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I-ANTBRUKARNAS ORGANISAUONER
Agrart och kooperativt 1830-1930

f,antbrrrkarnas organisationer är idag många och vittförgrenade, men med en till
stora delar outforskad historia. Olof Branfu.stentänge r ned i den tid då landetsjord-
brxkare slutade med att endast producera rår'aror utan ären, genom sinaöreningar
och organisationer, blev delågare i de företag som 1örädlade produktema. Det rar
den tid då boskapen fick stamböcker och utsädet blev kontrollerat, och då smör och
ost blev kvalitetsstimplade handelslaror. Allt detta kom att bli ett led i det betvdelse-

fulla och omfattande moderrriseringsprojekt som hela samhållet då genomgrck.
Olof Brandesten beskriver hur tidens tankestr'ömmar formade den andelsid6 som

låg bakom hela rörelsens utleckling och som spred sig till de mest skilda områden.
Med energisk målmedvetenhet kom det med tiden att skapas ettvåldigt nät\erk av

föreningar och associationer inom ploduktion, försåljning och inkÖp.
Hår portnitteras föregångsmännen. Deras idder och drivkrafter till attvilja skapa

denna samverkan mellan bönderfår år'en sin bellsning- i bölan skedde detta med
enkla medel och obetydliga resurser

Boken innehåller uppgifter om alla delar al den lantbmkskooperativa rörelsens
uweckling. Den är därned intressant för rar oclt en som är engagend i sin del av

denna rörelse och för alla som vill försrå detmodema svenskajordbmkets uneckling.

För1ättaren, agron om OloJ Brandestat, har hela sitt r,.rkesverkamma liv arbetat inont
lantbmkskooperationen. Där har han på nåra håll följt un'ecklingen och krrnnat

råssa sin penna då han skririt låroböcker, remisser och unecklat studieverksamheten.
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som en lågmåld, eftersinnande underström.
Det tydligaste tecknet på detta år att historie-
ämnet i skolornas Lursplaner efier - i slorl
sett- flera decenniers frånr'aro nu åter blivit
ett kärnåmne bland andra.

Brandestens stora kartläggning av lant-
brukarnas föreningshistoria gör den svenska
modellen begriplig med orga n isar ione rna
som verkar på sina olika nivåer - från det
lokala, över det regionala till det nationella.
Föreningshistorien speglar åven det svenska
"modernitetsprojektet" dår man låmnat det
gamla sjålvhushållet bakom sig och sökt sig
ut till en marknad för sina varor. Lantbruk-
arna blir då inte långre endast producenter,
utan blir då även aktörer på en marknad
med allt mer förädlade produkter. Ungefär
samtidigt slår även en ny syn på de veten-
skapliga rönen igenom - detta synsätt kom-
mer med tiden, både direkt och indirekt, att
påverka arbetet, både ute på åkrarna och
inne i ladugårdarna. Böndernas produkter
blir vid tiden kring förra sekelskiftet föremål
för granskning och kontroller, så t.ex. får
djuren då stamböcker och deras produkter,
såsom smör och ost, blir kvatit6tsståmplade
handelsvaror som kan exporteras.

Det visade sig vara ett mycket digert och
skiftande material som Olof Brandesten
behövde trånga in i för att skildra rörelsens
historia - det var allt från gamla tidskrifts-
artiklar, jubileumsskrifter, årsberättelser och
annat svårtillgängligt material som fordrade
tålamod att bearbeta. Hårvid kom det dock
fram en hel del tidigare okånd koopera-
tionshistoria och han kunde därmed visa att
dess rötter trånger långre ned och ännu
längre tillbaka i tiden ån någon tidigare
kunnat ana.

Den gröna näringens arkiv
Men det har också förekommit att en del
kooperationshistoria har försr'unnit för all-
tid. Troligen av obetänksamhet skedde det
som allra minst får hända; det berättas från
en av de äldsu specialorganisationerna inom
lantbruksområdet, att två hela lastpallar
arkiv- och osorterat material körts direkt till

l0

soptippen i samband med en nyordning
inom organisationen. Det är sådant som
orsakar "svarta hål" i arkiven - och i historie-
skrivningen!

