
siffrorna. I viss mån undantag från det nyss

anförda utgör Jönköpings, Västernorrlands
och Norrbottens län i vilka organisationsgra-
den påverkat genomsnittssiffrorna fram mot
1930, en tendens som dock gör sig gållande
för ett flertal lån. Det kan noteras att många
mejeriföreningar på detta tidiga stadium
hade den juridiska formen m.b.p.a. men
u.p.a.-formen var dock allmännast. IJämt-
lands län lar mejeriföreningarna ofta också
inköpsföreningar liksom i Våsterbottens län
där vissa föreningar hade beteckningen
mejeri- och lantmannaförening.

De mskifula högsta rnedlcmstaknper fören-
ing i Skånelånen uppgår i några fall till 540
resp. ca 820 medlemmar i stort sett fort-
löpande för perioden 1910-1915. Tillsam-
mans har båda Skånelänen 1910-15 runt 35
mejeriföreningar med över 300 medlem-
mar. I Hallands lån redovisas också ett högt
medlemstal för Vallberga mejeriförening:
(1910 = 630 och 1915 = 68?). Det går å
andra sidan att på flera håll i landet hitta för-
eningar med endast ett knappt tiotal med-
lemmar; sådana små föreningar kan man
frnna såvål i Skåne som i andra landsdelar.156

På samma sält som lör inköpslöreningar-
na kan det noteras att bland de tidigaste
mejeriföreningarna (= bildade före 1910)
hnns många där andra än kategorierna la-r.tt-

brukare/hemmansågare fungerar som ord-
förande. Både 1910 och 1915 är det dryga
fyrtiotalet mejeriföreningar som leds av allt
från kronolånsmån, folkskollärare, pråster,
militärer till organister, kamrerare och för-
valtare. Påtagligt är att det bland dessa åter-
finns åven ett antal handlanden. Sårskilt i
Västerbottens län finns det 1915 personer
med denna yrkesbeteckning som ordföran-
de i åtta av totalt 36 mejeriföreningar. För-
hållandet torde höra samman med att hand-
larna uppköpte och avsatte mejeriprodukt-
erna lokalt. Bland ordföranden i mejeriför-
eningar kan åven noteras ett par kvinnliga
sådana av adlig börd. Eljest kan konstateras
att vid denna tid (omkring 1910-15) per-
soner som D. Pettersson i Bjålbo, Oster-
götland, N. G. Ehrenberg i Blekinge, C. Fr.

Beckman, Brandstads bostålle och J. Nils-
son, Skotdandshus, i Malmöhus liin fungera-
de som ordföranden i lokala mejerifören-
ingar. De "skolade in sig" via dessa funktio-
ner och skulle - tillsammans med många
andra - komma att beklåda viktiga poster i
det politiska livet och/eller i den så små-
ningom utbyggda kooperativa rörelsen.'5?

Det är egentligen förvånande att H. Juh-
lin Dannfelt 1922 inte ser nackdelarna med
de många och allt-lör små mejerierna. som
Wohlin redan 1914 beskriver som missför-
hållanden med splittrade och inbördes kon-
kurrerande föreningar utan samband och
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marknadsöverblick. Juhlin Dannfelt betonar
i sället "derqs inshriinht lohala aerksamhet" som
en fördel, vilket dock är det gamla och ur-
sprungliga synsättet som ytterst hårstammar
från Raiffeisens ståndpunkt att de lokala
kooperativen skulle vam så små att alla med-
lemmar bodde inom "kyrktornssikt" och
dårmed kände varandra och vars och ens
ekonomiska förhållanden. Detta synsått
torde dock förutsätta ett jordbrukslandskap
och bebyggelseqp av ett annat slag ån Sve-

riges mestadels glesbebyggda landsbygd.r5s

Ekonomi, och stad,gefrågnr
Liksom i inköpsföreningarna var de ur-
sprungliga insatserna i mejerifören inga rna
mestadels mycket låga. Medlemsavgifter
förekom knappast alls utan startkapitalet
åstadkoms genom insatser/andelar eller lot-
ter,/aktier. Dessa beråknades oftast per ko
eller per ha åker och rariationerna var myck-
et stora. Andra former kunde vara andelar
av viss storlek, från t.ex. minst en till maxi-
malt fyra på 100 kronor, ett antal ör€ eller kr
per 100 eller 1 000 kg mjölk o.s.v. Insats-
beräkning efter antal kor förekom främst i
södra och mellersta Sverige upp till Vårm-
land-Skaraborg-Mälarområdet och kunde
variera mellan lägst 10 öre och som högst 77
kr per ko; vanligast lar I kr, 5 kr eller 10 kr
per ko.

