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Den danska andelsrörelsens utveckling

Inledning
Agrarhistorisk forskning med inriktning på
de lan tbrukskooperatir'a organ isationernas
tillkomst och tidiga utveckling hal som redan
poångterats, endast i begränsad utsträck-
ning förekommit i Sverige. Situationen i
Danmark år en helt annan. Genom att jord-
bruket rarit landets hur''udnäring har andels-
rörelsen alltid haft en annan, tidigare och
mer genomgripande betydelse för det dans-

ka samhällets utveckling i sin helhet. Man
har en helt annan situation i så motto att det
sedan långe funnits forskare som intresserat
sig för och bedrivit aktiv forskning om den
danska andelsrörelsen och dess uweckling.t
Främst bland dem lägger man miirke till C.

Bjgrn som vid Köpenhamns universitet
fungerat som den danska andelsrörelsens
"husforskare". Dessutom finns den mer
dags- och framtidsinriktade institutionen Yid

Esbjergs universitet som bedriver kooperativ
forskning. Detta betyder sjåhfallet att an-
delsrörelsen också kommit att inta en helt
annan situation kunskaps- och intressemås-
sigt än vad som hittills varit möjligt i Sverige,
där få forskare på motsvarande sätt intresse-
rat sig för mots rande verksamhet och pro-
blemområden.

På grund av mängden material och litte-
ratur har problemet därför vid utfor:nning-
en av detla danska inslag varit sovringen
bland materialet och begrånsningen av om-
fånget. Därutöver har tillkommit vad som
påpekas i broschyren "Danmarks Andels-
ber,rrgelse og Kooperation" att en företeelse

som den danska andelsrörelsen inte kan
uppfattås som något isolerat. Den måste för-
stås och bedömas utifrån det samhålle i vilket
den utvecklats och utifrån de månniskor,
som utgjort dess bakgrund och verkamhets-
område.'? I denna framställning har dock
teckningen av denna bakgrund begrånsats
tilt de närmast följande allmänna notering-
ar av de faktorer som bildar den qpiskt dans-

ka bakgrunden och versionen.
Motivet för detta danska kapitel är fråmst

att det är ett alldeles utmärkt exempel på en
snabb informations- och innovationssprid-
ning samt kunskapsutveckling under glnn-
samma betingelser. Avsnittet år av vårde för
arbetet genom att det dessutom ger utgångs
punkter förjåmförelser med den svenska
kooperationsutvecklingen och bedömning-
ar av det i ö\Tigt skildrade svenska förloppet.
På flera områden blev också den danska ut-
vecklingen vägledande för motsvarande
svenska, som t.ex. ifråga om qjur-, kontroll-
och avelsfören in garna samt för organise-
ringen i kooperativ form främst av den
svenska mejerihanteringen från 1890-talet.

Landbosamhälle s förändring
De danska bönderna var sedan medeltiden

- i likhet med ståndsbröder i många europe-
iska lånder - i stor utsträckning ett under-
t ryckr släkre. De lvdde åtminstone i vissa

delar av landet under det s.k. vorned'skapet

eller livegenskapen som dock i början av

1700-talet upphåvdes genom en kunglig för-



ordning. Detta var en påfallande skillnad
mot det svenska förhållandet att bönderna i
Sverige aldrig r.arit livegna. Vidare gällde för
de danska bönderr.a dets.k. stannsbdndetför
hela landet, vilket innebar att böndema och
deras söner visserligen befriades från liv-
egenskapen men var förpliktade att bo k\.?r
pä sina festeg,tud,ar.3 Därtillkom att houeriplik-
lez på godsägarnas stora gårdar i praktiken
innebar tvångsarbete på godsen. Likaså var
det endasr bönderna och deras söner som
var pliktiga till soldattjänst, i regel fram till
36 års ålder Systemet innebar i lika mån att
stormånnen såkrade sig arbetskraft till god-
sen och de envåldiga kungama soldarer till
sina arm6er.a

Ett undantag från regeln om vornedska-
bet varJylland. Likaså utgjorde Bornholm,
där det aldrig funnits några herrgårdar, ett
undantag ifråga om sravnsbånder. önsjord
har alltid ägts av dess bönder, inte av adels-
mån och andra godsägare som drivit gårdar-
na med dagsverlss kyldiga. Men även om
herrgårdar saknades var bönderna ändå
dagsverksskyldiga - till fogdeslotter Hammers-
hus - varifrån omviixlande danska, tyska och
svenska herrar styrde. En viss frihet från för-
tryck pråglade ändå det bornholmska sam-
hället i motsats dtl större delen av det övriga
danska kungadömet.5

Mot slutet av 1700-talet upphåvdes emel-
lertid stavnsbåndet av en frihetsinriktad
Lung och avlöstes av en friare form av ut-
skrir.ningsordning för arm6ns behov I stållet
infördes de s.k. gå.rdmanspriailegema, vr|ket
var en av de inledande refornrerna som
gynnade fria och självägande bönder. Var
och en som kunde uppvisa att han var inne-
harare av ett egetjordbruk kunde dårmed
befrias från utskrivning till soldatgänst. Fdn
samma tid utgick statslån till bönder för s.k.
"selvejerkop" eller "arvefeste".6 Eljest var allt
manfolk tillhörande den danska bondeall-
mogen tvingade att bli soldater når kungen
kallade. I dessa ståndsskillnader ligger myck-
et av förklaringarna till att böndernas fri-
hetskamp kom att bli så intensiv i det dans-
ka samhållet fram under 1800-talet. Det
krävdes också fortsattajordreformer och en
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utskiftning av de gamla byarnasjord i stor
skala lör atL de argörande fö rulsätrn in garna
för det danskajordbrukets utveckling rill en
modern nåring skulle komma till stånd.7

Det danska samhållet och dessjordbruk
genomgick givetvis också hela den utveckling
och föråndring som fö|jde av upplysnings-
tiden och dess idder. Uppllsningstidens våg
av ändrade spsätt, frihetsstråvanden, huma-
nisering och föreställningar om au samhälls-
utvecklingen skulle komma alla samhållets
klasser till godo pråglade händelseförloppet
i Danmark som i de flesta andra europeiska
Iänder Detsamma gäller den tekniska ut-
vecklingen och användningen av de moder-
na kunskaperna i jordbruksproduktionen.
Detta var dock särskilt betydelsefullt för
Danmark som kanske mer ån många andra
lånder hade jordbruket som huvudnäring.
Någon har sagt att Danmark sedan urmin-
nes tider varit ett litet farrigt land i Norden
med en enda stor naturresurs - den goda
åkermarken.

Ytterligare ett av de viktigaste stegen för
det daaska bondeståndets våg till sjålvstän-
dighet och sjåh.förtroende rar den 1861 be-
slwtade festelaum, d,.v.s. arrendelagen genom
vilken ärftligt arrende infördes. Den inne-
bar en betydande förbättring av arrendesys-
teme$ hela karakCår och var ert viktigt steg
på vägen i utvecklingen mot "selveje,,för
alldler av de danska bönderna. Det uttalades
tidigt att målsåttningen för land- ochjord-
reformerna i Danmark var att eftersträva
sjålvägande bönder i stålletför arrendebön-
der och fribönder i siållet för hoveribönder.3
Samtidigt som gårdmännen (= de egentliga
bönderna) på dena säu gick mot en alk stör-
re frihet gick det dock motsaft våg för de r.Ä.
husmånnen (= småbrukare, backstusittare) ,
vilka länge stod utanför frihetssträvandena.
Samtidigt som gårdmanshoveriet under
1830- och 40-talen avskaffades alltmer gick
således utvecklingen åt motsatt håll ifråga
om husmandshoveriet.e

Shola och sjtilustyre
I ett antal andra enskilda men viktiga avseen-
den skilde sig också den danska utveckling-



en i ett antal sårdrag från vad som var fallet
i Sverige. De kom på avgörande punkter att
ge andra betingelser för vad som hånde,
både rad gäller det tidiga föreningsvåsendet
och - niir den tiden lar inne - för andelsrörel-

sens utveckling. En sådan faktor var att skol-

plikt för barn i åIdem 7-14 år genomfördes
redan 1814, alltså nära 30 år tidigare än i
Sverige. Därmed ryckte efter hand de slåkt-

led av bönder fram som genom tidigt för-
vårvade grundlåggande skolkunskaper var

mer mottagliga för framåtskridandes lårort0

Ett annat led var att envåldeskungen
Fredrik \rI redan på 1830-talet genom nya

författningslagar inrättade s.k. rådgiuande

proainsialsttinder. De var med en förenklad
liknelse en slags motsvarighet till de svenska

representationsreformerna På 1860-talet,
vilka gav till resultat bl.a. de svenska landsting-

en och inrättandet av modernare kommu-
nala styrelseformer. På 1840-talet fortsattes
reformarbetet med en ny htndshommunalord'-

ning, varvid gårdmånnen fick valrått till en

sockenstyrelse som skulle ombesörja de lo-
kala kommunala angelågenheterna. Detta
var en för böndernas förhållande till det of-

fentliga livet ytterst betydelsfull åtgård. En
fri översättning/beskrivning ger besked om

innebörden:
"Ordningen betydde att ett verkligt själv-

styre nu grundlades i landskommunerna
och det gav i sin tur upphov till att egna fria
föreningar bildades, vilkas ändamål vittnade
om befolkningens intresse för de nya upp-
gifter som de ställdes inför. Föreningar som

kallade sig Landskommunala löreningar.
Landboföreningar, Sockenordförandeför-
eningar o.s.v. berydde ett helt nytt förenings-
liv inom den stora landsbefolkningen. Vid
de möten och sammankomster, som dessa

föreningar höll, kom ait drlftas åven myck-

et annat ån som gällde rent kommunala
spörsmåI. Det blev i praktiken bondestån-

dets allmånna samhålleliga intressen som

diskuterades.rr
Flera av de steg på vägen mot emancipa-

tion och frihet som kråvdes i Danrnark hade

de svenska bönderna sedan långe innehaft
eller uppnått; utgångslåget för de danska

bönderna var således i flera avseenden

mindre fördelaktigt.t' Samtidigt innebar
deIa au danskarna hade mer att vinna,
vilket möjligen kan förklara den högre
intensiteten i det folkliga engagemanget.
Flera omsrändigheter kom alltså att inverka
och leda till att åven andelsrörelsen bland
danska bönder blev ett led i själva frihets-
och sjålvständighetsstråvandena. Fortsatta
representations- och landboreformer till-
sammantagna medlörde att man vid ingång-
en av 1850-talet kunde karakterisera situa-
tionen så: "Genom hela utvecklingen på
dessa områden efter 1848 hade man upp-
nått att ingen del av gårdmans/bondeklas-
sen stod utan d€n yttre självständighet som

krävdes som förutsättning inför de praktis-
ka, politiska och andliga uppgifter som Dan-
marks bönder stdlldes inför under den sista

halvan av 1800-talet."13
För den tekniska och ekonomiska situa-

tionen ijordbruket gållde också, vilket här
citeras på danska: " Der har rueppe nogensinfu

uttret en Pniode, da dct L,ar sa& let at lare dansk

Landmand som i Tiden fram omhring 1850 til
omhring 1 880." Pätagliga förbättringar ijord-
bruksproduktionen kunde genomföras rned

relativt enkla medel, de krävde inga stora
kapitalinsatser; drånering, märgling och
andra förbättringar gav hyggligt utbyte på

den mestadels goda åkerjorden.'o

Folkhögsholor o ch p olitish likställ:ighet
Det som r specifikt för Danmark till skill-
nad från de övriga nordiska lånderna var
den stora betydelse som grundrvigianismen.
folkhögskolorna och den politiska venstre-

rörelsen kom att få. Samhällsreformatorn
och folkhögskolemannen N. E S. Grundtvig
(1?33-1872) levde sitt liv utan någon direkt
anknytning till bönder och jordbmk. Men
inom ramen för den stora samhållsförånd-
ringen med alla de nya idderna om upp-
lysning, politiska reformer, jåmlikhet och fri-
hetssträvanden grundlade Grundwig vad

man skulle kunna kalla en speciell "dansk
version" av håndelseförloppet. Därtill kom,
vilket R. Skovmand framhåller, att då bön-
derna genom staenderförsamlingar och
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Folhhögrkola.n I,clutc pn bct\dandc rolt t ut 
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bötdcn idp dan&o böntumut frigötektlrh dcologi,-
ka ottrntninq. Ohånd honltnia rppto:J. I utd/KB.

