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Företal -
Den agrara föreningsrörelsen och dess historia 

· !:~ea socialdemokratiska arbetarekommun 
_rie gjort e n framstäl lan lill m ejeribo laget 
i._ meä om au bolagel skulle sänka m jö lk
~ , er. Styrelse n fö r bolaget ans~tg sig tYi ng
. . w ti llmötesgå denna framstäl lan med 

:_u::__e pa hur opinionen s;\g 11l och med tan-
• c pa h ur fattigt och eländigt folk h ade de t.. 
,c1e1ier sänkte priset 1ned td öre litern. 
\le n det 1a.r i11te bara folke t i städerna 

- :n hade det cl~indigt. De l 1ar lika illa ställ t 
., landsbygden, både för bönde r och torpa
c. Dä rför ble1· m jiilkprissänkningen clrop

D<:'11 ,om rann öve r för bönderna i trakt.en -
ie , om le1·erei-ade m jölke n lill mejerier. 

l ,lu tel a1· :ir 1927 stä llde Västerborte ns
:,urircn en fråga lill sina hisare. Frågan löd: 
- \ ·lft ,k11l!P Du göm 0111 Du va, rlihtr1/01::i" Eu aY 
_.:;__, arna. he1nm,u1s~igaren r\rl'id \/ordström i 
.\num ark, hade svarat : ''.[ag skulle mgo11iwro 

11a r rhesbrödnjordbrulwma i P/1 far/dig ur
.- ,11irntio 11, som lw de möjlighPI all medelst sina 

_·,111 tillvarataga bö11dnn11s i11tressen s1foiilfod1-
_- 1nm p/wno111is/1/ orh socialt.'' 
'\11 gav det ena det andra, och en kall 

.ebrua ridag 1928 var det så mycket fo lk i 
,mmu nalhuset i Rackell utanför Umeå all 

-:ct 1·ar e u under att in te alla tuppade a,· på 
.:n1nd a \' syrebr ist. Huvud tala re vid möte t 
.1r mjö lkbonclell Viktor .Johansson, \'a rs 

.:a rd låg alldeles i närheten av kornmuna l
:thct i Backen . Vikt.orJohansso11 talade om 
~1jölkpriset och andra problem inom jord
. ruket med s:1clan tyngd atl det in te stanna
le 1icl detta möte. De t blev e n spä11uande 

fonsäuning lllcd rnöLen på flera häll, bla nd 
a nn at p ,'.i Så nga-Säby som skulle bli LRF:s 
kms- och konferensg:1rd på f j ringsö i .\!Lila
ren. ,·~ister om Stockholm. T ill sist hamm1cle 
man i SLOc kholm , i Läkarsällskapets vackra 
juge ndb us , idag granne med Bönde rn as 
hus, de n så ka llade Bonnroh·an på Klara 
Östra Kyrkogata 12. I I .äka rsjllskapets 1·ack
e n uLs1Hyckade lo kaler bildade de tillresLa 
bönderna ele n 16 mars 1929 Riksförbundet 
Landsbygdens Folk, RI..F. en föregängare till 
dagens LRF. Ti ll förbundets förste ordföran
de , ,a ldes Viktor på Backen . 

Temat for denna bok ~ir Jordfm rkamas 
lwo/Ji'ml i11a Jiire11 i nga r orh i ni 11'SSl'Olga ni sal ioner 
i Pli ltis/01isi<t persj)Pktiv. En sak som slår mig ~ir 
beLyclelscn a\' e nskilda personers initiati,,
kraft , engagt>mang och förmåga a u se in i 
framtiden . Viktor Johansson 1·ar e n sådan 
initiat ivrik och engage rad fö regångsman 
som var med att: skapa denna tidiga fackliga 
o rganisation fö r lantbruka rn a . H is torien 
~indrar in Le sin gång av s ig sjj h, utan djrför 
au människor agerar, enskil t ell e r tillsam
mans. Det ~ir tack 1·are enskilda mä nniskors 
insatser i samverkan med varandra s01u dcr 
uppstår organisationer av olika slag. När j ag 
ser t ill ba ka pä böndernas organisatoriska 
samverkan, slf1sjag också a1 vi l.kcn enaståen
de be tydelse de he lt ideella insa tserna haft. 
Det är nog må nga med mig som gärna sku l
le se mer a1· ideella insatser j1·e 11 i vår tid . 

De n ekonomiska föreningsrörelsen hade 
sin Yagga i Örsundsbro, som tigger mellan 



Enköping och Cppsala. Redan :1r 1850 bil
dades cl~ir Lagund a och H aguncla häraders 
\·aruanskaffni11gsbol,1g . Eftersom associa-
1ionsforn1en t'konomisk fiirening ~iun11 inte 
fanns, fick man ti llgripa en bolagslörm med 
andelar, men ingen fick iiga mer ä n lc: llltio 
andelar. lclag riiknar bådt' kuns1 1ment- och 
produce11tkooperatio11en i S\·erigc bolaget 
som sin \·agga och ,'\r 2000 firade · eu 111yck
et \·älbesökr 150-å rsjubilcum ne re \·id den 
lilla hamnen i Örsundsbro, brech-id det ma
gasin so111 bolager lät uppföra. 

l11i1iatiYragare till det som r~iknas som SYe
riges första kuo perati\· \·a,· lanclshöHli11gen i 
Lppsala, t il lika ordförande i Uppsala l~ins 
husbållnillgss~illskap och akademiens hcclers
ledarno t, Robert \·o n Kra:rner. Landshii\'Cli ng
e n hade inspire rats m· sin gode \jn Erik Gus
taf Geijcr som 11pprördes över f,migdorne n 
och ehindet i landet. I en serie föreläsningar 
år I fq4 tecknade han en mörk bild a\· det 
fram\·~ixa ncle incl11strisamh~i ller. som han an
sag g;'n11ade elen srarkare pa dt'n s\·aga1es 
bekostnad. lTan skre,· ocks,1 att "associa tions
principen är ett tidens rädclningstlledel '·. 

Geijt·r och Yon Kra:m er Yar t1·,·1 föregån g
are och de skullt' fa må nga errerföljarc när 
jordbrukarnas fören ingsrii relse tog ordent
lig fart några årtionden senan· samtidigt 
med de andra lölkrörelscrna i S,·erig-c.· .. Jag 
skal l h iir endast nämna ytterligare ett namn. 
Lmh·ig >l,11111cson (heclerskdamot av akade
mien). Han \·ar iclegiYare och o rganisatör 
n ä r S\'eriges ,\llrnänn a Lantbrukssiillskap 
reformerades 19~8 o ch :1ren cI:in.: fter. Yilket 
starkt bidrog till alt e 11 fortfarande t,imligen 
syagjordbrukskooperation ko111 att expan
d era mycker snabbt 

.Jag har hart formii11en att under en stor 
dela\· min yrkes\·erks,111111,a tid fa arbeta för 
S\·eriges bönder ochjag har lärt kiinrn1 och 
rä tt arbeta til lsam n1ans med framstac:nde 
boudelccl;irt' i gencr;it.ione11 <:'rter '\a,111{'

son .. Jag tiinkt>r bland annat på de framsyn
ta ledare som lyckacl <:'s med konststycke t a tt 
förena den rackliga och den ckono,niska 
grenen a\· föreningsrörelscn genom b ildan
d e t a\· L,111tbnrkarnas Riksförbund. LRF. å r 
1971. 

fi 

A\'t'n bakont elen här boken stå r t>nskilda 
hinnors och 111 ~ins c11gagc111ang. Det arbeLe 
so111 forskare och and ra h isro,·iskt iutressera
de gör ko111Jner till nyna och gl i"ic\je för alla 
oss som ,·er atl \·i har mvcket att lära a ,· \·år 
ltisLOria. Fo rskningsarbetet ii r ofta tämligen 
ensamt och f.\r inte alltid det erkäunande 
och elen 11ppmärksamhet der för0iina r. Dä r
för ii r det en a ngeljgen uppgift för akade
m ien art ge spridning å t detta ro rsknings
arbete. Akademie n bidra r ocks.'t på ert 
mycket aktin säu till att skapa miitesplatser 
för dra fo rskare. for akadcmi t't ts leda111öt.e r 
och m anga andra intresst'rade. Forskare på 
olika nider oclt fr,1n olika discipli n e r he
hii\·e r få mötas för iimsesidig stimulans och 
för att inspireras till gemensa1111na projekr 
<far olika kompetenser sa,m·erkar, något som 
akacle miell p,1 olika s~itt n1<·<.h-erkar ti ll. 

Akademien clriYcr en ornfattandt' \·erksam
het med historiska pn~t'kt och publicering. 
Detta kan med l;ilthet konstate ras om man 
s11 1dcrar 11tgin1ingcn a\· böcker och skrift.er i 
elen lörteckni11g srn11 finns i slutet aY denna 
bok' Fiirfattarc till d essa iir a ll tifran profes
sionella hisLOriker till personer med slor 
kompt'tens inolll t.ex. e n sekt01· m· de areella 
niiriugarna och sou1 skri\'Cr dess histori,1. 

Boken \·isar t~·dlig t anjordbrukarnas för
e11ingsriirelsc liar e 11 betydelsehdl historia 
att b\·gga Yiclare p,t Båcl t' idag och i de t 
rra111ticla tlt\·ecklingsarbete t är historisk kun
skap och förankring a,· aYgörande betwlelse. 
De kooperati,·a före11ingarna i lant b rukets 
o liL1 bransche r är idag stora konce r11c r, 
me ll a lla har de sill ursprung i en lokal 
bo11clesam1·t'rkan . Det fin11s allrs[1 ino 111 för
cningsriirclsen en I.111g tradition a\· gemen
samt jgandc och 1ueclleJJ1si n llnancle. För att 
kunna fortsäna spela en \·iktig roll, inre bara 
rör ,1tl. ,rnirknaclsföra lantbrukets procl11krer 
utan iin:n i sa111hällsdeba ttcn. iir denna h is
torisk, förankrade ide n titet en unik tillgang . 

De S\'t'11ska lantbnrkarna och deras lören
ings;igcla företag h,tr de senaste ;1rtiondena 
upple\T en rilltaga11 cle koll kurre ns p:1 den 
europeiska och internationella 111arknadc n. 
Detta ;1r en u tveckl ing som kommer a tt fi >rt

s;it ta. Ä1·a samarbetsform e r ön-r nations-
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--: -er man läu den hism riska forskningens 
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r ,:e~sion e lla hisr.oriker och studenter, som 

:1 , o tn utförs av lekmannafo rskare med 
_:u e rf"arenheter inifrå n fören in gsrörel

-e:.. Denna bok utgör t'tr. sy1111crlig-c11 , ·ärdc
:i· b idrag till bcskrirningen av och förstå
-en fö r lambrukskooperationens historia. 

=":1 iir e n sorts manifestation a,· ,·ad \'i i 
, ..-rige bt11 visa upp a,· fo rskning som be

.ndla r lantbrukskoopcrationens historia . 
_ · har b li, it e n gedigen bok på flera huud

-·clo r. med ell tjugotal bidrag aY s,·enska 
.. nordiska författare . Alla som ~ir inrresse
.e a,· lanrbrukskooperationen kommer 

~:-1ör ,ttt kunna hina o lika artiklar som kan 
.:..-.1- med sto r be hå lln ing! 

',o m ,·isas a1· det breda utbudet a,· artiklar 
,ken berörjordbrukarnas fören ings\'äsen 

..• ,n~a delar a,· sarnhällsl i,·et. T i imförelse 
ed m,'\ nga andra l~inde r är cmellenid den 

- c-n,ka h istorieskrivningen inom d etta o m
. le b ng1 ifrån fullst;indig . De11 sorn är en

_-., -!eracl i den s,·e nska fört"n ingsriirclsen kan 
. i lii•m i11 ge11 av exemp e lvis E r ik l le lm er 

Pc-clersens artikel om den danska lan tbru ks
ipe rationens h istoria och histor ieskri,·-

.nS!; clrc1bbas av e n lätt an1nd~juka. Att den 
.. ,11,b litteraturen är så rikl ig lwror s~ikcr
.::en p,t au hiinden1a i Danmark under lång 
I haft e n man ligt. stark st~illning i sarnh;il-

.ct. ""·;il e konomiskt som pol itiskt. I s,·e nska 
.:-tor iebiicker hamnarjordbrukel däremot 
ila i skuggan a\' den unde r I 0OO-t:ale t allt-

::c-r clorninerancle inclusuin. iVfan h'\r inte 
.,el ler glömma art hiinderna under större 
:elen m· förra seklet utgjord e en stor and e l 
,, befolkningen. Id ag har de miuskat i ,inta! 
:11c 11 de innehar fortE-irancle en ckono111isk 
·,,ckt'lro ll , i11 te rninst genom sin förenings
.. ,-I re lse. 

T\Y;irr h ar forskningen om la11 tbru ksko-
1pcra tio11cns historia i S,·erige - både dcu 

professione lla och den som utfö rts a v lek
mån - ,·a rir rnnnsåcld d e senaste decennie r
!la. De n senaste a kad emiska a\"handli ngen 
som har fo kus p å ä mn esområ d e t ;ir Rei11c 
Rydens som n u h a r varit d e nna anwlogis 
redaktör och artikelför fattare. H an d ispute
racle 1998 Yi d histo riska institurione n i Göte
borg med rmhandlingen ''Att åka s11c'i!skj11ts lir 
itkP hPdPl"lip;t ". Dr S11P11slwjordbrulwmas 01goni
salio11sjJ1"0tess 1880- 1 !N7. Ar~()()?, utgav han 
J\lnlvinde11s tid. Ekologiska lu 11 Lbrukarna oth 
jo1dbrnksfJo/ililie11 1985- 2000. Re iue ~ir nume
ra ,·erksarn Yid historiska institut io n e n vid 
Lppsala t1ni\'(crsire t o ch hans nuvarand e 
projekt, Bö1u/ema, 111orlmodr,11 orh miljön: 1\ro 
/örntsät111 i11gar/ör elwlogislw odlare orh s111r1-
lm1kr11r 1977-2000, a nslute r ,ä! till hans tidi
gare forskn ing om lanthrukskooperatione n. 

Den n a a nto logi ä r i s ig ett gott exelll pcl 
p ;t s,tn1ve rkan. Iden till boken kom upp och 
började d isku te ras i en arbetsgrupp under 
ledn in g a ,, p rofesso r .Janken .Vly rclal , SLU 
och led arno t av akad emie n . Gruppen. som 

består av represen tan te r frå n i'fordiska mu
seet, SLU och akadcmieu, har under eu tio
tal år o rga niserar en lå ng rad a,· agrarh isto

r iska seminarier och konferense r och utgiYit 
en n;istan lika lång rada,· biickcr p å :--Jordis
ka museets förlag. Akademien fick ans\'a ret 
for all organise1a c 11 hel d agskonfe re ns m ed 
temat lantbrukskooperatione11s h istoria . 
D e ua gjordes oc h den gcnolllfonles hösten 
2000 i sam arb ete m e d LRF och f ö re n in gen 
Kooperati, a studier. Föredragen ha r därefter 
,id,11eu tvecklats och byggt.s u L uch fl e ra a rtik
lar ha r tillkornrn ir. Proje ktet har fmansierats 
a,, l.RF, med närstående stiftelser, aY akadc-
111 icn och a\" ett flertal övriga fonder och stil~ 
tel ser. 

Akademie n har ä , e n cl r iYit, och driYe r 
f"ortfara11dc. fl e ra h istoriska pn~ekt som p i\ 
o lika sätt beh a nd lar_jorclhruka rcs s,1111,·er
kan . De h ar sin betydelse inte minst för au 
ge personer \'erksarnma in o 1n sko gs- och 
j ordbruk i ,id me n ing möjlig h et t:il l a tt stu
dera de st1·;iy,u1cle11 som unde r n ågot sekel 
gjorts for att åstadko1nma ell gott och e ko
n o miskt såke rst~i llr l iY p;i la11dsbygcle11 . En 
bok som h f' h a ndlar _jt 1st detta uc li som 
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beräknas bli publicerad i börja u av 200:'i iir 
Lanlbrukets /rire11i11gshisloria - ogmrl oth lwo/JP
mtivl a\' Olof' Brandesten , agronom och tidi
gare ut bildn ingsans\·arig vid LRF. Re ine Ry
d e n komme r under hösten 200,1 att påbö1:ja 
e tt proje kt som beha ndlar LRF:s v~ildiga ar
ki\· som numera finns hos Föreningen Stock
holms Företagsminne11. Under senhös ten 
2004 kommer det au \'ara uppordnat , rill
gäng lig t och med e u bra arkidörreckuing. 
Der har sagts mig arr de t finns yrterligarc 
projekt med ternar lantbrukares sam\-crkan 
under planering/ a rbete pt1 akadem ien. \'i 
\·ä ntar i sp~i11ning på det som skall ko rnmal 

.l\'umera talar , ·i allt of'tare om den g röna 
sektorn. det vill säga all den ,·erksamhet som 
i e n rad o lika f'orrner base ras på anviinclning 
och fc:in·alt11ing m·jord och skog, d.\·.s. ~i\·e11 
skogsind11stri och li,·s111eclelsi11clusr. ri. T ill 
den g röna sektorn räknas 1111mera också 
ekosystemrjänster såsom biologisk n1ångfalcl 
och lufL-/ \·attenre11ing samt re kreation och 
re habi lite ring, m t' cl hälsa, es tetiska/ kultu-
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rella ,·~irden, och f'ri tidsodli ng. Denna sekror 
stå r för närmare tio procen t m· sådl syssel
sättning som B>IP i S\'e rige och har chirmed 
t'n större betyd else för samh ället än vad 
många föreställe r sig. De n kommer därför 
ii,·e n f'rarngent \·ara ett ,·iktig t f'orskningsom
råde som innefattar all t frå n bio teknik, eko
logi och d jur-/ \'äxtproduktio11 till den g röna 
sektorns historia och skogsh istoria i en ,·id , 
tYiirverenskaplig me ning med bl.a. fören
ings-, organisations- och företagshistoria. 

Tlwrsten Andersson 
Alwrlf'll1ie11s />rese:, 2000 - 2003 
Ord/öm nde i I I ushål/11i11gssiillsko/m1sförb1111d 

1997-
0,d/rirandl' i Förmi11g1'11 Koo/J f'raliva Sludin 

! 996- 1998 
Ordfiimnde i Kl-V..1' 1990-2001 
/,and:,hövding, Cotlr111ds liin 1992-1998 
\r,rkstiillu11dr' dirrk/ör i Lontbmlwrnas Riksför-

bund 1977-1 990 
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Förord 

!brukarnas f'iiren inga r har i över hundra 
· .. lit e n mvcke1 sror e konomisk och social 

,. - rl.el, e för jordbruksnäringen. Under sarn
·1d har hela lanclsbygclssam h,'i llet genom

__ .. e n genomgripande om\'aucllingspro
" O rganisatione rna har b{tde ,!\'spegla t 
. ,j;'i h·a påverkat de nna ttt:n~ckling. 
1 m indre skala inleddes de svenska bön

erna, o rganisering under 1800-talet och 
:'.,ri ng förra sekelskif-'r.et: uppstod ett stort 

_.:.11 lokala kooperativa föreningar. Ur e ko
m isk svt11'inkcl var mejeri- och inköpsför

::mgarna de mest berydelsefitlla . Fiire11iug
iÖr slakterier, i-iggdistribution, kokontroll , 
.rhällning och trösherk spelade också en 

.;,,t ig roll. Under 1930-talets ekono miska 
,:1, in leddes en omfattan de utbyggnad av 
.. n rbrukskooperationen , som på kort tid 

-:e,· i det n~irrnaste he l räckande . De koope-
_,ri ,·a fören ingarna samlades i paraplyorga
!•atio ne n Sve riges Lan tbruksförbund. Vid 

,,,mma tid fram trj dde den 11ya intresseorga
. :, <1 tio11en Riksförb undet La ndsbygdens 

: ,l k. som agiterade livligt fö r a u bönderna 
,;..u llc ansluta sig t ill koo peratioueu. De två 
':Ltn 1clorganisatione rna inledd e ett sam
.rbe te som efterhand ble\' all t tä tare. Den 1 
,urnari 197] togs steger full t u t och La m
rukarnas Riksförbund såg dagens ljus. 

_j o rd brukarnas o rganisationshistoria är eu 
:m cket stort forskningsfalt som e ndast deh·is 
.,ar bearbetats. P {1 senare år har e n rad en
, kilda forskningsinsatser gjorts, men eu sam
:.u grepp har saknats. I syfte att knyta ih op 
:nrskningen på området anordnades d en 11 
iktober 2000 ett hclclagsseminariu rn 1·id 

Kungl. Skogs- och Lan tbr uksakaclem ien. 
Sam m an komsten ya r ett sam a rrangern ang 
m ellan KSLA. Lantbru karnas Riksförbund 
och Fiireningen Kooperati\'a Studie r. Med
ve rkad e gjo rde såvii l företräda re fö r jord
brukets organ isationer som akademiska fors
kare frå n Sverige, Danmark och Norge. De 
vidareutve cklade och utbyggda presen ta
tionerna. so m gjordes ,id detta seminarium 
sa mt e tt antal nytillkomna artiklar, har där
efter samlats i denna bok. 

Fö rhoppn ingen iir att boken ska ll sti
m ulera in t resse t och ge im pulser till ny 
forskn ing. Mycket återstår alt göra, p:1 s:t1·iil 
nation ell som regional och lokal nivå. Inte 
minst kan j ämförelser med a ndra länder ,·isa 
p{1 intressanta likheter och skilln ade r. Diir
fiir in nehåller boken flera artik lar m ed e u 
sådant jämförand e p e rspe kti\'. De fl esta bi
d ragen behandlar dock de n sl'enska u tl'CCk
lingen ur e 11 l:tng rad aspe kter och ger sam
mantaget e n bild av hur m å ngfaset.rerad 
j o rdbrnka rrörelse n varit och fortfaran de ä r . 

För au illustrera bredden av den fortsatta 
forskning som rnre önskvärd följe r h ~ir ett 
axplock av tänkbara t:emau. En del a1· dem 
tangeras i den na bok, a ndra i-ir i det närm as
te helt ourJorskade. 
• Mejeriföreningarnas betydelse för små och 

storajordbrukare i olika dela r al' landet. 
• De t lo kala genomföran de t av de1 srora 

organisatio nsbygge t: p{1 1930-tale t. 
• RLF-avclelningarna som fi',rm edlare a1· 

lokala bondeopinioner. 
• Förhållande t. me llan RLF / LRF och andra 

o rganisatio ner. 
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• MotsäLtningar m ellan kooperaLivt och 
p r ivat i mejeri- och slakrerib ranschcrna. 

• Fusionsvågen inom lanLhrukskooperaLio
nen rr:111 1960-ralct och framå L - orsaker 

och följde r. 
• Lantbn1kskooperationens rnark.nadsstra-

tegie r. 
• .I orclbrukarorganisatio11ernas förl 1:t1 la ncle 

till stats111akterna i sam band med prisför

l1andlingarna. 
• !Vliljöanpass11inge n a,·jordbruksproduk

tionen. 
• .Jordb rukarorgan isaLionernas nordiska 

och internationella samarbete. 
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Forskningen kommer i Corts~ittninge n att 
underlättas be LydligL a, au LRF:s om fattande 
ark. i,· n yligen fl yttats till Fören ingen Stock
holms Föreragsm in11en. Där h~dler d e t på au 
katalogiseras och giiras til lgängligt för s{\\·äl 
,1kademiska forskare och studenter som lek
mannaforskare. På så s~itt kan förhoppn ings
,·is bi lcl<:> 11 avjorclbrukarnas före ningar och 
deras roll i samhället fördjupas betyd ligt i 

framtiden. 
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.:'..._-\PITEL 1 

ordbrukarnas föreningsväsen i Sverige 
- en historiografisk forskningsöversikt 

.1!!ra rl1istorisk fo rskningsö,·ersikt koust<1-
_: p rof"f'sso r.Ja11ken J\iJyrclal att de första 

,m fa tLa ndf' a rbetena om del s, e nsk;.i 
.8ru kets historia publicerades redall p:1 

- - ~tale t. Vissa hisLOriografiska I rådar kan 
ch med d ras iincla til.lbaka Lill G11sra,· 

,_., tid. 1 "Jågon tillnärmelseYis s:1 ga1D1mtl 
...-·,uu r o m _j ordbrukets fören ings,·iisen 
__ , na turligt nog inte. Historien omjord
_:....nnas o rganisationer hör till stö rsta 
-n hemrn;.i u nde r den moderna perio
.. , 0 111 liinge u tgjon eu försummat kapi
.. 1grarhistorien. På senare tid h a r de nna 
, kn ingslucka börja t tilldra sig en hel del 
.m1;irksarn hel, me n 1 !)00-talct är fon
.,ndc e ndast deh is utforskat:. Det giillcr s:1-

- .1gra rhistori e11 i allmänhel som li uerafll
. orn jorclbrukarnas fö1-c11ing,n . 
'\au trYetenskaper na har sina srora para

_711,kiffrn , men inom humaniora och sam-
- 'l ,1-c tcnskap kan man s11arare tal;.i o m 

:1de r och modedgor. Nä r en 0111r:1de 
't:' ' "genomforskat'' liim11as del å t sida n 

- ,lll en h'\ng tid senare upptäckas a,· en ny 
-karge ne ra tion, som tar sig an de1 11ri från 
., mfallsl inkl ar. :z På sam ma siitt förhåller 

-· ,ig in orn ag1arbistorien . i'i,\'e n orn den 
' , 0 111 om fatta r organ isa t ionsom rådet 
:rig; kunnaL anses som ge110111forskad kan 

",1 trender urskiljas och ska ll , u tan an-

språk p .'.1 fu llständighet, skisseras d e nna 
genomgång. 

H ushållningssällskapen 
De l kan , a ra lä mplig t att inlcd,t rnecl de 
första rormella organisationerna, n;'.i mligcn 
hushålln ingssällskapen som bildades i ,,a rje 
lfo 1111dcr forsta h ~ilften a,, 1800-talet. (Ett 
u11clan ug ä r hushållningssällskapet på Got
land. som tillkom reda n l 7SJ I. ) Under den
na lå nga pe riod har d e haft stor betydelse 
för n ~iringens ut,eckling . De hörde också till 
de första o rganisatio ner som fi ck sin historia 
skrin,·11. l börja11 a,· 1900-talel utga,s e n lå ng 
rad minnesskriftcr till sällskape ns hund ra
årsjubileer. Dessa skrifte r mgjorcle en sto r 
del a\' unclcrlageL fö r Erik Kempes a,·h,mcl
ling St 11rlin ang!imde di' svenska huslui/l11ings
siiflslw/m1 ( I 92~) .:, Det d röjde n:istan 60 år 
innan nästa sLörre a rbete om husl!:llln ings
sällskapen utkom.J an Stattins Hushåff11ings
sällslw/H' II och agm1.rn111hiiflels fö1ii11c/1i11g. 1 

Kempe l,Hfr ryngdpu11ktcu p ,'\ Liden I WJO
J 914 . då sällska pe n tilldelades all tfl e r s1a1-
liga fona ltn ingsuppgifter, medan Stauin in
rik tade sig p:1 1·crks,11nheten unde r förs ta 
hä lfte n a\' 1800-talet. När det gii llf'r 1900-
talet liar sällskapens handlingar 0111 111ejeri
n;-iri11gc11, s111åbr11kspre rnieringar, rådgi, ning 
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och utbi ldning a11vänts som käll material a\· 
en de l forskare, bland andra Kirst i I\iska
nen.-• Eu antal minnesskrifter har utkommit 
även till h ush{dlningssällskapens 150- och 
200-å rsj ubileer, men 1900-talshistorie11 är 
iinnu till stor del ourJorskad. [11 mycket a11-
\·ändbar utgångspunkt rör sf1dan forskning 
är O lo f Kåhrströrns nyutkomna arbe te om 
sällskapens min11esskrifter. Förurom en a11a
lys av historieskri\·11inge11 ijubileumslitreratu
ren innehåller boken en utförlig bibliografisk 
förteckning_ Vidare har Ronny Pette rsson ti.11-
fogat: en forsk11 ingsöversi kL och ett kap i te l 
med förslag på uppgifter frir fortsatt forsk
ning.1; 

Lantbrukskooperationen 
LTta11 f\~\'ci iir det de kooperaLi\·a föreuingar
na som haft störs t eko11ornisk betydelse a \· 
alla jorclbrukarorganisatio11er och de har 
också ~ignats e n re lati,·t stor mängd liue
ratur. Andelsmejerier och lantmannaför
eningar ,·äxre Crarn i slutet a,· 1800-taler och 
de se11are fick si n riksorgan isation , Svm,lw 
I.rmllllii11nms Hiksförbund (SLR) , redan 1905. 
Annars dröjde <ler till ett par år in p;t 1930-
talct innan det bildades fler kooperati\·a 
ri ksorga n isationer: Sven sko Mtjl'l'ier11as Nilis
förm i np; (S\1fR) , S11Nigcs Slr1kterifö1/Jwl(/, Svr'
riges Skogsiiganföreningars Riksji'irlmnd med 
flera. Det hela samordnades m paraply
organisationen .\ vmges Lo111/miloförll/lnrl. Tio 
år efter inledn ingen av trettio ta lets stora 
organ isationsvåg bö rjade jubileumsskrift
erna utkomma. Under I !J40- och 1950-talen 
u tga\'s eu rad tunga Yerk inom denna genre, 
bland annat om SiVIR 1942, Lantbruksför
bttndct 194~ och 1957, Slakteriförbundet 
] 943 och 1958, Lantmän nen 1955 och 
Skogsägarna 1957.7 Efter denna mindre Yåg 
av kooperationsl irteratur utkom ensta ka 
större jubileumsböcke r under de löijande 
å nionde na, exempelvis om Skogsägarna 
och Lantmännen.' Vidare ga,· Stig O ster
man, mångföig m edarbetare på lantbruks
kooperationens rnecl lemsticln i ngjordbrulw r
nos Föreningsb/od, 1973 ut sina rnvcket inne
hållsrika erin ri ngar." 
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De flesta a,· dessa böcker är synnerligen 
faktaspäckade och de är gin1a refe renspunk
ter för den senare forskningen. Fö r fattarna 
hade oftas t in nehaft ledande poster inom de 
aktuella organisationerna och \'a r mycket väl 
insatta i ä mnet, men de var naturl igt nog 
inte helt opaniska. Särskilt. hade de en ten
dens att ö,erdri,·a missförhållandena på 
marknaden före 1930-talct. när kooperatio
nen kom in och st~il lcle a llt till räua. Det 
finns doc k undantag från de tta mönster, 
bla nd annat Gunnar H e llströms inlägg i 
böckerna om Lantm~innen och slakteriorga
uisatio nen . Hellström ,·ederlägger rill exem
pel den gängse bilden all bönderna före 
trettiotalet ständigt lurades aY pri,·ata krea
turs11ppköpare. 10 

Lant.b rukskooperario11em lo kala och re
gionala fö reningar ha r också gi\'it 1H jubi
le11111sskrifLer. Amnet har vidare engagerat 
många hembygclsfo rskare , so m skri,·it den 
lokala mejeriforeuingens hist01ik. :Vfed ranke 
på att detfunnits Ö\'er 700 mejeriföre ningar 
i la nde t är della euj;it tclikt fo rskningsfiilt, 
som det int.e finns utrym me a tt gå n;:i_rmare 
in på i detta sammanhang. 