Från Våstmanland och norrut förekom-
mer oftare andelsberäkning efter antalet ha
eller ett maximerat antal andelar eller lotter;
beloppen växlar mellan 50 öre, I kr och upp
till 25 kr per ha resp. lotter på mellan I kr
och upp till 50 kronor; högsta beloppet år
I I 0 kr per lot r i Dals mejeriforen ing u.p.a. i

Västernorrlands lån. Arla mejeriförening i
Våstmanland, bildad 1881, har 1906 en in-
satsbetalning på 30 kr per mantal och ytter-
ligare någon förening har insatsen ar,vägd
"efter jordtal".ri' l9l5 har uttagen av in-
satserna i form av lotter/andelar i någon
mån ökat landet över; alltjåmt är dock be-
räkningen per ko vanligast. Ofta förekom
ansvarsförbindelse på huluddelen av insats-
beloppet; endast en mindre del inbetalades
kontant. !äriationerna antyder att normal-

stadgar för landet hade kunnat fylla ett
behov av större enhetlighet.

Röstråtten vid föreningsstämman år oftast
beståmd efter medlemmarnas gjorda insat-
ser, d,v,s. efter koantal, antal ha, lotter eller
motsvarande utom vid lal. då röstning per
capita vanligen tillämpas. I vissa lån (Oster-
götlands, Alvsborgs och Skaraborgs) före-
kommer röstrått ar,vågd efter levererad
mjölkmångd eller mottagen mjölklikvid
under närmast föregående år. Principen cn

man en röst hade sålunda ännu inte slagit
igenom; i folkmun kallades detta att "korna
röstade". Fonderingar sker såvål enligt gål-
lande föreningslag (tillgångarna skall över-
stiga skulderna med minst insatserna plus
resen{onden) som av resp. förening antag-
na regler, främst avseende reserr,'fond och
underhåll av föreningens anlåggningar och
inv€ntarier. Eventuellt åte$tående överskott
utgår som rånta (högst 5 procent) på in-
betalda insatser och dårefter efterlikvid i för-
hållande till levererad mjölkmängd eller
mottagen likvid.ldo

Mejerirörelsen inför
omorganisation
1914 lägger N. Wohlin på statligt uppdrag
fram en utredning i vilken han analyserar
förhållandena inom avsättningen av jord-
bruksprodukter. För mejeriområdet liksom
för övriga produktområden rekommende-
rar Wohlin attjordbrukarna själva tar hand
om avsättningen genom kooperativa organi-
sationer.rdl I skriften Svensk Mejeriindustri
1922-7957 beskrivs situationen vid 1930-
talets början på liknande sätt:

" DqTL s enska m?jerihanteringen stod. ej rustad att
möta den hris, som i bi;4an at I gt\tnlct skakade
jord,bruhet i &terige liksom i hela värl.deru. Till
löljd. a splittringen på små, inbiird.es honhune
rand,e och oftast omodnnt uttustad.e elLheter sak-

nades möjligheter att notoerka hrisen."'o'

En utförlig artikel i Lantmannen år 1930
visar emellertid att man vid denna tidpunkt
bödat analysera situationen från en mer kri-
tisk, realistisk och övergripande utgångs-
punkt. Säkerligen kan man bakom citatet



nedan spåra L. Nanneson, som vid denna
tidpunkt hade fått sanktion från Lant-
brukssäIbkapets ledn ing både all omorgani-
sera sållskapet och - kanske inte lika klart
u rrala r - de befi n rliga la n tbru kskooperat iva

föreningarna och deras hittillsvarande verk-
samhet. Att man först grep sig an med meje-

riområdet var ingen tillfällighet - en be-

tydande del av jordbrukarnas inkomster
korn vid denna tid från mjölkproduktionen.

" M ei ? i h a nt eri n ge n s or gan i s atio n s pro b l"m
Au rår meierihantering i rent arganisataiskl
hänsecnrle lämnar mlchet ö igt att önsha b otvi-
relaktigl 'ftots att 50 år lörtlutit, sedan de fö$to
and.elsmejerinna upprållades, ha ti stora om

råden at) landet, dår e bebAande organisations
afiete ärLnu återstår för rybiLlning au mejerifth'

eningm Och ätm i de amråden, där dnna.fi;rcn'
i.ngsrörelte arbetat i årlianden, stå alLlfii många
j onlbruhare fartfarandc utanför tlensamma. Lde
rantörerna IilL andebmcj\ierna utgöra såLunda

fi;r nAnarandl cj JuLlt en fjänletleL au kmtteLs

bil-
mt-

han
I

samtliga jord,bruhare. Den i anAebnejenema tn
uägtla njölknänglen omfattet il:ke JULII hd.Lft(n

at jor(lbr-ukets tolala ,aluiil)$skoll a mjölk. Det

iirstuslilt atl m(iÄa, att en m).ket stor del a for'
stiljningen ar honsumtionsmjölk Ligyt h?h lt.tan-