kommunallagar skulle få del i ansvaret för
rikets och socknarnas angelågenheter, så
krävdes det också att de fick möjligheter atr
{örväna de härför erforderliga kunskaper-
na. Denna avgörande upplysningsroll kom
de lör Danmark så särpräglade folkhögsko-
lorna att spela i högre grad ån i någor a;nat
land. Dårtill kan fogas att eleverna på folk-
högskolorna genom undervisnirrgens upp-
läggning kom i nära beröring med de poii-
tiska håndelserna i det danska samhället.r5
Hos Grundrvig och hans många menings-
fränder på de snabbt uppvåxande danska
folkhögskolorna förenades rankarna på po-
litisk och andlig frigörelse och växt för den
enskilda människan med den gammalnord-
iska romantiken, skandinavismen och den
frireligiösa väckelsen. Även de starka natio-
nalistiska lidelserna i kampen mellan danskt
och tyskt från 1830-talet och framåt och i
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synnerhet i samband med dansk-tyska kriget
1864 spelade en roll.'6 Många folkhögskole_
ledare lade i praktiken i sin unden isning
hurldvikten på den nationella väckelsen i
kombination med argumenrering för frihet
isåväl ramhälle. irkolan och dcss upclqrvlr_
ning och från det stela förtrycket från den
gamla konsenativa kyrkan och dess norm_
system. r7

Skovmand ger också i siffror en belysning
av omfattningen av deltagandet i folkhög_
skolornas ve.ksamhet som framgår av tabel-
len nedan. Av de g8 skolorna 1910 var i9
folkhögskolor och 19 lantbmksskolor. Av en
årgång ungdomar bland landsbefolkningen
girk under I8u0-ralet l5 procent på folktrög_
skolornas vinrerkurser. Fram under l9t0-
talet var andelen 30 procent. Siffrorna talar
fön/isso sirt eger alldeles klara språk och ti_
den från 1860-ralrsslur rill in på lg8(J-laler
kallades den rtore hojrkuletid", Det var en
sådan omfattning och en sådan anda bland
dessa fblkhögskoleungdomar att det också i
stor utsträckning kom att prägla hela lantbe_
folkningen och livet i "landbosamfundet,'.rs

Tabel IV:l. Antal folkhögskolor och d:o eleveri Dan-
mark 1860-1910.

Antal skol{)r Anul etever

l5
40

..
9rJ

1862-63
1866-67
r86S-?0
1872-73

1890
1910

500
1000

2000
3000
.1000

.1000

8000

Kiilti: Skot)nan.l t 944 s. 4J.

Det fanns dock en del bland de danska bön-
derna och åven bland "hojskolemännen,,
som inte kunde förlika sig med art det skulle
undervisas så mycket bland blivande bönder
om asagudar, litteratur och poesi, historia
och en massa idöer, som man inte skulle få
någon praktisk anvär.rdning för i det kom-
mande verkliga livet. Det startades och drevs
också ett antal skolor med en mer praktisk
jordbruksinriktning.r! Men det var den
grundtvigska modellen som slog an och blev



dominerande. Kristen Kold, en av pionjårer-
na i Grundtvigs anda, hade som motto: "Iärs,
uppln a, s e dan uff ly s d'.20

Ännu en av de oms&indigheter som måste
beröras som utgångspunkt för den danska
andelsrörelsens framväxt framför allt från
1880-talet är landsbygdsbefolkningens och
särskilt böndernas politiska tillhöriShet och
engagemang. I motsats till förhållandet i
många andra länder. där böndernas majori-
tet under 1880- och 90-talen efter hand kom
att befinna sig i de krisdiga, konsewativa och
agrara partierna, slöt de danska bönderna i
sin frihetssträvan upp i det liberala lågret.
Vad som gjorde den danske bonden till
"venstremand" var hans behov av att få sin
plats i samhållet båttre erkänd." Det gällde
att a\skaffa såväl det som fanns kvar av rester
efter f?esteväsendet och böndernas ofrihet
som pkesutövare liksom det gållde den fulla
samhålleliga jämställdheten vid riksdags-
och andra val. Dessa frågor löstes slutgiltigt
i den stora författningsstriden under 1880-
och 1890-talen. Den slutade också med att
Venstre till slut vann politisk majoritet och
vid sekelskiftet avlösle h@jre som regerings-
parti. Ett agrarparti, som i andra lånder er-
övrade starka positioner, hade också i Dan-
mark på 1890-talet inledande framgångar.
Mycket snabbt fick man hela 60 000 anhäng-
are bland dansla jordbrukare (vissa upp-
gifter anger 80 000). Men det var alldeles för
konserrativt inriktat för att passa de liberala
och frihandelssinnade danska bönderna
och blev nästan lika snabbt betydelselöst i
den danska politiken.

De partipolitiska motsättningarna Prägla-
de i hög grad utvecklingen under den sista

halvan av 1800-talet. Intressen som stod mot
varandra var inte bara h@ire med adeln,
godsågarna och ämbetsmännen å ena sidan
och venstre med bönder, småbrukare och i
någon mån liberaler i allmänhet å den andrz.
Det rådde också en stark motsättning mellan
stad och land i vilken de danska bönderna
med alla till buds srående medel arbetade på

att bli likstållda med och uppnå samma an-

seende som stadsbefolkningen." Den all-
männa våckelsen, med alla de inslag som

hår berörts, omfattade allt från frigörelse
från godsägare, stadigt förmynderi, kyrkan,
det statliga skolvåsendet till den ojåmlika
ställningen i samhället.'3 Detta engagemang
gav också, vilket det finns anledning betona,
träning och kunskaper i organisationsarbe-
te, agitation och den nödvändiga formella
och informella vanan i handhar'andet av all-
månna värv. De som var aktiva och förvår-va-

de dessa kunskaper blev också de ledande i
den framvåxande andelsrörelsen. Folkhög-
skolorna förstärkte och inriktade tånkande
och aktiviteter och försåg framför allt ung-
domarna med de kunskaper som krävdes lör
att de senare skulle kunna fungera i fören-
ings- och samhällslivet. Skolorna blev lokala
centra för hela den mångfacetterade "land-
borörelsen" som alltså llfte och inspirerade
månniskorna i hela deras existens. Många
venstremän, både inom folkhögskolorna
och utanför dem, nöjde sig inte heller med
enbart muntlig agitation. Man startade
många tidningar och tidskrifter som blev
vanlig läsning i många bondehem.

Organisationslivet inom
jordbruket
Så här långt i beskrivningen av den danska
utvecklingen skönjer vi klart att den från ett
relativt underläge var både snabbare och
mer genomgripande än i Sverige. Den rym-
de också, som framgått, inslag som betinga-
des av de speciella danska lörusått ningama.
I det danskajordbrukslandet hade man så

hår långt börjat utnytua den goda åker-
marken med hjälp av alla de nyajordbruks-
kunskaperna. Det danska landbosamhållet
var också ett tämligen tättbefolkat land med
korta avstånd. I Sverige var det endast södra
och nordvästra Skåne som hade någorlunda
likartade förutsåttningar i dessa avseenden.
Detta gav upphov till ett relativt vålstånd, i
r.arje fall bland dem som räknades till den
egentliga bondeklassen (gårdmännen). Det
gav också goda betingelser som utgångs-
punkter når det gållde att bygga ett livskraf-
tigt föreningsliv Det danska jordbruket
omfattade från 1880 och framåt de brukar-
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Over 12

1-12 (gårdmän)
Småbruk (husmän)
Husmän utanjord

kategorier och storleksgrupper som framgår
av tabell [V:2-24

Tabel fv:z, Brukarkategorier och antalet egetrdomar
i danskt j ordbruk från 1880,

Tönderhartkorn,s Antalegendomar/gårdar

trum av lanrbruksfackliga fi.ågor i landboför-
eningarnas verksamhet med utgångspunkt
från resp. trakts eller "omegns" förhållan-
den. Vid slutet av 1850-talet var dock antalet
landboföreningar ett knappt 40-ral med ett
förhållandevis blygsamt antal medlemmar
på omkring 8 000. Men de var dårmed de
förebilder som krävdes för att föreningsbild-
ningen skulle bli alltmer allomfattande och
allmån.'7 En översikt av landbo- och hus-
mandsföreningamas omfattning totalt under
den period vi behandlar framgår av tabell
IV:4.

Dessförinnan hade det Kongl. Danske
Husholdningsselskab bildats redan 1269.
Under dess tidiga period lämnade detta cen-
trala hushållningssållskap stöd till bildandet
av och utveckling avverksamheten i de loka_
la landboföreningarna. Efter hand som de
lokala och egna initiativen ökade minskade
dock intresset för denna centrala och offi-
ciella institution med förankring i hulud-
staden. Sållskapet gjorde visserligen goda
insatser under de tidigare perioderna, bl.a.
vad gållde mejeriutvecklingen genom Th.
H. Segelcke. Allt eftersom bönder och andrz
grupper inom jordbruket tog saken i egna
händer och bildade egna organ förlorade
dock "Det Kongl. Danske" så småningom
mer eller mindre helr sin berydelse föilör-
eningsutvecklingen.

" L an dmandsjörs amlin gam, as " bety delse
Liksom i Sverige kom i Danmark de under
1840-talet begyn nande lantbrukmötena atr
få en allt större betydelse. Förmodligen efter
samma mönster som R. von Kramer i Sve-
rige tog man i Danmark upp denna informa-
tions- och mötesform i Randers 1845. ',Land-
mandsförsamlingarna erablerade sig från
bög'an som en sjåhslåndig institution obero-
ende av såvål Landhusholdningsselskabet
och de lokala landboföreningarna,' konsta-
terar C. Bjorn, I synnerhet var det de lant-
bruksfackliga frågoma och husdjursskötseln
som dominerade dessa sammankornster.
Efter hand fick de danska lantbruksmötena
liksom i viss mån de svenska en mer på-
tagligt representariv karaktär på så sätt att

ca 2 000
ca 70 000

ca 100 000
ca 50 000

Kätta: Bjtke m.Jt. 19J9 s. 52.

I detta landsbygdssamhälle utvecklades som
nämnts ddigr ett livligt föreningsväsen. Re-
dan i början av 1800-talet bildades de första
Landboföreningarna, d.v.s. agrara lokala
sammanslutningar av lantmän och andra i
lantbruket intresserade, Den första kom till
stånd på Bornholm redan 1805, 1809-10 till-
kom föreningar i Maribo amt (amt = danskt
län) på Lolland, Fyns stift och Randers amt
i Nordjylland samt 1814 i Holbrck amt på
Sjå1land.

De tidigaste landboforeningarna tillkom
alltså ungefår samddigt som hushållnings-
sållskapen bildades i Sverige. Men det var
den påtagliga skillnaden att medan så11-

skapsorganisationen i Sverige byggdes ut
och formades med statsmaktens påbud och
medverkan, genomfördes den danska or-
ganiseringen helt på böndernas,/jordbruk-
arnas eget initiativ och utan myndighetsmäs-
sig eller officiell prägel och medverkan. Det
varjordbrukets folk, de danska bönderna,
som på egen hand byggde upp sitt organisa-
tionsvåsen för att tillvarata sina politiska,
fackliga z skqnerti5ka och kulrurella intressen,
vilket med Å. Eddns formulering innebar en
utveckling frorn-botrom-?rp. Dessa böndernas
tidiga egna föreningar, diskussionsforum
och intresseorgan kan inte nog betonas.