U Lan fo r lan tbrukskoopera tionens egna 
led granskade Herman Stolpe och Hugo Kyle
bäck p{t 1970-talet dess historia i \'ar sin bok. 
De t.Yå lörf'attarna jämförde lantbruks- och 
konsumen rkooperationen och analyserad e 
förh{d la ncle L mellan de båda kooperations
lormerna. Råda konstaterade att rn0Lsäuning
arrn1 dominerat , trots många gnmdl~iggande 
gemensamma d1ag. 11 Stolpe efterlyste i siu 
inhigg mer diskussion och forskning om 

koopt>ration som företagsfo rm och till en 
,,iss d el h ar denna önskan uppfyll ts . Frå n 
1980-ta le ts början h ar koopera tionsf'orsk
ning vid institutionen för ekono mi på SLU 
och ,,id Handelshögsko la11 i Stockholm fått 
relatin omfattande ekonomiskt stöd från 
bland annat brnbrukets fors kningsstiftelse r. 
Sedan 198 1 utkommer Koopernliv r1r~bo/i, som 
genom åren innehålli t en rad arti klar av 
agrarhistorisk t intresse. 11 I bi,rjan aY 1980-
taleL genomfördes ,·iclare eLL stort samnor
diskt projekt med inriktning på de lantbruks
kooperaU\ a företagens förh:dlande till med-
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i:.. i ,-ar sin bok. 
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:h .rnahserade 
: , ,operations
~ morsättning
mmclläggande 
e:ierh·ste i sitt 
: r,kning o m 
rm och till en 
-ppr. llts. Fr:u1 
Jcratio nsforsk-

norn i på SLu 
'-:'>ckholrn tårt 
1-kt ~töd från 

illing, , tiftclser. 
·;: r!n uoh, som 

rad a rtiklar av 
- rjan a, 1980-

: , ton samnor
c de lanthrnks
ll.mcle til l m ed-

- :.trna och marknaden. u Den 11ya ko-
-..:.jom litteratu ren under 1980- och 90-
- !~ar till sr.or de l e n företagsekonomisk 
::mg och ä r oftast me r in riktad p å nuet 
::3mticlen än på det förflutna. Det har 

- .ertid utkomm it flera avhandlin gar 
hiswriskt pe rspe ktiv på lantbruksko

-..itio n e ns utveckling under 1900-tale ts 
_-e de l. Exempelvis analyserade Carl 
c:-,tröm fusionsvågen på 1960- och 70-

-"c ,ch Pe ter '-Jorma rk undersökte fnsio
:.,., 1980-t,det. i -1 ~faria Fregidou-Malama 

.ersö kte ,·ilken roll LRF och branschför
:cn ,pc-lade "id tillkomsten av 1988 års 

_ m ekonomiska fö reningar och Karin 
- -!ius a nalyserade medlemmarnas attily

·,11 1990-talets Ia n tbrukskooperation. 1
'' 

::_-; omfattande a rbete om lantbr uksko-
:-.Hionens tidiga historia av Olof Bran

,·en ,ir under utgivning. Boken behandlar 
r .,·ästen av koope rativa ideer och o rga

•J.lioner fr{tn 1830-talc t och hund ra {1r 
-11,H .. --\Ila olika organisationsfo rrne r kan
.::-. inte minst elt sLO rL a ntal specialisera
- oroducentföreningar. Dessa spelade en 
, :ig ro ll för n~i ringe ns u tveckling, men 
ra, h istoria h a r hiuills varit så got t som 
:; o utforskad. Brandesten visar vidare att 
ielsnwje1iernas historia går bet)1dligt läng

:1llbaka än 1880, som traditionellt brukar 
._::e"_lti 

!ntresseorganisationerna 
::: ,urnan huvudgrupp a,,jordbrukarfören

:,u ä r intresseorganisatione r, eller "fack
_-::· o rgan isationer som de själva gä rna ut-

- eke r det. 1
; l Sverige ha lldlar det fr~i mst 

.1 Riks/ödm ndr'i /J111dsbJgdn1s Folk ( RLf ) , 
en ä,en om småbrukarföre ningar och på 
:1,11-c {1r o rganisatione r för ekologiska 
:bre. T ill RLF:s t ioåraj ubileum 1939 ut
:11 en t1 1nnjubile umshok.18 Annars fanns 

- ~ou som inge n lit:teratur om RLf inna n 
-r Tbullbe rg J 977 lade fram avhandlingen 

11 dn g!ir sr1111111a 11. Th ull berg kartlade i 
~tal_j RLF:s inre u tveckli11g samt dess för
_,lla ncle till la n tbrukskoopera r.ione n och 

--.n~111akten1a under o rganisationens fem 

första år. '" 1 den förs ta delen av Lantbrukar~ 
nas Riksfö rbunds _j ubileumsbok Sa.m1Nrfw11 
gav styrh1111 ( 1979) behandlade ha n RLF 
under perioden fram till 194-5.~" I en Lrecije 
bo k cletaijs tuderacle ThuJlberg elen mjölk
strejk som utbröt i Da larna höste n 1942 . 
Han drog sl11 tsa tse11 alt tidigare forskn ing 
om Sve rige under andra världskriget över
värdernt sarnforst[indsviljan i bered skaps
sarnh~ille t. Må nga bönder ville t,,ärLOm passa 
på tillfället och utnyt;ja landets försörjnings
kris till att h~inla sig e konomiskt på stads
och indus tribefolkningens bekos tnacl .~1 1 
jubileumsbokens andra del fö lj de Tore 
.Jo hansson 11pp 111,-eckl ingen inom både RI.F 
och lantbrukskoopcrationen fra m till sam
gåe ndet 1971 och den nya organ isationen 
LlU::s första år på 1970-t:ale t.~t.Jacob Bjärsclal 
gick i boken l,aT1ibrul!slwopemlion och bonde
jilrk (1986) närmare in på samgående t och 
elen så kallade LRF-rnoddlcn, det vill s~iga 
en samo rdn ing av koop e rativ och fack lig 
ve rksamh et under samma hatt, Boken ha r 
e tt Lyclligt iuifråuperspektiv, men ~ir genom 
sin historiska förankring av intresse även for 
11ro rnsråe nde.2

'
1 

För den fram tida forskningen utgör 
LRF:s omfångsrika arkiv e n , ärd efull och 
hit.tills föga utnyttjad resu rs . Arkivet har 
ö,erföns till Fiireningen Stockholms Före
tagsrninnen , där det håller på all o rdnas och 
göras m er 1illgängligt. Vid I.a n tbruksakacle
mien p laneras i forskningsfr~irnjande syfte 
utgi,·ningen a,· en bo k m ed kommenterad 
a rkivövers ikt och fö rslag till forskningsupp
g il"ter. 

l.i tteraturen orn _jordbrukarnas organisa
tioner kan huvudsakligen sorteras in un der 
etikerr.erna h is toria , ekonomi och ekono
m isk historia, men ärnllet berör även andra 
discip li11e r. I m in egen avhand lin g från 
1998, ,·ilke n bland annat beha ndlade RLF, 
lantbrukskoopera tionen och Srnåbrnkarnas 
Riksförb und , wg _jag hjälp av sociologisk 
teoribi lcln ing . Syfte t va r att förklara varför 
en de l o rganisationer lyckades och andra 
rnisslyckades i sit ta striiva1Jde11 a tt organise ra 
de s,·enska _jo rdbrukarna.2 1 C ncle r 1990-talet 
i 11 1 resseradf' sig även de s1a1sve1.enskapliga 
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forskarna for _j ordbn1karorganisationerna. 
sii rski lL för deras roll i_jordbrukspoli Likcn. I 
boke n '{!t e SwPdis!t .Fam1ers· i\lov!'11u,,11 a11d 
Govm11111,11! Agrirnltuml PolitJ (1990) d isk11 te
racle l ichcle :\licheletti Llff:s förhållande 
rill stalsmakterna, det ÖHiga sa111häller och 
ek egna llledlernmarna rned tyngdp1111kr på 
1980-tale t. 2

:, PerOla Öberg undersökte i 
a,·ha ndlingen Särintresse or/1 al/111ii11i11lresse 
RLF / LRF:s roll vid de jordbrukspolitiska 
besluten 19-1-7, 1967, 1977 och 1990. Bland 
a nnat ,i ade ha n hur o rganisatio nen i utbyte 
mot inflytande på beslu ten LOg på sig ausvar 
rör att discipline ra 1nedlemsopinio11en .1" 

Ert an na t område som på sena re år ägnats 
e n hel de l uppmärksamhe t i forskni ngen. 
orca med ctl idchistoriskr pe rspe ktiv, är den 
o mfattande småbruksdi kussionen , ·id tiden 
kring sekelskifte t 1900-27 Denna lit terallt r tar 
ib land även upp försöken au orgau isera 
srn:1brukarna . En föregångare ,·ar Gunna r 
He llström, som i ele n tunga ad1andlingen 
j ordbruks/Jo/itik i i11d11st1isr1111hiillet (1976) ä, ·en 
Läckte upp dessa aspekter.1' I sin avha ndling 
orn l\'orrlandsfrågan , Fm111/idsla11detfrfo 1988, 
gjorde idehistorikern S\'e rkcr Sörlin en kart
I;iggning a,· den m ångfasetterade ideolog i
bildningen kring småb ruke t och de mer 
e ller mindre radikala 01·gan isatio11sför
söken .29 Den ledande småbruksideologen 
l'c:.:r.Jö nson Rösiö ble,· 199'.Z fö re mål för en 
ad1a11cll in g a\' J ohn Tolcr. Hu\'l1dsakl igen 
beha ndlar de n Rösiö ~jäh· och hans skrif'ter, 
men också de Rösiö-inspireracle sm,tbrukar
löreningarn a.'"' En annan s111åbruksideolog 
varj ohan Hansson. Lalesman för den georg
isLiska j o rclreform rörelse n. r en nyutkom
men a\'hancll ing a, l\ilarrin Stola re analyseras 
den n es verk amheL, sm åbruksorga nisatio
nen Od/oreförb1111rll'l och en rad andra moder
niseringskritiska rörelser under t iclig t l 900-
tal. '11 

Avslutning 
Denna kona geno mgång ,·isar au de t finn s 
e n hel del S\'ensk forskning om j o rdbrukar
nas o rganisationer, men också m:rnga luck
or. Bland annat gälle r det utvecklingen på 

11 

lo kal ni,·å, där det finns stora regionala skill
nadc>r solll borde belysa . Vidare är J 9:)0-
och 1960-ta le n n~isLan e n TNm i11cognita, 
bädc inom agrarhistorien i allmänhe t och 
pa o rganisarion som dtdet i synne rhe t. 

1 d e tta avseen de skiijer sig S,·er ige från 
många a ndra länder, in te minst Danmark. 
Där utgjorde jordbruket länge ryggraden i 
landets e konomi. Vidare spelade bönde rna 
och deras orgauisation e r en nyckelroll i 
lat1 d t' ts omva11dli 11g till e n modern parla
mentarisk demokrati. So m framg:1r av Erik 
Helm e r Pc clerse ns b idrag i denna bok av
speglas de t i e11 riklig litLeralm. Den h istoris
ka forskningen om d et moderna S,·erige har 
dä remot i hög grad fokuse rat industrin och 
arbetarrörelsen, \'ilkeL i och för sig är gan ·ka 
natu rlig t. Bönderna utgjo rde emellertid 
lång t in på 1900-talei en mycket stor d el av 
be folkningen och deras organ isationer spe
lade en \'iklig roll i d et svenska samhä llet. 
l l istorieskrirn ingen om S,·eriges sarnh;i!lsu t
"eckling e f'ter det industriella genombrottet 
kan illle bli fulls tän dig uta n en klar bi ld a,· 
jordbruket och dess ekonomiska föreni ngar 
och intresseorganisationer. 
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~\P ITEL 2 
_ -ordisk jordbrugskooperation. 
- n komparation af institutionel udvikling 

·. m ,ning Just 

. iledning 
,r i 1980'e rne at nordisk koope rations

- • 11ng \·a r på sit h~jeste med et stort f,cl
r,kn i ngsprogram o m kring sekto re ns 

, 1i ng til ,cndreclc om\ crdensforho ld. 1 

er i11tcresse11 dalet i fkre !ande, ogj eg 
, ;\· ,om fonnand \·,creL med til at lukke 

i.tnske Fo re ninge n for J\nclclssrud ier, 
k r ikke mere \·ar forn0dcn medlcms

_;,,ning, uanset cler ble\· arrangeret debat
.C'I med sp,end<· ncle emner og fore
_, 1olclere. 

' m ridig er ma nge kooperarionsforskere 
, 1nde t til andre fo rskuingsintcresser 

:ur sch' lået ledcrst i Il inger i den koope
. ,ckcor. Cd m·er at forskernc har fåe t 

1mercsser, e r fraga nge11 også et udtryk 
:1 \·is push-effekt: cler lia r simpelt lien 
· .net finansie ring ti l kooperations-

, . 1111g. 
_ na-rner clctte J'orcli jeg ser forskn ing
:C'r 111a11glen på sam m e som et ud tryk 
1 2;enerel sarnfundsrn;oessig holdn i ng til 
-ra tionen. Denne bliYer i stigencle g rad 

·ret som e n o rdimer a k ti\·it et på linj e 
.iktiesel kaber og ses ikke at han· s,cer
. o norniske, sociale e ller politiske ka
:1,tika. Og når kooperationen ikke e r 

_ · , ,erligt, h\·orfor så beh andle cle 11 som 

nogei scerligt Ycd f.eks. at st0Ltc den e ller 
forskc i emnct? 

De r e r ren t ud sai:i;t ikke megct prestige 
forbundct med ar besLd'tige sig med land
brugskoopera tionen lw is 111a11 har eu sam
f'undsYidenskabclig baggrund om e n tcn 
erhYe1Ys0ko110111, orga11isationsforsker, socio
log e ll er polirolog. 

Deri111od fi nder historikere stadig crn 1iet 
intercssanL, bl.a. ford i de n 11ordiske uch·ik
lingssucces i de se1wste 130 år for en dels 
\·edko111n1en de kan ti lskri \·es elen koopera
ti\·e be\·;:cgelsc. Det er senest \·ist i en artikel 
fra 1999 af S\·,mre I .iuga rcle og Anclrew Tyle
cote, h\'or d e sam rnc n ligner t re sydame ri
kanske !ande med lire nordiske !ande i pe
riod e n 1870-1970.~ Ti d ligere har ogs:1 Ulf' 

.Jonsson. Ronny Pettcrson og r\nu-Mai Köll i 
deres bog fra l 99~ behandle L kooperatio n
ens be Lydning.:1 Og for de l, i 1982, korn 
Die ter Senghaas' meget udm,erkccle bog 
om \011 Euro/Ht lemm lwor det skandina\'iske 
ekselllpel p:1 se lvceutre ret udvikli ng spiller 
en helterolle. 1 

.:--:år forskningsi nteresse og samfund ets 
holclning til koopera tionen overhovcdct 
kobles samme n med a nclclsbe\'cegclsens 
uclvikling, skyldes det at kooperationen ucl
\'ikl ing kun ka n fo rstås i t rekla ngen melle11 1 

17 



siat. nrnrkecl og ch·il r sa m ru ncl. De 1 h c1 r Y,ere r 
nogc1 s,.1.Tf'gcn1 for koopc raLio 11c n i fo rho ld 
cil andre \·irksom hcclsr~-pe r. l de t fo lgcnclc , il 
_jcg d c r ror fok use rc pa h n-, rlcdes koopt' r c1-
1ionens fo rh old til den sociale orde n , t re 
fu 11 clarnc n1 ale s0jler ha r 11chi klc1 sig i >lor
de n , og 11\ilke instill ttione lle ko 11sek\cn~c r 
det har haft. 

Sam Lidig \·i I _jcg bc1 ivrrc le_jlig hed c n til .11 
se liclt pa lw o rdan koope ratio nen har 11d
\·ikle 1 sig i >lo rd e n i forho lcl til d c L b illccle 
d e r b le \· tegnet ar cle 1 f.-e llcsno rdiske fo rsk
ni1 1gspro jc k1 ro r godt l!'i ,'tr sid e n . 

Civilt samfund, stat og marked 
Fig llr l \·iscr a t ele n socia le orde n i \·0 1-c sam
f"u n d sb1bes ar tH' b,tTe11 cle i11s1i LU 1io 11 e r: 
ci \·il L sa1nh111d. s ta t og m arker!. I nogle sam
fun d \·il d e t og<1 \"a're na wrligt a t haH· 
kir kt't l med. Fl e re sa 111 funclsf"orske rc har 
dc~uclc n pcgct pa al a~sociatio 11c r/ fore ni11g
cr ud g<,J r e n rJt0 rd c s,erl ig inst itu tio 11 t> llc r 
so jlt' so m ikkc bare e r c t resu ltat ar d e 1re 
andre ,1,Jj lt'r:· 

J t'g er ikke c nig. l\'e top asso c ia tio nc r - og 
he runder også koopcra1 io ne n - e r c l rcsu l
ra I af de indb\Tdes a rl1 ;:rngighcclsro rho ld 
melle111 ci,·ilt samfun d . sta l og markcd. 

Figur I. S1a1,·11 

f'(ln·ni11gt·ntt..· 

/ 
So\1dan1(·1 

( :ivils:11n f"u11d 

Koo pcra ti onc 11 opstod f<,J rsr og rrcm 111 esr 
ud rra rln ci,·ile sam r11ml. Pa ma rkf'clet fa11cl
rcs al lc rcd e a ndre Josn ingcr i lö rm af kob
m ,end og p riYatc meje rier og sl,tgtcrie r. Det 
ku1111e b0 nder og forb ruge1·e ha \·f' st illct sig 
ti lfrecls nied . 1nt' 11 socia le, kult11 re llc og poli
tiske kr,cfter be\·irkeclc a t cler ko111 e r kra\· o m 
e t a lLf'rn at i\·. 
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Koo perationen i Norden, 
1870- 2000 
l "clyi kli11gen siclf' n cla Yi~er a t cler med rime
lig lH'd ka n pegcs p:1 tre h m·eclpe riod e r af 
ll\"cr 0O-fiO {tr \·arighed. H \"C-r pc rio d c ha r 
\ "<t'IT I pra:ger a f samme O\·e ro rdnedc 0ko no
miske og pol iriske stvringsfil so fi som ha r sa t 
11ogk afg0 rencle bt' tingclser for koopera tio
ne n i elens sarnspi l med ci\·il t sam r1 111 cl , sta t 
og marked. 

Perioden indtil 1930 
De n f"iMsrc pe r ioclc er fra cle forste lokale 
a11clf'lsforc11ingcr e1 ableres og frf' llt til 1930. 
Dri\·krafte n i uch·iklingen e r sarnspillct mcl
it' nt e n stigend e eCLersp0 rgse l og clannelscn 
aret moderne marked og sa det Ci\·ilc sarn
fun ds associa1 io 11s11<h·ikli1tg . Stat t' 11s rolle e r 
mcgc1 ti lb;1gctrnk kt'n og drej cr sig f0rsr og 
frf'm tnest o m a t skabe de fr,irsle o\·erorclne
de rcg u k ringc r, sa den r;:°1 ka pi1a lism c ikkP 
b n·der sig ~e h· ned. og så borgcrc og forbru
ge re kan f:I f' ll m i11 i1m d sik kerhccl. Lk r f"or 
ko m dcr lm·girning o m sygeforsikring . a lcler
clon1s uncle rs t<Hlf' ise og u lykkesfo rsikring, 
o m aktiesclskabcr, ko n kurrence. liygie jn<.: og 
\"Cte rimerp standarder. 

l11 d e n f"o r koopna ti o nc n ctablcredes 
forst og fre m rnest lll f' jerier og focle rstof"fö r
e ningcr og til (·1 1 \·is g rad slag te ricr. I ;-..;o rgc 
\·a r fo reningernc helt OH.'n-f' jc ncle orgau ise
rc t s0111 lo kal e e n h ed e r og sarnarlicj clcd e i 
f"i,>dc ra l iH.' cli~triktso rga nis,ll ioner. \'c l \·,1r 
dcr e 11 mcjeri fo reni11g f"ra I 88 1. men den \·ar 
megf'r sYag. 

I l)an niark \·ar clcr en lang1 su·rkerc o rga-
11isa1 io nsdan nclsesproccs. silllpel t he n fo rd i 
cler rn r bc hm· fo r cle r i fo rhold ti I nrnrke cle 1. 
ch-s. i fo rltold til de k ra\· fra de t e ngelske 
marked so lll der sk1dk reagncs sa1n ln på. 
I I_jemmcm arkedsorientering og \·auskclige 
11 a1urforli o ld i \:orgc ko 11tra D an m arks 
ma rkan lt' e ksporiorientcring bet0d f"unda-
111c n1 alt forskellige ,·il kar. \len bcgge steclcr 
korn d e r e n sta' rk anclelsorgau isc ring lige
~orn i Sn.-rigc cler uclg:jordc en nwllcmposi
tio n.'' De t er i1 ni dkrtid ka ra k1nis1isk a l sc h-

dr, 

n hil l.., 

n elen · 
· t"riod 

n1<.·, l..r 
_·cb.lli, 

, perio 
1, mc c 

~n1.1rkc 
l'.1Jt' i [) 

_ 111,1rl..e1 

lr ckc 
e ,ilba~ 
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den, 

dcr m ed rirne
e1perioder af 
'., periode har 
·dnedr 0 kono-

;} , o m har sat 
r ko operatio

, ;.un f uncl . stat 

c :lir, te lo kale 
~ :n·rn til 1930 . 
.... m , p illc t rnel-

:: cla nuelscn 
rlc:t ci\ ilc sarn
' ~,em rolle er 
<r , i<2; fol rst og 

·,-t' o\·e rorclnc-
1.pnali,rne ikke 
_t're og forbru
crhccl . Derfor 
:--, ikring, alcler0 

. t', lo rsikring, 
ice. h,·giej 11 e og 

·n et<1 blcredes 
_ ;oclcrsroffor

::ene r. I :--lorge 
ndc o rganise

. m,1 rbejdec\e i 

.I.: n l' r. \ 'cl \'ar 
, : . 111e11 elen var 

, , ;;erkcre orga
mpel t hen förd i 
rl ril rnarkedeL. 
~~ rle t e ngelske 
_ere, ,arnle t på. 
_ )"J; \·a11skclige 

~-· ra Danmarks 
· : be w cl f'und a
e!1 begge stecler 
_;rni, e r i11g lige
cn 111c lle 111posi
.,-.:eri,tisk al sel\" 

· dr {(ll(fll, norrlislff /u11rlr har dm rla11shr /a11dbrug.,!woJ;na/io11 ligr Jia bPgJ 11 drlsm i 1880'em,, ll(l'IPI st,aht 
ri, 11 /errl. /i, t1nljrrlelr alfJ1orl11htio11m ekspor/11111

,, og l1l'lt.fm11 ti/ 2. ,,err/mslnig vrn Stor/nitrn111im /a11gt 
• 11t/ig,t1· 111111//NI og aftog 0111/ni 11g 70 % af /r111rlln11gsur/fors/m. I ler tr rll'I s11101drit/n og /1(//iw s11i11 rhro/1/1e 
", 0/1/borrl /H1 r l sftib i t :sbjng i J 920 .enw 

.:,um l\ilkårene har \',cret s:1 forskellige. 
de m·ernrdnecle uch·iklingsli1~er , ,-erer 

• Det g;:e lcle r også den n,este periocle , 
- ~111 . 

crioden 1930- 90 
~ iw riode er inclra111 l11et af tide n fra 
c-rnes kriscregu le r in gcr til ele n ma r

.::lobalise ring fra sluLn inge n af 1980-
ell 1wriode cle r er pra·gcL afsLaLsi n ter
ni ,rne og o \"e rsta Lslig rcgulc1ing af" 

,rcmarkedet. l\' u bl i\'(·' r del således den 
. li1 ~je i trekanten - samspille t mellem 
_ ma rkecl - sorn bli1·e r afg0rende for 
,·,11io11e11 . De t ga· lder is;:e r f"ra 1960-
.'<)r dn ci\"ik samf"t1ncl u-;:enges rne rc 
:e cil bage f"o r s,'i ,·ide angår kooperaLio
Den lo kale f"orankring hegynde1 a l 

e rodere . og i cusinch·is af" lokale foreninge r 
fo1winder i a lle fi rc .I ande . og ci,·ilsarnfundn. 
n1ister rnere og mcrc bet1·d n ing . 

Ti l geng,elcl har elen sracs lige inre rYe11tion 
sikret c1t kooperat ionens organisaLioner liar 
fäeL en m·e rorde11tlig stxrk for\'altn ings1mrs
sig rnll e . _l a, d e n norske O msecningslm fra 
19'.10 ua\' lio·efre m anled11i1w til oro·a nisa-..-, b O ..-, 

tionsdannelscr som .\'orges Kj0tl- og Fleske
ccn Lral i 1931 og cva11g fe m å r seuere alle 
m e je rie r til at bli ,·e a ncle lslag. 

T Danmark ,·ar ancle lsorganisationern e i 
for,·eje 11 st,er ke b rancheorganisationer med 
beLydel ig politisk inclflyde lse i kraft ar at 
111eje r i- og s1·inescktoren spi llcde en helt 
afg0 rencle ro ll e f"o r landets 0 konomi (h elt 
fre m cil A11c\en Verclenskr ig uclgjorcle land
brngseksporten 2/ 3 af de sarn lede eksport
i11dL;cegter). 'vlecl kiisereg1tlcri11gerne i 30-
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I al!P 110rdiskr' /andP har landbrngslwo/Hmlionm lokalt s/1i/fr,/ e11 /'1'11 /rol ro/lr'. Oft1' har dn ogsä 11rl'l'el PI lrl'I sa111-
.1/1il 111 plfe111 111ejnie1: gro1111are(om 1ingl'I' (lanl111ii11 11enföm1ingar) og i /Ja11111ark ogsli brngsfore11i 11gn 11e (ko11rn-
111e11tfiirmi11gar) der Jni111rnl jr//lrlles /Ht /onde!. Her .11's a11rlelrn1rjeriel ogbm gs(orm ingm i Ok:ihy i del 111';/lige Da11-
111arli i tirlm 0111/i ring 1. ,,n-dl'llskrig. 

e rnc ble,· organisa tionernes rolle yderligcre 
udbyggc t idet d e, som i Norge og S,·c rige. 
blev alternat i,·c fon·alt ningsorganer i fo rl1o ld 
til m inisteriet. På grund af dcn·s sta:'rkc mar
kedsoricnrcring l0b de d anske orga11isatio
uer dog ikke hel t sam me f'are som de norske 
for at hli\·e betragtet som quasi-offr11tlige 
styringso rganer mcre encl ,·,ere ncle b0ncle r
nes i nre resseorga n isatio11e r. 

Tiden efter 1990 
De r er ma nge gnm de til at lade e n ny perio
de tage sin begyndclse o mkri ng 1990 (sch
Ol!l man altid kan diskutere om det måske 
skulle \',e re ca. 1985 lwor IT for alnir kom
mer fre 111 ; 1989 n1ed m ure ns fald: 1991 med 
Smje tunio ncns sammen brud, eller i stedct 
1993 lwor FlJ's indre marked. GATT-aftale 
og e n st-e r k inte rnationa l h0jkonjun ktur 
tager sin ber-,ryndclse) . Hcnn cd er også ind i
keret at det ikke e r ele n kolde krigs oph0 r 
som ror kooperatione n spille r nogcn rollc. 
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\ ' ig tig Ler stadig den m·erorclnede styri ugs
fil osofi og 111arkcclskr;rfternc . og her skete 
dn en helt afg0rcndc uchi kling. Dri \'kraften 
har ,·,-e1-et det diale ktiske sam p il mellem 
g lobalisering og 0nsket 0111 d c-regulerin g. 
De n cocktail har sat e rh,·e rYs li\'el ind i en 
\'Oldso111 f'orandringsproce 

I FL forr.c det til at man fra m idten af 
l 98Ocrne iga11gsatte ctablcri11gen ar d e t 
iudre marked som skull e ,·,-erc realisercL i 
1992. F0 lgen he ra f hlc, e u rnldsorn koucen
t rationsproce · og en fns ionsbc~lge . ikke 
minclst m·cr la11clegr;enserne omkring 1990. 

Sch· dc-n sek tor som uclen sammcnlig
n ing ,·a r mest regulere t. 11emlig landbru
ge r. ople, ·ede e n ge nnemgr ibende reform i 
1992 med elen sakalclte \lacSharry-reform . 
St~.Htcni,·cauet og reg11lcringsomfa11ge1 
b lev ikke sat ned. men d e r kom e n sta· r ke
re markedsorie nte ring. og sam rundcts kra1 
ti l landbrugct o mkrin g mere h,c re clygcig 
uclvikli ng bcg:·ncl te grach·is t a t S<f'ttc sig 
igcnncrn. 