Ji;r den egentliga t cjei(Lri.t'ten o.h lir ppdeladpå
ltl otal lna antörer u,tan o{aniserat samarbele.'163

Vi citerar ånnu en mening från Nanneson:

"Tro ts nej eri.förenin garn as starha frammarsc h undtr

P(.rioden 1910-1930 Jörelåg det lltså ännu Lid
period.ens slut högsl aaseuiinla expansionsmöjLig'

heter t'ör denna t'öretagsform inom tnejerihanle'

Expansionen var dock som vi sett starkast
under den första delen av perioden, d.vs.
1890-1910; dårefter år den tåmligen blyg-
sam. Kvar står dock att realiteterna nu be-
skrivs med en klarhet och skårPa som tidiSa-
re inte kommit till uttryck sedan N. Wohlin
I9l2-14 gordc 'ina utredningar om avsätt-

ningsförhållandena. Av totalprodr-rktionen på



ca 4,4 milj. kg mjölk salufördes ungefär 2,9
milj. kg. Me llanskillnaden motsvarades av

.jordbruksbefolkningens egen förbmkning.
De 71 procent som inr'ägdes vid andelsmeje-
ril.r na rrtgjor de. rom r)si angavs. ittlt nn iitt
knappt htilften av hela den saluförda kvanti-

teten. Av konsumtionsn!ölken, som marr

Uänade mest pen€iar på, hade andelsme.je-
rierna inte hand om mer än ca en tredjedel.

Den mjiilk som inte gick uenom dessa
uppköptes och såldes av privata mjölkhand-
lare, mejeribolag och dessutom av många

Stothholm tar tlen stora atsättningsorten f(h mjöWraduktet.oth Mjölkcemt alens anltiggningar i staden ar dätför
inh ?ssan.ta .fdr studieresor En. star gruQ| lantbrukare från Osta gdtLand gör sig hå.r i januari 1 921 retlo t'6r en fård
med tåg till lnrtudstd den..

Ett .tlarl Famsleg för utuchlingen inom m4eihanteringen aar bikn sam under I 920-talct oLlt mer ersatte hdslen.
som trans|ortmedel. Tid,en fiir tlistribtt tion lrån producent till nejeriel o(h ridare ul lill detuljhonrlebL hunde här
m,erl .t''rkor las. LasL- ath dislittutianrhilor ulanlör "Mjölk.enlralen" nejetiet i Upqsata cirha 1930. Foto: Paul
Sandbcrg, Ull hrul:nus ee L
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FeKrenureV:2.

Hushållningssällskapens insatser inom mjölk-
nhantenngoch mejerihantering

Ar den beskrirrring "om lämnats framSår ' Nlcjcrikonsulenter och -instrultörrr all

att hushållningssållskape n på en mängd månna På ]B8o-talet
olika sått främjade mejerihanteringen, ir- ' Föredrigsvcrksamhet, trycksakcr, hand-olika sått främjade mejerihanteringen, ir- ' Föredrigsvcrksamhet, trycksakcr, hand-

begripet information om och bildandet av ledningar, tryckta föredrag, sållskapens

anäel.srnelcrier Det sistnämnda var dock i tryck och-tidskrifte
det störrå sammanhanget endast en blyg- ' Mötesverksamhet och föredrag i säll-

sam dei av sållskapens hela insats. Om man skap, gillen, lantbruksföreningar och
grupperar och samrnanfattar hela floran av lantbruksklubbar'
un ecklingsfrämjande åtgårder får man en
rik provkirta av olika stimulennde insatser Meietishola4 undenimtng' lurser
från såväl statens som HS'sida. Grunden för ' Egna (sällskaPens) och.privata egen-

insatserna på mejeriområdet var dock arbe- domar och skolor (med visst stöd)

tet med föÅätri;g av nötkreatursbeslåndet ' Lärlings- och praktikantutbyte, framför
och propagandan för en bätre utfodring allt med Danmark
Dess; in;aGer startacle 40-50 år före andels- ' Stadiga mejeriskolor
mejeriernas tillkomst. översikten nedan är ' Mejeristationer (första och andra årets)

inte på något sått fullsråndig men täcker för utbildning
dockiörhoppningsvis större delen av upplys- ' Högre mejeriutbildning vid Alnarp (sta-

ningsverks;mheten och de öl'riga insaserna ten)
som"gjordes med $älp av i huvudsak brlinn- ' Lägre mejeriutbildning vid Alnarp (HS i

'insmidel 
och irwiga statliga bidrapJ' 

. H:tä"t:::l1i] 
"rika 

europeiska ränder.