Nästa etapp i uppbyggnaden ågde rum
under 1850-talet, ofta kombinerad med allt
fler "dyrskuer", d.vs. djurutställningar. De
fick från denna tid ett blygsamt statligt stöd
till utdelningen av premier och "dyrskuer-
ne" blev dårmed ofta de nybildade landbo-
föreningarnas fråmsta uppgift.r6 Utöver
dessa diskuterades efter hand ett brett spek-
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man i diskussionerna kom fram till förslag
och slutsatser i olika frå8or som man riktade
till de statliga myndigheterna, jordbrukets
organisationer eller andra instanser. Tidiga-
re hade riktlinjer för lantbruksutvecklingen
ofta kommit från det kungliga sällskaPet
eller annat överordnat organ; nu kunde
varje enskild bonde/deltagare framföra sin
meningvid mötet och rösta för en viss inrikt-
ning. Detta, anger BjOrn, uppfattades som
mer i överensstämmelse med de nyare
srömningarna i tiden. Lantbruksmötena
ledde alltså ofta direkt eller indirekt till ett
antal initiativ inom eller i anslutning till lant-

bruket och landsbygdssamhållets utveckling.
Som exempel nämner Bjorn kredidörening-
arna, inråttandet av Landbohojskolen och
en rad lagändringar liksom det gållde sprid-
ningen av kunskap€r om nya tekniker, red-
skap och metoder i lantbruket.'?3

Andra ti d,i ga föreningsformer
Under 1830-talet och d€ närmaste årtion-
dena var det ett par föreningsformer som
naturligt kråver viss uppmårksamhet. En av

dsm vzr brand,frirstihri.ngsfirmingar, son efter
hand blev allt allmånnare och som avlöste
"Den almindelige Brandforsikring for Land-
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bygninger" från 1792. Redskap, byggnader,
djurbesåttningar och personligt lösöre blev
efter hand mer omfattande och represente-
rade berydande värden, som med början på
1830-talet försåkrades i lokala försäkrings-
föreningar, varav någon all1jåmt existerar.
Hår harvi således en klar parzllell till urveck-
lingen i Sverige. Liksom hos oss utformades
dessa efter hand till ömsesidiga sammanslut-
ningar i vilka medlemmarna gemensamt
svarade för förluster vid brand eller på
grund av djursjukdomar.2s

En annan förenin gsform var de hreditför-
eningar, som frän slutet av 1S3Gtalet infördes
som en bättre lösning av landbornas kredit-
behov än den dittills vanliga handlar- och
privatkrediten. Det formella beslutet om
denna föreningsform togs av riksdagen 1850
och resulterade 1851 i att det uppråttades
två föreningstyper närmast motsvarande
våra hypoteksföreningar, avsedda för ägare
av lantegendomar. Om och i vilken utstråck-
ning motsvarigheten till våra sparbanker
spelade en mer påtaglig roll utvecklas inte
närmare på annat sätt än i fonn av konstate-
randet att kreditföreningarna tillsammans
med sparkassorna lättade kredittillgången i
mer avsides liggande trakter av landet.3o
Under 1860-och TGtalen bildades också ett
större antal lawlbosparhassor, bl. a. beroende
på den då goda ekonomin i det danskajord-
bruket, vilken möjliggjorde ett kraftigt
sparande. I samband med den begynnande

spannmålskrisen på 1870talet rakade emel-
lertid sparkassorna i ekonomiska svårigheter
vilket medförde att det 1880 infördes en
sparkasselag. Dessa svårigheter hindrade
dock inte att kassorna på 1880-ralet i storr
sett finansierade byggandet av andelsmeje-
rierna.sl

L an db ofiirenin ge n s funkti on
Mot slutet av 1850-talet och framöver fanns
alltså på den danska landsbygden ett ökande
antal lokala och regionala landboförening-
ar, landekonomiska sällskap och andra orga-
nisationsformer. De gjorde till sin uppgift att
i första hand tillvarata de rent agrara eller
lantbruksfackliga frågorna, alltså de med
j o rdbruksdriften sammanhängande. Så små-
ningom - när de hade sammanslutit sig till
organisationer för hela provinser eller för de
olika öarna - innebar utvecklingen att de
åven tog sig an de mer övergripande och
allmänna frågorna, de som avgjordes på det
politiska planer eller på marknaderna för
produkter och produktionsmedel. Funktio-
nen fick dårmed också en agrar- och/eller
ekonomisk-politisk prågel.

Den samlade bilden av landboföreningar-
nas verksamhet har behandlats av C. Bjorn.
För att få en mer konkret bild av en landbo-
förenings verksamhet har några "smakprov"
håmtats ur en 10O-årsskrift för en själländsk
landboförening, Fredsriksborgs amts Land-
boforening.rj Själand var en av de provinser

A a en la n d b oJii re n in garn a

lungerade som lohala
utstållare, framför allt ar
djur oc h mejmiproduhtet
Fmeningen afjldrhe
L an db olor en i n gtrs an non s

i Landbobladet 1905
berätlar om anordtuanilet
au "tlyshue samt utlstil-
ling" i Horsens.

Fnreningen af jydske Landbofnreninger
afholder

i Horsens 20.-23. Juli t90b
sjt store Dyrskue samt Udstilling af Srnsr. Ost. plants-
avlsprodukter,. Fjerkra, Arbejdstaj (her.under' ilalke_
gF.g!gr)-- semt Redskaber o8 aakiner, Pramiesum:
,4.U,000 {r. Anmeldelsesfristen udlober den l. Juni 1901.
Hvad der anmeldes mellenr t. og 8. Juni n)edtsses
gtlgar m9n_ deraf belales Irrd tegn'i ngspenge med äet
dobbelte Belsb. Bureauet er i ÄarÅ'u!, fi;"; Fiu;
semt Anmeldelsesskemaer erholdes.
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Tabell fV:3. Exempel på aktiviteter i Fredriksborys amts landboförening 1843-99.

. inköp av "patentgödning"

. djurutställning i Hilleröd

. 1851-60 åtgärder tör attfrämja håstaveln, förslag om art bilda ett s.k. fallcsmejeri

. en lång rad diskussionsmöten. bl. a. om lösdrift i kreatursskötseln

. om foreningar f6r gemensam maskinanvåndning

. åtgärder för att anskaffa lantbrukslitteratur utlåning av böcker

. å.er diskussion om inköp av handelsgödsel

. kreatursavelsförening; denförstakonsulenten anstålls

. 1BB0 tal mejeriväsendet hade hela tiden haft landboföreningens intresse mcn man srållde sig awaktande

. studieresa till Alnarp, 1891 studieresa rill lanrbruksmöter i cöreborg

. landboföreningen medverkar aktivt till att sammansluta amtets andelsmejerier

. svinavelsförening bildas; ranken på andelsslakteriförening dyker upp

. frågan om koncrollförening; maktkampen venstre-h6jre speglas i form av oenighet även i landboföreningen

. protesL mot för många "dansmöten";"mrl föred.rag med uppqsnin!'.

Kiilla: tlhrshot A. 194i.

som i störst utsträckning präglades av stor-
jordbruk, hoveri, ämbetsmannabefolkning
o.s.v., till stor del beroende på närheten till
Köpenhamn; landsbygden hade karaktären
av uppland till hu\.,udstaden. Man lar därför
allmånt konservativt sinnad, gick inte i
bräschen för några nyheter "i onödan".
Trots det hade tanken på att "falles" eller
gemensamtlösa olika frågor framförn redan
på 1830{alet.

I de första landboföreningarna var ofta de
större jordbrukarna ledande under ganska
lång tid, alltså ett förhållande som liknade
det i de svenska hushållningssällskapen. I
Fredriksborgsföreningen tillhörde de ledan-
de höjre. Först 1905 blev en gårdman, d.v.s.

en vanlig bonde, ordförande. På andra håll
i landet dår man var mindre konservativt
sinnade, skedde detta genombrott tidigare.
Provkartan i tabell IV:3 ger en knapphåndig
med dock bild av hur en landboförening
fungerade och vilka frågor och aktiviteter
man tog upp och ägnade sig åt.

Diskussi.on, s(mxband, och samhiirighet
De sistnåmnda inslagen tolkas av författaren
till skriften som uttryck för att gårdmännen/
bönderna nu på allvar började rycka fram
och att det åven speglade folkhögskolornas
inverkan på framför allt de yngre jord-
brukarna. Detta skifte från godsägar- och
storbondestyre i landboföreningarna hade

dock påbörjats långt tidigare på de flesta
andra håll i landet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras
att landboföreningarna befattade sig med
de flesta yrkesfackliga och allmånnajord-
bruksfrågor liksom med avsättnings- och
anskaffningsbehoven. Man höll möten och
skapade samband och samhörighet mellan
invånarna i föreningsområdet, vare sig det
var en lokal socken eller en provins. Och
inte minst viktigt: l, and,bofti,reningen fungerade
som ett Jbrum för information oth d,ishussion aa
alla slags jordbruksfrågU diir efter hand de festa
jordbruhares probkm kunde tqs upp ()ch kisas
([örl kursivering). Etr undanrag som särter
sin prågel på de danska förhållandena var
dock att husmansgruppen, d.vs. småbrukar-
na, bildade egna organisationer som på ett
helt annat sått än de svenska motsvarigheter-
na fick ett betydande inflytande, Det som nu
understrukits lzr att på de flesta håll i landet
gällde samrådet även andckfiireningatnas bi.l-

dande och uppbggndd (förf. kursivering),
även om attityden i den hår skildrade fören-
ingen i början var den försiktigt arvaktande.
A]]delsföreningamas tillkomst underlättade
nämligen i Danmark på ett avgörande sätt
att bedriva ett bårkraftigt småbruk.

Hår har vi ur olika synpunkter den av-
görande skillnaden jämfört med Sverige.
Hos oss var avstånden oftast stora, efter skif-
tet och byalagens splittring fanns det mesta-
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dels inga naturliga lokala forum, där bön-
dernas problem kunde diskuteras på deras

egna villkor och utgångspunktet Undan-
tagen lar de fåtaliga ideella lantmannafören-
ingarna av gammal tappning och Iantbruks-
klubbarna - men i de senare dominerade de
srörre jordbrukarna och ämbetsmännen.
HushåJlningssällskapen fanns och gjorde stor
nytta men åven dår residerade landshöv-
dingen, ämbetsmännen och storjordbruk-
arna. De "vanliga böndema" i Sverige kände
sig långe inte höra hemma i den församling-
en och tog inte heller del i deras verksam-
het, vilket skildrats i föregående kapitel

Ett annat viktigt faktum i den danska
modellen år också att staten liksom i Sverige

relativt tidigt (1851-52) började ge bidrag
till premier för goda odlingsinsatser, efter
hand åven till konsulenter, rådgivning och
teknisk utveckling.s3 Ur dessa två omsråndig-
heter: Böndernas egna starka allmänna
intresseorganisationer och statens tidiga
godkännande av dem som mottagare av det
statliga stödet till näringens utveckling växte

sig det danska organisationslivet bland bön-
derna på ett tidigt stadium starkt och livs-

kraftigt. Härur kan nog så intressantajåm-
förelser göras och slutsatser dras när det
gåller den svenska modellen. Till detta åter-

kommer vi senare i framställningen. Innan
vi strax ägnar oss åt andelsrörelsens fram!äxt
skall endast i tabell IV:4 redovisas omfatt-
ningen av de under den behandlade peri-
oden befrntliga landbo- och husmansfören-
ingarna och deras numerär.

Husmansföreningarna, som var småbruk-
arnas egen organisationsform, har tidigare
inte närmare behandlats. (Husman = små-

brukare, lågenhetsägare, "parcellister" eller
"insiddere", lantarbetare m.fl.) Detta sam-

manhånger med att de var en avsevärt sena-

re företeelse ån landboföreningarna som

framgår av tabellen. Om man " låter namnet

' husman dsforenin g' a ara d.et at't giirandd' bildz-
des den första 1883. Denna var dock i ringa
grad yrkesfacklig; i stället mer social med
inriktning på sjukkasse-, hjiilpkasse- och pen-
sionskasseverksamhet; dessutom också på
upplysningsverksamhet.ea Den allra första
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Tabell IV:4. Antal föreningar och medlemmar i land-
bo- och husmandsföreningarna 1860-1937.

Årlförening
Antal Antal

fdreningar medlemmar

Landboföreningar
1860
1890
1900
1910
1914
I-Iusmansföreningar
1901

1904
1910
1920
1937

89
140
660

1 102
1215

8 000
42 00ö
60 000
85 000
97 000

9 000

34 500
81 000
90 r00

KäIar: Dansk Ldltil)nE 1939, s. I11 ff, Rwal Denmark

1750 1980, s. 114.

husmansföreningen tillkom på Bornholm
redan 1859 orh hade mottot'."Försanning.
lag och rdtt." ni Frän början av 1900-talet hade
dock Husmandsrörelsen utvecklats till en
rörelse för hela landet och som siffrorna
ovan illustrerar gick utvecklingen därefter
mycket snabbt. Annu ett drag som skiljer
den danska utvecklingen från motsvarande
svenska är således förhållandet att även små-

brukarrörelsen utvecklades till ett starkt
organisationsmässigt instrument med stor
medlemsanslutning. En anledning härtill år
givetvis att det i Danmark rådde sådana

gynnsamma förutsättningar att det med
andelsrörelsens hjålp gick att leva bra åven

på småbruk.
Vad som i viss mån underlättade utveck-

lingen av husmansrörelsen var att man fick
stöd genom en lag om lån ur statslånefon-
den 1906, tillkommen genom förslag av den
dåvarande finansministern V Lassen. Men
det var genom de *.k. ud:l1k n ing'foren in gemc.

motsrarigheten till de svenska egnahemsför-
eningarna, som husmännen kunde drila på
arbetet och utvecklingen i detta som i flera
andra avseenden. Det blev, som beskrivs i
Den Dansle Husmand, dessa husmännens
egna föreningar som i fortsåttningen angav

tempot och framstegen. Snart nog kunde
man också bland andra framgångar räkna

84
102

r15
120



e\ eger' h)potehsfjrenlngoch den likaså egna
hu s m an d s br an dh a s s en.36

Husmansrörelsen tillkåmpade sig efter
hand en motsvarande ställning för små-
brukargruppen. som landboföreningarna
redan hade uppnått bland gårdmännen. En
viss konkurrens och rivalitet förekom mellan
husmans- och landboföreningarna på grrnd
av att de senare inledningsvis även fördelade
statsanslaget till husmännens föreningar
Man snart nog fick dessa organisationer rått
att direkt uppbåra och fördela det statliga
stödet till förbåttringaf utstyckning och
nyodling avjord o.s.v Det inrättades också
en ordning för att dejordlösa lantarbetarna
skulle kunna få arrenden statsägda småbruk
genom den s.k. statshusmandsloven. Likaså
rekommenderades husmånnen att framför
allt bli medlemmar i andelsmejerierna och,
i bö{an avutvecklingen, även i landbofören-
ingarna.