_ •• r , [,lle'l 

<:· c:t be 

-_,~! ~ ucl !c! 
,. , tl1Q;e , 
•ll\el 0 1 

- ke blc 
.. miljo. • 

:~ -ek\·en~ 
perauo 

_. ,1r ,lit de , 
: \led ct h 

_,·:.ekkcnc 1 
'le be,krc1· 
c:ter 1990 
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_:>e l om bnclene ,·ar med i EU eller ej, 
- de ikke lade , cere at reagere p[t glo-

, ringens l"0lger. S\'erige valgte i dcu 
·: m e n offensiv strategi og gennem
c:-n riclligere libe ralisering encl EU . Det 
. •p~i,·else afmåls;cetninge n 0111 a t ,·"~re 

- , ,, nende og en accep t af at der skulle 
.. dgang for lle re uclenlandske knnk11r-

ue har holdt fast ved beskyttelsen af 
"1emarked e t og har både haft råd og 
beh m for det. Men seh· Norge kan 

. ,11-.ke ,·e rde n ude. E0S-aftale n og 
-=-:--:nrpligtelser h ar be tyder en ,·is åb-
- '-'qrge sagde nej til EU i 1994, bl.a. 

.nde rs0gelse r ,·iste a l el rn edlemskab 
rlra1mniske konsek,-cnser fo r an talle1 

-:'1nt~ . .\len unclers0gelser vis te også a t 
-<. medlcrnskab, ,·i lle antallet af norske 

::, 1g o ple\'e en st;cerk nedgang. 
: ,,m1111e ga:lder for Finland, m en he r 

_ - :11an med EU-medlemskabet e11 - skal 
.c:- de r s,·e nsk l0sning, som har i11deb:u0 

<l..-n for1san e region ale SL0 Lte bli\'er 
'Jegr,ense L. 

,i pa fig ur 1 igen , e r det herrn cd tyclc
_. i de n periode vi nu bdinder os i, e r 
- .arkede t som er den a fg0 rende s0jle. 
·1denes og b ranchernes e\'ne til ar om
, i!?; ril den såkaldtc nye 0ko1101J1i. For så 

.,_:1g-a r staten, har elens rolle i forhold til 

..-n ,li,·et beva:get sig fra markedsstyriug 
. hojere grad al rannuestyri ng der skal 
..- b ra 11 clte rn e til at kunne klare sig på 
."'.rer narionale marked. 

-~,Hidig udg:ir der fra cleL civile samfund 
, est lige ve rclen stigende kra,· o m ar 

-,, ,li\'et og lovg in1ingen opfyldcr en 
_ ~a' kke blwle parametre i f'o rho lcl rit 

:·cl. mi\j0, sunclhed m.rn. 

nse kvenser for 
.Jperationen 
~ har alt detLe så he tydct for koopera tio
: \ ledet hjemmelavet o rd kan uckik-

- ,·r,ekkene betegnes som lwnvergl'ns-fHes. 
rie bcskrevne udviklings tr:ek for perio
c:-tre r 1990 for markede t, staten og· d<"t 

ci,·ilc samf1111 d har ,·cere t prceget afa t. d e tre 
inst itutioner ikke ser koope ra tio n e n som 
n oget sa:rligt: 

Markedct stiller sine ub0 nh0 rlige km, 
om effekti,·ite t og konkurrenceevne, og er 
kooperaLionen ikke i stand t il al le,e op til 
det, må de11 fusio11ere -som nu konsurnent
kooperat.ionen agtcr a t g0re i Norge, S\'erige 
og Danmark - e ller f'orsvi11de. 

Fra sta tens sicle skal ikke forventes e n 
scerlig opbakning idet fonalterro llen sto!L 

set e r fo rsnmcleL, is;.er i Sverige og Danmark . 
De n 0kono miske ta:nk11ing hos de ileste 
politiske partie r tilsiger også at d e sam
funcls0ko r10miske ge,·i nste r e r st0rst lwis 
man s;cette r d e mest effektive ak t0 rer t.i l at 
[yjse opg,werne . 

Dette er kun en afspejl ing af holcln ingen 
h os bef'olk11i11geu som ikke mere eftersp0r
ger e t kooperativt s,:erpn~g cler kan v,cre 
med til a t l0se samhtn ds1 11 ;cessige må l - og 
her t,cnkes f0rs t og fre m mest p[i kooperatio
nen ucle11 forjordbruget. De n alrnindclige 
borger b e1 ragrer t\·a:rtimod organ isatio ns
fo rrneu som lidt forx lcle t , et barn af incl 11-
strial iseringen. For borgeren e r organisa
tionsformen og de \',crdier den er udtryk for 
ikke inreressaute. Det er cle rimod de ydclser 
som ,,irksorn he de rne kan le1·ere . Tidligere 
kun11e elen ideologiske o pbakn ing i sig sel\· 
,·,pre med rit at sikre kooperationens kon
kurre ncekraft. l\u e1· p ris og ser\'ice cncste 
afg0re11de paramc t re . 

Forholdene e r lid t ancle rledes inden for 
_j ordbrugskooperat ioncn hvo r d et enkelte 
medlem liar en interesse i a t kunne afsc~tle 
sit produkt, e lle r - när de t drejer sig o m ind
k0b ar r,'h ·arer - at \'Xre sikker på ar de r e r e t 
al te rnati\' for at kunne bolde indk0bsprisen 
necle. Generelt harjordbrugskooperario nen 
kl a re t sig goclt i ~orden i f'o rho lcl til sin e 
p ri\'ale konkurrenter. 

På europ,cisk plan e r d e nordiske koope
ra1 ive r imidlenid også mege1 sta'rke, således 
som rnbel 2 ,·iser . 

Sy,· ud af 25 selskaher er nordiske h vad 
de r m,°i siges at vcere ga nskc flot i betragt
ning af' landenes befolkningsst0rrelse. 
Desvcerre e r tallene fra 199.'">, og meget er 



Tabcl I. Markcdsandele for kooperationen i forskelligc sektorer 

Alarlmlw11del h11gt d Fon,odtn-
( r;;) ,\/ejrri 0.,-011/sa,rr,r 

b . t-. 1-.:wt ill'lil'r 

lklgie 11 50 70- 90 '.?0- 30 
l) ,:1 11 111ark ()3 20-25 66- 9:l G-1-.-,9 
-1, ·skla11d 55- 60 (i() :,o 50- GO 
Gracken land ~o J'.?- 51 '>- '10 
Spanien 35 l}- -10 20 
Fn111 krig --19 'l'i-'iO 27- 88 0,0-GO 
Ir land 100 'l0- 70 70 
Ita lie n '!8 -+I 10- l 'i )"i 

L1 1xf'1nb11 rg 80 2°,- 30 75- % 
Nederland 8~ 70-96 3:) ·10- 50 
0mig 90 'iO 
Poru,gal 8'.l- '10 35 
Fi11 l;111cl Cl--{ 68 -+O- GO 
SHTige 99 bO 79- 81 ,.·, 
S 1o r h rit a 11 11ie11 98 3:'i- .J.:i ±20 ~0- 25 

Tabcl 2. Top 30 over kooperative virksomheder i Europa ( 1995) 

0111.,rel 11i11g 
KuojHTrrli11 l .a11d \ 'id:so111h1'd r 1000 t::C.'L") 

I. Hm· \\'a T,·skland Din.:rsl' '.l 0,-!2 000 
2. ~lc-is,ilii110 Finland Tr:t· 3 13:l 000 
3. Campina ~lcl k11nic Nnlcdand \lcjeri '.l 1 3:, 000 
-1. Sodiaal Fra11krig \l.e jeri 2 .i6:", 000 
'i. \lil k \ larque S1orhri La1111icn ~lcjcri 2 :,9'! 000 
6. Cebeco Handelsraacl 'sc·dcrh11Hl Di,·crsc 2 l 90 000 
7. f riesl.111d Dairy Fuucb '.'ieclcdand .\lejni 2 000 000 
8 . Socopa Frankrig K,,,d I 'I\)()()()() 

9 . RH(; Han nov,·r 'J\;skla nd Dh·er~e I 7'11) 000 
10. Coberco NederLrnd \lc jer i I 760 000 
11. ~IDFoods''' nanmark \ltjt'li I föl I 000 
12. L)anish Cro\\'11 ,:• •· Dan1nad,. Kwl I 57'1800 
13 . U-.JC\,\''" ·, Frankrig Fornc,>dcnh . kod I 527 900 
H. lrish Dai1T Board l rl ,ind ~kjC'ri I :'i'.?3 '.100 
!.'i. : \.\'OlllllOJ"(_· lrl ,111d ,\ kjt'ri l -+9-l '.lOO 
lli. Kerry Group Ir la nd .\leje ri I 16'.1 '.HHI 
17 . Durneco''' \!<"dnla11d Kod l -!O I 000 
18. \ 'alio F inland \lcjcri I '.197 000 
19. Arla S\·crige ~l,:jeri 1 %9000 
20. Crc·,·nc-r, / \ TY'' 1\cdcrlan d Fruo-l &: {Tron ts,vrcr ,-, ,.., ' ,""I I :l22 ' )00 
21. \ 'c-s tj~·skf· Slagtc· ricr';,,:. D,rnrn.irk Flacskek0d I :1 lti tiOO 
22 . Siidllc isch . .\'i ,·111rhcn ' J\,skla11d k w l I 2:,0 000 
2'.l Cana Frankrig l)inTst' 1 2~7 (J()IJ 

2·-1. Coopagri BrC'1ag1H· Frankri ~ DiHTSC I 2 78 00IJ 
23. Sigma* Frankrig l\..()rn l ]-!7 ll(J() 

i6. Hloc111c11n.:i li 11g' 

Aalsnwn Nl'd tTia11d i}! umsLcr l 1-tO ll0ll 
'27. DLG Danrnark FornHd<·11 h .. korn I 0%000 
28. Lln icopa* Fran krig Dil'erse 1 00'2 ~()() 

~9 Cosun Nede rla nd Sukke r· I 000 (HJO 

'.lO. 13kwmen,e il ing- Hol land Nede rland Bl0111s1 n I 000 (11111 

,, 1996 
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I 17 78'! 
9 .-,oo 

J 8 000 
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-I 800 

260 
!J'WO 
8 ll I l) 

12 ,-,60 

71 

l'12-F, 
6000 

l (-i 'iOO 

cl7 

10 % .-, 
12 000 

17 H:i0 

1 I 000 

I ' 1110 

?I K/t"I 

I) li00 
-l 3110 

"--(l}}I 

~"7 

Jl) 

20 
,_, 
69 
15 
70 

(il) 

73 
20 

An.wtllf' 

I O 79-l 

(i 'i-19 

'100 
-I ;; I 6 
7 -+DO 

29°,G 
:1 668 
%78 

(i l)fr'i 

:a! 010 
(i 126 
6 .J.07 
3 000 
'i 101 
6 020 
I 200 
,.,.) 27-! 

I 867 

'.16()8 

1 8~:1 

I -17-1 

2 -+~7 
J GOO 
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,kct siden .' Sandsynligvis e r fire nordiske 
.111dclsselskaber nu med på Top-10 listcu: 

- Den megct stor fin ske lrcevirksomhed 
.Vle tsäli itto, cjct af 100 000 skovejere, 
havcle i 1999 e n omscctning på 5,7 m ia. 
euro, 
Danish Crown slagterieL e r nu Europas 
st0rste slagteri med en omscetning på 5 
rnia euro, 
.-\sia Foocls er Europas Sl0rste mejeri med 
e n omscetning lige JJrcccis under 5 rnia. 
e uro (lworfor fusionen mellem MD 
foocls og Arla ikke skulle goclkencles af 
EU), 

- SYenske Lantmännen vil med sin fusio n 
nå op på mes ten 3 mia euro i omsa:tning. 

Herr.il kommer at nogle anclelsselskaber er 
markedsledencle inden for mindre proclukt
>mråder. Danske Pe lsclyrauktioner er så

'.edes ,·erclens f0rende inclen for produktion 
,g handel med minksk incl, og DLF-Trifo-

;n1m (DK) er Euro pas st0rste fr0prod ttcent. 
De n stcerke nationale positio n - og for 

nogle selskabers veclkomrnende også inter
nariomtle position - har kun ktmnet lade sig 
zo re, fordi \'irksomhederne har ,·,cret i 
, ta nd ti l at h :111dtere eksterne og interne 
uclford ringer på en forn ttfrig måd e . 

Den va~senlligsle eksterne udfordriug har 
,·,e ret at kunne svare igen p i\ den forst;;erke
clc internationale konkttr rence. Det har 
,·ze re t en ganske stor udfordring a t ,okse ud 
m·<:' r de nationale gr,enser og ha\'e produk
tionsanlxg i fkre !ande eller strategiske a lli
,mcer, Corcli andelsselskabe r i he le de res 
~runcl lag er nationalL orienterecle . Det se
neste :ini har derfor gentagne gange og ikke 
m indst i Danmark g iYet anledning lil clr0 f~ 
telser omkring hvordan andelssclskaber rent 
instittttionelt tackler en internarionalist>ring. 
Skal mall optage udenlaudske mecllcmmcr 
,aled es som Norrbottens Lantmän har op
tagel finske medlem mer? Skal man , ed k0b 
af udenlandske sclskabe r, også andclssel
skaber, omdanne sclskabet til e t rent clatter
,e lskab, e ller skal man so m 1·ed ft1sione n 
mellern MD Foods og Arla liges tille andels-

h a1·e rne)' Ell t>r skal internationaliseringen i 
Sledet fo regå genn e m strategiske all iancer 
1nellem lige, ~ rdige parter s:tledes som SLR 
og DLG i deres meget tce LLe samarbe jcle i 
SweDane Fenilizer og SweDane Crop Pro
tenion )'' 

Det findes der ikke e l S\'ar på, lwe rken 
inden for d et enkel te land e lle r inde n for 
sam me branche, fr,rdi_jordbrugskoope ratio
nen jo netop er styrel af ancle lsha,·err1e og 
har en meget forskc llig kultur . 

Deue \'i se r sig også i de t mes te sp0rgsmål 
som straks rejser sig når der er la le om 
stcer kL ekspansive virksomheder med lys t til 
at rnarkere sig internationalt: hvordan frem
ska!Ies ele n forn0dne kapital? 

I Finla nd er mejeriselskabe t Valio bleYet 
orndannet til et akrieselskah i 1992 efter kraY 
fra konkurren cernynclighederne. Det har 
altså m u lighecl for at skaffe sig kapita l på 
b0 rseu samtidig med at :H andclsmejerier er 
individuell knyttet til aktieselskabeL. 111 

I Danmark Cors0gte de st0rs te selskaber 
inden for både mejerier og slagtcrier at skaf
fe kapital omkring 1990 ved at udskille s;.er
lige aktieselskaber som lilbod instilulionelle 
inYestorer at y,cre med i form af aktieposter 
p{t 49% ud af en samlet ak tiekapital på om
kring .l ,5 mia. DKK. l begge ti!Ldde med er 
uhelcligt resultat. De rfor har Dan ish Crown 
11u valgt: en anden \'c'j, ne mlig aL få a ndels
haYerne til selv al skaffe del forn0clne kapi
ta lgrundlag. Det sker ved at andelshaverne 
skal lade e11 st0rre del ar de res restbernli ng 
blive stående i selskabet, således at ege nkapi
talen bli\'er 1 mia. kr. Sl0rre. 11 

Inden fo r mejerisektoreu er dcr ingen 
tradi tion for den type navneno terede konti . 
Her srår anclelskapitalen hen som uforclelt. 

Del skal i de11 forbinclelse 11,cv11es at der 
er en betvdel ig forskel på egenkapitale ns 
st0rre lse i Danmark og i Sverige. Både in
den for konsumentkooperationen, mejerier, 
slagterie r og foclerstoffer er egen kapitale n 
omkring tre gange s:1 stor i S\'enske selska
ber. Historisk h,enger det sammen m ed at 
selskaberne i Danmark har hvilel på e t. soli
darisk ansvar således at de l var muligt at 
o ptage e n stor låndim111sieri11g. Ligelccles 
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I s/11t11i11gm af 199(Feme f:11, n,r ·, 17 ad, 1 XordPn og 11de 
i 1wrde11 PI stor/ a11/a{ 1a111111n l, 0--, , _-,r ,J ,tore. n'gionrtle 
111ule/svirliso111ii!'dn fil 11a,1, r r. • ·.··,, 1, 1wtirmafe virk-
so111hedn i11de11 for dr ,·nk,/i "· ,r I Da111nr1rk //0111 

Danish Cmw11 og ,\ J_l) Fr,r,d, • : . , nrl;,d,andele på 0111-
kri11g 90 % i11df'l1 for hmh Id,: < ,: 11,J.od,- og 111ejerio111-
1I1det. I Srwrige fusioner,d" • · ! J r, ziona/e /1111/ mii 11-
11en-gmu1'fmjore11i11!!tr md I L .• ·mä1111rn /.'>LR) jJ1: 
!. j111111ar 200/. !.;.un,,rn, ·,.··.,hm, e11 0111v1,1ni11g 
/H10111kring 2-1 mil. [)Jv-.:. t ·, -\1 ., '- In!,· 211()//: 17, s. 360) 

D mor/{(1 11/ tm,J; vNI uduiklingen inr/1,n forfor!rr1111rn111råd,,1 i ,\lonfr11 
i de se11Psit' dr har 11a•1p / al d1'11 dr111sk1' og svmskl' /1111dbmgs- ogfwle
vori•induslri .1111elter mnl' og IIIP>P rn1111111'11 .. \fest marla111/ lwr/11sio
lll'll i 2000 me/1('//, A r/a ug .\ Il) J"oods VferPI, 111m som det jinngår a/ 
ove11.1/111•11rle er de/le ild!e dt't r•nesle eksn11J;e/ J1å 1•11/m fusion eller /cl'/ 
S(/11/(//br;rfr. ( L'r .--\ 1uldsb/ad1,1. 2001:./-. .I'. 72-7 3) 

har d e r ikke v,e re L traditio n for ar betale t> r 
st0 rre bcl0 b for a t bli\'e medle m således som 
tilta:ld e L er i Sverige . 

Sp0rgsmåle t on1 kap i tal frem skaffclse kan 
clenned båd e \'a: re en ekstern og e n in te ru 
udforclring. En rt'n intern udfo rclring e r 
lwordan de store an dt>lsselskaber sikrer e t 
fo rtsa t reell demokrati. Den ne udford ri ng 
rummer tre store sp0rgsrnå l: 

Hrnrdan tackle r selskabe rne '20- 80 pro
blem a tikken : d et forholcl a r o mkring 
'20% afanclelsha\·erne i mange selskaber 
rnh fo r 80% af' procluktio n e11~ Ka n sel
skaberne holde fast i et medlem - en 
stemm e princippe t) 
H \'orclan sikrcs e t reelt dt>mokrati n å r 
selskaberne er så store . og elen en ke ltc 
laudmancl bor meget langt borte fra \'irk
so m hedens hm eds"ed e: 

- H\ordan sik 
när forbr uge 
en kra:\'cr en 
cluktcli fferer 
m erne få r ro 

: en må det fas 
,ke l0sni nger 

fo rste sp0rgs 
.. L.[\?;rUllcJ a f' j)I 

r 1b leme t tils} 
-· ,n so m man 
1phakningen L 

- e n stemm e e : 
:-.. .. m in d en for i 
: b rud med pr 
ele e r cler kun 

- m e n h a::rnsk 
=:ig;e \el h e lt o 
--: .. e ndeuc der k 

'.i\ e r \·a lg t ind 
Det an det sp( 

:...., i,tc rc r e t r t 

.ebatte re t m e 
,· crne, dvs. p:1 

-:e oYervcjende 
::"inlan d , Sverige 
,:....a l de have del 
.n~slcd det, b li 
.ere s t01Te og 

:ned a t d e t har\ 
t.ikt med at <le 

.. rnd rna:ncl tilba 
-;e hi nandcu, bl 
- , å er cle m okr 
:neget afd,em pt 
~e, ;i.L selskaber 
· >r al in fo rmen 
~1eget kort vej l 
· 1p pen. I d issc 
:.eks. a l skcere n 
,_i,ke opbygnin: 

Derimod lia 1 

.. 111 lecln ing til n 
:1\·o rlecles ma n 
i e r stigencle a n1 
,1ko logernc . Tn, 
·ione lle prncluc 
.. H spe cia lprod t 
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I h ·ord;in sikres d e t ind re sam m enh old 
når forbrugerne og in ternationalise ring
e n krcever en beLyclelig sL01-re g rad af pro
d uktdiffcren tie1 ing lworved rnedle rn
mc rnc får forskcllige interesser? 

:...-11 må det fastslås at de ,·alg Le o rgan isato
.;_, l0sningcr e r megct forskellige. Til d e 
:o rs te sp0rgsmål kan de t konstatercs, på 

_..!g: r un cl af prirn .:en d a nsk rn a te riale, at 
,b lc mct tilsyucladcnd c ikkc er n ,-er så 
n som ma nge forudså det ville bli,e . 

- hakningen til princippet om et medlem 
- -n ,temme e r 11form indsket i Da nmark. 
-•. n inden fo r garu1e risektoren e r d e r sket 
· '1n.1cl med p rincippc t. Men i det store og 
-:c n der kun E'.'1 dcr bct1 agtcr princippe t 
:'1 e n hcemsko for ud,iklingen , ide t det 
: ..!t'Ye l h ell over,ejen cle er h tlcltid sland
.-endcne cler ko mmer til m0derne, og som 

.. ' e r ,·algt. inci i best:yrelse rne . 
Det ancle t sp0rgsmål 0111 f0lelsen af a r der 

- , 1-rc1-c1 c t r eel t demokrati ble, fakt isk 
-baueret mere livligt i s o·e r nc ene! i 

e rne. ch s. på et tid spunkt hvor selskabcr
- l\·e r,cjc11dc var regionale . Lanclrn.:end i 

:- ·1lancl, Sverige og Da nmark ane rkender a t 
• .__il de have del i v.:erditilv.:eksten fra fon:ed

:. ~, leclcle t., bliver se lskabern<..: n0dt til at 
.rrc st0 rre og rn e re internatio nale . I takt 

__ ed a t de t har vundet alrninde lig accept, og 
·.,kr med at dcr ikke <..:1 så m,mge fulclticls

_,1 c[111;:end tilbage - nu kende r andelsha, ·er
- h inanden, blot inden for e n st0 rre regio n 

- , ,i er clcmokra tidisk ussionen også b leveL 
.e~et aid ;:em pet. Det skal sam tid ig anerken
, , a t selskaberne g0r en meget stor inclsats 
r a t in fo rmer<..: og for at fors0gc at sikrc en 

. e~e t ko rt vej fra de n e nkel te la nd ma nd ti l 
? Pc11. I d issc å r fo rs0ger fl ere se lskaber 

- :,. ar sk;:ere mindst e t. led v;:ek i ele n hierar
,kc o pbygning. 
Deri rn od ha r d et tredje sp0rgsmå l givet 

•.led ning til mange d iskussioner, nemlig 
1rlcdcs man sikrcr rcpra.:scn tatione n for 

~r q igende a ntal specialproduktione r, f.eks. 
:..ologe rne . Tndtil for få år siden var tradi-
1ncllc producenter rncgct p:1 vagt O\'Ct f01 

_: ,pecialproducen te r ikke fik s;.erlige fo r-

de le h,erken i afrcgningsprincipperne e ller 
01·gan isatorisk. Denne diskussio n e r n u ved 
a t ha,e fu n d e t sin l0sn ing i d e tleste b ra n
ch e r. Fo r eksempel har Danish Crowu ud
skilt de 0 kologiske S\'in eproclucerner og 
frilanclsp roduccntcrnc i et s::erlig t clauersel
skab. 

Afslutning 
De t e r ble, et på vis t at kooperaLione n i store 
tra:k har fulgt den samme u dviklingsproces 
i a lle fire no rdiske !ande, og a t cle r ka n ide n
tificncs tre ho,cdpcriodcr for uch'iklingen . 
J den l0rsre periode frem til 1930 va r uch·ik-
1 ingen i c ivilsamfundet de n af;g0rende fak
tor for kooperationen s udvikling . og· der 
opstocl c t rncget stort a ntal lokale förening
er inden for mange sektorer. men med lang t 
den sr0rst:e styrke inde n forjo rclbruget. 

Period en 1930- 90 ,·a r pr,-ege t ;,f st,e rk 
statsl ig indblanding i alle fir c !ande. Land
brugso rgan is;iLio ne rnes styrke i Danrna r k 
bet0cl dog gen nern hele perioden en re lativ 
sta::rk uaflia.:11gighcd af s ta ten p <'t trods af 
mange reguleringe r, med e ns det norske 
lanclbrugs hjemrnemarkedsorie ntering be
,·irkecle ;it d e fi k e r h al\'-o ll e ntligt ska:r. 

Siden omkring 1990 har EU's indre ma r
ked og globaliseringen skubbe t kraftigt i 
re tn ing afmere marked , e n proccs som har 
,·;:eret rneget sme rtefuld i Sverige og Finland, 
og som har mcdvirkct til a t sv,-ekke landbru
gcts relative betyclning bctragtcligt. O gså i 
Norge h;ir str ukwrra t ionaliseringe n sl{1e t 
igcnne m i både prim;erbrugc t o g i for
arbejclnings- og salgsleddet på trods af en 
fasthold e n a f ikke-EU medl emskab og e n 
h 0 j hje mmemarkeclsbeskyu else . 

I d e nne situa tion tyder m eget p~i at Dan
mark og Sverige vi! smelte sammen til e t 
ston hj e mm e m;,rked , speciell ind e n for 
f0de, ·areom ddct. ' 1 fler<..: spektakula:rc fu
sioner har set dagens lys, og fle r e vi! komme 
til , 0 111 end de t ha r vist sig a.L andelsclemokra
ti på d an sk og sY<..:nsk praktisercs p{1 , ·iclt 
fo rskel lig vis. og ar de r e r store kul tur- og 
rctstraditioner ar oven,inde . 13 
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De danske landbrugsorganisationers 
historie 1830-2001 

Frik Helmer Pedersen 

:!1cl ledende bemcerkninger 
-:.,io rien om de danske landbrugsorganisa

ne rs udvikling i cler 19. - :!0. århundrede 
-,. .:'11der i realiteten på Bornholm 1805, da 

~<lre la ndssinclecle lanclm,encl og byfo lk i 
~lle,skah o pretted e Ort bomholmslir Selslwb 

E/tr1:,fcrglP11, en organisation som i dagens 
::: .rn mark bestå r e ndnu under navnet Bom

!111 , landf! /w11omislie Forening, "opre tte t 1805, 
:110rdner 185:!", som de t noteres i dansk 

.,ndbrugs offic ie lle ove rsigt Lanrlbrngsår-
.!f'll. Samme publikation er i dag på meste n 

- ,o sider, e t sikken Yidnesbyrd om, ar de 
.. m ske landn1cend og deres mere samarbejds

:i,u1.11ere stadig er förbundet i et tusindfold igt 
, tY,erk, som det ikke er noget menneske 

'\c·,kårcr at havc studeret i detaljen. 
\·enner af de n stacligva:k e ksistere nde in

,·n u tio n Det kgl. danske l,a11dltusholclni11gssef-
•·ab 1·il på d et te sted uok eri11dre om, at 

ieres selskab kan f'0 re sin oprinde lse helt til
':lag;e til 1769, men de vi! dog mcppe påstå, at 
'...andhusholdningsselskabet trods sin me re 
·ilknnning til det danske storlandbrug kau 
•pfattcs som e n egentlig landbrugsorganisa-

~1on . 
.\le n l11 orledes da definere en Ja11clbrugs

x ganisation? I fu ndamental forstand er de n 
c1 d tryk for et fr i1·illigr indgået sarnarhe jde 
'.11elle m e n gr11ppe af modern e lan d mce nd 

(landbr ugere) med de t form å l a t vir ke f'o r 
f..ellesskabets bedsre, lwacl e n ten d et cl rejer 
sig om landbrugsfaglige, e rhvervs0konornis
ke eller -politiske sp0rgsmål. Det er dog 
klan, at mange ar d en slags foren inger, sel
skahe r, elle r hvad de nu kalde r sig, ikke hel t 
passcr ind i denne ska be]on . 

Vi beh/1\'er b lo t at ta:nke på ct ad h oc
pncget sarnYirke, som de p eriod iske stor-
1110cler, betegnet sorn De danske La11 d111c111 ds
Jonamlinger, med å rs rne lle rnrnm stod for i 
perioden 184:'"l- l 900 eller de sociale ogjord
politiske sp0 rgsm[d, de danske husrnands
fore ninger e ller sm åbrugerorganisa tioner 
tog op efter cleres r0vencle stan i slutningen 
af d et 19 . århunclrecle. H usrnandsforening
ernes mange h istorieskrivere rned d ansk 
la ndbo histories nestor, Fricllev Skrubbel
trang i spidsen har da også flittigt brugt vcer
cliladede betegnclser som ltusma 11dsbrvrPgel
sn1 el le r lwsnw 11dssage11 fo r h e rigen ne rn at 
udm cerke hus1rncnclenes sta::digc kamp for 
ligcsti lling i fr> rholcl til det, man fra den sicle 
har opfattet som iu teresscorga11isatio11er af 
scedvanlig type s:tsom gårclejernes landbo
fo reni nger. 

Nå r 111 an dr0lrer d e n slags d efin itione r, 
rc jser de r sig da det sp0rgs111ål, 0111 de dans
ke andelsse lskaber eller -foren inger kan be
regnes som lanclbrugsorganisationer. Hvacl 
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en ten de som andclsmejerierne elle r andels
slagtcrierne foncdler landma:ndenes pri
ma:rprnclukte r, e ller de som g0d nings- e lle r 
fode rstofforeu1inger iuclk0be r og distribue-
1·er de n0dveudige rå- og hjcelpestofler, fun
gerer d e som en okonomisk sarnmenslut
ning af andclshavere med solidarisk ansvar, 
a lts{1 som cle ltagcre i en regula.:r e rlwer\'S
,·irksomhed. Når a11dclsselskaber i denne 
anike l ikke clcsLO mindre opfattes sorn lancl
brugsorganisationer, skyldes det andelssam
virkets udvided e karaktcr i retn ing af at bc
forclre medlcrnme rnes e rhvcn-sokonomiske 
og-pol itiske i11teresse r, akkurat som når talen 
er om rem faglige landbrugsoqi;anisa tioncr. 