Mejeritehnik och arbetsmetoiler USA m.fl.
. Holsteinska bunkmetoden 18'tr0- och 50-

talen Ptemieri anslag låa, belöningar-till
e Gussanders förbättring av denna slutet ' Mejeriantäggningar: by-, gårds-, socken-,

av 1850-talet distrikts- och andelsmejerier
. F. G. Swartz'ismetod med djupa kärl i is- ' Prak{ikanter, lärlingar

vatten början av 1860 talet ' Belöningar fijr goda produkter
. Gustaf.le Laval och separatorn, utprov- ' Egna försöksmejerier'

ning av separatorn 1878 fram till mitten
av 1880-talet Utstiillxtinye*sdmhet m'm'

o Vcroder [ör osrrillvcrlning, smörk:it- . Lanlbrullmölen. ltrkala län.risa. retio-
nirg. smör"1rnittg. pasteuriscring m.m. nala t llrr allmänna riksmöten

Gilles- r-esp lånsulställningar
Ambukrande undentining. rådgizning, infor- ' Sårslilda mejcriutstållninqar . ..
mation o Medaljeq belöningar, premieq liisedlar
. Fru Schucanni under 1849-52, rådgir-

1i11 
onr m.iörr<ranterins och osttilverk- 

Y#Yä!:!#!l|lfiinmine 
n.n'

nln8
. Stat'iiga undervisare; från 1860-talet en 1 r Mjölkkontrollanstalter

södraoch en i norra Sverige ' Kontrollföreningar
. Lånsmejerister, lånsmejerskor fanns från ' Mjölkringar för mjöl|kontroll'

1860-ralct i llera län



c

ut-

s frtns sammart-
lsens treråttelser.
kan nämnas att

lån till 20 meieri-ln till 20 mejeri
lån till ett sam-
kr i dårarande

ler 1890- och 1910-tålet
också lån till 20 anlägg-
hlsumman ökat till 172

"pytsåkande" bönder. Sårskilt gållde detta i
och omlring större konsumtionsorter. möj-
ligen med viss minskning 1ör Stockholms-
trakten från 1915, där mjölkhandeln till två
tredjedelar då blev organiserad inom den
dominerande Lantmännens mjölkförsålj-
ningsförening u.p.a., från år 1927 benåmnd
Mjölkcentralen.(Se faktaruta V:2). Situatio-
nen rar alltså vid närmare granskning inte så

lysande; mycket återstod att göra inom den
kooperativa mej eriverksamheten, vilket ock-
så illustrerats av de tidigare angivna siffrorna
och figurerna.r65

Det är ganska påfallande att Nannesons
synsått - som i den gängse historieskrivning-
en betecknats som nytt och epokgörande -
i flera avseenden år detsamma som Wohlins
bedömningar och förslag från 1914. Wohlin
tror pä "utaecklingm at föreningniismfut inom
mejerihanteringen" som en väg att få bort
oegentligheter, dåliga varor och otjänlig
hantering av de ömtåliga mjölk- och mejeri-
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produkterna. Mellanhandssystemet påkalla-
de enligt honom uppmärksamhet åt frågan
om bildande av mejeriföreningar i större ut-
stråckning. På grund av småjordbrukarnas
brist på kapital borde or kså finanricringen
av mejeriuppbyggnaden underlättas av sta-

ten genom långivning på rimliga villkor.r'i0
Aven detta återkommer genom förslag av
19?8 års jordbruksutredning och därpå
följande riksdagsbeslut år 1930 om en
statens mejerilånefond som skulle möjlig-
göra lån både till nybyggnad och upprust-
ning av äldre mejerier till moderna mejeri-
anläggningar i hela landet.r6T

Mellanhandssakunnige hade vad mjölk-
marknaden betråffar inga mer anmärk-
ningsvärda tankegångar att anföra. Man
konstaterar dock att bristen på kraftfulla,
centrala organisationer gör att förmågan att
inverka på prisbilclrrir,ge\ "tir )tterst liten".
Vida re omnåmns Mjölkcentralens organisa-
tion med direktanslutna medlemmar från



fem län som "en alldeles alknastående organi'
sationsjbrm". Utredningen såger också att
föreningens mej erianläggning och distribu-
tion i Stockholm utan tvivel kan betraktas
som en bland de förnämsta i världen. Vårdet
av utredningens kartläggning av andelsmeje-
riernas omfattning kan dock iliågasättas, då
de för 1920 - trots förekomsten av officiell
statistik - genom sin undersökningsmetodik
redovisar (] tt helt missvisande medlemsantal
i mejeriföreningarna. För den orienterande
texten i betänkandet omjordbrukets koope-
rativa rörelse svarade utredningsledamoten
P H. Sjöblom.r63