Andelsrörelsens genombrott
och utveckling
Från 1830-40talen började de danska bön-
derna att bilda landbosparkassor, kredit-
föreningar och brandförsäkringsbolag. Där-
vidlag kånner vi igen en utveckling liknande
den i Sverige med undantag för böndernas
egna kreditföreningar. Det sägs uttryckligt i
olika skrifter att dessa föreningar i likhet
med de andra aktiviteter som beskrivits,
hade sin betydelse som förskola till det som
senare krävdes för att bygga upp och driva
andelsföreningarna.3? En slutsats som man
nog vågar dra år att många danska bönder
efter hand började bli ganska rutinerade
ifråga om kunskaper och erfarenheter av
organisatorisk och föreningsmässig art. De
sista feodala resterna försvann mellan 1860
och 1880 och ståndsskillnaderna mellan
allmogen och övriga samhällsklasser bröts
efter hand ned. Samtidigt inordnades de
danska böndernas ekonomi i den allmänna
pengahushållningen och de lårde sig att
tänka och räkna i pengar och företagsmäs-
sighet. "Genom organiseringen blev fören-
ingslivet en fast hållpunkt i tillvaron för

människorna genom att erbjuda en form av
kollektivt skydd, genom vilket den enskilda
människans eventuella kånsla av ensamhet
och personlig utstötning avlöstes av social
acceptans och stöd".5r

Brugsforeningen i tätede
De första kooperativa impulserna kom till
Danmark först vid mitten av 1860-talet, allr-
så ganska sent i förhållande till id6ernas ut-
bredning på andra håll. De hårrörde från
England och bars fram ar arberarföreningar
av liknande slag som i Sverige. De första
kooperativa uttrycken fick de i form av hus-
hållningsföreningar bland arbetare i städer
och tätorter. Som den första råknas denjyl-
ländska "Thisted Kobstads Arbeiderfor-
ening" uppråttad av prosten H. Cr Sonne
1866.40 Danskarna var på grund av krigen
med Tyskland inte särskilt hågade att ta efter
exempel från detta land. Den danska andels-
rörelsen har därför inte på liknande sått
som i Sverige starka inflytelserfrån den tyska
kooperationen utan har i påfallande grad
byggts upp efter den engelska förebilden
men framför allt också efter egna danska
utgångspunkter H. Cr. Sonne kånde till för-
hållandena i England och bl.a. Rochdaleför-
eningen. Redan 187I höll andelsrörelsen
sin första kongress i vilken deltog endast
drygt hälften av de då bildade 60 konsum-
tionsföreningarna. Vid kongressen bildades
också "Fallesforeningen-for Danmarks Hus-
holdningsforeninger". Aven de danska för-
eningarna fick emellertid starkt känna av
1870-talets ekonomiska besvärligheter med
många svårigheter och tillbakagång som
följd.4r

När dessa de äldsta brugslöreningarna
gick tillbaka och nåstan försvann i ståderna
gick de i stället snart nog starkt fram på
landsbygden. Hår blev det, som C. BjOrn
beskriver det, i stigande omfattning bönder,
skollärare och hantverkare som tog initia-
l ivel och ledningen. "Brugsföreningerna
blev ert led i den brcda mobiliseringen av
lantbefolkningen, som gick parallellt med
den politiska kampen mellan hOjre och
venstre, och det lar på många ställen, som
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Seuerin Jargensen (1812 1926) aar Jiån 1880-taLet

den ledantle mannen och shaparen au Ftellcsforening'

en for Danmarks Brugsforeninger, FDB. Han hom

dessutom att sqela en huaudroll i försöhen att shapa
en särskild andekideologi. I Danmark kom "BnLgsJor'

eningeme", motsaaigheten ti v åra honsumtionsJör'
eningar, &tt tidi.gt riixa sig slarha bland' Iantbruhets

utöaare öaer 7A prount aa böndema aar medlemmar.

148

Ftellesforeningen Jor Danmarhr BrugsJoreninga uPp

.fiide i Kokling i sLutet a 1800-talet kontors och

.fabriks och lager@ggnadnJör sin terk'samlret. Idessa
inrymdes bl.a. elt ka|Jerastei och en chahlarlJabrik.

brugsföreningarna uppfattades som ett led i
landbornas kamp mot städernas hojrefolk."
a: Redan 1886 fanns det 970 brugsförening-
ar så gott som uteslutande på landsbygden.
Under ledning av S. Jorgensen, som själv
från början var föreståndare för en brugs-
förening påJylland, utvecklades denna gren
av den danska andelsrörelsen snabbt från
1880-talet och framåt. Han drev med stor
kraft och skicklighet sammanslutningstanken
även mellan de enskilda föreningarna. Först
ombildades 1888 den gamla avsomnade Fzel-

lesforeningen påJylland. Nästa steg var att
utveckla den till grossiströrelse. I konkur-
rens med motsvarande sammanslutning på
Sjålland, som delvis drevs efter andra ut-
gångspunkter, blev Jorgensen 1896 den
ledande mannen i den landsomfattande
"F;,ellesforeningen for Danmarks Brugsfor-
eninger, FDB," med såte i Köpenhamn.
Snart nog började man med produktion av

kolonialvaror i egna fabriker liksom egen
import av olja och andra produkter. Vid



tiden för första viirldskriget var antalet brugs-
föreningar ca I 500.43

Intressant att notera är att arbetarna ge-

nom det danska socialdemokmtiska partiets
kritiska linje långe var obenågna att bilda
eller gå med i konsumtionsföreningar. Hår
följde man radikala förebilder från övriga
europeiska länder. I början av 1900-talet
ändrade man sig dock efter hand liksom i
Sverige och 1908 ställde sig partiet positivt
till den koopemtim rörelsen. Detta år grund-
orsaken till att den danska konsumentkoope-
rationen länge bestod av två hur'rrdgrenar,
FDB med förankring på landsbygden och
med bönderna som de dominerande, samt
arbetarkooperationen med "Det koopera-
tive Fallesforbund, DKF", som rikomfattan-
de organisation och som var mer knuten till
städerna och deras arbetargrupperan

Lantbrukskoniunturen.förändrar bilden
Under 1870- och 1880talen skedde det sto-
ra föråndringar i det danskajordbr-uket lik-
som fallet var i flertalet europeiska lånder.
Med de nya transportmöjligheterna, fråmst
järnvägarna och ångfartygen, skeppades
som vi vet billig spannmål från USA och
andra länder till Europa. Den stora spann-
måls- och dårmedjordbrukskrisen på 1880-

talet var snart ett faktum. I många lånder,
bl.a. Sverige, valde man efter hårda politiska
strider mellan tullvånner och frihandels-
anhångare att införa skyddstullar I Danmark,
dår bönderna lar mer libera.lt inriktade och
friha ndelsvän liga. valde man en anna n r.åg:

Snabb och elfehttu omstiillning från spannnåk-
prctrluktion ti.ll framstiillning aa mjölk/smör och

flåshprod,uktion för export (förf. kursivering) .

I olika skrifter betonar man också en-
tydigt att andelsrörelsen blev ett medel och
instrument för att effektivast möjligt förädla
och avsåtta de nya hur'.udprodukterna från
jordbruket på utlandsmarknaden. Eftersom
dansktjordbruk redan tidigare var export-
inriktat var det alltså så långt ingen ny och
avskråckande situation. Man hade långe sålt
spannmål och levande kreatur och svin till
Tyskland och England m.fl. lånder. Men når
tyskarna stångde gränserna, först på grund

av krig och svinpest och senare på grund av

höga skyddstullar, återstod endast Englands-
marknaden. Där hade induslrial iseringen
bö{at leda till ett relativt vålstånd som skapa-
de efterfrågan på smör och den rypiska eng-
elska flåskprodukten åacorz. Bland de ledan-
de männen inom danskt jordbruk fanns
också de som på tidigt stadium insåg just
denna möjligher Att det r helt avgörande
för ått den danska omställningen skulle lyck-
as att det fanns en marknad för mer föräd-
lade och högklass iga varor.at " Fratnstiillning-
an au enhlare jordbruhsproduhter bör ai öue.rliit(l

till kind,er sotn iir minrlre långt homna i kunnan-
de och ktalitetstånharuLe." a6

Andekmejeriet : spjutspets och lokomotia
Den danska agrarlitter-aturen år rik på skild-
ringar av hur andelsrörelsen mycket snabbt
på 1880-talet tog ledningen i utvecklingen.
Den mest intrångande skildringen svarar
den aktive landbohistorikern C. Bjorn vid
Köpenhamns universitet för. I 100-årsskrif-

Lurmårket inJörd,et 1901 san hännetecken på d,ansht

klalitetssrli\ regluna fartstdlldes genom en senare

tillkanamen lag 1906. Den stad,gad,e att md,rket skulle
uara atxbriLgat både på smöret och på emballaget. Ut-
ld,ndskt smör skulle såkert kunna skil:jas ftån d.et

"åhta rJanska". Såhrandet au det goda do,rcka namnet
på kvalitetssmör 'åstad,koms genom en "smlrm@rke-

forening" med, Anders Nieken som ord,friranrl,e.
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ten har han i avsnittet "Dansk Mejeribrug
1882-1914" beskrivit framväxten av andels-
mejerierna i detalj, n?istan månad för månad
under de mest hektiska åren på 1880-talet.
Han beskriver hur forskning och utbildning
sattes in för att ge de grundläggande förut-
sättningarna, hur kunskaperna fördes vidare
genom skolor, fackpress och mötesverksam-
het, hur man genom det utvecklade fören-
ingsväsendet i form av landbo- och en rad
andra organisationsformer hade naturliga
vågar och kanaler att använda sig av vid kun-
skapsspridning och debatt. Han ger också
en klar beskrivning av hur pionjärerna, ofta
genom folkhögskolor och deltagande i för-
eningsarbete, skaffat sig de kunskaper och
erfarenheter som allmånt kråvdes för att
andelstanken skulle kunna omsättas i fram-
gångsrik verksamhet. Initiati\tagar:na beskrivs,

hur skollärare och folkhögskollårare bidrog
med sina kunskaper och vilka de första del-
tagarna bland bönderna var. Kort sagt finner
man i den danska litteraturen allt det som
mer eller mindre saknas i den svenska på
grund av att motsvarande forskning med in-
riktning på lantbrukskooperation i mycket
begränsad utstråckning förekommit i Sverige.

Den tekniska utvecklingen på mcjeriom-
rådet, vilket tidigast blevföremål för omlägg-
ning, hade börjat redan på 1860-talet. Lik-
som i Sverige gick de större gårdarna i tåten
i arbetet för att båttre tillvarata mjölken och

för att få fram kvalitessmör. Hengårdsmejuie-
rna var även i Danmark långe ett begrepp
för god kr.alitet och konkurrenskraftig drift.
Därefter kom en form av mejerier i enskild
drift, som drevs av enjordbrukare eller en
mejerist som enskild företagare, de s.*. plles-
mejerierna, vilka närmast motsvarade de
svenska uppköpsmejerierna. Till dessa leve-
rerade bönderna sin mjölk enligt kontrakt
för en viss tid och ett visst antal kor. Det
första fellesmejeriet inråttades 1863 i Mars-
lev på Fyn. De på 1880-talet uppdykande
andelsmejeriema blev liksom i Sverige i hög
grad beroende av den tekniska utvecklingen
inom mejeribranschen, vilken mest påtag-
ligt illustreras med separatoms, centrifugens
och övriga mejerimaskiners intåg. De möj-
liggjorde en mycket snabbare och effektiva-
re avskiljning av grådden från mjölken ån
man tidigare kunnat åstadkomma liksom
åven hanteringen av mejeriprodukterna i
övrigt blev mindre arbetskrävande och be-
tungande.aT

Det andelsmejeri som råknas som det
första startades i Hjedding i Väsljylland ijuni
1882. Dessförinnan fanns ett i Burgaard -
också i Västjylland - och ånnu tidigare eller
1875 ett mejeri vid Kaslunde på Fyn. Det
senare gjorde anspråk på att vara det första
andelsmejeriet. Den modell man utformade
vid dessa båda stållen var dels något annor-
lunda, dels lyckades man mindre bra än

DeI Jiisla. andelsmejeriet i
Danmarh anses tara
Hj e ddings an d,ek meieri P å
yd.-J1lland. Jrån 1 B B 2.
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Hjedding. Det sistnämnda har därför fått
åresbeteckningen "det första andelsmejeri-
et"; som vi ser en parallell till förhållandet i
Sverige, där Hvilans mejeri i Skåne blev "det
första" utan att i verkligheten vara det.a

Sedan de goda erfarenheterna från Hjed-
ding börjat sprida sig gick uwecklingen
mycket snabbt. Ar 1883 fanns sammanlagt
10 mejerier i det sydliga Våis{ylland. Följan-
de år spred sig andelsrörelsen till andra
delar avJylland, till Fyn, Själland och Lol-
hnd. Åren 1885 och 1886 diskuterades över-
allt dår bönder möttes, frågan om falles-
mejeri eller andelsmejeri, i viss utstråckning
också fortfarande privatmejerier. Vid ut-
gången av 1886 var över 100 andelsmejerier
i verksamhet över hela landet. Åren 188?-88
betecklas som det stora genombrottets tid
och hela utvecklingen r,zr i stort sett sludörd
fram till slutet av 1890. Då var hela landet
tåckt av andelsmejerier till ett antal av mel-
lan knappt 700 och 1 000.4e Uppgifterna är
således något skiftande i olika skrifter. Vid
sekelskiftet var antalet mejerier rotalt drygt
1 400, varav I 067 andels-, 209 falles- och
140 herryårdsmejerier. År 1909 hade antalet
ökat till totalt 1 508, varav 1 163 rzr andels-
mejerier.so

Hår har vi i några korta drag den snabba
utvecklingen på mejeriområdet skildrad.