Det srfö· dog klan, a t en organisa1ionsvirk
somhed af denne karakt.e r a:udrer sig meget 
<wer tid, b:1de set indacltil som varetager af 
la nclm;:ende nes Lelles beho\' o g 0usker og 
ucladtil i forhold til de t omgiven d e samfund . 
Landbrugets sociale, 0 konorniske og tekn o
logiske stade s,-etter clagso rdene11 for d en 
indadvenclte virksomhcd, og samf"undsmag
rens ev11e og '"iije til a t: irn0clekorn rne de rejste 
0nsker og kra\" bcstem rne r e rhvervspolitik
ke ns konkre te indholcl. 

Efter 18~0 rnocle rnise redes de t danske 
bondebrug i a lle retninger, og O\'er e n pe
riode på godt tyve år blc" d e t den mest be
tyd encle erh,·ervsform i nden fo r dansk land
brug . Det incle bar, at. b0nde rne, uu m est 
betegne t som gJrdeje re, i stige mle omfang 
overtog led e lsen a r de fag lige sammenslut
ninger, de st0rre landbr11gcre for a lvo r ,·ar 
bcgynclt a t opre ttc i 183O'erne under be teg
nelsen land0konorniske selskabe r, seuere 
benze\"11 t som landboforeninger. 

Som det se nere ,·il b live vist, opre ttecle 
disse landbofore ningcr senere overorducde 
koorclinat ionsorganer på regionalt og natio
nalt: plan og cla med gårdejerne, b0nclcrne 
sO111 de egen tlige rnag thavere. ['vlagtskifter 
godsejcr-boncle var cla e n real ite t. C t1rclcjer
n e sad også på d e f1este bestyrelsesposter i 
d e ancle lsselskabe r, man beg-ynclte al opre t
te i 1882 med e tableringe n al det fors te a n
d elsmejeri i Danmark i Hjeding ved Varde. 

Andelssclskabernes 0 konomiske , ·irksorn
hed blev ret h urtigt forsyne t med en organ i-
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satorisk m ·erbyg ning i form af regionale og 
na tionale koorclinatio n,organ e r. D esud cn 
dan necle pro d u k ti o ns,·i rksom heder sorn 
mej erie r og slagterier s nart fa.:lles afsxt
ningsled , "salgsforeniuger''. som i t:cet kon
kurrence lllccl d e pri,·ate eng1oshandlencle 
,·,ll"etog a L,zetningsarbejclet i incl- og uclland . 

lncltil nu har ,i mest clroflet o rganisations
srrukturen som et indre landbrugsanliggcn
cle . Be tragter man ck ri mod organisarions
systeme1 udefra i det om g i,·e nde samfunds 
perspektiv, må man indledningsvis g0re sig 
klan. o m samfundsmagten accepterer e n 
s:1cta n struktur og indr0rnmer elen e n dcrtil 
S\'a re11cle placering i samfundets rnagtstrn k
tur. EneY,eldens fredel ige afskaffclse Lil for
d el for en demokratisk s1yreform 1849 brag
te he r e n radika l :cencl r in g . l en e\',d dens 
periocle fo rucl fo r__j1111igruucllmens indf'vlrcl
se "1 849 ,ar styret forho lclsYis rcstrikt i,· O\'er 
for ele n tids rill0b til lanclbrngsorgauisaLio
ner, is;:er hvis d e supple reclc den indad,·encl
Le \'irksomhecl med uadgåendc signaler, d e r 
leL k11nne opfattes som e n kri ti k a f kon ge

magten . 
l'vlcd demokratiets incll0relsc skulle ,·e_jen 

,·,LTC banel fo r er t:cetterc sarnarbejde rncl
lem folkestyrc og organisationsmagt. De t e r 
im idlenicl en kcndsgerning, a t rege ring og 
rigsclag ge nne m anden halvcle l af" d e t 19. 
å rbundrecle n0je \'ågede m·er sil magtmono
pol. I li1 be1 af de fo rsre par ån ier af d e t 20. 
å rhunclrede ud,·iklecles clerimod l'l forholds-
1 is t,t' f sarnarbejclsforhold. hH)r lauclbrugs
organisationerne under krigs- og kriseperio
d e r aktin delwg i aclmin ist rntionen ar krise
fo ransralrningcr. Efter Danma rks i11dtr::eclen 
i EF / EL' 197'.1 e r samspillet dog ble\"Ct yder
ligerc kompliceret dern·d. at EL·-aclminisrra
tionen inclgar ,om c t ,·igtig ~- komponenL i 
samarbejdsstrukmren . h\"on·ed en national 
landbrugspolitik i ~zech·anl ig fors tand ikke 
la.:ngere lacler sig prak1i, ere. 

S0111 Cl sidste led i denne o mrid sregning 
af de t danske lanclbrn2> 2;runcllzeggende 
organisarionsproble111atik ,kal cler rnecld e les 
nogle ge nere lle opl'"'n inger 0 111 de d an ske 
landbrugsorgan i,atio ner, normale fu nk
t ionsrn:1dc. sådan , 0111 den har f,esrnet sig 
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'' L'r tid . J lan dlm1gsfäglige organisationer 
, ,m landbofore nin ger og h11smandsfore
:inge r er 1uedlernsskab ikke obligawr isk, og 
.rng tfra al le gårclejerc og h usmx 11d er o rga

.. i, e ret heri. Ko ntingen tet ,·ar i begynde lsen 
ct beskede n l, lllcn d a staten fra 1887 gen
.em en Sl01TC a:ndring af lo\'e n af 18.ei2 o m 
,· 11 te ti l liusdyrhrugct b e talte h alvd e le n af 
. lgiftern e t:il la nclboJ'oreningcrnes konsu
-n n·i rksom h ecl1, steg kon tingen tel tilsvar
:ide. 

Paradoksalt nok ti lkom d e sti:-lrste ressou,~ 
er ti l o rgan isatio nsarbcjde t i k raft a l' de 
- ~ulcringsordni nger, o rganisationerne var 
.irtha\'e re i geunern d e tidlige re me1·1 1te 

• ,i,e- og krigs period e r. l l0bet a f 1970'erne 
-~;,_ lanclbrugsorganisation e rn e en l'is fo rm 
- ,r offentlig Sl0tle i form af en ska ttelellelse, 
·i , pron·nu d e h·is blev ti lfö n o rgan isatio
c-r11e. 

Del lanclbrngsfagli ge a rbejdc, la ndbo
- ,rcn inge rne og husrnanclsforeningerne ud
:,,ne. ble1· i l0ber af det 1 \) _ å rhund re d e 
:r.1chist <Aertaget af agronomisk ucldannc
:c- kom11lenler, l11'o r1·ed den m ecllems\'a lgte 

.eclelse fik rne re tid til al 1arc tage de ucl
_rh endte o pga,,er. I ,·or tid ko ncentreres 
~.1dgirni ngsarbejdet til sa>rlige centre, der 
:c-dsagcs a l' e n lils1arencle sarmnen lxgning 
.:..: lokale f'oreninge r til regio n a le . Scl\'sagL 
..ir råclgimingsarbejclct i buncl og g rund 

,;;_jfre t karaktcr i takl med d e n land bmgstek
_n logiske udvi kling. Forskellige former for 

·· r i1·at ddgin1 ing har dog i rnr tid yclet land-
rugso rganisa tion e rn es kons u len ttjenesle 

c:-n ma:-rkbar konkurren,e på ,·isse om råder, 
:.eks . livad angår brugen af moderne lancl
:xu gsmaskiuer og trakwrer. 

Det må i d e n ne fö rbin delse beLou es. 
.. l lan d m;endene ikke altid har tilslutter s ig 
-iet re pra::scn r.a tive organ isatiomsden10 k rati . 

0 111 mevnt tid ligere, har m edlernss kabet 
? rincipielt v;.e rel en frivillig sag, og har man 
;..u nnct f;'.'1 rådgivning på anden ,·is, har man 
:. ke brugL lanclbrngets egen konsulen r-virk
,ornhecl. And e lshaverne har o fte set bo n fra 
rie n tl'lmgne leveringspligL, når primx rpro
lukterne kunne sa:lges andetsteds til h i:-Jje re 

p rise r. Ej h eller har rn au konsekvent taget 

h e nsyn til organisationernes interesser, n å r 
man har ,·algt sit pa rtipoli tiske til h0 rsfor
h o ld . i'.: 11 e nig lanclmandsopslutning om
kring la ndbrugets h e lhedsinte resser, d en 
såkaldte "agrarpoli t ik'', har a ld r ig vundet 
fod fa:ste i Da nmark. 

De danske landbrugs
organisationers historiske 
udvikling 

1. Prrioden 1830-1848/49 
Som 11;:evut i inclled ninge n oprettedes d e n 
f'0 rste erlwer\'ssarn m ensl u tning af' lo kale 
landm:-Pncl p å Bornholm 180!5. J l0bet af' d e 
nxste 15-20 tilkom yclerlige re 12 forcni ng
e r afsamrne tvpe , rnen i df'n n e ticllige peri
ode betegner disse sig som "patriotiske sel
skaber", cler arbejde r p å a t frcrnm e bredere 
iuteresser end landbrugets, og lwor d e n luk
ked e medlemskreds rekrutteres fra såvel de 
st0 n e la ndbrugere som byens borgerskab.~ 
l denne perio dc stod storla nclbrugct i cen t
rum för selskaberncs agra re virksom hed og 
da ofle i sam arb1:::jd e m ed Det kgl. d an ske 
I ,a ndh ush oldn ingsselskab. 

under indtryk af den såkald te "landbrugs
krise" i beg-ynde lse n af 1820'erne indstilled e 
d e patriotiske selskaber deres virksomhed , 
ide t d og enkelte se n e re genopstod, som 
regel dog under andre nanie . s:1 tidlig t som 
i 1820 havde jyske srorlandbrugere irnidle r
rid sarn let s ig om l0sni11gen af egentlige 
landhrugsopga\'e r og fik til d et forrnål o pret
tet / folslebm og: 0111q;11s la11c/fi/w110/l/iske Se{slwb, 

i 1823 fulgt o p a f' et tils,·are nde selskab for 
Vcjle amt. 

De t ,·ar dog fvjrs t m ed oprettelsen af Sorr~ 
A 111/s lr111dfi/w11omiske S!'!skab i 1833, ar. spred
n i ngen a f lokale lanclbrugso rga nisationer 
for all'Or tog sin begynclelse. I 1839 tilkorn 
Prrr>s/fi Aml s r andbo/orening, og d ermccl intro
duceredes ele n beregnclse, som sencre blev 
gx11gs for denne organisat ionstype . Son1 
regel clxkkede et la nd0 konomisk selsk:-tb 
e ller en la ndbofo ren ing et am t, men på 
srore god skom plekser· som grevskabcr og 
baro 11ie r o prctte cles tilsvarende sclskaber, 
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son1 na turligt n o k sp,endtc 01·e r cle r påga_:J
<lcndc goclsområclc.:' 

Baseret på elen srigcndc e kspo rt ar korn 
og animalske landbrugsprodukter 1·oksede 
hondcbruget fra 18?.0 'e rne imidkrtid frem 
so m ele n mest bet ydt'ndc d e l af cle t danske 
landbrug, og allc rcd e i samme :1rti tog frt'rn
sräendc b0ncle r eller gård ejere , sorn d e nu 
ka ldtes, initiatin·r ti l a t opre tle lokale land
bofore ningcr på sogneniYcau. Des11dc11 incl-
111cldtes ikke s{t få gå rclt'jerc i de all e reclc 

rorside til bog 0111 H1///de1s 
. \ 111/s H11slwld11i11g1s1,/slwb. 
r beg,; 11/ll'iSl'II oj 18()0-tallet 
0J11et1er/1,.1 rt,, Jiin'ir' /rmr/0/ro-
110111i1/w s,,/slwhn: senare 
lwlrlet l011dbo(ore11 ing1,r. 
m11dt 0111 i /)1111111ar/i. 
R.rmdeis :\ 111/s H ushold
ni11gsse/slwb aj 18 10 rret 
af de relilste og har 11ir/ jll'11' 
lej11j!;hnln lorlr! 1i11 histo1i ,, 

,krir11' o( !.y11d(~·e.fi1gji,II!. 
(;rn11rlig hi1'/nri1h i11fon11a
tio11 n m ril'I afde11 da 11s/ie 
la 11d/Jojore11i11gsh1tl! Il 1: 

e ksisre remlc lanclokonom i~ke selskaber og 
fo rcninger. Pa nu_: dlem,l i,t e n for P r,:est0 
Amts Lanclbofo ren ing 18-t'.2 figurerer 14?, 
111ccllcmm e r. hn>raf cle l '.2 er ganlcjere . 4 
so g u cfogeder og h m ollere . som alle m å 
hctcgnes som repr;e,cn ranter fo r det mcl
le m sto re og alm. gardbnw;. 

D er opsrod o ~,,\ en g r11ppc afsm åbrugt'
re. 11 o rma l1 J.::a lcler hu, m~encl . ,0111 i cle res 
_jorddyrkning , om rege l J.::opiereclc bon cle 
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.:-,,i cl,ckkc landarbejd e re , som h~jest råde r 
n en lillejordlod e ller en stor have. F0rsL 

<u mi ngen af det 19. å rhundred e haYde 
.:rrebet landarbt~der vundet a lm . h,c>,·d. 
De 1idlige lanclboforeninger så f0rst og 

-nm 1est de res vigtigste opgm·e i at udbrede 
:1dskaber ti l moderne jonldyrkn i ng. Jn r-

-!1 , k11!1e ah·andes og mergles. og d e over
t: r<:'W:' redskaber af rr,t' skul le erstattes af 
•dc rne j ernred skabe r som s,·ingplm·en og 
n ,kh ,ir\'en, en tilpasset sve nsk ldös/i ({rv. 

-r ,tfholdtes mange pl0je konkurrencer og 
., ri ll inger. lwor de 11\ e redskaher ble,· pr;:e
_teret for landm:encle ne. 
( ,c1111e rn pra:miering af clygtige gå rd

_e ncl og hus1mend s0gre lanclboforen ing
-~e a1 uclbrecle kenclskabe L Lil moderne 
. kn ings teknik. Desuclen iYrecle man for at 
L;t' bedreyd ende sås;:ed. s:1so111 ''pro,·stirng" 

_ :::,lcs,·ig-H olsre n og fors ke llige form e r for 
~.lclt' t byg, lll'oraf den mest ke ndte son er 

·1e,·,tl ic1~byg·'. Disse ting i forbindclse med 
01miggribe nde opdyrkning a f' fce llecler 

_ l\ t'l'clre1 stillede 0 gede kr:w til tr::ekkrnf
: .. og d e t e r i denn e sa mmenha:ng. rnan 

... .I ,e landhofore ninger11es st,erke interes
, lor lwsteade 11, sådan som elen is,er kom 

ud t t'\'k gen nern pr,crnie ri ng af hingsre og 
p per på de {t rlige clyrskuer. 
l l8cl5 opsrod en n y o rgan isar ionsdanncl-
1:J landt landma.:ndcne. De t drc jer sig om 
pn iocl iske land111a nclsforsamli11ger, man 

:·n L1sk 111r,msrer afho ld t fra og med 1845. 
J,11 f'0 rste la ndm audsforsamling i Randers 
'-!."> ralr.e :tt:! deltagere ror n,c>s Le ,\r i Ode n

'<' at s;c>Lle rekord med nzcsten d e t dobbel te 
,lit!. h .ttn e t fåtal af deltagernc tilh0rte 

_ .• rc!ma ndssLanclen. Cclmer de n ~lkendte 
,r ,>rgsm:tl o m kri ngjorclclyrkni ngen disku tc

-des her h usclyrbrngcts aktuelle problem e r. 
ad e n ten det dre jecle sig om h esLeaden 
:n b·a·ga,,Jen. Skulle man helhjencr st0ne 

..-·n igau g·rn-ren d e forskrcln ing fr,t produk-
,n a f k0dkv,eg, d e t trnditione lle s tudeltold . 

'er i mod mejcribrug efter slcsYigsk-hol
,·.ensk m011srerr 

O niciclt holdt man sig strikte til cle laml
rngsf'aglige debatemner, efLersu111 man 

.,~e i e t e ne,,eJdigt samfund kunne f'rem-

ko mme m ed 0 ko110111iskt' e ller rent ud poli
tiske synspunkter, cler ikke sternte he lt mer
ens m ed elen o fficielle politik på om råd et. 
De r O\·erlod man d e politiske "la ndbofor e-
11 inger", som is;cr g'jord e s ig g;;c>lclen cle p~t 
Sj,c>Jla11d i 18-!0'erne. og hvor man ikke uncl
så sig for at kra:,·e ,·idtgåencle reform e r på 
det landbopolitiske område. ' 

2. Landbrugsmganisationn og fmlilisk 
rlnnohrati 1848/49-1901 
\kel d e mokratiers officielle ind/'vll'else gen
nem Danmarks Riges Grundlm af 5. juni 
1849 k unne la nclboforeningerne inden for 
lm-gi,·n inge ns rammer fri t s0ge al på, irke 
s~\\·el regering og rigsclag som elen offen t:lige 
opinion. men d e r skull e gå noge11 t.id , l'v) r
e nd 111an ha\'Cle fund e t frem til d e n mest 
passend e 111 :'tcle at g0re det på. Den n:"a lgte 
r igsdag ,·ar ik ke ude n Yid e re sindet at ud 
st:vkke sit magrg runcl lag, og de ca. 40 la nd
boforeninger, der fandtes om k ri ng 1860 , 
forholcl t sig på cle res side reL ahenlcmlc 
OYe r for sigmt!erne fra d e n n i·e magtstruk
tur. 

p;\ rigsdage11s bord 1:1 im id lertid en r,ckkc 
förs lag til reforrnlm·girni ng på det landbo
pol itiske 0 111råcle. og det lykkecles da ogs{t m 
realisere flcre ar cl isse, ikke 111indsL e n skat
re 111;:essig ligest ill ing 111cllcm bondejord og 
pri,·i lcgereL hcAeclg{trdsjorcL ·· Det la11dbn1gs
fagl ige a rbejcle, lanclboforen i11gcrne stod 
for, ga,- rnan t' ll politisk 1i:1ndsr;cekning gen
nen1 e n ··r,oy om fo ransLaltniHger ti l Hus
d yr- og isccr H este;wlens Frernm e ·· af 31. 
111arts 1852.'' EL år ligt starsri lsku d p ,'\ 7 600 
1igsd a le r skulle udde les s0111 pra·mier Li! de 
heds Le tilhcgsd ;T af hes te . h ceg, fä r og s,·in. 
foruclsat al , eclkomrnc ncle la nclboforen ing 
ydcde e t tils\'a rencle be l0b ti l form ;"tleL 

De1111e lo\' oprnu utrede i h0 j grad land
m ,cncle ne til at lo rst,erke lanclboforening
e rnes ,·irksorn hed p;:\ chTSkueornrädet, og .i 
tilgirt oprettecles mange n:·e f'oren inger, 
alene 16 i fcmåret 1852- 57. N u ,·a r del is,cr 
gå rclt~erne . som tog iniri a rive t hertil , og i 
flere amter cbnnes s,e rlige landboforcning
er "'for min dre la ndbrugere'' uden a clgang 
fo r srorlanclbrugt'LS folk. Lde11 ar forglern rne 
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den moderne _jorddyrknings pnncippcr. 
spec ie ll ll\ad angik drxn ing og jordens 
b rakbehancl li ng, var det nu rnejeribrugets 
forhold , der \'ar sat p:1 clagsorclene n . Bonde
brugets hinder stod hver d ag fl e re timer i 
gård ens nye m;elkek~ lder for al k,tTue srn0r 
og lave ost, og i ,isse områclcr i 0st- og Norcl
jylland kom det s{1kaldte bondesm0 r snan 
p~\ h 0 jde med h e rregå rdssm0rret, den alm. 
b eLegnelse p ,'\ d eL halitetsprndukt, stor
brnget ku 11ue pra::s te re m ed indvanclred e 
m ej e rsker fra hertugcl0mmcrnc som an
SYarshaveude. 

Landlrnsho ldn ingsselskabet så det hcr 
som sin opga,·e at st0uc mcjeribrugets op
komst gennern en sa:rlig rne je rikonsulenL, 
caml. polyt. Thomas R. Segelcke , som i l0 bet 
af 186(fog 1870'erne fi k m e je rihåncltering
e n gjort ridssrnrende. I ,anclboforeningernes 
opgave i d enne forbinclclse bin isa:r at lave 
s11-i0ruclstillinger, som regel i sam arbejcle 
m ed tidens f0 re nde sm 0 rgrosse rerc og -
eksport0re r. Fra 1869 ansa tte en del landho
fo1·e ni11ger clesuclen meje riassist.emer, som 
k 11 n11e skole landbokoner og -piger i elen 
reLLe m eje riteknik - forudsat de villetage 
irnod bela:ring. 

På landrnandsforsamlingen i Ode nse 
1863, et m0de som denne gan g ,·ar arran
geret af Landh t1sholdn i ngsse lska beL, bold L 
Sege Icke e l forecl r::1g om de tekn ologiske og 
hygiej ni ske krav, eL moderne rnejeri brug sti 1-
led e til sine ud0\-Cre, og de skul le i parentes 
be1rncrket helst vccre rncend. l forl;,engelse af 
disse forhandlinger fik Fyen s Stifts patrio
tiske Selskab, 0ens ,-e lclste lanclboforen ing, 
efter nordtysk 1110nster opre ttet et såkald t 
f,e ll esmejeri ved Marslev L~l ,·ed Odense. 
Det var cla tanken, at de lokale rna:lkeprod1 1-
cen te r sknlle s,:e lge deres rn;e lk Li ! Lelles
m ejerieLs ejer, e n ucldaullct mejerist, m en 
se lv om r;-ellesmej e rieL som type fik e n ,is 
udbreclclse, slog ckspcrirnente t her re jl. 
Landm a.:11dc11e saboterede selv ini tiative t 
\'ed at levere m;dk, opsp;_eclet med , ·and fra 
hr0nden. ' 

På samme n10dc dr0ftede mau imidlertid 
ogs{1 de krav, der fra ,·isse kredse inde n for 
srorhrnge t stilledes om 0get rer. t il fri sam-

me11la:g11ing ar m indre landbrngseje ndom
rne. Side n 1682 h a ,-cle de r h e rsket forbucl 
mod at n edl:.egge bon derg årde, og det ville 
godsejernes politiske in tcresseorga nisatio
ner, Grundeje1.formi11gm og GodSP)l'J_jimmi11gen, 
gerne ha,·e opha'w·t s ubs. rnocl ificereL' De 
a,·ise r, d e hawle ti lko bt sig magt m·er, åbne
cle en ,oldsorn kampagne for 0get ret: til 
san1111e11b:gning. ng på ele n n ;evnte land
rna ndsforsam I i n g i Odense 1863 fik man 
,·edtaget en resolutio n h e rom , der 1.i lgik 
såYel lnden rigsministerie t sorn Lanclhus
holclni ngssclskabet. 

Det erh,·erYspoli tiske r0re bred te sig snart 
ti l landboforeningernc, lwor g:1rclejerne Yar 
Ye cl at få del i ledclsen, og de v;;ir bes1enn 
ikke inclstillet på at libe ra lisere den d anske 
jordlm-gi,·nin g i d en 011skecle re tning. Det 
\·ar isa: r Horse11s La11dbrug1.fore11ing, som ber 
gav tonen an , m e n forst i 1872 fik m a n dan
net en regio nal overbygning unde r mwnet 

Fo1P11i11p/n afjyskc Landboforeningn; i det flg. 
he reg neL som De jyske Lanrlbo/im,11i11gn." I for
s 1.e r;-ekke skulle organisationen koordine re 

og st0tte d e n landbrugsfaglige \'irksomhcd i 
lokalfore ningerne, ikke rninclst ved a t ar
ra11gere sn10rudsti lli nger, sxrlige clyrsku er 
ro r red e h ,-eg, Lelles d yrskuer, 10rste gang 
l 874 og ,·cd at o prette laglige sektioner, be
gn1dende m ed er uch ·alg for husdyrad og 
husdvrhrng 1881 . 

Men Li! d eL fagligc arbejcle foi je cles hurtigt 
e n e rlwen·spoli risk ,·i rksom hed. I 1879 an
m od ed e de t årlige delegere 1m0de såled es 
regeriugen 0 111 a t fä opretleL e t sxrligt agcr
dvrkningsm ini stcrium . og samme år bad 
man Lrnclhusho ld n in gsselskabet om al få 
fragtsatserne ror elen hastig t sLigende land
brngse kspon 1.il E11gla11cl reduceret. Des
ucle n ncclsaue m a n et p e rma n e nt Lrafikud
,·alg, som skulle arbej cle for a t få e tablcrct 
hunigcre . sikrere og b illigere trafikforbin
clelser i dt>t h e le taget. 

Det h0re r m ed 1.i l ka ra kLe ristikkcn af De 
j yske La ndboforeninger som forl0her för 
land brugsorga ni , atio n e rn es m ·e rord n ed e 
samarbejde. a t land,del,organisaLionen kom 
t.i l ,·erden i e t I iar. hrnr det swd klan for de 
fleste , a l den hidtil ,å indbrin gencle korn-
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,,port na:-ppe kunne opretholdes ret 
cg-e t la:11gere. Dt't bill ige pra: ri t>korn fra 
·ncrika ttndermineredc d et en rop,-e iske 

• rn markecl . Skulle man da f0Jge 1Ysklands 
.__,empel fra 1879 med at rejse bcskyuenclt> 
ldm ure, e llf'r resolutom la:gge produktio
·n ri l f're111 s1ill in g af ,tnimalske produkter 

: clf'n ·ecl nyd e gndt af de L11·t' kornpriser) 
. · pr isfaldet på landbrugsprndukt.er \'ar 
llll lllet f'lJr a1 hliH·, kunuc man ikke 1,-eng

. <" \·,e re i L\i\'I 0111, og langt o p i 1890.erne 
_ ,jedc is,cr korrntYlerne med virkningerne 
· "Den store l ,anclbrugskrise", som prisnccl-

.. rnge n bc tegncd es af'ut il freclse landma:'ncl . 
De danske la ndm,eucl \·,tlgre, omencl no

_et t0\'Cllde, frih a ncklsprincippct. Teknolo
_,,kc 11yskabel.-wr som in,clkecen1rift1gcn og 
-_.c rne,·;:e rket, drc\ ct n:d d am pkraft, g jorde 
.el clcsudc 11 rnul igt at indusl! ialiscre fo ned
n~c n aflandm,endenes prim,crprodukter. 
.! de-t gal' cla det 111cllcrnstore og 1ninclre 
nig . cl .1·.s. gå rd111,cnde ne- og husrn;,cndenc. 

1nu lig hecl for a t 1tc h·i<fr produktionen i et 
hastigt accelle rerencle tc1npo. Den organisa
toriskc i11dra m ning af denne industri blc, i 
fors te r;:ekkc amlclsnwjeriet ( I 882ff. ) og a n
dclss lagterict ( l 887ff. ) , se nere leclsagt:t af 
a nclelsorganiserecle ,-egpakkerier. for ancle ls
,icle11 sam le 1 11ndcr lau dsorganisa1ionen 
/Jrt 11s// 1\ ndds ,EgelisjJorl 18!):, . 

Det solicla1iske ans,·,u gjorde det le r. ar I;\ 
spa rekasscr og andre kicditiusr.iwrioner til 
at linansiere oprctte lse n af' de ca. l '.200 an
delsmejerie r og godt ,10 a nclelsslagierie r, clt'r 
b le, opf0n run clt olll i konger ige1 inclen l. 
,·crclenskrig. UdO\·er en cl ire k tc afrf'gni ng 
for de lc\·erede produkter. pri ncipie ll fastsal 
pa g rundlag af f'll fre lles notering, fik a11dels
h;1n-r11c Yed å rets afo lut1ti1tg 11dhe1a lt e n del 
,tf m ·crskucldet i fo r m ar t'n så kalclt "eftc r
beralin g". 

Ltnclbofore n ingcrnc \'ar ikke direkLe in
\·oh·crcr i denne a11delsorgan iseri11g, og sarn-
111c ho lclning illdtog man m·er fr>r de nt ,tnge 
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lokale ct\'lsforeningcr, sorn husdyrbruget 
begyndtc al oprette i 1880'erne, hcgy11den
de rned elen f0rste kva.:gadsforening 1884. 
Denne 11chikling fremsk;·nclccle brnclhoforc
n i11gcrnes koorclineringshestra.:bdser, og 
resultatet b leY oprettclscn af tre nye lancls
delssammcnslulllinger for bh\'. Sj,ellancl 
1880 1

". Fvn I 881 og Lollancl-Fals tcr J 895 . r :1 
kreditsiden m:1 dog noteres, at landbofore
ningerne gcnnem en kraftig 11d1·ictelsc af 
lme11 om statstilskucl til lrnsdyrbrug 1887 fik 
rnulighecl for at answnc konsulente r ved de 
lokale foren ingcr. scnere også u ch-iclet til ar 
omfatte plantea1·l, regnsbbsforing og hus
h olcl ni ng, en clecideret hindcsi·ssel i h i11e 

tider. 
Laudboforeningerne srod dog spliue t 

oyer for tide ns store uclforclringer. lancl
brngsfagl igt som organisatorisk. Swrla11cl-
1Jruge1s repr,esentanter l'v)lte sig som p lantc
adcre s,l:'rligt udsat for landbrugskrisens 
l'irkningcr, og de \'a r ikke frernmed on.:r for 
tanke n om at anmode H ~jre-rege ringen 
under god sej er JB.S. Est rnps lcdelse om 
beskyndsc i form af' en korntolcl. Se11crc 
dannecle s1 1kkerroeclyrker11e, og det 1·il i 
praksis sigc goclsejt'rc og cjcre af' st0 rre bon
debrug fra landets sto re sukkerroeegnc i 
Snl-Ja~llancl og på Lo lland-Falster s,erlige 
dvrkerforeninger, solll Yaretog de hermecl 
forb11ndnc inte resser m-cr for sukkt'rfabrik
kcrn e og sarnfundsmagre11. Det h kkedes 
dog ikke clisse forcuinger ar ti ln.jcbringt> et 
regt'lrct monopol for dansk roesukkcr. 