Den sakligt kritiska granskningen av läget
på m1öll och smörmarknadcn log sig nu
också andra uttryck. I de välbekanta "Grund-
linjer lör drn srenska mejerihanteringens
organisation", som utarbetades inom SAL:s

mejerisektion i början av 1930 sammanfatta-
des bristfälligheterna under de två huvud-
rubrikerna tehniska och drifisehonomiska samt
marhnadsorganisatorisha. De förstnämnda
blel föremål för jordbruksutredningens

uppmärksamhet och förslap; medan svag-

heterna på marknaden och framför allt i
organisationshånseende ågnades uppmärk-
samhet i Lantbrukssällskapets, SAL:s, och
dess mejerisektions intensiva arbete. Fram-
för allt noterade man följande svagheter
inom den dåvarande mejeriverksamheten:
. Organiserat samarbete mellan mejeriför-

eningarna saknades, vilket medförde
ohåmmad konkurrens på lokala markna-
der med nedpressade priser som följd

. Alltför höga frakt- och distributionskost-
nader

. Bristande kvalitet på varorna

. Alltför många små mejerienheter med
höga driftskostnader som följd.r6e

Lnligr G. Hellström lom irealiteten meieri-
sektionen under åren 1930-32 att lungera
som ett utredningsorgan åt regeringskans-
liet, eftersom utvecklingen gick så fort mot
slärpt kris och all någon e\Prrlis motsva-
rande mejeriseltionens inte fanns inom
jordbruksdepartementet. Lantbrukssä11ska
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pets utredare och sakkunnige A, H. Stens-
gård lar också tidvis udånad åtjordbruksut-
redningen som sårskild utredningsman.rT0

Detta unika samarbete utan tidigare mot-
svarighet resulterade också i det unika riks-
dagsbeslutet ijuni 1932 om införande av en
allmtin mjölhaogift Detta skulle möjliggöra
en eftersträvad marknadsreglering och ut-
jåmning av de olika priserna på produkt-
och konsumtionsmjölk. Det inledde 'från
aissq qnpunkter en ny epoh inom saensh jord-
bruhspolitih". Det ledde också, enligt Hell-
ström, till ett uppsving för organisations-
arbetet inom mejerirörelsen och en stark
stimulans för sammanslutningssträvandena
inom aldra grenar avjordbmkets förenings-
rörelse.lTr

Ng ord,ning rnötn stark riks dagskritik
Er påragligt faktum rar också att organisa-
tionsarbetet för samdiga grenar av lantbruks-
kooperationen genomfördes med ett för
tiden betydande statligt ekonomiskt stöd-
Politiskr hade vid 193o-talets början under
trJcket av den ekonomiska krisen det sedan
gammalt mycket starka motståndet mot
statsstöd till enskilda eller kooperativa verk-
samheter avlösts av en ny inställning. Vid
riksdagsbehandlingen anmålde dock A.
Orne, vålkånd kooperatör och riksdagsman
för socialdemokraterna, som sin principiel-
la uppfattning "att offenfiga anslagtrir att stöd-

ja hooperatia aeths&rnhet inte bord.e homma ifrå-
ga".r?2 Det finns anledning notera dessa syn-
punkter, eftersom det varit ett påfallande
drag från starten av de svenska kooperatir'a
organisationerna att deras utbyggnad skett
med statligt stöd, kanaliserat under den
första utbyggnadsperioden genom hushåll-
ningssällskapen men sedan 1930-talet direkt
över stasbudgeten.

Det kan betraktas som överflödigt att hår
ytterligare beskrira organisationsutveckling-
en på mejeriområdet, då detta arbete i första
hand är tånkt att ge förhistorien och ut-
gångspunkterna fram till starten av den
moderna föreningsutvecklingen vid 1930-
talets början. Dessutom är skrifterna om
utvecklingen från den tidpunkten både
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många och dårtill relati\t lättåtkomliga. Den
mest utförliga beskrivningen av förloppet
från 193O-talets början ger Hellström i av-
handlingen'Jordbrukspolitik i industrisam-
h"llet'.r'3 (Obs även 1928 årsjordbruksut-
redning och Nannesons mycket klara redo-
visningar i jubileumsskrifterna). Vård att
återge åven för 2000-talets låsar-e kan dock
den hä{tiga kririk vara. som A. Orne i sam-
band med behandlingen av frågan i riks-
dagen riktade mot Lantbrukssällskapet och
dess företrådares n1a tankegångar. Reg€ring-
en hade i brist på eget utredningsarbete i
stort sett lagt Lantbrukssållskapets material
till grund för propositionen till riksdagen,
som också lades fram på ett mycket sent
stadium i maj 1932. Ornes olika tempera-
mentsfulla inlägg lyder (Citaten återges här
in extenso för att inte förlon autenticiteten):