188{

I själland I Borrhohn I
KäIa: Bjqtn C. Dansk Mieribrug 1982 s. 85.

Som C. Bjorn säger var det dock inte bara på
det området som omstållningen yttrade sig:
"Det var en bred tillviixt i föreningsbildning-
en, både i form av byggande av andelsmeje-
rier och svinslakterier. dj u ravelslöreni ngar
och i organisationsarbetet i allmänhet," 5r

Det lar också i förening med andelsrörelsen
som den tidigare nämnda tekniska och pro-
duktionsmåssiga omläggningen fick sina
starkaste drivkrafter. För att knyta an till
hur,,udtemat i denna framstållning var det en
formlig explosion av n1a kunskaper och för-
måga att ge sig på även nya och tidigare
ok'ånda lösningar.

Figur IV:l och kartorna på s. 152 visar
den danska mejeriutvecklingen åren 1884-
90 med antalet nytillkomna andelsmejerier
per år under "genombrottspe{ioden" för-
delat på de olika öarna,/landsdelarna under
de sex åren. Det sammanlagda antalet nytill-
komna mejerier dessa årvar 680; därtill kom
60 mejerier i Nordslesvig. Samtidigt minska-
de antalet frellesmejerier från ca 500 vid
mitten av årtiondet till 156 år 1890.5'Ut-
byggnaden av mejerirörelsen fortsatte sedan
i en mer måttlig takt så att den vid tiden för
första vårldskriget omfattade ca 1 500 an-
delsmejerier.

Både de tekniska och samarbetsmåssiga
innovationerna spelade betydande roller

Figur Iv: f. Andelsmejeriernas tilltomst i Danmark, fördelad påJylland och de olika öaina perioden 188,1-90.

250

200

150

.t 00

188s 1886

50

1887 1888

:-olland-Fabte. m Fyn

{889

I .tyttano

't890

151



1882

1885

1883

1886

1889

1884

Kartan 6ut dm danska mejeririhelsens utbredning under perioden 1882-90 är tatandc - lan(lct bleo und,er denna
tid,i,ttort sett tiickt a gnder:nejeria ca I 000 iejrrier År 1909 had,e nntatet öhat t1r totart tu 1 500, raraa ca
1 160 uar and,ekmejerier. (Efter'Dansk nejeribrug jS82-2000).
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Omläggnings- och moderniseringsproces-
sen trångde snabbt igenom till nåsran alla
jordbruk. Mejerirörelsen och dess n1a former
fungerade både som spjutspets och loko-
motiv i den föråndring som ågde rum. Ett
annat citat ur C. Bjorns framstälning, håmtat
ur en korrespondens till Tidskrift for Lando-
konomi, är talande ör lad som hånder: ". . . det
er Anfukmejerieme, Suineprisane, Agpiseme och
Naboens exernpel som smitter... ". 53

Samband, mejnidrifi och slaktproduktion
Genom den moderna mejeridriften fick
bönderna skummjölken tillbaka till gården.
Den passar utmårkt, som bekant, till att ut-
fodra svin med. I samma skede blev endast
den engelska marknaden tillgånglig för ex-
port av danskt flåsk. Detta förde med sig atr
tanken på svinslakterier också snabbt måste
omsättas i praktiken. Det för'sta svinslakteriet
på andelsbasis byggdes 1887 i Horsens på
Jylland. Framtrådande ledare i pionjårarbe-
tet blev P Bojsen, lantmätare, folkhögskole-
och seminarieföreståndare jämte egen jord-
bmkare.5a Han var av en känd venstrefamilj:
fadern var präst i Grundtvigs anda och ett
par bröder gjorde uppmärksammade insat-
ser i politiken liksom P Bojsen sjålv Det
andra slakteriet byggdes redan året därpå i
Esbjerg och sedan gick det med rasande fart.
Före år 1900 hade sammanlagt 26 andels-
slakterier uppförts, varav 9 iJylland och 17
på de olika öarna.55

Utvecklingen skedde hela riden under
stark konkurrens från priratslakterierna och
med flera försök att sammansluta andels-
rörelsens slakterier med de privata till ett ge-
mensamt slakteriföretag för hela Danmark.
På det sättet sökte de privata att "fånga in
och få grepp" på den sjålvståndiga och oro-
ande konkurrenten andelsrörelsen. Bönder-
nas företrädare lät sig dock inte övertalas
utan såg sammanhanget mer i stort ur lant-
bruksrörelsen synpunkt. "Den nära förbin-
delsen mellan slakterierna och hela den
demokratiska rörelsen i landbobefolkning-
en framträdde allmänt. Överallt ser vi
Venstres press och politiker med i arbetet
för den gemensamma saken." 56

Andelsrörelsen stod alltså emot försöken
från de storkapitalistiska intressena att stop-
pa den. En redaktör Lassen från Arhus, som
arbetade hårt för andelsrörelsen och senare
blev minister i Venstreregeringen, formule-
rade följande slagord för slakterirörelsen:
"... til Owtteke af et Suine-Sl.cr.gteri hraaedes d.er

tre ting: nemlig Suin, Penge og en dJhtig Ledelse
... "57 Svin fattades det inte och inte heller
pengar. Det lönade sig nu, menade han, att
man i tidigare skede byggt upp egna spar-
och kreditinråttningar som kunde satsa er-
forderligt kapital. Man kunde skaffa sig de
nya företag som behövdes utan att behöva ta
så stor hånsyn till kapitalisrerna i samhållet.
Försöken från deras sida kallade han "ett
kraftigt försök att krossa den enda ekono-
miska rörelse i detta land, i vilken det finns
något demokratiskt ..." 53

Antalet medlemmar utgtorde ca 60 000,
vilka levererade 660 000 svin per år, mot-
svarande ca 60 procent av svinslakten. Bägge
de nu nämnda branschområdena samman-
slöt sig så småningom till landsomfattande
förbund innefattande endast andelsföre-
tagen. På mejeriområdet blev det först för-
bund för de olika provinserna var för sig;
1901 gick man vidare och bildade "De sam-
virkende danske Mejeriforeninger" som
omfattade hela landet. År 1912 ombildades
denna till 'De danske Mejeriforeningers
Fallesorganisation"..'e På tidigt stadium
kompletterades dessa med gemensamma
exportorgan, liksom man 1900 införde det
känd.a lurmiirhet för förstklassigt danskt
smör.60 På slakterisidan tillkom den riksom-
fattande "De samvirkende danske Andels-
Svineslagterier" 1897 och exportorganer
"Danish Bacon Company" bildades 1902.61

Dessa första andelsverksamheter följdes
snart av motsvarande för åggproduktionen.
"Dansk Andels- Ägexport" bildades 1895,
märkligt nog efter ett förarbete av S.Jörgen-
sen i FDB. Tidigt igång var man också med
andelsföreningar för kreatursexporten. Den
första bildades 1897 och 1916 stiftades "De
samvirkende danske Andels-Kreaturexport-
foreninger".62



Frii- o c h " grouu are "-marknaderna
Ett intressant och från svensk synpunkt
något awikande mönster uwecklades på
gråsfrö- och klöverfröområdena samt på
gödsel- och fodermedelssidorna. 1906 stifta-
des i Köpenhamn "Danske l,andboforening-
ers Fr@forsyning", DLF, bakom vilken stod
ett tiotal landboföreningar. Detta var alltså
en annan typ av organisation i odlarregi,
vilLen t. ö. består än i dag. För avsätrningen
träffade man ett samarbetsavtal med FDB,
alltså brugsföreningarnas centralorganisa-
tion. Dessa ombesörjde en stor del av detalj-
försåljningen av fröer till lantbrukarna, vilka
som nämnts också i stor utsträckning var
medlemmar i brugsforeningarna, Kvanti-
teter som inte kunde ar,sättas den vågen kun-
de DLF sälja som grossist på öppna mark-
naden.63

På fodennedels- och gödselområdena bil-
dades åren omkring sekelskiftet renodlade
organisationer för vardera varuslaget. Här
liksom på avsättningssidan kom den tlpiskt
danska modellen med "single purpose organi-
sations", alltsä rena branschföreningar till
uttryck.6a Foderföreningarna var länge pro-
vinsiella dårför art öarnas ochJyllands geo-
grafi i sig sjålva skapade en naturlig grund
för detta; endast det första vårldskriget tving-
ade till ett landsomfattande samarbete för
import och fördelning. Liknande var fallet
på gödselmedelsområde t. Först 1916 kom
det nya "Dansk Andels- Godningsforret-
ning" till stånd.65

Detta berydde dock inte att man tidigare
var overksarn vare sig på foder- eller gödsel-
områdena. I suiller rar der mejeri- eller land-
boföreningarna som sqrde utfodringen och
foderanskaffningen och dessutom lärde
bönderna nyttan och nödvåndigheten av en
riktig utfodring för att få ökat utbyte och
båttre kvalitet. Redan i stadgarna för Hjed-
dings andelsmejeri fanns regler för andels-
havarnas utfodring av korna och sårskilt
kraftfodergivan. Det var en uppfostran och
kunskapsförmedling som var mycket verk-
sam. I konsekvens härmed var det ock-
så mejeriföreningarna som tidigt började
samarbeta för gemensamma inköp av kraft-
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foder av god kvalitet. På många håll togs det
också initiativ från de lokala landboför-
eningarnas sida för gemensamma inköp.66
Det var på få områden somjordbrukets ut-
övare hade blivit så lurade och på den grun-
den riktat så många klagomål mot sorn just
dessa två verksamhetsområden. Bilden är
ju vålkänd även från Sverige. Lokala eller
provinsvisa inköpsföreningar för anskafi
ning av "kunstig godning" och fodermedel
bildades dock på ridigt sradium som vi vel
från S. Flachs brewäxling med en dansk
kollega och föregångsman på området (ka-
pitel IU).

På handelsgödselområdet började brugs-
föreningarna också att idka handel under
1890-talet. Dessförinnan fanns föreningar
för faellesköp men mest dominerade den
privata handeln. C. BjOrn säger i sin fram-
ställning i growaruhandelns (growaror =
fodermedel och handelsgödsel) jubileums-
skrift följande mot bakgrund av den starka
uppbygganden av andelsverksamheter på
övriga områden: "Man kan mot denna bak-
grund förundra sig över att det skulle gå
förhållandevis lång rid. innan lanrbruket
företog en verklig samlad framstöt på de om-
råden, som här behandlats, fodelmedels-
handeln och försörjningen med handels-
gödsel." 67 Men det fanns större svårigheter
att bemästra på dessa affårsområden än på
de andra, menar han: Ett berydande kapital
måste riskeras, varorna måste inköpas från
utlandet om man skulle uppnå några på-
tagliga fördelar. Derta krävde i sin tur kva-
lificerad affärsmässig insikt och handels-
kånnedom; man behövde med andra ord
hjälp av affårsmännens "durkdrivenhet".

Det är intressant- när man har den svens-
ka utvecklingen i medvetandet - att notera
den nyktra danska realismen i dessa som i så
många andra sammanhang, I Sverige hade
man inte danskarnas påtagliga erfarenheter
från mejeri- och slak teriom råd ena när man
startade lantmanna- och centralförening-
arna. I stållet började man i motsatt ända:
Just med de produkter och branscher som
danskarna betraktade som mer svårbe-
mästrade att samordna och behärska.