Det är dårför glädjande att kunna kon-
statera att ett "gröna nåringens arkiv" nu
håller på att våxa fram hos Stockholms Före-
tagsminnen. Förutom LRF med dess före-
gångare ryms i depositionen källmaterial
från 100-tals mejerier. Jantbru kskooperatio-
nens förlags- och propagandaverksamhet
samt tidningen Lands historiska bildarkiv
och ett omfattande filmarkiv från SoLfilm.
I Stockholms Företagsminnen finns sedan
tidigare representerade företag r'ars produk-
ter har beröring med lantbrulsnäringen.
Hår finns banker och försäkringsbolag som
Föreningssparbanken, Landshypotek och
Agria. Till detta kommer att Skogs- och
Lantarbetsgivareförbundet mycket välbe-
varade arkiv med hundraåriga rötter också
nyligen deponerats och förtecknats och nu
står tillgångligt för forskning. Det pågår för-
handlingar mellan Hushållningssällskapens
Förbu nd och Stockholms Företagsminnen
och av allt att döma så kommer åven förbun-
dets arkiv t ill Storkholms Företagsminnen.
Allt detta är glädjande, men det finns alleå
fortfarande mycket att göra, dels för att be-
vara källmaterialet, dels för att berätta histo-
rien.

I Riksarkivets årsbok 2002 "Vardagsslit
och företagsvinst" återges arbetet med att
rådda näringslivens dokument för eftervårl-
den. I förordet konstateras att den som inte
själv bevarar sina historiska dokument för
framtiden, den får heller ingen historia ned-
tecknad - utom möjligen av motparten. De
branscher, regioner och områden,/ämnen
som lämnat efter sig båttre bevarade arkiv
tillhör också dem som blivit föremål för
forskning. Det år ingen djårv slutsats, säger
f.d. riksarkivarie Erik Norberg som står för
förordet, att forskningen söker sig dit där
det finns väl bevarat källmaterial.

Ett exempel på detta är kapidet i denna
bok som behandlar den danska bonde-
kooperationens historia. Det år inte utan
avrrnd vi kan betrakta dem då de har hela



andelsrörelsens historia dokumenterad från
grunden och därtill ett stort verk om Land-

boföreningarna - allt framtaget med hjålp
av professionella forskare. När får vi i
Sverige SAL 'SL och Rl-F-organ isationerna
dokumenterade på motsvarande sätt?

För att travestera den tidigare citerade
artikelförfattaren: Det vore inte bra om vi
inom svenska lantbrukets organisationer
ytterligare skulle missa möjligheterna att
skapa förutsåttningar för att våra rörelser
beaktas och behandlas i vederbörlig ustråck-
ning i landets samhälls- och ekonomihisto-
riska uweckling. Jag vill därför vidarebeford-
ra uppmaningen i den angivna årsboken:
"Be randet av historien är företagsledning-
arnas uppgift."

Detta arbete år särskilt viktigt idag når
fusions- och integrationsutvecklingen kry-
per alltmer ut över gränserna. Dessa två fak-

torer: en ganska svag forskningssituation
och en ytterst ojåmn arkivkultut som be-

tonats även av författaren till föreliggande
bok. gör det siirskilt angelägel att man inom
lantbrukets föreningsrörelse måste ta frågor-
na på allvar. Arkiven måste räddas, systema-

tiseras och göras å&omliga för forskningen,
eljest kommer vår samhällssektors historia -
enligt katastrofscenariot - att forbli oskdven
och därmed obefintlig! Om en forskare skul-

Ie vilja ta del av källmaterialet från organisa-

tioner såsom Swedish Meats, Arla Foods,
Svensk Mjölk eller Lantmännen, kommer
denne att finna att det är förenat med stora
svårigheter att få tag i arkivalierna. Lant-
brukskooperationen måste alltså nu ta sitt
ansvar för sin historia. Det fordras både
initiativ, kontakter med professionella arkiv-
arier och, inte minst. ekonomiska satsning-

ar, både för iordningstälande av arkiven och
för att fråmja forskningen.