'Jag måÅte, hn'r talman, på del djupaste behlagq
otl lpdn;ngpn 01) jodbruk?l\ oryani:ationfl^n-
de råhat i håndema på folh, som uppenbarligen
själaa icke har d.et me:t elementära begrepp om
korrckt tilLutigagående mot d.en, l)ilhas hjdlp och

sört man påfonlrar, i d.etta. fall mot Sveriges jord-
bruhara HeIa den anda, som slår en tillmöks
Jrån det ahtsqcke, jord.bruhsministLrn ktgl till
gntnd. fi si.n hemställan, är tuångets anda. Den

fria öuertlgeben hos lantbrukarna själua skalJ
'iche beryda det ringaste. En rnind.ru gtwpp av ry-
kirda organis alion s special:ister dcAretera, hur d,e t
shalL gå lilL och d,å aIIa jord.bruhare inte genast
ljda order, ropar man på statens tuångsmakL JiE
att driaa dc tuekande eller motspältstiga att foga
sig. Uad. dcfta An han hallas, intu Ar del koopera-
tion ell.!.r and.elsrahelse.

"Vad skullc henarna säga, om led.ningen fiir Ko-
operatiua fibundet hom in strax fire en rihsd.ags

slut oth begärda, att det shulle läggas en sårskil.d.

skatt på hand.landena fitr att Jörbund.et och dess

konsumt ionsföreningar skullN kunna betaln sina

fiiru a I Inin gs- o c h organi s atio n sko s tna dLy ? Ja, j a g
fö,rmodar, att henatna - med. full rätt - skulle
på)rka, att en sådan styrebe skulb tagas und.n
obseruatian av Uikarc.

"Jag måÅte för min d.el säga, att dct nog skullz
khitt denna organisation med, något stih're .bbg
samhet än att honma ned såd.ana kra!. An så.

Iånge år inte den d,ihtalur, sotu Lantbrup.ssålbka
pets mejeriseklion eJtLrslräilar på mejeriområ.det,
alldeks genomfihtl, och äwLu dr det inte Lant-
buh.ssäIlskapet, som bestämmer ö er ad som
sk.Lll ske i sunsk palitik".tla



Ur renodlat kooperativ och principiell syn-

punkt kan också Ornes s)'rtpunkter fillmåtas
berättigande, Det var en brist att inte kunna
bygga på cgen akrivitet och Looperativ över-
tygelse över hela linjen. Behovet av snabba
och effektiva åtgärder ansågs dock så stort
att de principiella hånsynen fick vika, då
bedömningen var att det skulle ha tagit allt-
för lång tid att på gångse vägar åstadkomma
den som villkor uppstållda anslumingen på
60 procent; det innebar ettvåsentligt åtagan-
de att på kortast möjliga tid höja anslutning-
en från knappa 33 procent till kravet på 60.

Å andra sidan ligger dock Örnes tempera-
mentsfulla argument alltför långt från den
faktiska och kalla verkligheten för att de
skulle tillmåtas betydelse i det realekonomis-
ka läge som rådde.

Rationellt o c h franlqnt
En rad reflexioner kan givetvis knytas till det
revolutionerande händelseförlopp som här
kortfattat relaterats. Med G. Hellström kan
konstateras att mejerihanteringens utveck-
ling med den starkt ökade produktionen
fram till i930 inte längre enbart var en frå-
ga om andelsid6ns lokala spridning. I stållet
var det nu fråga om en komplicerad natio-
nell och regional problematik ifråga om av-

sättning och marknadsreglering, dessutom
stålld på sin spets genom den akuta jord-
brukskrisen, på grund av vilken jordbruket
hotades med ekonomiskt sammanbrott. Att
frågan blev så kontroversiell hörde samman
med att ett av instrumenten med vilket man
skulle åstadkomma denna nyordninglar dez

obligatorisha allm(inna mj ölkaa giften pä till
mejeri levererad mjölk.r75 Denna skrrlle tas

upp på all mjölk, d.vs. åven på icke medlem-
mars mjölkproduktion. Ikitikerna hävdade
därför att Lantbrukssållskapet med statens
och lagstiftningens hjålp sökte tvinga in alla
mjölkproducenter i den framtida mejeri-
organisationen och att man trängde in på
statens annars exklusiva beskattningsrått-