Några noteringar skall tilläggas rnnan r,r

lämnar denna beskrivande framstållning
och i stället riktar blicken mot några aspek-

ter på upplysningens och kunskapssprid-
ningens förutsättningar. Med de danska
förutsåttningarna var andelsrörelsen i på-

laglig u lsträckning organiserad provinsvis
och med forankring på de många öarna.
Detta medlörde också att det kom atl existe-

ra både en stor självständighet och mång-
formighet bland de regionala och provins-
visa andelsföreningarna. När behovet av ett
enigr uppträdande och samordning av re-

surser kråvdes, förelåg ofta ett motstånd mot
att ge avkall på qiålvståndigheten i den egna

provinsen. Detta \ar baksidan av den danska
modellen. Fram mot sekelskiftet - och än

mer isamband med första världskrigets ran-
soneringar - var det dock nödvändigt med ett
enigt uppträdande från andelsrörelsen sida

och det var också då man samordnade an-

delsrörelsen med gemensamma topporgan.
De olika leden i den na samordning rePre-

senteras först och främst av bildandet 1899

av Andebud,aalgetsom ett för samtliga andels-
verksamheter i Danmark gemensamt och
riksomfattande samarbetsorgan. Detta cen-

tralorgan gjordes emellertid så litet som
möjligt; dess mest framträdande uppgift
blev och är all{ämnt att utge Andelsbladet,
rörelsens tidningsorgan. Som så många
gånger förr var det FDB:s S.Jorgensen som
var den drivande kraften vid dess tillkomst.
En annan mårkesman, som kom från den
jordbruksanknutna andelsverksamheten
och som också var ledande i de riksomfat-
tande organisationsbildningarna, var lant-
brukaren och föreningsmannen A. Nielsen,
Svejstrup Ostergaard påJylland Han blev
1909 ordförande i Andelsudvalget, var bilda-
ren av And,elsbanheri 1909-14, och stod 1919

bakom tillkomsten z't Land'brugsraadet, det
alltjämt bestående centralorganet för det
danska jordbrukets näringspolitiska och
handelspolitiska intressen. Han innehade
dessutom ett flertal uppdrag i en lång rad
andra verksamheter.63

Vad vi sammanfattningsvis kort kan kon-
statera är att i Danmark hade rnan helajord-

And.ers Nieken (1859 1928) Ttar en ax de mest in
f\telserika förcgångsmånnen i den danska andels'
rörelsen. Han hom från Jllland och bln 1909 onl'

Jiirandz i Anelekudvalget och bildade under perioden

1909 14 bt.a. Antlekbanken. Han stod också l9l9
bahom tiukomsten a Landbrugsraadet, som är mot-

sltari.gheten till LRF i Szrige, d.tt.s. det dansha jord-
brukets näings och handelspolitiska centralargan.

brukets andelsrörelse med bransch- och
exportorgan samt dessutom de erforderliga
gemensamma allmänna intresseorganen
bildade och etablerade ungefår i och med
första vårldskriges slut. I Sverige stod man
och stampade i portgången med endast
SlR-organisationen som riksorgan, med ett
1917 nybildat Lantbrukssällskap och i öwigt
endast delvis och mest på lokalplanet ver-

kande mejeriföreningar utan marknadsmäs-
sig samordning. Det är intressant att efter
beskrivningen av den danska utvecklingen
reflektera över vari den svenska svagheten
eller eventuella styrkan låg.

Vi kan också konstatera att även om den
danska andelsrörelsen var väl utbyggd vid
första vårldskrigets utbrott upPstod efter
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Th. R. Segelche (1831-1902) aar ilen ene ar de le-
d,andc forsharna och försöksmännen bakom Dan-
marhs iiuergång från ett spannmåk- till ett smi;r och
allmdnt animalieprod,ucerande exportland. Segel.cke

aar konsulent i mejnibruk och blet' från 1874 ptofe*
sot i mejeril.ba dd. LandbohAjsholen.

hand ett allt starkare behov av att uppträda
gemensamt mot yttervårlden i olika sam-
manhang. Detta skärptes i ån högre grad av
krigsförhållandena och de restriktioner och
ransoneringar som på grund av kriget lades
på hela lantbruket. "Dansh land.brug talte med

mange tunger", korstateras i Det danske land-
brugs historie del IV6s Detta r,ar, som nåmnts,
baksidan och svagheten med de många och
mycket självståndiga andelsföreningarna i de
olika provinserna. Detta var också anled-
ningen till de många och rivaliserande för-
söken att uppnå en gemensam viljeledning
utåt i form av det 1919 bildade Landbrugs-
raadet. Dessutom kunde Husmandsfören-
ingarna, som nu hade uppnått en liknande
inre uppbyggnad som De samvirkende dans-
ke Landboforeninget inte motrtå frestelsen
att manövrera taktiskt både inom och utan-
för lantbruket för att uppnå största möjliga
fördelar. Det ursprungliga förhållandet att
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det gamla Landhusholdningsselskabet ingick
i Landbrugsraadet kom också för storjord-
brukamas del att avlösas av "Tol.,mandsfore-
ningerna", eftersom storjordbruket under
1920-talet fann det mer ändamålsenligt att
låta sig representeras av dessa som sin intres-
seorganisation.To

I stort sett kunde de svårigheter som
krigsåren medförde knappt ar.föras från dag.
ordningen förrån en rad andra inslag gjorde
existensen för den danska andelsrörelsen än
mer problematisk. Awecklingen av krisreg-
leringarna och en återliberalisering av den
danska exporten hann knappt genomföras
förrän den begynnande trettiotalskrisen på
nytt skapade problem.

Kunskapsbildnin gsprocessens
förutsättningar
I det följande skall vi söka fördjupa gransk-
ningen och analysen av själva spridningspro-
cessen, först genom att något närmare se på
de danska grund läggande lörusärtningarna
i några viktiga avseenden. Från att tidigare
ha varit inriktat på odling av spannmål upp-
visar det danska lantbruket nu en snabb
omläggning av produktionen med tyngd-
punkten lagd på animalieproduktion. Den-
na omlåggning kombinerades med en klar
och medveten modernisering och inrikt-
ning mot export på Englandsmarknaden.
Man var klart medveten om att det danska
lantbrukets framtid låg i en intensiv produk-
tion, i produktion av kvalitetsprodukter och
en så hög förådlingsgrad som möjligt, a t
med inriktning på exportmarknaden.tr

God grundskolning och informations-
fönnedli,ng
Av framställningen har redan framgått hur
de danska bönderna under ett halvsekel
från omkring 1830- och 40-talen som sam-
hållsklass och yrkeskår från en svag och un-
dertryckt ställning kämpade sig fram till att
bli i flera avseenden den ledande gruppen i

det danska samhället. Jordreformer samt
politisk och religiös frigörelse under särskilt
den första halvan av 1800-talet hade därvid



samverkat och givit förutsåttningar för den
mycket snabba och påtagliga förändringen.
Folkhögskolorna och andelsrörelsen tillkom
under den andra halvan av 1800-talet delvis
parallellt med, delvis som led i och en slags

slututveckling på det mångskiftande skeen-

det. Det yttre trycket skapades genom de

mycket låga prisnivåerna påjordbrukspro-
dukter över hu\.Lrd taget under 1880- och 90-

talen och dårmed kravet på produktions-
omlåggning. Agrarhistorikern C. Bjorn be-

kräftar utvecklingsbilden med följande
konsaterande: "Då andelsmejerierna hade
visat sitt existensberättigande, blev de orga-
nisatoriska erfarenheterna därav utnytEade
till en erpansion i och omläggning även av

svinproduktion och -export från de många
andelssvinslakterierna." ... "Utvecklingen
under 1880-talet betydde, att den omstruk-
turerings- och moderniseringsprocess, som
dittills hade varit exklusiv, nu blev allmän
och nådde ut i alla storleksgrupper avjord-
bruk." 7'? Informationsspridning och kun-
skapsbildning hade skett mycket effektivt
och nått ut på bredden.

Grunden för denna utveckling hade ock-
så lagts genom att forskning och försöks-
verksamhet effektivt sattes in och inriktades
på att ta fram realistiskt och hållbart under-
lag. Th. R. Segelcke och N. J. $ord och
deras insatser i dessa avseenden fick, som
Bjorn framhåller, avgörande betydelse.t3 De
lade genom sin praktiskt inriktade fonkning
och utbildning grunden för andelsmejerier-
nas genombrott. Urbildning av mejerister
och dito assistenter kom också till stånd på
tidigt stadium för att tillgodose behoYet av

fackkunnigt folk. Detta skedde genom att
unga mejerister under Segelckes överin-
seende placerades ide främsta mejerierna
och fick på så sått allsidiga kunskaper i
moderna driftsformer När Segelcke hade
fullgjort sitt\dry hade Fjord aktiverat sig och
var omedelbart beredd att fullfölja hans

insats, först i Landhusholdningsselskabets
regi och senare genom inrättandet av

Landokonomisk Forso gslaboratorium.?a
De nya forskningsrönen, idderna och

lösningarna fördes dessutom snabbt och

N. J. Fjord. (1825 1891) grund,lade (Len L'etenskap

liga försöksaeth;amheten irLom husdjursskötseln aner-

huvucl lagpt orh i\nnprh,t tnom nejeriniiringcn.
Han införde ett s)stem med, ambulerand'e försöh på
mjölk- och mejeriområdet som möjligglorde en direkt'
kontakt mellan I,rsöhen och ilm praktisha 1)erklig-

heten samt utbild,ad,e samtid,igt en rad shickkga meje

rister i Dantuark.

effektivt ut genom tidskrifter och nystartade
tidningar. Flera folkhögskole- och lantbruks-
skolemän liksom ett antal statsanstållda kon-
sulenter gjorde uppmärksammade insatser i
dessa sammanhang. Bland tidskrifterna var
"Tidskrift for Landokonomi", utgiven av

Landhusholdningsselskabet från bödan den
ledande. Den bevarade länge rollen som
förmedlare av malerial Irån forslningsom-
rådet. Bredare spridning och stimulans till
en aktivare debatt kring mejerifrågor frck
först "Ugeskrift for Landmzend", från 1880-
talet avlöst av tidskriften "Vort Landbrug",
som fick en bred låsekres bland gårdmån-
nen, d.v.s. de egendiga bönderna. Den sena-

re gavs ut av landboskolornas lärarförening.
"Det gick endast kort tid från att ett problem
blev kånt tills Fjord kunde genomföra försök,
vars resultat förmedlades tillbaka till meje-
rierna genom rapporteq artiklar i fackpres-
sen och på otaliga möten landet runt." 75
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Egna basorganisationer med, intensiu
mötesaerksamhet
Inslaget i citatet ovan indikerar den andra
huvudförutsättningen för den snabba ut-
vecklingen: de både tidigt och allmänt sprid-
da landboföreningarna och andra t'1ler av
allmänna intresseorgan bland jordbrukets
utövare. De spelade en allt viktigare roll i
upplysningsverksamheten genom den om-
fattande lokala mötesverksamheten. Detta
blev ån mer påfallande när de provinsiella
landbosammanslutningarna kom till, De
blev då ledande i hela opinionsbildnings-
verksamheren. Sårskilt gällde d.etta "Fore_
ningen af jyd.ske Landboforeninger", vars be-
slutande församling snart spelade rollen av
inofiiciell "landboriksdag". I denna förening
bildades etr permanent urslott för mejeri-
frågor med många av de ledande mejeri-
männen som ledamöter De provinsiella
landboföreningarna svarade också för arbe-
tet med djurutstållningar, smör- och meje-
riutställningar och de stora landmandsför-
samlingarna.?6

Den tredje avgörande faktorn var det
redan uppbyggda sysremet för informations-
spridning i form av en fungerande organi-
sationsapparat. Ståndigt återkommande i
olika tidskrifter år uppgifterna om hur land-
boföreningarna spelade sin roll som lokala
diskussionsforum. Landboföreningen blev
det naturliga stället att ta upp fråsorna om
själva andelsiddn och dess spridning liksom
i synnerhe,t når man skulle gå från id6 till
handling. Overallt i olika skrifter stöter man
på dessa vittnesbörd. Der gållde i lika hög
grad spridningen av kunskaperna om mjölk-
produktionens råtta bedrivande som be-
fästandet av mejerikunskaper och iverksät-
tandet av andra andelsföretag. Följande år
hämtat ur C. Björns framställning: "{ords
presenAtion av sina resultat, t.ex. på Land-
mandsforsamlingen i Ålborg 1883 och på
Foreningen af jyske Landboforeningers
delegatmöte i Horsens 1885 var huvudbe-
givenheter på dessa möten, och hans för-
söksresultat fick snabbt allmånt erkånnande
i den arbetande mejeriskötseln." En rad
andra vittnesbörd om t.ex. tillkomsten av
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Hjeddings mejeri, bildandet av de provinsi-
ella mejerisammanslutningarna, att man tog
upp viktiga frågor i Foreningen för jyske
Landboforeninger o.s.v. kan noteras ur
Björns framställning. 7?