Sjähfallet händer det också positira saker

även för vår del. Dels har det stora verket
"Det svenska jordbrukets historia" om de

agrara näringarna och dess utveckling sedan

femtusen år, med professorn i agrarhistoria

Janken Myrdal som redaktör och delförfat-
tare, fullbordats. Dels kommer nu några
böcker om lantbrukskooperationens histo-

ria, alla utgivna av Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien. Den första utkom 2004
och var en antologi med titeln 'Jordbrukar-
nas kooperativa föreningar och intresseor-
ganisationer i ett historiskt perspektiv", med
historikern FD Reine Ryd6n som redaktör.
Det år för ör.rigt han som doktorerade 1998

med den första avhandlingen om lantbruks-
kooperationens historia på flera decennier
"Att åka snålskjuts år icke hederligt. De
svenskajordbmkarnas organisationsprocess
1880-1947". Den andra boken år den nu
föreliggande, som på ett förljånstfullt sätt
llfter fram och beskriver alla de specialför-
eningar som tillsammans utgör den nu-
varande lantbrukskooperatir,a rörelsens röt-
ter. Vidare förbereds också en bok om LRF:s

arkiv med Reine Ryd6n som författare.

En bok som kan läsas på flera
Sätt
För att bilden av lantbrukskooperationens
framväxt ska bli så fullständig som möjligt,
har Olof Brandesten åven försökt spegla
statsmakernas varierande intressen för ko-
operationen över tid. Han portråtterar ock-
så flera av de riLtiga föregångsmän nen.
deras id6er, drivkrafter och arbete med att
försöka tillskapa någon form av samverkan -
fiån bö{an med enkla medel och obetydliga
resurser.

Den föreliggande boken kommer genom
sina rikliga faktamaterial, såkerligen att kun-
na fungera på flera sätt; dels som uppslags-

bok för personer intresserade av speciella
områden av föreningsrörelsens historia, dels

som underlag för förberedelser för fortsatt
forskning på olika nivåer, både av professio-
nella forskare och av lekmannaforskare. Till
slut, och inte minst, kan boken läsas från
pårm till pärrn av dem som har ett gediget
intresse för lantbrukskooperationens tidiga
historia eftersom den är qmnerligen välskri-
ven, intressant, utförlig och kunskapsrik.
Det är värdefullt med en historik som är
skriven av en agronom som ägnat sitt yrkes-

verksamma liv åt lan t bru kskooperat ionen
och som under decennier vässat sin penna
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genom sitt arbete med lantbrukskooperatio- agrarpolitiska rörelsens rötter och utveck-
nens studieverksamhet, remissarbete m.m. ling- även den ska det bli av största intesse

Brandesten harunder tiden utvecklats till att få ta del av!
en skicklig lekmannahistoriker med stor in-
sikt i rörelsens id6er och historiska uFeck- I horsten Andersson

ling. Han har blivit handledd av en forskare, Akad.eniens preses 2000-03
Ronny Pettersson, filosofie doktor i ekono- Ordfirande i Hushållningssällshapens
misk historia vid Stockholms universitet som fiirbund, 1997-
åven han sysslat med lantbrukskooperatio- Ordfirande i Fiireni.ngen Kooperatiaa
nens historia.Jag föreståller mig att mötena stud,ierl996-98
mellan Brandesten och Pettersson måste ha Ord.fhanfu i KRAV 199U2001
givit upphov till mångå och intressanta dis- Landshöad,ing Gotland,s liin 1992-98
kussioner! Sjiilv giir Olof Brandesten vidare Verhstiillandp d,i.rektiir i Lantbruk&lnas
i sin forskning - nu med en bok om den Ri.hsfotrburul 1977-90
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Författarens örord

Några episoder och små indikationer från
mitt tidigare liv kan möjligen bidra till en
förklaring av attjag på gamla dar blivit "för-
eningshistoriker". Under mina tonår och
upp till drygt 20, som samtidigtvar desamma
som arbetsåren i min farsjordbruk, kämpa-
dejag med en Hermodskurs. Det var ofta
jobbigt på egen hand men ett ämne var
favoritämne: den gamla antika egyptiska,
grekiska och romerska historien. Det kunde
i spiinning nåstan måta sig medJules Vernes
böcker! Ett par andra erfarenheter gjorde
jag under mina första studieår vid Ultuna: I
avsaknad av varje agrarhistoriskt inslag i
1950-talets agronomutbildning låstejag vid
sidan av kurslitteraturen "Bonden i svensk
historia" i tre delar. Närjag besökte bransch-
organisationerna m.fl. för att få underlag för
seminarieuppsatser slogsjag av att det inte
fanns något historiskt material, bara aktuellt
informationsmaterial och någon elementär
studiebok. En tredje och mer avgörande epi-
sod ågde rum på RLF 1960: Nårjag fick an-

svaret för utbildningen av förtroendevalda i
RLF och ville skola in mig ordentligt i den
historiska bakgrunden för att ha en förs r-
lig grund förjobbet, fanns det knaPPt något
material tillgängligt. Det var endast den tun-
na historiken över RLF:s första tio år och
jubileumsböckema över SL:s och branscher-
nas inledande skeden som var tillgängliga.
Någon grundlåggande och översiktlig his-
torierersion höll sig inte lantbrukets organi-
sationer med.