Skillnaden i priset för konsumtionsmjölk
och produktmjölk skulle således elimineras
ge\\om ett utjiinningsförfarandemed hjälp av

mjölkavgiften för att dårmed minska den

förödande konkurrensen. It{j ölkavgiften in-
betalades till en central regleringskassa,
vilken sedan skulle betala ut tillägg på den
s.l. produktmjöllen till de mejerier som
framställde smör och ost. Dessa Produkter
kunde inte i den rådande marknadssituatio-
nen ge ett lika bra ekonomiskt utbyte som
konsumtionsmjölken. Åt mejeriernas ny-

bildade riksförening, SMR, anförtroddes att
handha både systemet och regleringskassan,

Bildandet av andelsmejerier var förvisso
inte längre någon idyllisk verksamhet som
enbart gick ut på att på en trakt samla något
hundratal bönder inom ett område med
"kyrktornssikt" eller någon mils radie. Nu
hade frågan utvecklats till en hela landet
omfattande organisations-, avsättnings- och
marknadsproblematik. Inom denna lands-
omfattande råjong skulle dessutom ett fler-
Lal lokala marlnadsfråqor med utjämning av

lokala överskott och underskott, priser och
prissätming också klaras. Orsakerna till den-
na ökade komplexitet beror givetvis på flera
faktorer. Som tidigare nåmnts kan dock
mycket hänföras till den förändrade mark-
nadssituationen -jordbrukets problem hade
i grunden snabbt föråndrats genom att den
tidigare bristsituationen för jordbrukspro-
dukter förbltts i en överskottssituation - kort
kan sägas attjordbmket hade blivitpreffek-
tivt i förhållande till rådande avsåttnings-
utrymme och köpkraft. Dessutom visade
Nannesons lönsamhetskalkyler för hela 1920-

talet fallande lönsamhet för såvål stora som
småjordbruk. Dessa rar alltså de långsiktiga
tendensema utan de extra påfrertningar som

den akutajordbrukskrisen innebar vid 1930-

talets början och några år framåt.''"
I den dagsaktuella diskussionen är det på

modet att kritisera detta tillvägagångssätt.
Ingripanden i den "fria prisbildningen och
konkurrensen är som "att svära i nylibera-
lismens kyrka". Ur historisk synpunkt år det
dock eftersträvansvärt att undvika bedöm-
ningar av detta historiska skede med ut-
gångspunkt från dagens facit. Med denna
utgångspunkt framstår det åndå som natur-
ligt att knyta några reflexioner till de syn-

punkter och värderingar som i dagslåeet



torgförs även av jordbrukets företrädare.
Om vi antar att regleringsåtgärderna på

jordbruksområdet och den dårefter följande
politiska "kohandeln" aldrig genomförts;
vilka ekonomiska, sociala och andra konse-
kvenser hade man då fått för jordbrukets
vidkommande och för samhä1let i sin hel-
het? Och att man vid I930-talet' början inte
hade vågat ta till okonventionella och nya
grepp lör att åstadlomma ett minimum av
ordning och prisstabilitet på den inhemska
livsmedelsmarknaden. Vilka problem och
konsekvenser hade de ansvariga inom lant-
bruksorganisationerna, jordbruket och sam-
hället då haft att lösa? Vilka ursåkter hade
man haft att anföra om man inte medvetet
och effektivt organiserat den infrastruktur
och det insamlings- och förådlingssystem
som lar och all$ämt är en förutsättning för
en ordnad och effektiv livsmedelsförsörj-
ning? Svaren på frågorna skall inte anses
här: der är en uppgilt som ligger närmast
dagens kritiker av den dåtida politiken.

I den rådande situationen bedömdes av-

steget från principen om statens exklusiva
beskattningsrätt som betydelselöst; det var
viktigare att åstadkomma lösningar på de
föreliggande ekonomiska och sociala pro-
blemen; problematiken innefattade också
den betydande arbetslöshet som 30-tals-
krisen orsakade, Bakom angelägenheten att
åstadkomma fungerande lösningar låg ock-
så farhågor att fortsatta allvarliga ekonomis-
ka problem för lantbruket skulle medföra
risker för en utveckling i extrem riktning
blandjordbrukarna; nazismen befann sig i
sin mest expansiva period vid denna tid-
punkt.r77 Man kan också exempelvis rikta
blicken mot före detta kommunistländer
med den där obefintliga funktionen på
motsvarande områden för att få en belys-
ande jämförelse, Dår har man trots stora
resurser förjordbruksproduktion inte åstad-
kommit det väl utvecklade uppsamlings- och
distributionssystem, vilket år en förursått-
ning för att tillfredsställande kunna försö{a
befolkningen med livsmedel och dessutom
gejordbrukets utövare en bårgning som de
kunnat leva på.