I denna skildring stegras både händelse-
förlopp och aktiviteterna kring det hela på
ett dramatiskt sått, Ur beskrivningen av vad
som hånder under 1885 hämtas detta;
"Overallt i landets landboforeningar slutade
diskussionerna ofrånkomligt med spörs-
målet: Hemmamejeri jämfört med falles-
eller andelsmejeri, om föredragsåmnet på
något sätt kunde ge anledning att föra sakån
på tal." 78 Bjorn karakteriserar åren 1887-gg
som det stora genombrottets år och tiden
karakteriseras kort och gott som',Andels-
mejeriåldern". "Andelsrnejerierna är lant-
brukets självhjålp i tiden" skrevs det i Samso
Avis som kommentar till upprättandet av tre
mejerier på ön.7e

Under samma tid för man på många håll
i landet håftiga diskussioner om byggandet
av andelssvinslakterier, mer eller mindre
direkt inspirerade av mejeriverksamheten. I
en tidskrift som stod grundtvigrörelsen nära
beskrevs ståmningen i landbosamfundet på
följande sått "... det Ord, man oftast htir tir ord.et
'And,ek: och det iir utrtfenbart kjse.norfut ijaer hela
lanfut. " Aven byggande t av det första andels-
slakteriet i Horsens var föremål för diskus-
sion i tmktens Landbrugsforening: ,'Den 

14
juli 1887 hölls i Horsenstrakrens Landbrugs-
förenings församlingsbyggnad'Heimdal'
slakteriets konstituerande generalförsam-
ling." 30 Motsvarande vittnesbörd finns från
foder- och gödselmedelsområdena, ägghan-
deln m.fl. områden.3r

I övrigt koncentrerade sig landbofören_
ingarna på att anstålla mejerikonsulenter
och -assistenter. De första knöts redan 1869
till några lokala föreningar. Även lantbruks-
mötena och -utställningarna - som i likhet
med i Sverige introducerades på I840-ralet -
hade i början stor betydelse som informa-
tionstillfållen. Senare blev de mest stora
mönstringar av vad man i olika avseenden
uppnådde inom det framåtgående danska
jordbruket. Medaljutdelningarna för goda



avelsinsatser men framför allt framstegen i
smörtillverkningen på mejeriområdet till-
drog sig stor uppmårksamhet. När de dans-

ka andelsmejerierna första gången slog ut
herrgårdsmejerierna i ävlan om guldmedal-
jer och hedersomnåmnanden, noterades

detta som stora segrar för andelstanken
Höjdpunkten i detta avseende nåddes när
smör från danska andelsmejerier erövrade
"åresdiplom" och guldmedalj vid vårlds-
utställningen i Paris år 7900. "Den danshe

Bond,e stod, ted Aarhundre(lets Sl tning som S?jr-

herye i en Verd,enshonkurrencd' som formule-
ringen lyder i "Dansk Landbrug fra 1880 til
1938".3'

Landbolören ingarnas anställning av me-

jerikonsulenter blev inledningen till att för-
eningarna kom att fungera som huludmån
för hela konsulentverksamheten inom jord-
bruket. Snart nog erkändes de också, som

redan påpekats, av shten som mottagare av

det statliga stödet tilljordbrukes uweckling,
en tradition som all$åmt består i form av en

stark konsulent- och rådgivningsapparat
dominerad avjordbrukets egna organisatio-
ner.33

Led,are med, kunskap och erfarenhet ...
Som framgått av skildringen stod den dans-

ka bondeklassen på 1880-taletvål rustad för
att lösa de många problem som näringen
ställdes inför C. Björns beskrirning av förut-
såttningama i Sydvåslylland kan säkert, som

han också sjålv såge1 gälla på många fler
ställen i landet:

"Yrhesmässigt, politiskt och folkligt-kuLturellt ar
gård,manr;befolkningen lullt på sammn nitå som

ståndsk&mratem& på andra håll i larulet Socken-

hultutn hade en grundh)igsk, folkhögskolepfig'
lad, karakttix, och det fanns ett utbfttl folkligt Jör'
eningsli på trakten. Det tar på många håll ett

solitt {iiklånd i gårdama, och det rar gårdman'
nen, som d.ominna(Le trakterLs offentliga Ii|. Det

1)ar sål.edes uL befolhning, som stod aäl rustad atl
uqqblla de kraa ifråga om organisation, sjAb
sryre och egendisciplin, som uryättandet at d,e

Jörna andelsmejeriema ståIlde på både initiatitt
tagaft och krerantörex " 3a

Ur denna miljö och detta underlag trådde
naturligtvis också de ledare fram som situa-

tionen krävde. I förarbetet med stadgarna
för Fljeddings andelsmejeri spelade en gård-

man N. Hansen Udh den avgörande rollen.
Han fick tillsammans med två andra, N. Kris-

tensen och den blivande mejeristen J. Stil-
lingAndersen, uppdraget att skriva stadgar-

na. Det skulle r.ara förgåves, menar C. Bjom,
att försöka hitta några förebilder för dessa

första stadgar. De utformades av de ageran-

de på gmndlal av deras allmänna kunskaper
i föreningsspörsmåI. N. Udh stödde sig på

erfarenheter som han skaffat sig Senom att
delta i traktens allmänna föreningsvåsende.
Han hade tidigare också reviderat stadgarna

för bl.a. den lokala sparkassan och brandför-
såkringsföreningen. "Och det blev Niels Udhs
speciella insats att uttrycka och utforma den-

na föreningserfarenhet i en upPsättning
stadgebestämmelser. som riktade sig speci-

ellt mot den nya sammanslutningens upp-
gift: att driva mejeri för gemensam trehand-
ling av medlemmarnas mjölk och till stö$ta
möjliga ekonomiska fördel för dem." 35

Det år också det förhållandet som ligger
bakom att det danska jordbrukets andels-
rörelse "i allt våsentligt år tillkommen oav-

hängigt i förhållande till andelssamarbetets
utveckling internationellt", som C. Bjorn
utuycker det.86 Hår har vi således grunden
för det som ofta kallas den genuina dansha

modcllenför andelsverksamhet och som blivit
ett föredöme för motsvarande verksamheter
på många håtl i vårlden. De första stadgarna

för andelsföreningarna var också, enligt
Hovgaard-Jacobsen, en rent dansk praxis.37

Hår kan vi också spåra grundorsaken till att
den danska andelsrörelsen är så utpräglat
pragmatisk och så litet ideologiskt betonad.
Detta tolkas ofta som att danska kooperatö-
rer tåmligen ensidigt intresserar sig för
"plånboksfrågorna". Några synpunkter hår-

om följer nedan.

.. . kotnna ur bondeledcn
Allmog; N. Udhs stadgar blev förebild för en

stor del av de rnejerier som uppnittades under
1 88Gtalet, även om formuleringarna strama-

des upp i olika avseenden i de efterföUande
versionerna. Påtagligt var att de flesta av
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dem som på ett eller annat sätt giorde ledan-
de insatser kom ur samma miljö och med
samma värderingar som flertalet av de bli-
vande medlemmarna, d.v.s. ur gårdmännens
skara. Detta betonas också av C. Bjorn som
en avgörande förutsåttning för att rörelsen
skulle lyckas. Därutöver gjorde många skol-
lärare, folkhögskolemån och några med
annan utgångspunkt t.ex. högskoleutbild-
ning betydande insatser. I styrelserna för de
tidiga mejerierna var gårdbrukare med 9-29
kor den dominerande gruppen med 85-89
procent av sry'relseledamöterna. Detta hind-
rade dock inte att även småbrukare eller
någon hojre-inriktad "sockenkung" på olika
håll ställde sig i spetsen. Flertalet var dock
solida venstremän med omfattande politisk
och föreningsmåssig erfarenhet, anknyming
till frireligiösa grundtvigkretsar, bakgrund i
folkhögskolor och aktiva i socknens friskole-
verksamhet,ss

En sårskild grupp var folkskollärarna,
som ofta hade en litenjordlott som en del av
sin lön och som därmed hade direkta intres-
sen i sammanhanget. I inte mindre ån 63
mejeriföreningar eller 10 procent hade man
en skollärare som förste ordförande, vilket
enligt Bjorn år en långt större andel än vad
som gållde för både större lantbrukar€ och
småbrukare.8e De hade naturligwis förmågan
att kunna både låsa och tolka eller formule-
ra stadgar och andra skriftliga handlingar
som verksamheten förde med sig. Deras
formella förmåga togs också ofta i anspråk
till posterna som sekreterare eller räken-
skapsförare i föreningen:

"I hraJt aa bakgrund, utbildningsJörlopp och

social placri.ng i landbosaruhdllet stod ltirarm -
om han sjiilu önskade det och blev accepter(r.d -
gårdmansbefolkningen nära, och landet över tar
under d,essq å,r må,nga skolkirare engagerad,e i
aenstrepolitik, i det grundtuigske Iörsamlings- och

firmingsliaet elln i Inre Missions stiind,igt öhade

ue.rhsanhet."s0 Andra som också verkade för
byggandet av mejerier och andelsrörelsens
uweckling i andra sammanhang var lärare
vid folkhögskolor och frisl.olelärare som
också i de flesta avseenden gjorde gemen-
sam sak med bonde- och landbosamhället.

t60

Ekonomi kontra ideologi
En fråga som man kan ställa sig efter denna
framställning och ännu mer efter studiet av
de tillgångliga skrifterna är: Hur kunde
danska bönder - om de inte hade kontakt
med eller förlagor av kooperativ karaktär -
"komma rått" i de avgörande kooperativa
prin cipfrågorn a? Hade man kooperationen
"i blodet" eller finns hår något oredovisat
samband? Eller var kunskapen om andels-
iddns innebörd redan spridd i vida kretsar
bland dessa upplysta bönder? På denna
punkt ger varken C. Bjoms eller andra skrift-
ers framstållning något riktigt klart besked
annat än att de stödde sig på en "lokal dansk
praxis". Någonstans ifrån hade givetvis ock-
så dessa bönder och deras föregångsmän
ursprungligen fått impulserna. Folkhög-
skolorna skulle vara en näraliggande tanke.
Men det sägs uttryckligt på olika ställen att
man i regel i,nte undzraisad,e om kooperation
på de flesta folkhögskolor. Hur som helst år
dansk andelsrörelse inom jordbrukssektorn
påtagligt inriktad pä "... att tillfiirsähra lant-
bntharno son konsunml(r elkr Wdurmt?r stiir\-

ta möjliga ehonomisha vinst genom att bjgga upp
and,ehaffhsamheter, ledda ar lantbruhets egna
lalda ft;rtroendemdn" ... "And.ekrörelsen har i.

minrlre grarl aaril uttryckfir en medaeten id"4näs

sig striiaan..."e1 (Citat kursiverat av förf.)
Påtagligt är också att benämningen Äoope

ration är frammande i den danska andels-
rörelsen även i dagens låge. Andely är be-
greppet och med kooperation avser man
den konsumentlooperatiw gren som existe-
rade bland de danska arbetarna i städer och
samhållen och som i avsevärt högre grad än
i Sverige hade anknytning till det danska
socialdemokratiska partiet. (Arbejderkoope-
rationen - Det Kooperative Frellesforbund,
DKF). En annan sak som år specifik för Dan-
mark är att man aldrig haft någon lagstift-
ning för andelsföreningarna; inte ens en
offendig registrering av dem. Staten har inte
vare sig beskyddat, g)Trnat eller understött
dem, inte heller lagt sig i deras form eller
verksamhet genom lagstiftning eller statliga
begränsningar. Det har medfört att resulta-
tet av denna helt oreglerade utveckling bli-



vit att andelsrörelsen och kooperationen
uppvisat en mycket brokig och mångfacette-
rad bild. Vissa grupper andelslöreningar
står fristående och isolerade, de andra sam-

)ar sig i de rvå huvudgrupper som angivits.
Visst samarbete i övergripande frågor före-
kommer också i dag mellan privata företag
inom jordbrukssektorn och andelsrörelsen.