Alltsedan dessa erfarenheter har det fun-
nits kvar en irritation över att historien bak-
om eller före Lantbrukssållskapet 1917, RLF

1928-29 och Berglund i Gimmene 1910 ald-
rig varit närmare dokumenterad. Är det ett
sg'cke historia vi inte vill veta något om? Och
sambanden mellan organisationerna, hur
såg de ut? Likaså när det gäller förenings-
rörelsen och lan tbruksorgan isation e rna i
stort- hur förhåller det sig med dem? Vi har
i dag ingen sammanhållen historiebild av

hur de tidigaste lantbrukskooperativa fören-
ingarna utvecklades i Sverige. Tiden från
1930 och framåt är tiimligen väl kånd och år
vål det enda som existerat i det "kollektiva
föreningsmedvetandet" men hur förhåller
det sig med den tidigare utvecklingsperio-
den? Det är oundvikligt att göra enjämförel-
se med Danmark där andelsrörelsen och
dess framvåxt år beskriven i många olika
sammanhang allrifrån andelsmejeriernas
lokala utveckling under 188Gtalet och ånnu
tidigare. Det mårkligaste är att det under de
många år som gått inte tillkommit någon-
ting av detjag nåmnt trots det uppenbara
behovet.

Nu harjag då i dryga tiotalet år arbetat
och försökt tränga in något i det förgångna
och naturligtvis blivit något klokare under
tiden. Mina historiska organisations- och
kooperationskunskaper, som befunnit sig
på ett tåmligen ytligt och bristfålligt plan,
har undergått en vålgörande fördjupning.
Framför allt har insikten om föreningamas
grunder och rötter blivit en annan. Likaså
övertygelsen att är det något som behöver
dokumenteras så måste det vara organisa-
tionsrötterna. Ingen rörelse som vill över-
leva dagens samhälle med dess omvandling
och med något av inre styrka och hållbar
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identitet inför framtiden kan vara utan sina
rötter. En annan sak har stått alltmer klar:
Att detta arbete och dessa kunskaper inte är
något man "plockar ur fickan" på en kaffe-
kvart; det år vål med viss överdrift den tid
som flera tidigare historieskrivare haft till
förfogande för jubileumsberåttelserna.

Men så till det aktuella! Ungefär halwågs
i inlåsningen av åmnet och litteraturen bör-
jade Kungl. Skogs- och Lantbruksakademi-
ens chefsbibliotekarie Lars Ljunggren lpsna
så smått till mina funderingar om en över-
siktlig historisk framställning i två delar: En
mcd inriktning på de lan tbrukskoopera tir.a
föreningarna och en annan med facklig/
agrarpolitisk inriktning. Och när planerna
så småningom konkretiserades i form av
att Skogs- och Lantbruksakademien kunde
trycka och utge arbetet var vägen utstakad.

Jag är utomordentligt tillfredsstålld och
tacksam att ha fått det stöd från KSI-A:S sida
som denna möjlighet innebär. Samtidigt
innebar givetvis detta större krav både reellt
och formellt, eftersom arbetet skulle infogas
i det större och mer kråvande sammanhang
som KSI-A:S skriftutgivning innebär. Mot
den bakgrunden år det möjligt att resultatet
inre fullt ur uppvisar den skärpa, stringens
och balans som jag själv gärna skulle ha
önskat. I bästa fall våga.rjag hoppas att fram-
stållningen år i någon mening "populär-
vetenskaplig" och dåirmed anvåndbar i olika
sammanhang dår en översiktlig framställ-
ning kan frlla ett behov. Dessutom har min
tidigare irritation avlösts av en viss tillfred-
ställelse med att arbetet i någon mån bidra-
git till att fylla ut tomheten och kunskaps-
luckorna.