Gårdeje rnc, der stod bag oppositionspani
e t \lcllst re , ah·iste den slags lörslag om al sr<,;r
Le landbrugct clirekte. Den ide ble1' f'0rst akllt
cl i en senere tid. Til genga.:ld var de LO fl<1jc i 
landboforen ingcrm: ret en ige om at bebl:'m
pe fri produ ktion ogeksportafet 11\'l industri
produkt. m argarinen , i samtiden ben,1"\'IH 
som ''kunstsrn0 r'' . og r t'st tl ratcl blel" å rela11g 
strid på rigsdagcn, dc r emlte med ct kornpro
mis. Margarinerabrikationen lik lm· at fo rtsaot
le omend under reguleredc form e r. idet hen
sy11ct ti l forhrugcrn e for f0 rstc gang l'istc sig 
som c11 politisk faktor af en Yis styrkc.11 

I san11nenha'ng med e n fon',crTing a r 
Ll!ldbrngskriscn frt:>rnkaldte uclgangc11 på 

rnargarinedt:>battcn stor bittcrhed i Yicle 
lanclbokredst', og clcue n,ire ledtc i l89~ ril 
oprcttclse ar Danmorhs Agrmfom1ing. e l for
st.e fors0g på alfa land1menclene til a tslutte 
op o m t'1" licllcs crl11·en·s0konomisk og-poli· 
tisk prograrn .12 Fors0get p :1 at skabe en 
··agrarbc1·,:egelse'' slog imicllenicl f'ejl , 1nen 
blotlagdc dog sarnet a r et f~elles koordi11c
ringsprogram, et lanclbrugsr:1d . Siden 1880'
ernes rnidte hanle man f0n clr0ft:elscr her-
0111 . anforr ar Lanclhushold11i 11gsse lskahet, 
som f0ltc sig tra_,ngt op i el hj0rne 1·cd land
b ofo ren i ngernes og andclssclskabernes 
frc1m,l:'ks t og mh·ikling som seh·st,l:'nclige 
organ isationscbn n elser. 1

'
1 Si wa tioncn blc\' 

yclerligere kornpl icert:>l 1·ed , at småbruge rne 
få år eftn oprcttclscn al' den fors te lokale 
liuslllanclsforeni ng i 1896 hanle fäet e table
ret s:11-cl lanclscle lssammcnslulni nger sorn en 
lanclsorga11isa tion De sa mviri<e11de d1111shl' Hus-
111a 11dsforf'l/ i np;n (1902/ 06). 11 Da liusmancls
fören ingerne rt:>nL politisk a llierecle sig både 
med Socialdcmokra tiet og med Dt>t radika
.le Venstre, opst,°ic t 1900 \"Cd ct uclbrud af' 
radikalt sinclecle akademikere og hyfolk fra 
Vt'nstTt', 1·ar det i årene f<,lr 1. yerdenskrig, 
paradoksalt n ok dt't danskt:> landbrugs 0ko
norn iske gulclalder, dre1-ct en kraftig kile ind 
i lanclhrngets crh1 en·spo li tiske sam li ngshc

st r,cbclser. 
Det e r i denne sam rncn h ::eng, man 1nå se 

<fr foirste fors0g på a t konl;egge landhrugcts 
e rl11 e n ·s111a:.:ssigc uchikl ing gclln e m det l !J . 
å rhunclrecl<-' og da med en ikke ringe 1·,egr 
på la1 1cl brugsorgani-;a rionernt:>s hctnlning. 
Så tidligt sorn i 1871)- og 1880.e rnt' h a1·de 
L ·oeskri f/jor / .r111d111rr11rf bra ert rt'n t rcuistreren-~.., jl r, t, 

de m ·ersigt,anik lt:>r o m de fo rsre till0b til 
organ isation,dan nel , er · . me n i de st0rrc 
b idrag fra ticl t:>n I SHHl- l-1 , pores ltos d e re
spekri1'C forfallert' lra lanclbrngets egen 
krccls en tenclt:>n, ril ,H 1urdt>1-c uch·ikl ingen 
i sa\'el la11 clbr11g,ideolngi , k ~om crl11·cn·s
polit.isk bch , ning. Det g,t'lckr fo rsr og frc111-
111csL et sto1Tt' , ,1111le1;c>rk i an led ning af 
dansk lanclbrug, deha'.!t>l,e i 1·erclensu d
st illi ngcn i Pari , 1~11111 , a nn udgi1clse af 
andt:>lspio 11 eren .-\nder, '\ ielsen s p jccc fra 
191 0 ,--\ 11dl'lslw, 1, :· I,. LJ,, ,. 111mk 
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't·wp i de1111e pcriode, n<t'rmerc bestemt 
- - · ti k lanclboforeningerne genuen1 deres 
- .&·nd p:1 rigsdagen fastsli\et, at der ikke 

:1e kunne dr0f'l es e rl11 en·spolitik uden 
'..111dhrugers organisationer. f0rst og 

- .. mest landboforc11ingernc.17 

)e~ge de to n,cn1te bid rag til historien 
rit·c danske landhrngs 11dl'ik ling, 0ko110-

,:,_ , om organ isato risk, unclerstreges de 
,!..e lanclm;:ends så at sige naturgil'l1e og 
en fald historisk beringecle l'iije og e\'ne 
· ,ama rbejcle til garn for fa:l lesskaher og 

r-:,1cd fo r fa:drelandet, noget som is,er 
.:e kende tegne anclelsbe1,egclsen. Netop 
~ne omkring århuudredskiJte t 1·ar de rre 
.,rlxjde uch·iclet ril ogsi\ al o mfatte rent 
mncielle opgaver som fa·lles indk0b af 

-:, ,der (fys/: r\ndrl, Fodnstoff01cf lli11g 1898) , 
.ni ng (D11J1sh rl.iidds G0clni11g4orret11i11g 
l I kul rn.1. sann fabrikation af cement. 

,uden liaYcle andelsbeY;.egelsens procluk
--" ekrorer fra 188"1 opretlel inclrc koordi
":ll!i;SOrgancr af typen rnejerifo reni nger . 
.. ~·n,· kccd et sam men af regionale og na
.. ,1le o rganisationer. Dcsude n 1·areroges 
kl af rnejcriafaa:rn ingen af såkaldtc a11-

-, -,mv>reksponforeninge r. 

- Frie eller regu.LrrFde jJroduklions
·hold ? LandbrugsorganisalionnnP i 
',magtensforva,,Plse I 914-50 

i uclbruddet af 1. 1·erdensk rig 1914 stod 
.n,k landhrug ucle n diskussion som Dan

rk, hm·ed- og rnodererh1·crY med op mod 
af' elen samlcde eks port. Trocls man ge 

.' ~Tgenser indadt.il , ·a r cler ingen i sarn
:c-n . som for alvor bestred landbrugsorga
<Hionernes s~t at sigc nwdf0rl1e ret til at 
:ra le sig om al le sp0rgsrnål af betvdning 
:- e rh\'e n ·et. Genn e rn aföoldelse af' fle re 
,, >rcl i nationsm0der h 01·eclorga nisa tioner
~ imell em hanle man f.'.tc t lagt de konflik
r under låg, cle r e, L kun ne bruges al 0111-

crclcncn til ars,'\ t1·il'I om lanclbrugets e1·11e 
_: ar samarbejdc fra bund til rop. 

'.l leu snart meldte der sig sLOre 1·anskelig
.eclcr for den danske landbrugscksport og 

-.:11port. Tilde tramportYanskclig lwder. som 
-rigshand lingerne rnedi0rte. f'0 jecles det 

e nge lske lim·edmarkecls u1·iije m od al. he1.ale 
de priser. som det deh·is afsp,errccle t:·ske 
marke cl 1·illc gi1·c. Desuden 0ns kede de11 
radikale regering med en scerlig bernyn
digelseslOI· af 6. august 1914, "Augustlm·en ", 
i hi\nclcn a t regulere og priss,ettc forsyu i11g
e11 af hjem111ema1 keclet, cla man ikke 1·i ll e 
ti llade de abnormt b~je priser p;-1 et nwre 
elh·r m indre fiktil't l'erdensmarked a l slå 
igennem m·er for de danske forbrugere. 

"fan konstruercdc cla efter tysk 111odel e t 
reguleringssystem af typen SJ110reksj;orl udva!
grt, lwor andelsselskaberne geuu em cleres 
reprcesen ta ntcr i 1·ed kornrncnde ll(halg pi\ 
samfundets 1·egne regulerecle sålel e kspor
teu som forsyni ngen af ltjemrnernarkccle t. 18 

Den politisk 101sorn me prisf'astsceuelse gen-
11e1u såkaklte maksimalpriser samt 1·are tag
elsen af andre principiellc f01sy11ings pro
hlt'111er 1·ar 01·erlad t ., Den o, ·erorden tlige 
[,ommission", h1·is 12 nwdlemrne r 1·ar h åncl
p lukket h enil af regeringen . Landbrugets 
repr;-esenranLe r heri 1ar tre rigsdagsrncdlcrn
mer, l11 oraf kun det radikale folket ingsrned
lern Niels Frede riksen hal'Cle en organisa
tio nspost som fo rmand for /)" sjrellandske 
Hus 1na nds/om1 iHger. 

Den 01 erordnecle koordi ne ring af laud
brugets deltagelse i krigstidens rcgu lerings
ordninger, cler fra augusl 1917 ogs:1 omfalte
rlt' en korn 101· med pligt til al. afle1 ere store 
dele af kornh0s ten ti l fastsatte priser, sku lle 
efter regeringens opfauelse ske geuuem e t 
s,erligt "landhmgsr;'\cl" rnecl 2 rcprccsemante r 
til lin:r af de firc dcltageude organisationer 
I .and h usholclningsselskabeL, l.anclbofore11-
ingen1e, Andelsucll alget og Husmandsfor
e11ingerne. RåcleL spr ,cugtes dog snart eftt>r 
indr,_, uenighecl og ble1· ikke senere genop
li1·et. i stedet nedsattes 1917 Det str1mrlP Land
b111gs11dvalg, som f0rsr og fremmest sk ulle 
acl rninistrere kornl()l'Cll . 1

" 

f t nyt og s;-crdeles ak tivt medlcrn afla11d
boforeni11gernes vl\·erste leclelse. landbrugs
skolcforst.ancler T homas Madsen-\;Irgda l 
1·endr,_, sig irnidlcrtid med stigen de skarphed 
mod lanclbrugcts deltagelse i regu lerings
politi kken. I sLecleL fik han stablct lanclbrn
gets egcr koorcl ineringsorgan på ben e ne , 



l,andbrugsm adel af 1919."" Gracl,ist fik ha n 
gennern si n ka111pagne trukket: landbrugets 
re p ra:seutan te r ud af de rnan ge regulcrings
organe r, rege ringen luwle skabt, 111 e11 kun 
efter et å r som Lamlbrugsraadets prcesiclent 
ble, lian la nclbrugsmiu iste r i d en liberale 
Ve nstre-rege ring. som a i10ste cle r radi ka le 
styre maj l 920. Der,ecl rog han også brod
den m l af den protes tbe\·::ege lse , opn1rske 
lanclrn,-encl 11,\\·de fået organist' re t i ]yJbeL ar 
krigs{1rene 1111cler na\'ner Drmsl! l ,u1l(/ma11ds

.fore11i11g."- 1 
Som la ndbrugsrninister 1920-24 og som 

stats- og lamlbrugsmi11is1er 1926- 29 fast
hold t: \ 1ladsen-ivlygdaI ucle n , ·akJen sin libera
le linje. ome ncl hau gen1wm llere IO\g in1ings
in iti a tin:r stra mn1ede ele n kommercit'llc 
de l a1· 1a ndbr11gspo litikken ganske rneget. '!.2 

!mens mätte lians lh, . kolleger i Landbrugs-

Thomas Afodse11-Mygdal, dans/i /a11delw110111 og 
politiher ( 1887- 1943) . 
,\Jadsm-.\l_ygrlol , ,i/fl, l '" ' ll' og bfr,11 rid r/r111ske la11d
hug, jqnlnna 11d i si/,,eljäglig .10111 01gc111isu!01 is/i og 
po!i1i1/i Ji)l's/c/1/d. Som s/al\//1 i ni1ta og /1111dbrng; -
111i11i1/er / 926- 29/inwgt,, lw11 forga'l'l'S al ce1111'1Ili' IF 
/a11dbrugr ls stilli11g so111 Da 11111r11k, brerl'llrfr, )ii11da-
111e11 /. 

raacle t eft t>r heds te e\"11e fo rsv>gt' at få de ret 
s:111aföcengige lllecllemsorgan isat:io ne r til at 
samarbej cle p:1 de beg ra.:nsede on11 åcle r, 
som 11dgjorcle raders e rh1·t'n·spoli tiske plat

fo rm. 
En s,-e rl ig opga\ e ble,· her aL koordinere 

clt'n s:1rbare e ksport a f slagteh a:g, cla cler 
sa,nedes e t s,-e rligr organ herril. Da det dans
ke hm ·t'drnarkecl for h,eg, Tyskland. fra 
I 920 'ernes slurn in g begrnclte ,n lukke af 
i111pone n af dansk slagtd.\ ;eg, korn Land
brugsraackt i mo dsLricl med deLs tidligcre så 
fas th oldte friha nde lsliuje og 111:me ind g:1 
mange korn p1 orn iser p:1 detLe som på andre 
e kspo rtområdcr, inden samhanclelen p[1 de 
hidtidige p rx misser clt'fin iti\'t br0Cl samrnen 
SO!ll!lle 1·cn 195) 1.1" 

r fc1rhold ti l de t o mgi\'encle sa111f11ncl h m·
cle man genuem forskellige former for pro
testa ktio1lt'r s:1som CL storrn0cle i Odense 
maj 1926 s0g1 a l sa.:tte e n stoppcr for d e 
fors0g på at st0 tt<" elen h iseram Le ind11stri, 
de fo rskelligc regeringe r med mellernrum 
rt>t forg,e\'es s0gtc at gennemfvae, .Vfaclsen
Mygcla ls liberalt si ndt'dc sL;TC ikke 11 ncl-
1:agct.~1 

Da Eng lau cl e f"t e r~ire t l 9S2 f"o rlocl ele n 
traditi onelle f"ri handelsl inje og incll0 rte så
n :! to lcl som k\"(Jtaorclninger for sin impo rt 
<1 f danske lanclbn1gs\'arer. erablered e ele n 
danske regeri n g t' t al tomfalle nde . lod)un
clet r<"g11lt>ri11gss; SLe rn e ltcr rn0ns1-ret f rn I . 
1·erclt'nskrig. 111c11 nu i ch·b sarnforsc;k lse 
med lanclbri1gcrs o rganisatio11er. \ilens 
e kspont·11 stort St' I \ ·,_ir rcgukrt' t p{1 al le led
der og kanter. ble\· ku n s\i11eprocl11ktionen 
s0gt begr,enst'L gcnncm e1 topris-system, de 
så kald te ··s,i ne korc"·. so m ga,· husmand s
bruget ,·isst' fo rclele . 

Forba, se ndt' hurtiv; t re u e dc la nclbrngs
geleclcler sig in cl e f"rn ko lll lll a ndoc rn e fra 
01·t' 11 , men h er ~ka l 111an nok h uske på d et 
p res. o rganisar ion"truktu rt' ll indefra som 
uclefra rnr uclsat for. ikkc rnindst lra en h i1 jt 
r~ibe nde pro tc , tbe\.t'!.!;cl , c l.a11dbrngem Ps 
Sa111111e11,!11t 11 i11g ( L. S. ) . , o m inspi re r t't af elen 
L\ Skc Bl u t uncl Boden-id eolo gi ,· ill e ··ge
ninds,ctte ·· lanclbrll'.!L'l i cle ts historiske rolle 
som rlt't 1·ig1ig, te hU\ eckrl11 e1T_s·, 
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'hrug,madt'/ bfl'l, ofJff/11' / af F/10111(/\ ,\lad.11'11-.\/ygda/ / I) I 9 511111 /a11dbrnge11 m•f'l'slf' l'll 11wrrn/10/ilis/:1, l/l/01Yli111'

•· •1"!.;{111 . ,lif'II dtl lm,,/J 111wl ut gi11(' ,/ir/1'/ ujgorr11rlP i11djlydd"•,.fo1rli ritts org"11isal111'i, tu, 1111denlrn/;/11rvar 1111i/
. "/.f!:illl' riP11 furnod11e w11erre11ilPI. 

Da H usmanclsforen ingerne under ind
l... ar elen a lrnr lige krisc ,·ar gåe r ind i 
·1d brugsraacle1 som mcren 1932. og cla en 
torh a 11cllingscl11elig pr,esiclelll for d1clet, 
l-lauch. lanclstingsrnand for \ 'c 11st rc. på 

,lll t' baggnincl k1111n t' rået ta:t samarbejdc 
_ _i ng med Kr. Bord ing, soc ialdemokratisk 
1d brugsm i11is1er i d t' n socia ldc mokra tisk
lika le Stauning-P. i\Junch-regcring, l)·kke
, det a1 bje rge lc1ndbntgf'1 s.'1 nogcn l11 nclt' 

, kaclt igenncm I 930'ernes mange tr~ ngs
•· .\ le n priseu var c11 e rh\·cr, ·spo li Lisk bin-
11 ~ . sorn satle c t SLort sp0rgsmålstcg n \·ed 

· ttt'1·,ndien af landbrngets fo,rl1cn så magt
.Jcle oq?;a11isa rionss1ruktur. 

Da de n 2. 1Trcle11skrig lm7ld ud I. scpte111-
·r I q'.',9, korn det imidlcnid ti l t'n krise i det 
~ulcringspoli1 iskc samarbtj dc. l .andbntgs-

1.1de1 i 11 ;:en samarb tjdc me d Hus111a 11ds
re11ingcrne ellcrs hal'Cle lt afr med rcger-

.H{en. Kon !o rralt l'ille de to oprindel ig(' og 
1cgt'1 111agtfu lcle organ isa I io ne r i Land
rugsrnade t: La ndbofore 11ingcrne og ,\n-

cldsud1·alget ikke som d en 3 . part i rådet, 
H usn1andsfore n i11gt' rne, still e sig rilfrecls 
med n:>gcri ngc11s 1ilbucl om st0tte i en situa
tion , h,·or Eng la nd f'genm a:gtigt diktcredc 
ct krarrigt prisfald på la11clbrugsproduktcr. 
Resul tatet b le\' c t rn lclsomt opgv>r, som lik 
l lus111andsfo reninger11e til a t tra..:cle 11d ar 
Landbrugsraaclc· t, da de f0l tc sig bundet af 
de res loyali tc tsforho lcl m ·er fo r elen social
cle1110kratisk-raclikalc regering.~" 

.\led clc u trskc bes,ette lsc elen 9. april 
1940 b lC\' situc1 tione11 med et slag rotalL f'or
anclrt' I. 1Ysknnc salf(· sig 11clen \·idere på cl<· t 
mesrc af la11clbrttgse ksportc11, s0111 man til 
en ,i. g rad betal te med lcl'e ring a r ra1·a n-r 
og br,endsc l. En stram ko rn lol'gi,·ning . base
rct pa a!lc1·e ring af bn•>clkorn og e n \·is por
t io11 fo clerkorn t il s1;c r k1 f'orh~jcde p riser, 
g jorde de t 111uligt a t h o lde h us med den 
ti\·S1igtigc kornforsrning. Trods en fs,i lelig 
mangel på gc1dn ing o g f'ocl erstoffer ble,· 
landbrngsprocluktione11 stort set o pre1 hold t 
i ,am 111c omfang ,0111 f'0r krigen . De mangc 



regule rings- o g ekspo rtudrnlg s0rgecle for, 
a t produktio nen efter et 11ogenlu u d e fast 
m011ster b le, fo rde lt på e ks po rt og hjemrnc
fo rbrug sam tid ig med , a1 fo rhrngernt' i et 
\'isr omlang blc, ho lclt skaclesl0se for de for
h0jec!e p r iser på i0cle,are r gennem forskd
lige 111aksimalpris- og tilskud ssvsterne r. 

Eltcr 8 cfridscn 5. maj J 945 sk ulle hO\ ed
paHen a f' lanclhrugscksportc11 attc r cl ir igcres 
mod England, men he r b lt',· m ;.i n str;.iks stil
let o, ·er f'or det a l\'(J1ligc p rnblem, a t rnod
tageren la ngt fra , ille berale cle förlangre pri
ser. F0 rst da man fik crnblcrct ct s,·stcm af 
l;rngridskon trakter med Ic, eri11g af fastsattc 
hanta Lil foruc! ahalte p rise r. kom Englands
ckspo rteu incl i et forhol d s,,is roligt kje.27 

I d enne situatiou ,·a r de n1angc r egule
rings- og e ksportud,,tlg helt uu11ch·,crlige. 
ogs;'\ ford i ma n gcnncrn statstibkud til for
brugerpriserne lod hjemmemarkeclet be ta le 
f'uld eksportpris for de kousu111ercde tlllcl
brugs,·a re r. \ len da 19'.1'.!-lm ·c n Olll srarsrl'
gu lnct ,tf~,etn ing af lanclbrugs,·arer ble,· op
li,net pr. 31. mans 1950. ,il le landb rugeL 
beLert ,tf fr iha ndelt' ns usikrt' , ·il kår i 19'.!0'
crnc, ikkc gcrne gi,·e k0b på m ulighec!ern e 
for at st0tle salgspriserne gen nern reg11lere
cle afs,c tu ingsorcln inger. Derfor oprettecle 
111 ,rn 8 pri\'aLOrganiscrccle salgsforeninger, 
som ~kulle s0gt> a1 cen1ralsryre afsa:minge11. 
\'il le pri\'ate fors,1gt' s ig som ekspor1c11-cr, 
skulle de ,u1s0gc om licens. I.andbruget fik 
clerfor ikkc direkte 1no11opnl på afs;:etni ng
en . Tiden skulle da \'isc. <Hll de uyc orga11i
sationsdannelse r ku1111e rn et tilsrnre nde l~tsr 
greb ottt prisclannelsen.~' 

S,\ n1t'ger om den landbrugshistoriskc 
uchikling. de danske landhrngsorganisa1 io
ner og d e hcnttecl forbunclne krisetidsorg,1-
ner gennem l0b som en ,·igrig del ar dc11 
sa1n 111c11 li ,cngsska bcncle struktur omkring 
ek faktiske begiven heder I !J I +-,iO. 1\an trligr 
nok blc,· dcr u11dernjs stillet m;mge sp0rgs
mål 0111 la11dbrugsorga11isationerncs mile og 
n,ue,·:c: rdi i en situation. ll\'or ah·orl igc 
afs,eL11ingS\anskeligllt'der og en gra,h·is. 1ck
nologi,k 0 111skabclsc ,tf seh·e prucluktions
grnndlagct rruedc 111cd at gore de 11eclal\e
dc org,111isa1ioner ri l g,111skc i11d li oldsl<isc 

ram mer, kun med traditionsmassen som bal
last. 

l denne situation sa erll\el\ets egne skri
bcu ter det som en nawrlig opga,-c a t s,ellc 
en tw dagsorde n op fö r landhrngsorga11isa
tio11ernes ,·ilksornhec! gennem skild ringer af 
en glol\·,crdig fortid . Rcpertoirct s1xcndt 
,·iclr - f'ra husrnanclsledere n P. J eppesen Drn
sebjergs h usmancls historie~'' til en fort rin lig 
l;ercbog i la11dbrngcrs histo rie, forfauet af 
e rll\·el\ets regnskabsekspen, O .H . Larsen, 
p rofessor ,ed Landhoh(lljskolcn.'"' Siclst
n,e1·n 1es ski le! r ing af "I.a ndbruge rs Fore-
11ings, ir ksolllhecl'' og "Ancldsbe,,;:egelsen og 
Landbruger'· e r dog meget kortf'atter og 
g iYer ikkt' la"seren nogen 1·irkt'lig f'oresrill ing 
om organis,nionernes rollt' og betycln ing.·11 

E n lig11cmlc ,urderiug m :1 vi sa,,ne i de 
cl lcrs s{1 Conri 111ige _ju bila.:u111s,·,crker, An
clelshlaclers rt>dakt0r ge n nem e11 /\ r r ,ekke, 
cancl. pol it. A. r\xelsen Drejer skrn om en 
r,ckkc a11dclssc lskal){'rs h istoriske ll lhik
ling. '~ Ti l genga~ld rurnrner hans skilclri11ger 
en m,t·ngcle fakt,1 om ,eclkommencle org,mi
s,nions baggru11d, o p sr{1c11. ledclscsfor111 e r 
og mh·ikling i d en fnrl0bne t id . l.d f'ra sin 
i11clforst,k11Cle holclning til a11dclsbc,:c:gcl
sens normer og 1·;erclier tager lörLnrc rcn 
det som gi,·et . at organisationen eller 1·irk
somlicclc11 liar haft en positi, bctyclui11g for 
11ch-ikli11gcn. og a t den 1'0lgclig har ICYct op 
ti l si n mälsa:-1ning. I lans sam le,·,e rk om elen 
c!;inske ;.incklsbe, ,egt>lst>s uch i kl i ng <-'r stadig 
ct uunch-,erligt rcdskab for a lle fo rskere, der 
hesLcfrige r sig 111cd la11dbrugsorg,111isatio
nernes historie. " 

Det 111 i1 l1cr crimlrcs. a l ,\selsc11 Drcjer 
sch· 1·,1r pctrtliaH.' r i en de l ,tf' amlclsbc,,egcl
,en, nyere hi,1orie . Derfor er han som n 'gt·I 
f'or l,l't pa begiH_·n hcclcrnc og de lcdcnclc 
personer 1il ohjekti\'l og lidenskabsklst ,lt 
ku11ne s;L·ttc pcr,01tLT og bcgiH:nhL·der incl 
i ct hi,turi,k 1xT,pck1i,. \len det ka11 11 0k 
ikke 1·,tTe anderlede,. 09; i11genjubiLeu111s
historiker bn med handen pa hjer1et helt 
sige sig fri for L'll tendem til a t holcle skild
ringen i en po,iri1· tonc. 

01111rcnt , ,unricli'c!;t med A.xc lsc11 Drcjcrs 
j ubi l<f' umsh i,t < >ri , kt' le irl.11 t er,kah fremlagclc 
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- re laghistorikere h e l t ll )'e og origi11alc 
:r,1g t il lancihnigets og lanclboe rnes his
.:e. fla11s .Je nse n s disputats fra 19:\6 om 

:.,k jordpolitik1
' og iudledningen 1il Frid-

k rubbcltt augs landbohisroriske forfä t
,bb ,·, betegner ll\"er for sig et ,,c1u.lepuukt 

e l historieforskningen som h istorieskri,·

• .!L' ll orn det danske landbrngs h isLor ie , 

'bcggc histo riken:> e r gode skr ibemer. 
-,, , 111 cler 1·,1r at ,·ente, skrc, bcggc forlarre

'.ercs 1',-erker med 11dga11gspunkt i 193()"
.t', erla ri nger. Ha ns.f ensen s0gtc i rcalire-

,ll lcgi tirncre 193()' ernes s la tslig e swue-

- '....riscp o li rik m ·er for lan clbrugct 1-ccl ar 
:~1h(} lcle bonclebe skluelsc11 som er gen

··1~ae ndc tr,ck i d e 11 h istoriske 11ch-ikling. 
_ krubbcltrang 1·illc med sine 1:e rker be

,L husmandsbe1·aoge lsens hist<niske kra1· 
,tl f"a s in retsm,ess ige del ,d· elen 0 ko no

_,kf' o g soc iale fre m gaug. cftcnorn de sto-
.111d borcfonncr lra I 78(l'e rne cle!lis h a, 
:,idt husn1,c 11dene i s tikken . .\ic11 dcr e r 

_,,1 fo rskcllc: J--ll'or ITans.J c u sc ns rilgang 

pnlilisk-hisLOrisk uied c11 sarnhmd sYidc11-
_½el ig b ,1s is i elen formelle reLsli lsla11d. 1·a r 

'• 1bbcl tra11gs holcln i ng soci,dhistorisk Sll·

-. b,1sere t p a e n ideologisk gn mclho ldni11g 

o p hsu i11gens o g fre mskridters se jt>, men 
- - ·L· frl'mmarch. 