S amarb ete stat- organis ation konstruktil)
bsning
Når det gäller 1930-talet var skillnaden mot
tidigare påtaglig på en utomordentligt av-
görande punkt: Nu framtrådde de välutbil-
dade och skarpsinniga personer som proble-
men och situationen krävde och som utan
politiska och andra skygglappar kunde ana-
lysera situationen och dra rationella slut-
satser. Den tidigare vanliga "kyrktornspro-
blematiken" hade krävt avsevärt mindre av
realistisk analys och visionår förmåga men
den dårmed förknippade utbyggnaden av
mejeriväsendet hade åndå tagit nåra ett
halvt århundrade att åstadkomma. Nu skul-
le man mot bakgrund av den akuta jord-
brukskrisen lösa uppgiften för hela den
nationella marknaden på några månader
och finna de lösningar som situationen
krävde-

Bland männen i spetsen för arbetet fanns
det också något definitivt nytt, nåmligen in-
sikten/ förhoppningen att clet genom sam-
nanslutning prod,uc€ntarla emellan (förfl kur-
sivering) skulle rara möjligt att lösa inte bara
marknadsproblemen utan också den mer
långsiktiga frågan om jordbrukets avsått-
ningsproblem i den nya marknadssituatio-
nen. I ljuset av händelseutvecklingen kan
det konstateras att det var samarbetet stat-
organisation som möjliggjorde problemens
lösning på ett någorlunda snabbt och till-
fredsställande sått. Därav följde som en bi-
effekt att den kooperativa id6n och rörelsen
blev ett mäktigt dynamiskt, ekonomiskt och
agrarpolitiskt instrument med vars hjålp
lantbruksnäringen i Sverige kunde ges dels
en avsevärt lugnare återhämtning i krissitu-
ationen, dels också förutsättningar att på sikt
kunna utveckla de olika kooperativa för-
eningarnas verksamhet till moderna livs-
medelsindustrier Men denna del av resulta-
tet var säkerligen inte helt förutsedd av de
agerande personerna i den aktuella situatio-
nen.

Sett mot den bakgrunden får dagens
kritik mot lantbrukskooperatira "monopol"
och försök till lagstiftning mot utvecklade
former av federativ kooperativ samverkan
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karaktåren av ]jästen efter brödet i ugnen".
Allra minst har jordbrukets företrådare
någon anledning att huka inför ekonom-
ismens talesmån eller aggressiva samhälls-
vetare m.fl. genom att ta avstånd från de
grundprinciper efter vilka de moderna livs-
medelskooperativen byggdes upp och fun-
gerade under lång tid. Låt vara att mark-
nadssituationen med Eu-samarbetet och
dess utvidgning i dag år en helt annan och
därmed kräver modifierade eller andra syn-
sätt och lösningar. Dårtill är problematiken
i dag global och kan komma att kräva efter-
gifter och lösningar av helt andra dimensio-
ner än man hittills kunnat föreställa sig.

Eftersom var tid har sln problematik och
kräver s/ralösningar borde det i stållet vara
naturligt - och historiskt mer korrekt - att så
rättvist som möjligt bedöma 1930-talets
metoder för lösningen av de då aktuella
marknads- och prisbildningsproblemen. De
var i den då rådande situationen framsynta
och konstruktiva. Att i dag falla till föga för

det kortsynta och populistiska skallet mot
kooperativa monopolformer, reglerings-
ränkande och "samhällsskadliga lorporario-
ner" ger ringa årajåmfört med de riskabla
och ånnu oprövade lösningar som företrå-
darna från 1930-talet tvingades satsa på.

För att få grundlinjerna omsatta i form av
beslut i samhållsapparaten krävdes dock
ytterligare en förusättning: ,4.tt ledande poli-
tiker kunde trigöra sigfr,å.n ganla d.ogmer och på
motsaarande siitt som hooperutörerna finna de

n1a atigar och former som situationen krdade
(förf. kursivering). Detta följde snabbt nog
genom den både berömda och förkåttrade
"kohandeln" 1933. P. Thullbergs samman-
fattande slutsats beträffande krisuppgörel-
sens parlamentariska och allmänpolitiska
effekter blir att den innebar början på en
stabiliseringsperiod i svensk politik där sam-
förstånd fick ersätta hårda partipolitiska
motsättningar till skillnad från utvecklingen
i många andra europeiska lånder.r?3
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