Den något oklara ideologiska utgångs-
punkten framgår också av olika nyanser i

skilda framställningar. I Dansk Landbrug
säger man att organisationen av Hjeddings
mejeri från första stund hade alla de typiska
kännemärkena för en andelsverksamhet:
. Utbytet fördelas i förhållande till de en-

skilda medlemmarnas leveranser
. Ansvaret är personligt och oftast solida-

riskt, d.vs. det båres "en för alla och alla
för en"

. Varje medlem,/andelshavare har endast
en röst och år "bygget på demokratisk
Ligeret"

. Föreningen är öppen lör enr'ar som öns-
kar anvånda sig av dess verksamhet utan
hänsyn till politisk eller religiös tillhörig-
het.e2

"Det danska lantbrukets andelsrörelses sam-

fundsmåssiga betydelse har inte legat i vack-
ra programförklaringar", säger C. Björn.'g3

Enligt Björn var dock stadgarna för Hjed-
dings mejeri inte otvetydiga på en del viktiga
punkter. Efter hand blev de dock bearbeta-
de och iusterade så att den andelsmässiga
prågeln framträdde klarare. I främmandes
ögon har emellertid den danska andelsrörel-
sen ofta uppfattats som materialistisk, säger
Björn.

Från andra håll hävdar man dock att
andelsrörelsens haft och har bevekelsegrun-
der långt utöver de ekonomiska motiven.
Medvetet eller omedvetet fanns det hos den
danske bonden andra mål - mål av mänsk-
lig, politisk och kulturell karaktär. Härtill -
eller som ett utslag avjust detta - kom att
den vid genombrottet blev en del av frihets-
strävandena. Den var zl? av de starkaste sät-

ten att ge uttryck åt qiälvhåvdelsen gentemot
öwiga samhällsgrupper. Andelsrörelsen blev,

när den hade det lyckliga genombrottet bak-
om sig, ett starkt bidrag till att danska bön-
der fick sjåh4örtroende, blev skickliga indu-
striidkare och goda affärsmån och dårmed
kunde måta sig med borgarklassen i städer-
na. Stoltheten över att ha lyckats och dår-
med blivit ett föredöme för andra länders
jordbrukare lever kvar ån i dag som ett fram-
trädande drag. Bakom det starkt företags-
betonade och den påIallande aflärsmässig-
heten fanns/finns i ryggmårgen hos ledande
män och bland medlemmarna det ideolog-
iska momentet och det andelsmåssiga med-
vetåndet.oa

Bondens insats i innovations-
spridningen
Eftersom kapittet ingår i en framstållning
som tar sikte på föreningsutvecklingen ur
innovationssynpunkt, föranleder detta någ-
ra aspekter åven på det danska exemplet.
Särskilt vål framgår den enskilde bondens
insats som en del av förloppet av den här
refererade H. C. Sörensens fall.

I många skrifter betecknar man den för-
åndring som det danskajordbmket genom-
gick från 1870-talet fram till första världs-
kriget som ett systemskifte. I en uppsas i Bol
og By, Landbohistorisk Selskabs tidskrift, har
S. P Jensen, förre avdelningscheien i De
Danske Landboforeninger. lämnat en intres-
sant belysning av detta systemskifte sett
utifrån en enskild bondes dagböcker och
räkenskaper. Uppteckningarna omfattar en
tidsperiod av ca 50 år, från 1867 till 1917-18.
Gården ligger i Holtugs socken på östra Själ-

land, strax söder om Koge Bugt.Jorden var
"den godejord", bestående av djup medel-
sqv lermull på lera, märgel- eller kalkgrund.
Förutsättningarna var alltså de bästa med
bland de högst boniterade markerna i hela
landet som utgångspunkt.!5

Författaren konstaterar att den komPlice-
rade process som lantbruket genomgick i
många avseenden var generell för många
länder, vilket också inledningsvis betonades.
De utsattes för nya teknologiska och ekono-
miska villkor, de nya naturvetenskapliga
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landvinningarna, industrialiseringens inver-
kan, förändringar i handels- och transport-
förhållanden, befolkningstillväxt och efter
hand stigande välstånd. Han menar dock att
den danska utvecklingen fick en alldeles
klar sårprågel, i synnerhet genom ett oåter-
kalleligt beroende av export på vårldsmark-
naden och dårmed dess villkor ifråga om
både inköp och avsättning. Som sårskilda
1örutsättningar för det danska jordbruket
må också noteras den tidigt genomförda
goda utskiftningen avjorden med som följd
relativt stora gårdar/enheter, att bönderna
hade lyckats bli självågande eller fått "arve-
faste", d.vs. ärftligt arrende, samt den höga
allmånna upplysningsnivån bland bönd-
erna.

Det särpräglade i den danska utveckling-
en kommer till uttryck på flera särt. Det har
också skildrats i det föregående. Men det
mest påtagliga beviset är, menar författaren,
den starka produktions- och produktivitets-
utvecklingen mellan 1880 och 1914. Med
nästan oföråndrad arbetsstyrka mer än för-
dubblades lantbruksproduktionen på de
drygt 30 åren. Detta vat enligt författaren,
utan motstycke i andra ländervid denna tid,

Från denna beskrivning av förändringen
ur makroperspektiv skiftar han så om till och
beskriver den på mikroplan, d.v.s. från den
angivna gårdens utgångspunkrer. Utveck-
lingen varju betingad av och summan av alla
föråndringarna på de enskilda gårdarna och
i deras innehavares/brukares kunskaper,
attityder och handlande. Det gällde produk-
tionens och avsätr ningens sammansättning,
arbetsformer, omkostnadsstrukturen och/
eller tillåmpad teknik samt kunskap och
kapital, vilka rar grunden för driftsledning-
en. Därtill kom också den enskilda gårdens
och hushållets sj åh.'försörj ningsgrad.

Till dessa faktorer, som gållde det enskil-
da jordbruksföretaget, lägger han så de
förändringar som ågde rum runt om detta
och som hade karaktären av ett nåt av "fal-
les" eller gemensamma aktiviteter. De gällde
inköp, förarbete, husdjursavel, kontroll,
jordbruksfacklig vägledning. fi nansiering
och avsättning. Aven här finner man, menar
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författaren, en markant dansk särpnigel - ett
omfattande lokalt självstyre vilande på för-
eningsprincipen. Inget av detta r i något av-
seende centmlt dirigerat utan byggde helt på
böndernas egna initiativ och handlingar.

Dagböckerna, som år skrivna av arve-
fastebonden H. C. Sörensen, (förkortas
HCS i det följande) omfattar ca 6 000 sidor
i litet format plus räkenskapsmaterial och
kassaböcker. Genom noteringarna kan man
med god säkerhet fastställa tidpunkten för
föråndringar i produktionen, markförbätt-
ringar, nybyggnader, anskaffandet av nya
maskiner och redskap,"i det hela indf;rekm af
n1 tehnologi". lmpu.lserna till föråndringarna
kan skönjas liksom verkningarna på produk-
tion, ekonomi och sparande.e6

Tillsammans med en granne höll sig HCS
under 1870-talet med de.jordbruksfackliga
veckobladen "Landmandsbladet" och senare
"Landbovennen". HCS var med från början
vid upprättandet av andelsmejeriet i Holtug
vilket skedde 1884; som kassör i mejeristyrel-
sen fick han ansvaret för byggandet av meje-
riet, Det var det första andelsmejeriet på
Sjålland och engagemanget hindrades på
intet sätt av att HCS liksom de flesta på orten
röstade konservarivr. Inrätrander av mejeriet
gav ett så kraftigt utslag i utfall och ekonomi
på mjölkproduktionen att författaren talar
om ett nivå- och temposkifte. Tre år efter
mejeriets srarr var inräkren från mejerier
tredubblad, trots ett kraftigr prisfalt på fler-
talet produkter. HCS ökade kraftigt antalet
mjölkkor och dessutom svinhållet för att
nyttiggöra skummjölken. Efter erforderliga
korrigeringar för prisförskjutningar m.m.
kunde utfallet beråknas ligga 35-40 procent
högre; tas hänsyn till krafdodertillskottet var
ökningen 20-25 procent, uppnått på endast
3-4 år. På samma sån återspeglades en lft-
ning i svinproduktionen efter HCS' anslut-
ning till andelslakteriet 1895.

Ur dagböckerna och råkenskaperna kan
utlåsas når och i vilka sammanhang bruka-
ren, HCS själv, fått del av nya kunskaper,
försökt med nyheterna i liten skala och, om
utfallet varit gynnsamt, utvidgat. Direkt
framgår hur HCS och hans familj deltagit i



folkliga och fackbetonade föredrag, djur-
utstållningat politiska möten o.s.v. Härtill
kommer "de många möten och uppgifter,
som gäller HCS' uppdrag över tiden i sock-
enråd, brugsförening, landboförening och
avelsföreningar".e7

HCS var som framgår aktiv i flera sam-
manhang. Det lörsta uppdraget som revisor
i traktens brugsförening innehade han i 30
år. I det kommunala sammanhanget var
HCS engagerad bl.a. i skolstyrelsen och se-

nare fattigvården. Han deltog vid bildandet
av uaktens ljur- och hästavelsföreningar och
fungerade som revisor också i den lokala
landboföreningen. Redan 1876 omtalas att
HCS deltog i ett möte med den då nystiftade
landboföreningen och åhörde föredrag om
bättre utfodring av mjölkkorna. På den ma-
skintekniska sidan lar förbättringarna också
påfallande främst från omkring 1890. 1892
hade man t.ex. bildat en andelsförening för
ett ångtröskverk, som hade bättre kapacitet
än gårdens egna lilla tröskverk.

Dagböckerna och författarens analys av
dem och de tillgängliga råkenskaperna ger
en utomordentligt god och talande bild av
hur förändringarna gick till på en enskild
gård. Författaren ställer sjålv frågan hur
representativ denne bonde kunde anses

vara, Han drar slutsatsen att HCS var unik
ifråga om att kunna skriva ner förloppet så

noggrant och konsekvent under så lång tid-
Dessutom hade han sannolikt bättre sinne
än många andra för den ekonomiska och
handelsmässiga sidan avjordbr-uket. I övrigt
menar han att HCStar "tlpishfor den ret store

grupp af lngre land,mend, - generationen f^dt
1815-60 - sotn aar de egentlige b@rere af d.et nle
I an dbra g o g forenin gs d. onn e k en ".eB

Författaren avslutar sin analys och sam-
manfattningen rned frågan: "Hur skaffade
man sig den nödvåndige jordbruksfackliga
kunskapen?" Av framställningen har egent-
ligen redan framgått hur HCS och hans
danska l,rkesbröder skaffade sig de nödvån-
diga kunskaperna. Det har dock sitt intresse
att referera författarens svar som han anser
att daBböckerna ger en levande bild av Det
skedde på mångfaldiga sått, i form av fack-

tidskrifter, föredrag och de lokala tidningar-
na. Men dessutom sökte de yngre lant-
brukarna i ökad utstråckning råd och direkt
praktisk hjälp hos varandra, när något nytt
skulle införas. Därvid började man så smått
med egna försök, t.ex. med en ny kornsort,
och gjorde sina egna iakttagelser och mät-
ningar. Icke minst fungerade de uppblomst-
rande lokala föreningarna - inte €ndast
landboföreningen utan också mejeriet och
de olika avelsföreningarna - som verksam-
ma kanaler för spridning av de nya fackmås-
siga kunskaper, som i ökande utsträckning
stålldes till förfogande genom de fram-
våxande forsknings- och försöksverksam-
heterna.99

Summering
Sammanfattningsvis innebar den danska
utvecklingen från 1850- och 60-talen fram
mor sekelskilrer 1900 art bönder na organi-
serade sig på allt fler områden. De tog ock-
så del av och blev ledande inom samhållets
id6mässiga omvandling och politiska utveck-
ling, den genomgripande agrara revolutio-
nen och den samarbesmåssiga nyordningen
når det gållde lantbrukets anskaffnings-
och avsåttningsproblematik. Omvandlingen
omfattade alla områden av det personliga,
samhålleliga och ekonomiska livet och inne-
bar frigörelse och samarbetsprojekt på bön-
dernas eget initiatil fnm-bottom up, enligt den
grundläggande sjålvhjälpsmodellen. Arbetet
- egentligen det stora omdanande projektet
för hela det danska landbosamfundet - kan
låckas in genom fö!ande hurudpunkter, som
alla samspelade med varandra:
. Obligatorisk skola redan 1814
. Ideologisk förvandling genom privata

friskolor, folkhögskolor och friförsam-
lingar

o Politisk nyorientering genorn de frisinna-
de (venstre) grupperingarna lokalt, re-
gionalt och centralt

o Finansiell kraft skapades genom real-
kredi t fören i ngar. lörsäkringsföreni n gar
och sparkassor
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Egna distributionsmåssiga organ genom
kooperativa brugsföreningar och sam-
köpsföreningar
Egna produktions och marknaömåssiga
instrument genom kooperativa andels-
mejerier, slakterier m.fl , f öreningsf,ormer.
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