Ha m .Je nseus tidligc d 0(I i 19,15 satte e11 

:JfX'I" fo r c l r igt onwn d gauske kont rm·e r-

:-~d/e;., Shr11bbeltra11g 
>dtager Laudbrugets 
lt111p ris 1984, 

, I bin• d11111/i /11111/ho-
1-in 11/'\IOI; d1: /!l1il. 
,,,, \ f,,rnhhntrrmg hrn/1111 

l.r111rlbm/!,<'I, t-: 11 // 111/)fi,·. 
,\' ,w ! 9-J() r/rlo-r/ll hrm ,.., ~ .... 
,,,,,.;\fi'I-' l11n1n /11(P r/N'r om 

'l"1~1r111 rf,,111 "g lr11,d-
.:, /1 h isfnriske urfrikli 11g. 
rl/l"d 1/wht,, hon r1 11 fz p// 

·,,, ,li.J1i 11{!._:\lrtulition i 
111 111 /:. 

s iclr f"orhHle rskab. i11orimocl Sk rnbhellrang 
ef"ler s in dispurats i 1940 le1'erecle en lang 
r<l:'kke s torrc o g m in dre b idrag til la ndbn1-
gels og la11dbrngso rganisalionernes sociale 

og 0 ko11o m iske historie . 0 ,t dcr scucrc 1il 
blil"<' anle dning lil d r0ftc dcrt.e fo rfarre rskab 
lidL n1 cre i11dgi1cnde, skal cler he r kun fre rn

clragcs e r e n kt-111·::erk- o m landbn1gcts h is
torie ca . l 830- 1940. "' 

I ler ses dc11 vikon omisk-socia le hi sLorie 

og lanclbrngsorganisa Li o nerncs strukturc llc 
uch·ikl ing sorn to sider ar sa mme sag, e fle r
sorn la11cl111a·ndt'ne n ok lwer for sig tegneclc 

sig lor e n bclrag tclig del af landhrngers s11c
ceshistoric , 111 e11 at d e l k1111 kt1 nne lade sig 
g0rc, Jord i de I ar en del af af en st1M-re . fas t 

o rgau ise re t h e lh ccl . Gcrn 1crn ct l10jskolc
ophold 1-tk de llltgc m e d et slag cle re s 1·er
cle 11sbillcde drastisk urh·idet fra sognets 

begr:enscde, lukkecle 1·e rclen til e l natiomtlt. 
ja i11rcrn,1tional1. udsv11. \l ,'.1r de ,·endte tilba

g e til Ii, ·erda ge n , ,·ar de g lw le nde o p taget af 
al skahe sa mmen h o ld p å all e n i1·caucT 0 111 

!0sning ,11 fa· ll es opg m·e r. r\11cle lsbe1·,l"gelscn 

har i s:i ilenseenclc Sk1 11bheltra11gs fuld c 

sy111pa1i, o g deu o rnfa tle r la ngt lien ad 1·c jt·n 
også husrnan clsfore ningcrnc . h,·orirnod 1,md
bo fore ningcrnc rnrderes med kriLiske h likke . 
n ~i r de p rio rite rer bo11dcbrugcrs in1 e resse -
1·;1re tagc lsc h vijere e 11d de t re nl la nclbrugs
iag lige o g oph-.~cm le ;irbejcle . 



4. På vrj mod en hell ny Landbrug1-
sLrnlitur 1950- 72 
De gocl t tyn· å r, d enne pe riode o mfa u e r, e r 
nok de mest turb11lente, det cksportorie ntt'
red e danske lanclbrug ha r oplcvct. Foniclcns 
indh0s1ed e erfarin gcr slog ikke lzenge re til , 
o g lirnrh e n ,·e jen g ik mc!Jcrn bjerge a r 
11so lgte, clvrt frem sril led e laud brugs,·a re r 
kunne inget1 sige med blot noge n lunde sik
kerhecl . 

I de forste år e fter normaliseringc11 1950 
gik afsa>tninge11 så 11ogenluncle . base re t p,1 
d e engelske lan gticlskontrakter og princ i
pie lle af'taler tnecl Tvsklancl og andre alragc1~ 
lancle. \frn da England 1954- :JG libe ra lise
rede sin impo rt a r f0clevarer, blev de d anske 
lanclbrugse ksport uclsat for nildso11une 
srorm kast , og det kneb da fo r salgsforening
e rn e a r 1950 med at fast ho lde greber 0 111 

afs ,e tning og prisdannclse. B; e rlwervene og 
bylivc ts fris tclse r i d et he le taget lokkcde i 
stigen d e tal folk vzek fra landbr11get, småhru
gerne ikke 1mdtaget. og som crsLatning fo r 
den tabtgåecle arbejrlskraft m :1tte land
m a:nde ne fre msk:·11de elen igangv;erende 
mekanisering. 

De a lrnrligc afsce tnings,anskeligheder 
n·ang cla lanclboforeningcrnc og efter nogen 
i:0,·c 11 også husman dsf'oreniugen1e til a l slå 
incl på en mcrc offcnsi, polit ik. Et f'0 rs te 
skrid t på Yejen b lc,· cu ta"lles an rn od ning 
l 9:J8 ti I regering og folkctiug om 0kono
misk st0tLc , og eft er llere rill0b og eu stor
stiler procluktionsst re jke, DanmarJ.:.s frl rstc af 
sin art 1m~j I 9(il . n :1ede man gen nem e n lm· 
af 16. juni 196 1 rre m til en omfaLLencle 
st0LLeorclning . som m an fastholdr og 11dbyg
gccle flere gange frern til Danmarks optagel
se i EF/ El'. l. j a nua r 1973. Landbrnget og 
de skifte ncle reger inger havcle he r hmdct 
frem til en f;:.elles motin:riug for lanclbrugs
st0tten. D e n lw -1 i al sin enkelLhed: Me ns vi 
ve11 tcr på EF' 

I denne situa Lio n swd andclsbe,·,egelsens 
vi cltforgre ned e Yirksornbed ss1rnktu r og del 
dcrtil sYarecle foreningsnet OYer for et vok
send e krav om koncenrra tiou på langt f',erre 
e nhede r. F0rsL korn u 1ren til hunclr-eder ar 
andelsmejerier ude i sogne1w, som fra slu t-

,JO 

nin ge n af 19:'i(J"erne m -cr ct pa r runde r b lev 
sarnrn e nlag t til r c>g ionalc 111 ejeriselskaher. 
:'\;ceste sk1 id t skulle he lst va.Te "Audelsmej e
rict Da1um1rk". p roklam erecle 1111.jcrifore
ningernes fo rmancl i 1963. 

f'<;ces te å r så ,\lrjnisPl,lw/Jet Da1111wr/1, for
kortet ":VID'' , cla også h·se t , i lwert fa lcl på 
papiret. eftcrso lll lanclm cencle ne på 0crnc 
ikke umiclcle lharr ,·ille lade sig inclrul le re i e t 
j ysk d m uineret fore tage nde . Omkri11g J 970 
rådede \ 11D "kun" over ca. 40 mejerianhrg ar 
de 410 andelsmejerier og 114 p ri,·mmejeri
e r, df'r da \'ar rilbagc mod hhv. J 256 og 410 
i I 9SG. I 1972 rog man den organisatn r iske 
konsekve ns af elen Yoksende asym111ctri mcl
lcm mejeribrauchcus opbygning og me jeri
foreningsstrukturen ,·cd at orndannf' l)p dans
ke 1\frj1,rifo1Y11i11gn~ F1tl/r>so1g;a11isation af 1912 til 
De dcrnske ,\,/ejerien Frrlfrrn,;12;r111isatio11i" 

l na.:ste ru nde kom ancle lsslagrcric rnc 
nwd i samnwnla:gningsproccssen. De 0stlige 
0er gik her i spidsen ved at sammt11enlcegge 
de flcste af de hcn·::erende andelsslagtericr 
til hm'nfdt' SjcPllr111ds/1e A nde!ssloglerin (FSA). 
og i de f0lge n d e fire är skete yd c rl igere 9 
f'usiot tcr. Da Yar 62 ande lsslagrericr blcvct 
reduceret til 30. l.an d hrugsproduktionen -
og salgspriscrnc - steg i111ens rra dag ti l dag 
i fon·en rning o ttt de gyldne frem tidsudsigtcr 
som meclle111 a f EF. 

La 11 dm::e nclene va r samtidig blc, et d e lt i 
to grupper: helt icls lan d m;endenc, der var i 
f1rl cl gang med at modern ise re og industria
lise re heclrifren og dcrn;:est specialisere sig i 
en af tre produktionskaregoric1 : korn, k\·;eg 
og s,·i11. og friticlsh111d111;:ende ne pä sm:1 brng, 
cle r som rege l ,·,ir h e ltidsbeskceftiger p å en 
ncerligge nde ind11s1ri1·irksom liecl. De LOm 

me led i de sto re o rga nisario nska.:der bang 
så unde rligt og hlafrf'd c i 1inde n , fo rdi dans
ke lancl1rn-e ncl micl l i d e t1 imhidualiserecle 
dygtigg0re lses- og profrssio n aliseringspro
ces ikkc hm·de mf'gen lid og h·st til a t de ltage 
i forc ningsarbejcle t. 

Der blc,· i cl i, , c a r s tad ig sktT\·e t j11-
bilze11111s,·cerke r. lw o r forfat te nw dog i stig
en d e grad ,·e nd te blikkct b,1gucl. Pione re n 
p:1 omr:1de t .-'\ .. -'\wl,en Drcjcr lagde sit sid sre 
st0rre ,·,t:rk frem i 19G:! - om amlclsslagteri-
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.ren n cm 75 å r. S;erlig ,·,ncl ifuld1 e r her 
, , ki ldr ing a f In-e r e nke lt a f de 62 lo kale 

:,,lagterier, d e r ra år se n e r e swcl m -cr 
.<'IL', lt1kning . Der 1·,u- e nd11u ikke ble\'e t 
·, ,torre o rnfang på h isto rike re, na r d e r 
t· ,kr i1·es o rga nisa tionsltis1 o rie . 
'.q1·cr e l tobi nds1·,erk o m ele n d a n ske 

, ,.m d og elen d a11ske h usman dsbc1·;egcl
.11 led11i n g a r DP sanw irkende danske 
1,rn clsf"ore 11 ingcrs !"JO-,'\ rs j u h ila: u m "" 
Fricl le 1· S krubbe ltrnng d og i den11e 

,de ro ·t0 r re 1·,erke r a f d e nn e ka raktt'r. 
ne 1·a r e t _jubila· u111s1·;erk ril e n sLOr 
ka,,f'"' . dt'l a n d e l til Oet danske I ledes1,t
,1 11 lccl n i11 g a f sc lskabe ts l 00-å rsdag i 

\ Jcn udc i kulissen , ·en tcd e lle re a f 
t"leYe r p J, at der en dag sku lle bl in · 
p<1 cle111 til l0sn ing a f j uhila:um shisto-

'!,.. • >pgc.n'Cr. 
,tl dem h aHle d og a ll e rPcle d ebu teret 
1hiheumsskribenrer. Cla us Bj 0 rn leve

' 1968 et st(11Te b id rag til e t sarn]e,·;n k 
·d n ing al" l .a m lh ush o ld 11 ingsse lsbtlw ts 

- r,_j ubil,-eum 11
• og n;e1-Y,e re 11d t> forfattcr 

.ccred e i 19 71 fo n s,c 11 e lsen af \',erkc t 
Hecle~elskabc ts his torie!~ i\ lå lc t for heg

- ! ,rL1ttere ,·ar <I t ko m m t> lcc tte rc på den 
- uchered e Yirkelig ht>d og derm ed skild-

e-- o rgan isato riske og pe rson lige konfl ik
,q- de form e lle struktu re r. 

_ ,·t Yar lw r d e t.o fo r fat tere til sto r nylle, 
- ,,,1ncle n nu ,·,ff mere ahen m·e ,· for kon-

1, ic lt s1of a f" cknne ka ra kte r. e ne! til t el
- .11dti l ha ,-rle ,·,t:re t, og at uch·iklingcn gik 
-·.t>rkt. al d age11 a f i går h urtigt ble ,· his to-

fore uingstracl itionen i d ansk landbrug 
ed a l b live bn1d1. Lk rm cd fors\'a ncl t en 

:---um lpi lle rne i ele n histor iske he1·idsrhed 
"le n sarn m c nha:n g g c n ne m ge neratio
,om h id t il hanle ska bt den W' llC for

-~ a f organ isa tor isk og h is to risk u ch ·ik-
- inclen fo r da m k l,111db rug . 

Dans!! lr111dbrug i el PurojJ<eish 
·,, Hlwb efter 197 3 
n , k la 11dbn 1g g ik so m h e lhcd in d i EF/ 
m ed sro rc fon ·en111 i11ger, men o lit>krisen 

- :1 og ele ns cf"ren'irk ni 11ger i form a r 
- !L'l hv>jc focl c rs tofpriscr og c 1 ,·ilcl1 rnk-

sen d e omkostningsni,·ca 11 i d e t hclc taget fik 
landn1,e nclene til al lio lcle igen m ed nye in-
1·es tc ri n gc r i husd yr b rug c t. De r foltes lige
so111 s ikrc re at cl yrke ko rn og a ndre p la n tcaf~ 
g r0de r. :'\'å r la ndbrugc 1s reprcesc n tan te r 
dcre fte r nwid te op i B rnxelles til d e å r lige 
fo rli a ncl linger 0 111 de n 0 ciYe 11dig e p risfor
h0j clser. b le1· d e ofte skuffe t i d e res f"orn:n1-
n inge r. I s tede t a n modeclc d e den danske 
regeri ng o m passen de kompe11sa1 io 11e r. og 
resulla te l i>le1· e n strihe sr0 u efo ra nsta ltn i11g
e r som le d i d e mange krise forlig . e n in fl a
tion ,er mh·iklin g i dansk f~ko n o mi 110 cln:n
diggjorde . 

F0 r 197'.1 h a,·de d e d anske lamlbrngsorga
nisa1 io ncr hafr e n s t,-er k po li tisk still ing, for
di l.a n d h rugsraade ts p r,cs icle n t i tide n 
1959-7·1. Anders .\n dt" rsen. , ·ar e n fo>rende 
skikke lse illCle n ro r pa rt iet \'t>nstre og i tilg ift 
hawlc n ~ r ko n takt til Socia lde m o k1·a tie ts 
skiftc nclc led e n· , Viggo Kamplllan n og j e ns 
O tto Krag. '-' 

Da An d e rs 1\11de rscn e fterårct 19 73 ble,· 
lina 11sm i11 is te r i e n ··sm a l'· \'e 11stregering , 

rn:1u e h a ns efte r f01ger Arne P ilegaard Lar
se n se i (1 jnen e . at situatio n e n rn r h el t 
fo ra nclre l. Org,111 isa I io nsstruktu re n havclc 
n u e n clobhe lt rora11kring i e 11 inte rna tio n a l 
og e n d a nsk san1111e 1ili;e 11g og ku nne derfo r 
ikke g i,·e la n clb rngcls nye led else d e n ud t'l
te s tvH le . de r lta ,·d e 1·a:-re1 Ande rs Anderse n 
til d el. Dt"1·fo r rn a 11c P ilegaa rd Luse n gå 
a ndre , ·e_jc for a i: s0ge s10ue. og med e t ikke 
r in ge h e ld inclkdte h a n e n PR-offensi1· 01·t' r 
for d e n o ffen tlige 11 1l'ning. ko m bin c re l lll l'cl 
cu pe rsonlig ko ntakt ti l ledend e socialdem o
krater. 

Da h ,11 1 d 0 clc i J D79, indkd1 e ha ns cft<· r
f0 lger H .0.A. l\icld scn e11 11, · s t rateg i, idet 
han b rngtc EF-<1 pp,-1rate l wrn p la tfonn til a l 

l,egge p res p a de t poli tiske system i Dan
rn <1 rk. I n1 e lle 111 rick n hanle lancl111,cndene 
rncd d en o konom iske st0 tte fra d e politiske 
l"o r lig i rvggen bt'gy11d 1 a t rnod e rn isere ltus
d ~-rbrng c t. Ocr i 11\'estcrecles ~tore bcl0h i 
mod e rne sta lde , m e n en fo ri sa t infla tio n,L'I" 
uch ·ikl in g g jorde d e t im idleni d nmuligt for 
m r1 11ge la11dm,c ncl at fö ,r e n te de stort" i11,·es-
1e ring·ei-. 
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Resulta tt't ble1· en moderne hwdbrugs
kr ise, som ikkt' a le ne frcmkaldte en n1· 
pro LcstbeY,egelse blandt land1mc11de11e, LN-
80, men son1 også sk;erp e d e tone n mcllcrn 
regering og lanclbrug i u h 0 n grad. Fyirs r Olll

h i n g l9W> fik man efter forlrnndli11g med 
l'oul Sch!C1tcrs regeri ng. clannet 1982 af 
\'e nstre . Det ko11se 1YaliYe Folkt"parri og Det 
radikale Venstrc tihejebr agt en sådan sum ar 
st0ttcforanstaltni n gt" r. ar lanc!bru gsi111·cste
ringe rne kun11c gcnoptages i fu lclL omfang. 

Ccn nern clt"n ne I O :1 r !ange lorl1amlli11gs
fast' 1·,1 r det de generellt" lanclbrugsorga
n isat io n e r Lan clboforc11i11gc111e og I [us-
111anclsforeningerne, clt'r rent c rl l\cn·spoli
ri sk tegucdc l<1nclbruget. [)p sanwirke nck 
danske Husrnan clsforeninger, clf'r n 11 kaldtc 
sig /)o 11sk Fo milielm1g/ l-J u 1111r111dsfo1n1 i 11prmt. 
g ik piin \' incl i La11clbrugsra,1cle t 1976 og 
liawle h er elen opgaw-- s:11·c l ar rcpr,csc11terc 
hclr idshu1d111,e11ckne i cle res organ isation 
som cle man ge forliem·,erc11cle h usm;encl, 
dcr 11 u som clelt idslandma·11d rortsat pra:stc
rede eu 1·is produktion. 

:\h•;111c\ri11ge 11 rra l,tmlbrugct og sarnrnen
l,cg11 i11 gen a f h111dh r11gsej('JldOl1l llll' redu
cerecle t1opliprligt tallel p å ht11clbrugs
cjcmlornrne. r 19:iO 1·,1r d<:>r stadig ~06 000 
lanclbrugscjcnclomme i Danrnark. i I \J80 ca. 
I 19 ()(){) og i 1997 ca. 6?, 000. Seh om hus-
111 ,mdsforeni11ge rne \·ed d e 111a11gc ,e 11dring
cr al la11cl b rugs!01en modsarrc s ig alt ror 
, ide s,u11111cnl,egningsgr;e11ser, rna ttt' dt' d og 
St' i 0 jne 11c . ,ll uchiklinge n ui1110clståeligr gik 
i re t11ing ar stor<:> hn1gssrvJ1Tclsn. Den sarn-
111c te11de11s S:1 rna11 i a rbejd t'L på at samlc 
ko nsulent- og radg in1i11gstj e 11 este n i -1-
su·cngccle kons1tlenrlrnsc, 11\'lirCra de lo kak 
Lt11d111a.:ml kun11 e hli1·e råclg i1·e t i alle hcll
,ccnclcr. SL0llf't tilde n nye EDB-tcknik. 

.\11delsorg,1nisationerne og is;rr cleres 
1ir k.sornheclsgr11ndlag 11,mlc i 111cllclllLiclen 
1rndcrg,\ct c1 1 drastisk ,"t'11d ri n g . Pa mcjeri
s ickn nlk,e dc .\lejeriselskabet D,rnrn <1 1 k. 
.\ ID. fr;i [l)881111dcr 11a1uet ,\//JFoor/sfrem til 
at IJ!in: lanclet, s t0 rsw mejcriselskab, alene 
udf'ordrcL al mejeriselskalwr Klovn ,\lcel/1 
nlt'd jysk do111i11a11s . For a t b li l'l' !ll,el kelcn_•
ra11clv1r Li! d e 1wc stormejerie r sk ulle c\(-' 11 

e nkcl te rn,dkeproclucent modf'rniserc si11c 
sralde og sine 111a lke- og k0 leanheg, og disse 
store i111 este r ingskra1· fik 1rnu1ge kv.:e gbruge
re Lil ,IL opgi,·e a"1red. Ef/ Ells tils1,u end e 
forspg p Jt a l begr;ense rn;el keproduktioncn 
gPn ne m nwdans\·arsalgiftcr og !ll;elkekn)ter 
1irkecle i samme ret ning. I ~000 gik d e l 
s1Tnske A RL-\ rn ejerist' lskah og .\'1D Foocls 
sotn beke n dt s,rnm1cn i fn konce rn , , \rlo 
foods. 

P.°1 s lagtcriside11 ske te i l0he l ar 198()' og 
I 990' e rn e e n lignende ko 11cclltra tion om
kring 7~8 s tor e slag teriselskabn. e 11 u cl-
1·ik ling, d n i dag er resultcru i , a t cle r kun 
fincles to Sl0 1Te 111inclre slagteriko 11cerner ti l
b,tge p lus cl mindre selskah i 1'\o rdj l'lla11cl. 
Dissc Yirksorn l1cdssa111 lin ger omkring mo

d e n1e ko11ccr11er liar ikke alene begr;enset 
,mdt'lsha,·t'rnes direktc i11cltlwlcbc, elen ha r 
ogs;i m ·e rfl0cliggjon e n sror d e l af d en 0 1ga-
11isatio11s1·irksomlted. dn ticl ligere f'11n gere
dc so111 f'n rolkclig m ·crbYg11i11g til ancle ls-
1 irksom h eclern e . 

P:1111<.jcrisidc11 li ,1r m,111 m <-- r flere runclcr 
rt'organise rc r 111cj(-•ri fO rc11iugernc ti l e n or
ga nisation ,\f1jcn fo 1p11 i11gm, Drrnish Doi1J 

/form/, som pr. l . oktober J 999 h ,11-ck 30 
mejerier som grundlag. Slagrcric ruc <H11 -

da1111ede i 1982A11del~.q1i11r,s/oglnir1111's Fcellt's
hnty1Pls1' t il d en re nt crhYc11·s0 kono rniske 
org,rnis,11ion /Jr111\11e Sl11gtnie1: l11·o ri også ind
_gik d e fa pri,·att" slagtt' ri e r. De andre amlcls-
1< >1·c11 i 11gcr og -organisationer har 11 ndc rgc"tcr 
samme forrnnd liug. 

fra miclten ar I <)HO'cn1e har begrebe t 
1nilj0cl, taget i ,iclestt-' fi >r,tancl , staet i cen l
r11111 fo r de cla11,kc lauclb1ugsorganisationns 
og -1·irkso111heclcrs c rl11·c nspoli1iske 1irk
som h ed. Cennern l-'ll be,lu rni 11g ai:1 l . 111,1ns 
I \JH.'5 kra•ffclc Fo lketingl'l i en s~ikalclt 
.. hanclling,plan .. ele n a r tige udlccl ni11g ,tf 
k\·,dst o l' fra lau dbrugct ,al , e d I :1:1 000 
tons. 11 Det er dog i stort 0 111b11g h·kkecles 
l,1n clbruge t a t f'a nwdificcrer clissc kral' og 
dcrL·s krn 1krete gennt'mforcl,c en hel del , 
ligesom rnan h ar unclgae1 a t ra indf'p rr e11 
godn in gsaf:~il L I ek ,c11LTL' a r e r cler nok si\ 
111eget problemenll', omkring fodeYare nws 
sunclhccbtil,tancl. der har , tacL m ·e1-st på elen 
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ipo lir iske d agsorden . Det åbne opg0r 
: ,rdelingcn al'cks traudgil'terne i forbin

_,. m ed bck,em pclse aJ'h;-egsygdornrnen 
_.,l,kab e r c l fon-•lv>bigr sicls te kt1p irel i et 
.:--ru kkeL opg0r 0111 mi ljoforanstalrning-
e , 11 11 re1·,ncli og i kkc rn i mist partsforde

_:: ..-11 a f udgifternc. 
! de> hernTd ~O ar. cl e r er fo rl0be1 sid en 
~:11,1rk 1cd at gå ind i EF / LU skalkcle sil 

11,tle landbrug cn n~·- ~t,nkL beshuct 
·; , rm . har dansk h istoriel'orskning og 

ni ng i h vJj grad set de t som sin opgaH: 
. , 1holcle mindet om crl11·e n ·c1s for11d

d e 11Ch·ikling p,1 rent danske bctingcl-

... 111 tidl igerc na:·1·11L. p11blicen·dc under
d e i 197() ct stc1rrc 1,-e rk om landbn1get, 

< lc·I,c i dt>Ls s icbt c friha11debpcriode i 
_ ·t·rne . ,:, I lt"r bk1· Landbrugsr;iaclets er
~ , politi,ke seh-f"orst{1else s0g1 problc

·· , e n ·t ucl f'ra e n tcse om. a t raclcL n ·d ,ll 
, t· e n r,ekkc faresig nale r lra d f' 1·ig 1igstc 

, _ .. rnnarkeder ikkc i ride fik truffrt pass
.c modfnrho ldsrt'glcr. Da r:1de1s 111ecllc111s

- ·111 i,1io11er <:i lidlcr 1·ill e lade sig koorcli
t t· ndsige s twe o\·cnf'ra , sa1·1wde, clcr 
:·kt en li c lhedsopLHtdst' ar det danske 

. :h rugs e rl11·e1Tspoli1iskf' i111ere,,cr i c11 
, c-il l1:ttio1 1. 
: t 11 , e ncrc a rtikel er pcrspektil'<.: t blc1·t·t 
·, !e t ril ogsa al om la tte a11dclsorga11i,atio-

•1t· , J1Tt1·cligc forhold Li l :\l11s,olin is l t,t
. ()~ I litlns Tvskland i HU(J"ernc: n a rio
' ()g icleologi~k matte ma11 n aturl ig1·i, 
t' pa 1·ag L ()\' l'J' for dikt,lllli'l' IS ucbkcjdser; 
't·ndt rn a u c man ,e i <~jnenf'. al la11cl 
,_,ek,po rtc1 1 Lil di,•;c !ande kunne kom-
,tl,orligt i klcrnme . 0111 man udt,tlte sig 

. , r kriti sk om f"orliolc!c··11c " ·cl for g1,t·n-

l lo rbindc lse med a 11cle ls,1·ineslag-tcric r
' I IHJ-arsjuhil ,\·11m i 1qs7 redigncde 1111-
'e!.('11ecle t·t 1,erk. dcr llClmer a l rummc Lo 
.,I!.\' om det forst<' a 11dcbs1·incslagtcri i 
m a rk og dets i11cllede ndc 1·irk,11111he d 17 

.dw lcl t e11 l<>rts;:et tcl,c af. \:-clscns Drt:jer, 
1< n1,tlc slagtni historie i forn1 ar en ski !cl
- ,11 a11deh,lagtcrinnes organi,,nori,kt· 

,- ,rit· 1962- 87. 1' 

I 19~HJ"crnes begynde lsc kom lo nye 
bidrag f"ra unde1w g 11ede 0111 la11clbrngsorga-
11 isa1io11 crnes !1is1oric. I 1992 ud ga1· /)pf Cla.1-
ll'11Si<e Fideicu 111111is, en l,llldbrugs<-ikonolllis k 
f'ondsda11nelsc til ga\'11 for a lm e 111·e lle t, cl 
1;-erk i an ledning ar200-årcLs for d t> t, opret
tclse. 1' 1 I det an de t tilf,elde dn-:jcde det s ig 
o m el ..J -binds nerk, u clgin·t i f"orbindclse 
m ed De danske La 11clbofore n i11gers 100-års 
jubila·um. I-ler skildrccle en nekke förfalle-
1"<' Landbofore ninge rnes \·irkso111he d fra 
op rertclsen ar Born h o lms land0kono1niskc 
Forening 1800 tiljuhilceumsaret 1993.·,,, 

\',.nkct e r ,tllerec!e blcwr omtalt flerl' 
gan gc i d enne artikel. og her ska l blot ti l
f"ojcs. a t sigtc1 har 1·a-rel at bcl~·sc la ndho
f'orc11in gerne, \'irksom h ecl p ,°1 de f"ors ke llige 
ni1·ea11er so1t1 e n b e1·,pgelse. der rnretog 
l;11 1dm,t·11clf'ncs clagligc problen1cr med cle 
lokale la11Clbof"oren i ngcr solll uc!g,111gspu11 k t. 
I a ndre !ande er foreningshc1·,-egclsen s01t1 
regel blc1·e1 in itierer 01 e n rrn og ckrigcnnem 
blc1et t,l'L forhu11cle1 111ecl den statslige adllli
ninis1r.11 io11 og \'irk,0111h ed p,\ d et la11d
brngsfagligc og -<-?kono111iske 0111radc. 

I 197'.1 h a\'(lc Clau~ Bjorn i11d!cclt e t an
ddsllis torisk ro rrauerskab , dn i m a11gL og 
llleget kom til at fonnc sig ,0111 en fons,etrcl
sc. men n11 pa el brcclere grundlag. a f".-\xcl
,en D rt:jcrs o mfatt c1tc!e skribe nr1·irksom
hccl. I ,it förste ,torre bidrag ,kildrccle Claus 
Bj0rn g rn1Yarl"lia11clclcns 11rh'ikl ing gcnnt'nl 
7.i ar. -.1 Pa " 1m111e tid l'ar han clesuclen i f.l'rd 
111cd ,H i11dsa111k de a rki1·alicr, som n u sogtc 
e t hjenhlt'd i k<1h-andc1 pa de m a11gc mtj('
ri11eclla·ggclser f"ra og mcc! 196()' crne, bc
g1 11clclse . Dc11 s,tlt·d cs i11dn1n cl nc i11 c!s ig1 i 
a nclelsbc1·,t'gcl, c11s his torie blt-'1· uclmolllcl i 
d e l 0 111fattc11de a rbc jde. De d,111skc :\lejeri
ns F:l'llc,orga11 isatio11 lod publi ccrc i I \)8~ 
i anlccl11ing ar I 00-ar('t for oprc tteb en af d c t 
f'o rqc a1tdcls111l:jc r i i I fj ed i11g l'ecl \ 'ardc. ·,c 

t·clo \'(T al rt-'digcrc 1·a-rkc t ,k1T1· lian se h· 
del grn1tcll,l'ggcnd e al\ nit Olll dansk 1t1ejeri
brug 188:2- 1 <) 1-1-. mede ns hans 111cdfiirfatlc
re .Jo rge11 D. Ra,lllus,e n og .Ja cob S. Buks ti 
fort e hi .,1oric 1t o p til I !)8:2 med 195~> ,om 
,kil klinje. To okono111l·r. Erik.Ju1tl.Jorgc n
,e,1 og_je,pcr Strand~km·. ninclccle 1·,l'rke l al' 



med e11 fre rnskrivning af ele n hisLOriske ud
viklingslinje t.il å r 2000. 