Under resans gång harjag dessutom gjort
en väsentlig upptäckt. Det har visat sig att
inkörsporten till insikter om den tidiga lant-
brukskooperativa uwecklingen i Sverige till
stor del finns i det material som Skogs- och
Lantbnrksakademiens bibliotek förvarar.
KSLA:s bibliotek och samlingar - framför
allt hushållningssällskapens tryck och hand-
lingar samt jubileumsböcker och tidskrifter
- har därmed kommit att utgöra den fasta
punkten i hela arbetet. Ett problem har
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givetvis varit att det omfattar så förtvivlåt
många hyllmeter! Naturligtvis kommer Olof
Kåhrströms bok om sållskapen och deras
historiker m.m. att underlätta för dem som
vill for-ska vidare. I viss mån har.jag också fått
komplettera detta material med sådant som
bara finns tillgängligt i Kungliga biblioteket,
Stockholms stadsbibliotek eller i något fall
Arbetarrörelsens arkiv. Och det år inför fram-
tiden utomordendigt glädjande att LRF:S
arkir.,fråga är på våg att lösas och att arkivet
kommer att öppnas för forskningen på ett
helt annat sätt ån hittills, dels genom över-
föringen till Föreningen Stockholms Före-
tagsminnen och dels genom planerna på en
bok som "arkivöppnare" i samarbete med
KSI-4.

Når mirr egct arbere nu bö{ar närma sig
sin fullbordan vill jag allra först uttala ett
tack till dåvarande direktör Torsten Anders-
son på LRF - sedermera preses i KSLA åren
2000-2003 - som ursprungligen gav mig
möjlighet till forskning och skrivarbete de
sista åren före pensionen. Under hela den-
na långa tid harjag haft känslan av ett ore-
serverat stöd från hans sida, som naturligtvis
bidragit till atrjag gång på gång tagit mig ur
de dalar av misströstan, som jag upplevt
under det till slnes oåndliga stretandet med
det omfattande och till synes oöverskådliga
material som srått till lörfogande [ör att vin-
na större klarhet.

Ett varmt tack går vidare till Lars Ljung-
gren och hans medarbetare i KSI-A:s biblio-
rek, som under så lång tid på alla sätt varit
mig behjiilpliga i arbetet. Ett annat stort tack
går till fil dr Ronny Pettersson, ekonomihisto
riker och universitetslektor vid Stockholms
universitet, som trots stor arbetsbörda tagit
på sig uppgiften att låsa och med aldrig svik-
tande tålamod ge synpunkter på rnina från
början ganska vildl.uxna manus. Hans bi-
drag i arbetet med att befria texten från
överflödig och tlngande materia har utgjort
ett viktigt bidrag i lotsandet fram mot ett
användbart resultat. Dessutom har de nu
nåmnda på ettverksamt sått bidragit till min
egen förkovran och våxt i sjålva arbetet.Jag
var förvisso en hoppfull amatör närjag bör-



jade men en fordöpande dialog har bidragit
till ökade insikter och mognad i sjiiha arbe-
tet- En annan sak: För de sak-, råkne- och
skridel som krarstår liksom för de eventuel-
la missbedömningar som vidlåder framställ-
ningen tarjag naturligwis själv hela ansvaret.

F,ff senkommet tack också till mina danska

vårdar och informatörer, vilka vid mitt stu-
diebesök på sedvanligt danskt sått stållde
upp med översvallande gåstfrihet och bered-
villighet till alla former av information om
den danska andelsrörelsen.

Ett tack också till de bidragsgivare inom
LRF och KS[,A som har haftvånligheten att
anslå medel till tryckningen av arbetet Stif-
telsen Erik Jonssons fond för lantbruks-
kooperativ forskning, Stiftelsen Arne och
Margot Berglunds fond för forskning och
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

samordnade fonder. Ett tack går dessutom
till mina gamla kollegor från LRF redaktör
Valter Ersson och agronom Olof Nilsson
som på olika stadier läst mina manus och
givit synpunkter dårpå; samma sak gäller
agr.dr Arne Roos som läst avsnittet om pro-
duktionsföreningarna. Dessutom har jag
anledning att utöka skaran av dem som jag
är skyldig ett tack till agronom Sven Söder-
berg, Uppsala, för hans insats att konektur-
läsa manuset. Och inte minst går tacket till
min hustru Eleonora för det tålamod hon
visat inför mitt ståndiga åkande till Akade-
miens eller andra bibliotek och det eviga
häckandetvid datorn. Naturligwis finns det
andra och mer sdllskäpliga sått att tillbringa
sin pensionårstid på!

Olof Brandestm
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