Hvor d e to hiswrike re Claus Bj0 rn og.Jy>r
gen D. Rasrnussen tager dcrcs uclgangs
p un kt i uch-ikli11gcn på g r;:esroclsniYeau 3

\ 

skildrcr poli LOlogen]acob Bukst.i uc\Yikling
en i e l cen tr,d t pe rspektiv med mejerie rnes 
koncernopbyg11ing som det ba:re ndc tema . 
I et se nere bid rag til ,mclelsbeY;:egelsens h is
LO ri e ha r Claus Rj0 rn frem lagt en bi ografi 
m·e r a nde lspio11eren Ande rs '\i e lsen, som 
fra 1890'erne og f're m ril 1920'ernes begvn
dclse sLOd som bcwegelse ns <:> rl1\'en·s0kon o
rn iske og -pol iriske f01·erskikkelse.·" 

I forbincle lse med 200-årct for oph;:eve l
sen a r StavnsbåndeL 1788, d en \-cl u ok m est 
ke nd t.e af· De sto1·e Lanclboref'ormer e ller 
Bo ude fri g0re lsen. udgay I ,andhohistorisk 
Selskab med e n ,·is erlt\·en ssL0LLe 4-b inds
v,<' rket Dl'! dr111sf<1, lonrlfmig~ historie.·,, lf0 lgc 
sagens natur beha11dles de danske landbrugs
organisationers historie na:s t.en udel ukke n
d e i bel. lll og TV; t.il genga:Icl ofres cler ikke 
så lid t. placls på a l skildrt' det salllarbejds
m0 ns ter, de r e r t'n imegreret de l af h istori
e n om d et danske landhrngs uckikling Cra 
e 11 traclit io nel bonden,ering til en moderne , 
inclus trialiscret \i rksomhcd afrenL kom 111e r
c ie l narnr. 

l de siclst.e :"i- 10 {ir er det, som 0 111 elen 
o ffe ntlige opinion ikke bar inLe resseret sig 
synderligt for bisLOrie n orn det dansk<" la nrl
brug og rlets !ange. o rgan isatoriske uclvik
ling. Frln-ervct liar i CL\ idL o mfang sat noget 
ar dets n,t tion;:ile prestige m ·e rst:-r som de t 
h isLO riske rnoclere rh,·e n ·, som i det 19-20. 
århuncl recle lagd e fu11da111 e n1 e t. ti l d e t mo
derne Dan1nark. l\'11 står miij0 problemer11 c 
og kom me rcialiseringen i E Us 1-cgi som e n 
barrib·e, del e r svaTr fo r begge pa rt.e r a t for
cere. Det er ikke l;:enge re politisk korrekt ar 
solidariscre sig med lamlm,e nclene og deres 
ensnrnme tilY<l" re lse i rraktorens f0 re rh11s og 
i d e in clust rialiscrecle sLaldanl,eg med tns
indcr af slagLesYin fo renet i ~r stort liylcko r. 

C:laus Bj0 rn har dog fonsat. sin kortl,eg
ning ar det andelsorganiserecle la nclbrngs 
h iswrie, og desuden har historikeren Flem
rningJusl ,·ed SYd jysk Univnsi retscenter, nu 

e n de l a r Syddansk l"ni\·e rsirer, frern b gr er 
"01T<:> arbejcle omkri ng sa rnspillet mellem 
statsmagt.en og de liah·offic ie lle regulerings
uch alg, som gennem 1930 . og 194(J'erne på 
samfundets Yegne aclministrerede adgangen 
til d e e ksistere ndc marked er fo r danske 
lanclbrugs\·a re r.:,ti \'a:rker e r på mange m:icler 
11;·skaben de, fors L og Crernmest d erverl, a t 
Flemming.]ust kombinerer en politologisk 
teoriclann else med e11 h isLOrike rs kild ckri

tiskc amdyseform. 

Brucldet. med forticlen: 
De danske landbrugs
organisationer i 2000-tallet 
Re t kon tid efte r å rh 11ndredskifLeL gik f1 e re 
af d e store danske landhrugsorgan isat.io ne r 
i gang med a t rentrdere deres orga11isatori
skc o p bygn ing og virke111 ~1de. De hist:oriske 
ram mer forekom mange la11clm,t'ncl, ikke 
rn inclst de yngste i ska1en , for sti\'C~ og uticls
sYarende. Da de 1111ge la11clma~ncls skolegang 
og uddannclsestid falclt i den historiel0se tid 
1970- 2000, sagde elen o rgan isationsliistoris
ke m·erle\·cring dem ikke sy11derligt.. Sto re 
mode rne s,·ine- eller k\·;:egfarme ha\·de st01Te 
behov for indi\·icl11e lt tilpassecle l0sningcr p;t 
konkre te problemer ar teknisk, 0kono misk 
e lle r rne rkalltil ka rakt.er encl for a t diskute re 
ho ldningsprcegede eksist<"nsprohlcmn med 
de res e ft.e rh{1nd e n s:1 !Jerne naboe r. Den 
{1rhunclredgamle bondcl1olclning rn{ttte gi\·e 
plads fo r en m o de rn e. förrc t11ingspr;:eget 
li \'SsLil , rle r nok så meget ,·ar förankret i byen 
sou1 på landet. 

Dertil kom i sam klang med tidens p ::ecla
gogiske sigmtlcr en uclta lt mo,l\·il je mo d hie
rar kisk opbyggecle lerlclsessvs temer; i stcdc t 
sk111le rle r a rbcjcles m ed ··n adc·· struktu re r, 
hnlr clcr Ya r ko rre,r mulig afstancl mellem 
gr,csn,Jdd ern e pa marken og lede lsen i 
K0benha\·11. En o p,tra mn ing af o rgan isa
tionss1·s1 em e1 og af elen clerrne rl forbundne 
b lach irbo m hed \ill c o~,a betwle la\'ere orn
kostninger. '\ar , a,·el landbofore ningerne 
som Damk Luniliel::rndbrug ige11nem årrier 
ha,·cle mattct , e rn<"cllem, tallet \·ige. \ar kon-
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'- 11d1111 el (omig /H1 al_/om1!' krrlfleme i dansk la11d
r11g bin, la 110'11'/ /!!i el i111pmviserel J;res:;emödejinlag 
, 11 19. april I en bus JH) uej til I lo11gl:011g. IJ!'I var 

1111rrndeme for Oo/1\/i /-i1111i/i1,fr11 1dbrug orli for 
L1lll dbo(ore11i11gn11!', l'n frr 1ho111s1,,1 og l'r/pr (;e111rP/

. dn salt,, r'I holrl da nsl!P jou mo/ister pr1 dPl1 a 11dl'!I 
11/e med 1'11 h1111rls/11rur' II /Jla11 om(usio11 ofrie tofo1e-
11gn Ajirdm bll'v i o/ hast shr1'1•et 11ed JH1 el styr/11' 

•1/Jir /m ,,1 hotet. {l'r .-\11delsbladef 2002: 'J) 

·i11ge11LeLs s t0rrt>lse ofte e n udslagsgi1 c 11dc 
r,1 kt0 r. I 200 I Yar familebrngets medlemstal 
,,\ la1 l som goclL 13 000, fo rdelt pä 137 lokal
to reninge r, talle1w for landhoforc11ingcr11c 
1 ,1r tilsYarcncle knapL SR 000 medl<:'mmer og 
-,.i f"o ren inger. H cnimod cu hah·criug p:1 fä 
.lr. 

Forn1anclen for Dansk F,-1rniliebrug sicl f' n 
1993, Ped e r T ho111sc 11 , cjcr ar ct St0JTC ha.:g
brug i .Vlid0: llancl, måue d a Se' ele n situa Lion 
t oj n e n e, a t ha ns o rganisation stod i fare for 
,Il srnu ldrf' bort, lw is der ikke ske te en radi
ka l 01111,cgning . Denne incls igt m å ll<:' h a n 
ck le m ed sin mod part i landbrugsorganis,1-
tionenws 1·e rde n , De danske La11dboforc
n illgci rncd il01edsced e på Axe lbo rg i K0-
bc nhan1. Hcr lianle e n ung og cll'n amisk 

lörmancl Peter C ,emelke efter e t pa r {1rs ind
k0 ri ngsy;111skelig hcclcr n111det s,1 m egeL fod
rwste. a t han kunne folge tidens signaler 0111 
dl fo re nkle ckn neclarn·de o rganisarion
strukwr og clcnccl sparc stillinger o g p e nge. 

l foder 2000 kom h anda rnccl c t Yiclt r::ek
kend c fo rslag, ror e n sikkcrhcds skyld ml
fo rme 1 som fire forskellige rnocleller, om at 
f't;i bl e re en f'llheclsorgan isat ion for dansk 



lanclhrug inkl. Dansk Fallli lebrng og andcls
se lskaberncs forenings,·,cscn. Det Ycll' og for
b le, · e n pap in~, e lse , f@ rst og fremmsr fördi 
man ikke haYclc g0cletjorden tilsm ekkeligt 
Yed a t etable re de n0ch e nclige forh;mclsko n
takter. Peder Thornse n efterlyste for sin pan 
de n n0 clYe nclige minclre talsbcskyu e lse for 
sin organisation. H an ha,·cle ofre s,·,en , ed a r 
1·,t:re i stue med andelsbe1·,~gelsens topfolk, 
cler of'te u:nkte m ere i tal og YOlume nst:vl r
rclse r e ncl i landmancle ns h,·erdagsproble
me r. 

På den anden sicle y;u Peder Tl101nsen 
realistisk nok til ar iudse, at d e r rn~itte ske a f~ 
gv)re11de ,enclringer, forstået på ele n 111:1de , 
a l d e gamle landhn1gsorga11isationer Land
boforeningerue og Dansk Farnilieb rug fort-;ar 
Y,1re tog lanclbrugcts faglige og erl11•cryspol i
tiskc problemer. H an clr0ftecle da i st0rste 
lönrolighed situationen 1necl Pe te r G,.l:'mdke, 
og som rnedlemmer af e n st0rre dansk e r
lwen·sdelegarion på rej se i Kina i april 2002 
pra.:sen ter ecle d e d e n danske hjemrne,-cr
clen for et revolu1 io ncre11de udspil: Et hånd
skreYet f;::ellescrkhning om e n sarnrnenlceg
ning af D e danske Lmclbofo re ninger og 
D,msk Familelanclbrug ti l e n orga11isatio n 
rned c u f;:e lles ledelsc og bl adYirksomhecl, 
fre rnlagt stående i en rniclte rgang på t'n bus 
på 1·ej til eet nyt fi n nahes1,>g. "Kimt-kuppe1·· 
1·ar en ke ndsge r11i11g. 

De tO fo rm,.l:'nd li ar gi1eL soncle ret tcrr,e
net, inclen d e mlen for offe n tlighedens 
um id del bare rc~ kke1·iclde stillede cle res re
spekt i, e baglancl <ll'er fo1- så cUaT\'t ct uclspil. 
i reali tete n e l fair accompli . Det ga1 clern 
naturl igTis den ford e l, ar e n forkas te lse ar 
forslaget naturligYis 1ille fremkaldc cl fo r
mandsskifte i utide, og det I ille w x kke d e to 

organisationer f0lcligt. Pede r T homscn måtte 
lcir siu pan se !'rem ti l en opheclet diskussion 
i siu b01·eclbestyrclse, fordi hans organisa tion 
genncm sin århuudn:dlange levetid på 
afg11rendc fel ter havde o pfalle t lanrlholorc-
11ingern e som e n hm·edrnodstancle r. Sm å
b ruge ts tarv, specie ll lwad angik jordfor
rle lingen rn elle m stv>1-rc og m indre brug og 
d ermed elen clanske_jo rdpoli tik, havd e ikke 
,a-re t lanclboforeninger nes sag. 

46 

Siden 1960' ernes bc)0 ncle lse haYcle Dansk 
Familiebrug dog her som i andre vigtige 
lanrlbrugssp0rgsm ål 111{ttte t fo re e n unch·ig
e nck kamp, 111cu ha1Cle dog så sent som i 
jorcllo1·en al' I ~)99 L'.ic t kn,esar en bestemmel
se om, at lo ka le famiiebrugere inden for 
rnernwre a11g in1c grcense r hanlc forkohs ret 
1ecl frasalg al' lanclbrugsjord indc11 fo r lokal
oniråcleL. Denne lörtrinsret målle ubctinget 
fasrho ld es, Yillc de traditioncl t sinclede fami
liebrugere og ikke minclst kred sen af delticls
la ndma:nd h,1:·1·de, nå r Ped e r Thomse n Yar 
lijem m e igen . 

Peter Gc~me lke hanlc ikke n ;:-er så rneget 
i klernme som Peder T homse11. Et enkelt blik 
på cle 10 organisationers m ed lemstal måtte 
på forhåncl tilsige lanclboforeningerne sL0rst 
iuclflycl e lse i elen nye organ isatio n, og som 
leder af den nye e nhe dsorganisa1io n , ·illc 
hans ord fä 0get 1,~gt, ikke rnindst i e rhYe r1s
po litiske sporgsrnål, forcli elen traditionelle 
sarnforstan d mellem smt1bruget og cenrrnm
vensrre llqjcn i dansk pol i rik cndegylclig L ,·ille 
1;ere bnidr. Lauclbruge1. ta l te n u i abn. land
brugssporgsrn å l m ed e n tunge, s;; clan som 
18\JO . ern es agrarbe1;:-egelse hal'<k 1·i lle t d et . 
Internt i lanclbrugets kreds kunne fonnan
d <:> n för d c ll nye cneh edsorga11isa tio n uclen 
st0 1-re r isiko for opposit ion fra lanclbrugs
libcrale kr;:efrer radi ka lise re sin e rh,·ervs
politiskc sprogbrng i takt med ti d e ns ucl
l'orclringcr. 

Da d e to ki11 afare re omsid e r kom hje m 
igen , ble1· de narurl ig1·is uclsar ror ston ask i 
111cdierne . Lanclhrugsprcssen holclt dog for 
sin part laY profi I, seh· o m d c r m ed melle m
rum fremkorn op!Ysninger om Peder Tho m
sens linag med d e n radika le l10 j inden for 
sin hm·edbestHelse . Omsider oprancl t da 
dage n . da d e ro o rganisati o ne r , ·ed lwer sit 
landsformanclsmode goclkcnclte sammen la::g
n ingen, s:'i.ledc, , o m elen 1·a r h le,·et fas tlagt i 
detaljer g enne m ec Lelles uch·a lg,a rbejde . 
Da nsk Familiebrug godken clte lige akkurat 
fo rslager. Lanclbofore ningcrnc med na0 sten 
100% ophakning. 

De n 1w e o rga ni , ation har f'{1e t Dansk 
/,o 11dbrng. Den, m·er, tL· rn1 ndig hed er e t å r
ligr land sdclegereunodc med ca . :'iOO med-
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-m mer, valgt a f lokalfore ninge rne efter 
rt,tl c1klive medlcm 1ner. H e r \';t> lges f'o r
.. 1n clsskabet p;''i 4 rnancl . e n form ,rnd og Lre 

cfo rn1,rncl, h1·orar den e11c skal 1·;,ere 
r rnanden for elen s;erl igt' fami licb rugssek
,n . Den ne sektion er opreuer ro r a r 1·arc-
2c familcbruge ts specie lle inLeresse r, og 
n holclcr s il se ll·s ta> ndigc årsrn 0 cle . Det 
,re landbrug har e n Lilsvare nde re pra.:se n
-ion . ·To ll·m an dssckti o n e n". 

.-'\ t Dansk La ndbrngs fo n nancl ko mm e r 
, la ndbofore ningcrn e, e r med landsde le-

- reun0dcts samme nsa:tning en g in" l sag. 
:: .. e r en pr0vc period e p,1 'I (u- nw d '21 rned

·nm er. lwo raf d e ö e r "fod te" m ed lem mer 
t,1m iliebrugeL, udg0 r best1Telsen '20 pe r

:1er. hniraf to p ladser fo rlo ds e r rcsen -cre t 
·ni lielandbrugsse kli o n e n og d e n 01Tige 
'af elen tilslu ttede organ isa tion ssys re m . 
·,ten forde lt's f'orholdsw ,essig L efter m ecl
'11 , rallcne i cle regionale familiclandbrugs-

e n inge r og d e lokale Ian dho f"orenin ger. 
.ch·i rksornhe d en 1·arctages af e n 1tgea1·is 
i rn11·11et La11d{Hugsrmism, h n )r a lle o rga-

-.,t ionen s Yalgte led f'rf' kan LI spalteplads 

.:c:t til rådig hed . 
P.'t lid t la.:n gere s ig L må man nok forest il
,1 "2;. a l d e r sker en tils1are nde fus io n på 
2ionalt 11iYeau , såkdes a t d e t h is to riske 
-] lll f' lle m lamlboforen inger og de o prinde
:e h usm andslo re ninger lige så stille slerres. 
.1clc r a lle o m st;end igh ed er e r e n å rh u ncl
ci lang ll(h·ikling til e nde. Sarn rne tend ens 

_ n fi ndes Ol'e ra lr i d e t d a nske lan clbnigs 
· :tforgrenecle organisa rion sstrnktur. K1·,cg

·,fore ni11gc rnc er i 2002 fus ionereL Lil e n 
_ranisa tio n , Krn:gadsfore ningen Da nmark, 

• 1dproducenterne e r sarn le t i Dan sk Kl';eg 
_ ,1·inep rodt1ce nre rnc i La 11dsfo rc 11i11ge11 

i11 ,ke SYineproducente r for b lo t a t nze\'11e 
·.kelre eksem p le r. 

1 d enne uch·ikling h a r den komnw rcie lle 
:e af landbr11gets o rga11isa ti o 11 sssvstc111 , 

-. clclsbe1c1:gelse n sO111 påpeget fl e re gange 
..-nfo r 1·ist Yejen. På m;elkeområdet d o 111i

-rc> r som be kendr de n d a n sk-sn :11skc a 11-
:,konce rn Arla, seh · 0 111 e nke lte d a nske 
it.>ls- og pri1·a tmejcrie r har haft h el cl til at 
:·erholde d e res sch·sr,cndigh ed. For slag-

terisekrorcns n .·dkornmcnde h a r Dan ish 
Cro 11·n-ko ncernen efter fusione n med d e t 
sj,cllanclske storslagte ri Stcff-H o ulbe rg i 
'200'2 n ,esten fået 111on o p ol pii s1ineko cls
produktioncn. men det er ikke 1111dg;1ct lan d
m;:endencs opm,crksomhed . at clt'r lo ka le 
amlclss lagteri Tican i Th isted ikke ,tle n e ha r 
kunnet k lare sig i ko nk11rrence11, 1ne 11 også 
v;eret i srand til at pra.:ste r c e n noge t: h 0 je rc 
cftcrbe ta lin g e n d storebror Dan ish Croll'n . 
De n scnestc fusio ne ri ng af" d e 11 1111e karak ter 
an går a nde lslwrn'gclscns {1rhunel redgarnle 
koo rd i11a tionsorgan Ancle ls11c!l·alget, cler 
samme n med 14-dagsai·isen Ancle lsh lad e t 
n u e r integre ret i Land hnigsraad e t. 

\lok s:1 1·igtig t som de fo r me lle fu sions
p rojekte r e r d e modern e ancle lsko n ct' rncrs 
in tense besi:r;ehelser p å at spr cen ge d e na
tional<:' g r::enser. Råd e 1\rla og Dan ish Crown 
har k0bt sig incl i ud t'nla ndske p roduktions
forctagcnelc r. ik ke rni nclst i Sto r britctnnie n , 
og g ro1-Yareselskabet DLG har a llie rer sig 
m ed e t ri·sk firma. I f() rn.:je11 h a r selskaber i 
samarbcjd e med stadigt eksisrerende anclels
sf'lskabe r inden for d e nne sektor op k0bt det 
pri,·ate growa re f"ir111a KFK. Al denn e b e-
1·cegelse, e u rop a:'iseringen , 1·il gribe om sig i 
d e komme nde å r, e r h ,c1·e t oyer e nll\'er tYil'l. 
Tils1·a rencle b0r d et n otf' rf's, ar. tyske gr01·-
1art'selskabc r nu arbejd e r i Dan mark. 

1-Ivacl e n ten man nu hetragte r d e n akt11el
lc sitt1atio11 ud fra e t koncer11s- e lle r fo r
e ni ngsstawlp u nkt , står dan sk land hrug som 
J ndre na tion ale land b rug ovcr for e 11 r,ckkc 
ah orlige p roble rne r. Seh· om d e t går med 
m eger langsornrne skrid r, e r EU p å YCj til a t 
aftrap pe e ller ligefrern afskafte den eksister
e nde h1nclbrngsst0tte . Besln tn ingen eftPråret 
200?, o m g1a(h·ist a t crstatte elen h icl tidige 
produktio nsst0ne m ed et d irekte tibkucl til 
elen e nke l te bedrift er e l f0rste skridt på elen 
la 11gsorn1ne aJk obli11gs n:j. De 11 fuJde st0Lle 
, il clcsude n \'cl:re aföc1:ngig af, o m la ncl rnan
den m-crh o lder e n r ,ekke lo1·bestcmmelser 
p,'\ fol lsom m e o mr:\d e r som m iij0beskytre lse, 
c.hre1·elf;;crd oss. ("cross co mplia11ce'' som det 
lwdd e r på m od e rne e ngelsk-d a nsk.) 

\'or tids lan clm,1:rn.l rn :1 se den situa tio n i 
0j11c 11e , at d eres h id tidige forret p :1 rclatin 



fr it at k11nn e d ispo11ere m ·e r landbrugs
j ord cn og der äbne landskd)S herligheder i 
produktin 0jemed er en saga blot. Med sr ig
e nde styrke krc-e,·er det omgivcndc samfun d 
på clisse omr.°icl cr rned in d fl yd else. Rekrca
ti,·e interesser i ,·ideste forstand sceller p:1 
rnange 111:1cler dagsordenen for lanclbrugs
milj0ets integrer-ing i en st0re samnH.:nh,eng, 
og alene lwmy11ct til la nclbrugseksporte11s 
0ko11om iske og beska:ftigelsesm,-essige lw
tyclning gi,·er indti l ,·idere df' t gamle rnoclc
rerl1Yc1-v e t ,·isl spilerum. 

:Vlf'n det sn,e\TCS he le tiden ind . Forbru
gerne ha r vist sig at y;ere ganske l0lso1111uc 
o,cr for den moderne a11dclsbe,·;egelses 
1i:1rdltcenclecle lcirs0g p;\ at opbygge rene 
landbrugsn1onopolf' r. Det har ikke 111indst 
Arla m{tttet sande de siclsre pa r {ir. De 111a11ge 
byfolk i det ~ibnc land sk0tter ikkf' altid on1 
c t naboskah n1t'd en 1uoderne lanclbrugsbe
clrift. Den lugter f;-elt, is::er hYis elen nrrn mer 
wsinder af s,,iu. "L1nclbruge1 g:ir di rekte i 
n ;esen hos naboerne". l0d en O\'erskrit'r f'or 
nylig i en ah·ore st.ore pnJ,·insaviser. De st,cr
ke lt1gtgener fra moderne svincf'a rme e r 
rnange sted f'r rncd til at skabe en landbrngs
kri risk holdning. som ka n betyde srop for en 
fo rtsa t udbvgning af d en danske s,inckwls
sektor. 

Det e r i d e nne sit11ar ion , Peter G,eme lke 
i sin rnagtfulde clobbeltrollc som sorn for
mand for Dansk Lanclbrug og som pr,esideut 
for l.andbrugsraaclet, landbrugsf'o r t>n ing
erncs og anclelsbcrn'gclscus 0,,erstc koordi
rwringsorgau, h,ir se t sig n0clsage t til at g?I 
st,-e rkt i rerte !lled de landrn<encl, clcr ,·ed a t 
J'orsy11de sig mod g :-.dde11de 111ilj0- og su11cl
hcdsbestc111111clser g i, e r e rlwenct et clåd ig t 
im age og clennecl forsyncle r sig mod rcglcr
ne for godt landma ndsskah. Han \'il gern e 
komm 1111ikcre bcdre m ed sä ,·el d e t omgi\'
ende samfund som med sinc 111edlcrnmer, 
me n indtil ,·idere har mag1J'1tldc amlclsorga
nisatio1wr i La11dbrugsraack1 modsat sig 
hans 0nske om a t bruge et st0rre mi ll ion
belv>h p,"t ct reklarnef'rt>mst0d for dansk land
bn1g og dets produkter. 

De komrneudc {u·s uchikli ng vi! ,·isc, olll 
det fon sa l \'il \',en: muligt al flette d a nske 

landma·nds interesscr af 0konomisk og cr
]l\·en spoli risk natur incl i e n traditioncl 
organisationsform . Da 1mm fo r goclt 100 år 
siden opbyggede cle u e sys tem. ha\'Cle den 
enkel te land111,ll!d nok en r;ekke indi\'iducl
le kra\' og 0nsker t il svstcmc t, men d e lleste 
lod sig re,disere inde n f'or en kollckti,· ram
me, lwor Lellcsskabets inte resscr \'cjccle 
wngere end den cnkcltc lan dmands syns
pu n ktcr, ll\'ad e n te n h a n nu var godsejer, 
giirde jc r e ller li u smancl. I d ag sr1ger stor e 
anclelskoncerne r at f'ore11e de incli, iduelle 
~,e rinreresscr p;t det kornmercielle omr:1clc 
til en f'aoll es helhecl , dcr ha r koncernens 
cgeneksistens som b,crendc gruucl lag. l\'å r 
koncernen clcru,est soger e r uden landsk 
\' irkefelt, sp r,cngcs d e nationale grn.- nscr. 
Den narionak organismion rnå cla trad itio
nelt stoppe \'ed la nclcgrcensen. Er cler d a 
fortsat placls for na tionale organisationer, 
dcr ,·aretager gc11crelk lanclmanclsinteres
ser) 

Sammenfattende 
bemcerkninger 
De da11Skc la11dbrugsorg;:inisa1ioners h isto
rie er som p~t\'isr t,ct forbunclet mer! den 
gene rel le danskt' landbo- og lanclbrugshisto
ric , ikke minclst n å r de lörskf'llige forf'c1ttc rc 
,·il s0gc at.forldcnr histo riens ga11g. De rmmge 
organisations- og l'orc11ingsclann e lsf'r inden 
for landbrngets krecls ge1111e rn d e siclstc 200 
ttr e r efter clennt' op fa ttebe c 11 1mrnifestatio11 
al den s:1 at sigc rncclfoclte ,·ilje ti l sarna rbc j
clf' på l\',lTS ar o kot 10111 i ske og sociale barric
re r, e n holc\ni ng. ,om cla11skc la ncl rn ;end 
ge11uem genera tioner ha r bekenclt sig til. 
Og dcrmed ogsa e11 ,·igt ig del ,1f forklaring
cn på, at la nclbrngcr, !ange og fasth u lclte 
mocll'rt1iscr ing, proce, skabte d e t danske 
sarnfuncl af i dag. 

Lige så ,·igtigt er det at limliolde. a l elen 
organisatori, ke proce, "1r med t il at skabc 
og f'astho ld e lanclbn1~cb og lan clm,cndenes 
seh f'orstae lse al t'\.!t'll u chik li ng og be tyd-
11i11g. Den bin i hoj grad bil lccldanuende og 
skabtc clcnnecl c'l1 for , rael , c,ramrne , som 
,·ar ligc s{i 111ccl,k.ibencle for lanclbrugscr-
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h, cn·c ts fremY,e kst som d e n ,·ar konser
ere 11de, _ja rnåske e n d og h,emm e ncle for 

.. rndbr11ge ts inclplacering i ct rnoderne sam
:un cl . 

O rganisationsstnikturen eren d e l a f den 
· o litiske kultur. lnde n for strukturens ram
n er opsam les og fa stholcles de inte lle k tue l
e og e m o tionell e rcssourccr, som s:-unmen 
n ed de 111atcricllc rnagtJa ktore r bag orgaHi
,,nio11cn e ller fore ningens giYcr elens le d e l
-e mid le r i hzende til både at p:1virke d e vcl re 

mg i,·clser og de in cl re s truklll rcr. Land
'1,e n den e skal o rganisatio n sso cia liseres i 
· ,rn0dcnt omfang ror a r g i\'e le d e lscn el e n 

o cl\·endige ophakn ing . 
Den fo re liggen dc historieskrirning bar 

_,ng t h e n a d Ycjcu set d e t som sin naturlige 
2; fuldt legitime opga\·e at forst:1 organisa-
111sud,·iklingen i d e u e p e rspckti\·, og d e 

•rcm lagte bidrag h a r cle rfor frit kunne hni
. e , a f o rganisatioussystem e t til at fremrnc 
.c-11 opsti llede rnids;e rning. De t g,--elcle r forsr 
1; fre rnmest la ndbrugets egen hisr.orieskri,-

_.i ng. som rncd \'a:gt på ele n 0k0110miske og 
·,knologiskc 11<h·ikling ha r s0gt at afdx kke 
le inclerste h emmcligheder bag uch·ikling

~11 . :\'år m an specielt h a r studc rc t organisa
·:o ns1 1dvikli 11gen, har man n o k så mcgct: 
.ere t optagct a f at heskrive sp rcdningsp ro
, , ~en end af' ar analyserc m0nstrer h eri. 

Formå let har först og fre mmest ,·,crct ar 
<=', krive la nclbrugets uch-ik ling i s ig sc h ·, ikke 
· cl iskutcrc fo rde le og ulcmpcr ved e n g i,·et 

-·ra tcgi. De opnåede rcsultater ,·a r simpe lt
e n de be dsL tzenkcligc i d e n g irne situation 
2; k unne dcrror ikke med foje kritiseres. 

. e n nccl he kr;eh ecles i11direkte d e t disposi-
- ,11sm 0 11ster, o rgan isatione rnc og deres lecl
··.cle 111a:ncl havde uclformct - og o mn:ndt 
··llc cle s omgi,elserncs unde rtiden noger 

,ende opfvldelse aflanclbrugets 0 11ske r i ct 

,·C\·cl igr lys . Modstanclcrne kunne e ller \·il
.1be!lbart ikke forstå , at h,·ad der , a r til 
1clb nigt'ts ga,·n , ,ar også ril beneficc fo r 

_:11 f't 111clet smil he l hed. 

De nta11ge j11bilzeurns\';crkcr og te kster til 
:,t il! ingskat.aloger o .lign . m å cle r fo r ogs/1 
, som et led i erln·t' n ·e 1s public re lar ions
. l-..,om h ed. Det re jse r n ,1tu rlig\·is d et I iclt 

0mfi ndtli gc sp0rgsmål, om den professio
ne lle historicskri\'ning o m kring landbrugets 
og la nclbosa rn funde ts historie ha r set en 
risiko , ·cd a r (i.1lge i clettc sp or og i ste d et har 
rettct op111;:e rksomhcdc11 mod de tr;.ek i ttd
Yiklingen. som pege cle uclacl rno cl d e t om

gi,·endc samf'i1nd. 
Den danske la nclbobistorics grn nclla>gger 

Fridle\' Skrubbcltrang s0gte at undgå faren 
, e d at ski ld re tingene i e t lukke t. erh\·e n ·s
o ricn te rer pe rsp ckti,, , cd ar beskri\'e for
holcle n e social polit isk med uclta lt sy111 p ati 
for de svagere st i llccle i lanclbosamrunde t. 
H an ,·,lr cla 111cd ril a t tegn e elen specielle 
"husma11clslinje'' , som lll ,lll kau tnckke igen
n e m e n 1me ngcle bidrag ril d ansk la ndbo- og 
landhrngshistorie .:,, Beska·ft igecle han s ig 
m c'd e l egemligt e rlw e n ·san liggcndc, \'ar de r 
som regel husmanclsforeni11gcrues og hus-
111anclsbc\·cegelsens h istorie, lian adwjdede 
lllcd . Ar hans ek,cr har Claus 8j 0 rn i sine 
stud ier O \ 'Cr andelsbe, ,:egelsens historie 
,idcr cfon og m o cle rniserct elen socia\hisLO
riske linje, cle r hcr blev lagr, lworirnod u11-
dcrtcg11ecle f0 rst og rre rnmest b ar bcstr ,cbr 
s ig på a t udfo rske landbrugsorganisationer
ncs \·irksornhecl i lyse t af d e n 0konorniske 
,·irksom hed . d e ud0,,cr eller adrn in istrerer. 

S0111 nwtoclisk g rundlag har de LO rnc\'ntc 
lorfatrere ligcsorn andre Skrubbcltra ng-ele,·
n an lag t e n kilde kri tisk analysefo rm sam 
tidig 111cd, a l d e son1 syntesed a nne ncle \',erk
t.0 j h a r brugt en r,e kke forhå ndsantage lser 
om o rganisar io n s, i r ksom hed gene1·c l t be
tragtct. Vt'd e, L d ivergen ser ni e llcm kilder
n es e mpiri og model lens teoretisk besternte 
funkti o nsrnåcle h ar man natnrlig, is b,·gget 
p :1 dok11111e n tatione n sa mtidig med , at ma n 
har påpcget s1xe nclingsforholclet mcllc111 
mode! og ,irkcliglicd . 

Flemmin g_/ ust har i sin s tudit' (Wer sam
spillet 11wlle m stat og o rga nisatio11sstyre d e 
reguleringsorganer 1930-50 gåe t d et skriclr 
1iclc rc at tage sit rnctodiske udgangsptmkt i 
c11 ra:kke forhåndsa ntagclser fra den p o lito
logiske ,·id e nsbi b , 11,crrnere b este111 t d en 
korporatist iske teo r i, der i stedet for som 
!1idti l at l;eggc \·,e g t p å intcrcscorganisatio
ncrnes ·'klassiske '' p ressions,·i rksornhecl 1,-eg-
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ger hm·ech-a:gten p~t sarnspi llct rne llern stat. -
rnagt og o rganisa tioner. 

Det ma erkencles. at ele n helt u nge gene
rcnion af danske historikc re ikkc har imcrc
scret sig sy11Cle rl igt for lanclbrugers o rgan isa
t io 11shis to ric,ja landbrugets og landbocrn e. 
hisLOriske ucl,·ikling i det he lt' ragct. I stedct 
lie ll ige r 1mm sig studiet afm i~j0forl10lcl elln 
rna rgi 11 ,1lg ruppt>r inclen for lanclbosarnfun
der. Ii,·is man cl;;i ik ke uch ·.elgcr sig emncr 
i11den for mode rn e his torie, hYo r la11dbrn
get har , ·-eret irnpliccrct. Da c rl11·e1Tet gcn-
11e m de ·idst<" å r tier ikkc har k111111ct tr;ekkc 
på de n f'orh å ndssympar.i. 1m111 e lkrs tidligt'-
1-c besad som Dan 111 arks hoYederh,·en · og 
som rc knmcri ngsbasis for h 1111drcd lllsindcr 
afh;·bocre, haren udtalt kri1 isk ho ldning fra 
forske rn es side crstattet ticlligere historikn
gcneratio11ers f'orstaendc holclning til land
b rugets og landbrngsorganisatio nern es d ag
li g-dag . 
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B0ndenes interesseorganisasjoner i Norge 
-iden midten av 18OO-tallet. Samarbeid, 
drakamp og konflikter 

Harald Espeli 

r,ke b0nd ers \-ilje og cn 1e til i't organise
,cg faglig, politisk og 0konomisk har vari
: krarrig side n de l0rs1e moderne former 
r foreningsclannelser rniclt på 18OO-tallct. 

' ,lm tidig har forutsetn ingene for u like fo r
.er for foreningsclannclse og foreningsopp

•_,1m ing encl ret seg dramatisk. UtJra \fancur 
l,ons klassiske 0 ko11om iske teorier knvtte t 

:: \;ratispassasje rproblc111et og andre baJTie
e r mot e ffek ti\· ko lle kt.i\' handling skull e 

~on cler v;:ere blan t. de grupper som hadde 
.rnskcligst for å organisere seg. 1 De t synes 
:....ke å ha \'cert tilfe lle i Norge eller i de fles
e a ndre inclustria lisene land_ Vi skal he1 
,ke\·e l ikkc disk11te re begrensningene i fo1~ 
.J<1ringskrafte n i d enne e ll er andre teorier 

111 ko llektiv h andling.2 

T stedet skal vi kaste lys over noen Jangt 
·ner begrensede problemstill in ger: 1-hilke 
·, pe r landsom fartende organisasjoner ha r 
ze rt de lecleude i b0nclenes arbeid fo r :1 
\;Heta sine in teresser siden moclernise ring

- n a\· i norsk landbruk w k til for a lnir på 
.1nd re hahdel av 18OO-tallet? De rnest og mer 
mclerorclnet: Hvorclan har forholdet, det \·il 

, i balansen mellom arbeidsdeling, samarbeicl 
,~ konfl ikt, \';:ert rne llom fagl ige, po li tisk<:" og 

0konom iske - eller kooperati\'e ; - jordbruks-
01ga11isasjonerr 

Etter en kon innledning vil \'i se på rtlike 
typer inte resseorganisasj oner blant norske 
b0ncl <:"r for \"i gjennom en kronologisk gjen
nomgang disku terer n;;errnere hvilke typer 
organisa\jone r som h ar vcert de lcdc nde. 

Markc cle t og de l po litisk adm in istrati\'e 
systern e r de Lo nasjonale hoveclarenacne for 
interesseorganisasjonenc fors0k på å ivareta 
og fremme b0 ncle nes 0konorniske og sam
funnsmessige int:eresser. Den inte ressepoli
tiske am bisjon ha r \';:en ben holds\'iS mar
keclsrnakt og p olitisk makt eller iunflytelse 
på de to a re naeue. Markeclsmakt og politisk 
ma kt kan \·,ere to alen av samm e stykke . 
Analytisk sett b0r de likevel skillcs fra hn ~r
andre. Rla n t auner fo rcl i \·are marke de t er 
den natu rlige arena for de 0konom iske o r
gauisaajoneue og det poli tisk admin istra tive 
markedet er de t samme for de faglige/ poli
tiskc in te resseorganisasj onene . Det betyr 
seh·sagt ikke al d e 0konomiske o rganisasjo
nene ikke e r e ller kan v;:e re politiske p ress
grupper e ller lobbyist.er, noe de er i 0ke nde 
grad. Tils\'arencle kan fagpolitiske in teresse
o rganisasjoner både i teori og praksis opptre 
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som 0konomiske akt01-cr i markedct.' Tnnen
for skogeinsa mvirke har cle rimot fo glige . 
poliLiske og 0konomiskc in Leresser og roll f'r 
\",:en s0kt. forenl innenfor f' l organisasjon s
rn0mter med lokale og regionale organisa
sjoner samL e n nasjonal paraplyorganisa
sjon . 

På\·irkniugs- el ln innflyLelsesstrategiene 
\'il også kunne y;ere \'a rierc innenfor ek to 
ho\"eclaren;iene. l'å \'arernarkedet \ 3 1' og e r 
del el prinsipie lt skillc mellom pf1 den e nf' 
siden å opptre som ma rkedsakt0r i konk11r
ranse med andre for å prvl\"f' å skaffe seg 
markeds1m1kt , elle r på den andre side :1 på
virke rnarkedets poliLisk fas tsattc spille regle r 
med sikte på å tildclc e l ler gi heste1urc akt.vJr
er 11wligheter ti l markedsmakt.. I forho lcl til 
elen politi sk og aclm inistrat.i\"e a rena kan 
man p rinsipie lL serr \·clge 111ello m ä \", lTC 

eks te rn påYirker, det \·il si prcssgruppe eller 
loblwist, eller e n f"orpliktende deltaker i be
slutningsprosessen . I det sisLne,ntf' rilfelle 
må man f'tahlere e l politisk parti for å \·,,e re 
e 11 delLake r me d a lle reuighe ter innenfor 
del poli tisk parlamentariskc sys te rn . I for
l10lcl Li! regjering og f"on·alt11in g er ul ike 
,arianrer a,· korpora ti\· clcltakelse. til forskjell 
ira ho rings- e ller rernisshrnksjonen, e n förrn 

for f"orpliktende deltakclse . Forha11cll i11gsl"l'/I 
m f'd staten ga sL0rs1 innflytelse. men også de 
storste h incl ingene. En a1111 e11 förrn for for
pli ktende deltakclse kunne ,·;ere å bli dcle
gcrt j,,erksettelsc a\· offe ntlige e lle r hah·
o fle nrlige tiltak som interesseorganisasjonen 
ikke seh· n0ch-cncligYis haclde ,·esenrlig inn-
11yLclse 01·er_-, Den11c n;:ermest o ffenLlige for
\',tltningsrollen har \ ',ert e n sentral del a,· 
sam,-irkeorgan isasjo1w nes vi rksomhct siden 
'.2 .Yerclensk rig. 

U like typer intercsse
organ1sasJoner 
lkmclenes int.e ressc,tggrf'gf'ring ucclfe lt.e seg 
i ulike typer organisasjoner. Vi kan i a]le fall 
skille rnellom fe m relati\"l dist in kte type r 
11Lfra cleres ltol"eclformål og o rganisatoriske 
fo rm: 

l ) (/)lwno,niskr og lwoperative 
l1111e11for landbrukssanwirke skilles cler tra
disjonelt rn ello m sa lgs- og iu11kj0pssarn-
1·irke.'' Salgssam, irke stane t tidli g i :--.Jorgf'. 
Strand lfrrn 1i/Ni ble e Lablen smn clf't f"0rste 
produsen tsam,·irke i _jordbruke t i 184?,. Alle
rede i l 87~) ble Brre11de,if'111's Form i11p; stiftet. 

'/_i·11,~·de/J1111///e/ f or /ru1rlf'I., 111di!e/11or/11/i.\jrm lä ijjr,flb_\',l!,rfl'l'II I'. 
dal slruln fr 1856 og /1/r lru1dets_ji!l:,II' Ji'lles111eini. 
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:)er kan betrakres som den f0rste lanclsorn
·.,tLende samYirkeorganisasjon i norsk_jord

ruk. Potetspritprocluksjoueus og fo rening
-:1 , begre nsede geograliske nedslagsfe l l i 
,(1os-regionen på 0stlanclet gj0r det likevel 
rob lcmatisk å ti llegge ele n for stor ve kL. 7 

::lel etterlwen 0konomisk langt viktigere 
.e ie risanwirke stanet med lZausj0clalen 

.~eicri, som ble etabkn m e d b isr.ancl fra Det 
;,: ,11geligSdslwjJ.fcn Norges Vid (SFNV) i 1856. 

I ~HJO fan tes del 688 sam1·irkerne ier ier. De 
,~jorcle cla 90 prosent av landets 775 rncie

~er . .\ l eierisanwirke var represen ten i a ll e 
.n cl l'.lS f)•lke r med unnLak a\' Finnmark.'' J 

_, ..,I ble Norsh J\f1,if'lijormi11g (fra I 92 l Xo1ske 
[,/krpmr!11.w,11/ns Lc11ufaforbu11rl, /\':.\!IL) e la
:cn . Fore n ingen ,·ar lenge e n rent meieri
__ :;i ig inleresseorgauisaajon og hadcle ingen 
.:n bisjoucr om å r11ngere som pris- eller 
•..1.lgskartcll.9 

Slakteri- og eggsam virkt' heg,·Jl(c å ,oks<:' 
. _em fra århundreskiftet, men srod sntkt 
.em til 193O-taller. Inn kj0pssa1rnirke ble 
1,a ctablert fra I K!Hl-rallct, rnen haclcle 

,.;an s101Tt' suksess og oppnåclclt> beLyde lig 
1arkeclsmakt på omsct11 ingc11 a1· kraftfor og 
.• m clelsgj0clsel f0r l93O. lm 1kj0pssam1·irke 
k ,0111 regel bygd opp på basis av de hah
tft' n t lige lanclhusholcln ingsselskapcne og 
1ecl til dels betydclige offentlige lå n .1° Ct-

_.mgspunktet i l,rndlrnsholclningsselskapcnc 
1cl ro ti l at in11kj v>pssan11irke var blaut de 

~1i ns t lokalistiske a1· b0nclc11es sa111\'irkcor
.:.rn isasjoner frcrn til 1930 sell· 0111 også de 

,tnglcL en uasjonal 01·crbygning fr<cm til 
:.1:q og fortsatt ikke har noen stcrk s:1da11. 

Sa rn1irkeo1·gauiscringe11 i skogbrnk<:'t 
-:,tnet også på 189O-ral lt>r, seh· om ,i !inner 

,r, ok på organisaLorisk fclksopptrede11 
.lb,tkc Lil 1794. Den fvJ rst.e regionalt> l'o r
n i11gene på 189O-rallet Vi kk en s1ak nasjonal 
1erl)lg11i11g i 1913 gjc111101u .\ 'or,I! (sener;, 
\' ,1gPs) Skogeinforbu11d. Del reflcklene at skug
-1er,arnYirke var i fcrcl rnecl å bli en makt fal-:.
. ,r. 192O-tallet lTfllTsc n tTrtf' ;,n rnark,rn1 
.. edgangsperiode, ror e n Il ) ' rnarkatll 1·ckst-

c-riode mecllemsrnessig og 0 ko11omisk star
et 0 111 kring 1930. Det shldres en om organ i

•ering i distrikts1·ise sa lgsforeninger. 11 

J orclbrukssam,·irke hadde i m e r fc lks o r
ganisatorisk forum f0r det ,i kjen ner som 
para pl>·o rganisaajonen !,1111dbrul!ets St'11/ml
/01bu11d (LS) ble etablen i 19--1-?i . Del var e n 
klan s,·akerf' organisasjon enn den svenske 
parnllellen Svniges Allmänna [,anlhrnhssiill
s/111/J (SAL) fikk etter clets omorganisering i 
l 929.1

~ En indikasjon på det varat SAL etter 
194:'i hadde opptil ti ganger st0rre admiuist
rasjon e n n H.il!;förbu.ndet /,andsbygdn1s Folk 
(RLF) . 1'

1 Rondclagct og LS \'ar nesten like
\'erclige med hcnsyn t il an ta l] ansau.e. 

De t finn es ingen norsk parallell til d et 
danske La 11dbn1gsm11dtt ctablen i 19 19 al' 
]anclhoforeningene og cle nasjonale salgs-
01·ganisasjonene. LanclbrugsraacleL hlllgerte 
som danskjonlbrnks ho1·f'dorgauisasjo11 sell· 
om h11sman11sforc11ingene g ikk inn og uL 
.~om medle m . Landbrugsraacler ,·ar i ]ange 
og ,·iktige pnioder dom inen av sanwirke
o rgauisaajonene i kraft a\' dercs oppslt1tning 
og 0konomiske tyngcle. 11 

2) Fag:ligeyg jJolitishr interesse
organ1sas;oner 
Den fors te fagpoli tiskc in Lcrcsseorganisasjo
nen ble etabkrt i lW)b. i\'onl! L1111d111r1111/;/01° 
hu11d (LF) . 1 192O/ 22 b,·u e Lorganisasjoncn 
na,·n til So1ges JJondp/ag (>JB) som det fre m
cleles heter. Bo ndelaget har g jennom hele 
siu hisrorif' 1·:en jordbruke ts fremste orga
nisatoriske represeutan t - ikkc minst i egne 
0)'llf' . I 1913, rnidt unde r sin sterkesre orga
nisawriskc 1-cksqw ri ode . fikk Roncle laget 
li ke,·e l to nasjonale n ze rin gspoliLiske og or
ganisatoriske konkuITenter, i\ To1:~/i Bo11rll'- og 
S111rU11ulmlag (:--.J BS) og ,V01gP.1· Slwg1'ie1forbu11d. 

Sm{ihruk<:'rlaget blc etabkn med basis i 
.\rlw iderclenwkratenc. Det \"aret pani a ll i
en med Vcnstrc. som prt>get norsk poii tikk 
og 11asjonsbygging eller regimeskifrct i 188.J.. 
Srnåbrnkcrlagct hit' også st0t le l al' \lensLres 
srarsmi nister, Gunmn Knudse11, som stod 
sentralL i Landrnandsforbunder frf'm ril han 
meldtc seg ut i 1 !J I :>. Ener e n kort I ekstperi 
odc. , ·ar Småbrukerlagct Lruet a, frafall og 
oppl0sni11g fra lllidte11 a1 192O-tallet. Smi1-
brukerlage t oYerlewle likevel ikke m inst 
gje1111 o rn f)•lkeskommunal- og sta tlig st0ttc 
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til sin faglige Yirksombet. SLaLsst0tte redder 
også Småbruke rlaget fra e n n v undergang 
rra slutten a, 1960-tallct.1

.' 

Kon trasten ti I små bn ikerorgauisasjonene 
i Da11mark og Sverige er slående. l Danmark 
haclcle /)1, rn111virke11de dc111ske I-his111.a11ds
fmn1i11ger 74 000 rnedlcmrner i 1919. Det 
utgjorde omkring ~/ 4 a,· deu gruppen d e 
henvendte seg til. 1" Til tross for a t norskjor d
bruk \'ar prep;et al' små bruk og småb0ndcr 
fan tes d e t ingen be1·issthet eller forcstilling 
blanL sm :1brnkcre om aL d e re prese nte rte en 
sa:rskilt g r uppe . slik som husrnenn en e i 
Danma rk. S111(1br11kerlagets foi rste og til dels 
radikale lederc h (1pet at den n ye organisa
sjonc11 ville dra fordeler al' et 0kcnde inn
slag a1· s111åb0nder i norsk_jordbruk og al det 
ville va:re enkelt å skape e n småbrukericleo
logi . F0 rst e tte r at arbeiderbevegelsen inn
lecleL el Lett samarbei cl med Småbruke rlage t 
rra midte u a, 1930-taller opplevcle orga
n isas jone n e t s t0r re mecl le msmessig opp
s1·ing . Det k11lminerte p{1 begnrnelsen av 
19!'>0-wllet. 17 

l S1·erige hadclc småbrukerorga nisasjo
uene e nda st0 rre proble111er ,ned å ,inne 
mecllemsoppslutning enn i "Jorge og forble 
ct perifert fenom e n. De fikk he ller aldri 
noen tung po litisk st0lle . I motscrniug til i 
l\'orge Yar sosialdemokratene i S1·erige aldri 
interesserl i å brnke sm[1brukernrgan isasjo
nenc som en politisk og organis,1 torisk kon
kurren t r.il RLF. 1

" Det kan bla m annet forkla
res m ed at de politiske og o rganisatoriske 
båncl rnellorn RLF og det svenske bondepar
tier rnr l0se1-c enn mellom Bondepartiet og 
Bonclelage t, jf'. nedcnfor. 

Etable ringen ,!\' Skogcierforbundet, s0111 
blan t annet ,·ar en reak~jon på inclustrifiencl
ligheten i Landmanclsforbun d e t på d e nnt' 
tid , innebar at Bonde laget p :1 lcuger sik L 
\'anskclig kunne opprre som d e Iandbaserte 
bygclen::-eringenes seh-f0lgelige hlffedtals
mann . l skogpo litiske sp0rsmål ble Skogeier
forbiuclet, senere su p p lcrt med sLorskog
e ierne i Skogeie rforbunde t a l' 1950, elen 
meringspolitiske h01·e clakL0ren. 

Skogeiersam,·irke har forenL rolle ne som 
la glig, 0konom isk og na:ringspoliLisk akt0r, 

med , ·aricrc11cle rela tiv vektleggiu g a1 roll
en e m·er rid . i den sarnme gr11nnorganisa
sjonen . de lokale og region ale skogeierfor
cn ingene. Del.Le ha r e nkclte paralleller til 
Lrmtlmilwrnas Rii<s/ör/J11nd (LRF) i Sverige 
sid c> n 1971 , rned den 1esen tlige m o cl ifika
sjon at ele n r0rle ratiYe ol'erbygn ingen for 
salgsfo1 en ingene. "Jorges Skogeicrforbuncl, 
alltid liar nc.:n 0konomisk op; organisatorisk 
svak. Skogeier forhunclets innflytelse inte rnt 
og e ksternt har 1',t'rt avhengig a1· de politis
ke og 0konomiske konjunkturene og aclmi
nistrasjonens clyktighet og autoritct. 

Med imnt.ak a1· en liten marginal utbrvter
gruppe på 1960-rallet, I.a11dbmksfore11i11g1'11 al' 
19661

'
1
, har Bondelaget alclri opple l'cl noen 

o rganisator isk konkurranse om de st0rste 
b0ndene. l Danmark liar godseie rne hatt sin 
egen o rganisasjon til det sis te . l D anmar k 
rn0tle Boncle lageL, si,lsrerorgauisasjon, l.and
bojärminp/111', dessuten en ah-orlig utforclring 
fra en la ngt me r aktivistisk og aksjonspreget 
organisa~jon, l .and/.Jmgnnes SammmsLHI ni 11g, 
p.'.1 l 930-tallet?' 

Side n 1945 ha r Bondelaget og Småbru
ke rlaget ofte bliu benevnt som jordbrukets 
Jagligl' in te resseorga11 is,1sj o n e r som kon trast 
ti l de r1lw110111iske e ller kooperati1·c. 

3 ) Par/ ifmlitiske, del vit si BondefJartiet 
En ,t l" Landman clsforbundcts h ovedopp
ga1·cr etter e tableringen Yar ~1 funger e som 
pressgruppe ,·cd stoningsya]gen e med sikte 
på å pål-irke partiencs nornina.~jone r og pro
gram i 0 nsket re tning . Det norske valgsyste
mer mellorn 1906 og 19 19, llertalls1·alg i en
mannskretser med ornYalg. ga pr t>ssgn1ppe1ie 
st0ne spille rom en n noen gang i det no rske 
va lgsystemeL. Lanclrnanclsforbundet brukte 
betyclel ige ressu rse r på denne arenae n , men 
oppnådcle li te som sakalt 1·algparti. Avholds
bel'(:>gelsen og m{tlfo lket haclcle langt st0rre 
s11ksess i forholcl til de t sratslxercnde pani i 
denne perioden. \ ·t>nstre . Dctte skaple 0 ken
cle fr11srrasjoner i en ra,kt 1·oksende og sta
dig mer seh-be1·iss t organisasjon . 

I 1920 ble l.anclmancb forbun cle L omcla n
n er til Bo11dejxirliel. Det e r d e t eneste eksem
pe l på a t en n ,ering, o rgani,asjon har ståll 
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, e lableringe11 av el levedyktig og inn
-el,esrikl parti i Norge. Partietable ringen 
· ,:20 innebar ikke at intercsscorganisa-
·1en blc oppl0sl. Fra 1920 til 1931 s0 kte 
:1departie t og (fra I~)'.! '.!) J\:orges Bonde

:: .1 kombi ne re rollenc som pani og inre
--corgan isasjon i fo rma\' to avdelinger 
.enfor samme basisorga nisasjo11 og rned 
,..., hcwedadmin istrasj on. 
: 1931 skilte Bondepartiet og Bond elager 

_ 1 elen forstancl at de e rablcrte scparale 
,·,organisasjoner. Fra 1935 fikk Bonde-

- : fr ie hcn der til å s0 ke politisk st0Lte fo r 
,... ,aker de r den yar å fin ne. I 1938 blc de 
,... tormelle bånd brutL og de 0konomiske 
rto ringene fra imeresseorganisasjon t il 

. Li pa 12.000 kron er per år fra 1931 opp· 
~te . A,·,·iklingen ,w de form elle brrnclene 

e i begrenset grad ko rn pensert ved clob
:, roll er blant cle res toppleclerne.~1 

,~~ä ett.er 1945 kunnc imidle rricl Boncle-
-.:et i p raksis forvente at Bo nclepaniets par

.en tarikere m ållxir organisasjone nes sak 
':lroningel. Det var ikke minst tilfe lle , cd 
.,en brucld i jordbrnksf'o rhanclli11ge11 e 

-:10 111 sta ten og Bondelaget frem ti l 1965."~ 
:l.'>9. lo å r e tter sitt s,·enske s0srerparti, 
:,e t Bondepaniet nan1 til SrntP1/}(ll'/i1,1. Det 
::ekre rre en jordbrukspoli tisk m sp enni11g 
. m clre balvdcl m· 19.50-ralleL. Samtidig sym-
.1'LTte d er ar boncle,·egclsens pa rti s0kle 
-ck rc \'C~lgermessige be ite mar ke r.n Sen
y a n ie L for ble irn idlenid i la ngt st0rre 
_rl e n n sitt sYenske s0s 1.e rpani ct bygde
-ti . 

- Rent faglige intFresseorgani.sasjoner 
.<.'n m id re n av 1800 har det fan tes en 

_,;._f' re n t faglige organisasjoner som h a r 
<"ide t for å dyktiggj0re den c11kcl te ho n
,0 111 proclusent og bed ri ftslecler. Disse 

_ r~e i11tcresseorganisasjonenc har sje lclen 
·· uualtc 11a.:ringspol itiske arnbisj oner el

\..ra,. 1) •piskc eksempl e r på slike orga
-., , joner t>r de lokale lanclbrukslage ne på 
-:rf' halvclel av 1800-tallet, a\'lsforen inger 

_ tJoskon trollfore n inger fra slu ttc11 a,· 
, 1-talle t ril vår tids fo rs0ksringer. I 1898 
. :e, de t. for eksernpel 6:15 avlsforeninger, 

hera,· 61 8 med statsst0tte.14 De lokale ,l\'ls
og fj0s kontrollforeningene utviklet seg if'nge 
i et torn ro m preget av markedss,·ik L. De l 
fantes ikkc ct halitetssikre l priva t tilbud. 
Etter J 9-15 blc dissc fo ren ingene ti l nasjo11a
lc koope rati ,·e a\'l sorga nisasjoncr in nen for 
flesk- og rnelkeprocluksjon m ed store ambi
sjo ner om produktivitetsvekst hos den enkel
te bonde . 

Denne typen interesseorganisasjoner har 
utgjort c t Yiktig elemen L i jordbrn ke ts mo

dern iseringsprosess de siste 150 år. De repre
semene en ann en og la ngt mer indi,·iclualis
tisk og markedskonforrn ti lpasn ingsstra tcgi 
en n de t re for ne,·nte organisasjonstypenc. 
De beh:mclles ikke me rmere i det folgencle . 

5) A. rbeid.sgiverorgani.sasjoner 
er e n organisa~jonstypc det er lett å glem me, 
men som kon skal ne,·11 es. Seh' om norsk 
jord b ruk ble sladig me r basen på arbc ids
kraft fra eierens/ brukerens kjerncfarn ilie i 
!0pet m· det 1900-tallct, fan tes del tusernis ,t, 
b r11k med ansatte tlt:en for elen n.:erc familie 
til langt u t på 1950-tallet. I 111cllornkrigsticlen 
fa11tes de t trol ig m e llom 40 000 og 60 000 
sli ke bruk. I.kinder med st0rre skogeien
domlller ,·ar i en da h0yere grad ad 1engig av 
l0 n nel arbeidskra l't . 

Br1nde ne ,·urcle n e ikke ,'i organ ise re seg 
som arhe idsgi, erc for skog- og lanclarbeider-
11e hadde nrgan isert seg. Deres fors0k p{t ä 
stable en organ isasjon på bcina br0t salll
men i kj0h-anne1 av ncclgangskonj11nkturen 
1920- '.!l . Miclt på 1920-tallet fo rnyet skogs
a rbe iclernc sinc o rgan isasjonsanstrengelse r 
og forlangte tari ffanalcr. Det.te ble in nlecl
ni11gen ril la ngntrige og bitre a rbeidskam
per. Slwg- og LrmdorhPid!'1.forb11ndet, stifte t i 
1927, kjemp et skogcierne i Glom m a-1·ass
drageL i kne i 1928. De s, ane med {1 etahle
re Skogbnll1Pts arbr'1dsgivP1frmming i 1. 9 '.!9. Den 
f0 rste tariffan alen ble inng{ttt sam me å r. 

l andre skogdistrikter fortsatte striden o m 
organ isasjonsretten frem Li! slutten a,· 1930-
talle t f0 r skogeierne ga e tte r. Mangc skog
e ie re og en re kke b0ndcr organise rte e n 
su·eikebrvterorganisasjon 'ArbeideL5 frih et" . 
Den hadde mi ns t 2 500 medle mm er på be-



gynnelsen a1 1930-tallct. Bondelagets leclel
se haddc i en periocle ct tvetyd ig f'orhold Li l 
"Arbe idets frihet". Etter at sa1m irkeorganisa
sjonene a1'l'is te å SL0LLe organisasjonen 1·ar 
veien til sammenbrudd gin. F0rst i J 937 ble 
Jorrlbru/ie/s Ar/Jeidsgivr1.Joreni11p.; etab lert. Bare 
en mindre del a, b0 ncle ne rnecl a nsatte gärds
arbeidere ble medlem av organisasjonen .2:, 

Hl'i]ke faser b111 s{t b 0 ndenes organisa
sjonsdannelse og o rga nisasjonsutl'ikling ddes 
inn i? I T01·edkriterieL fo r vttr periodise ring e r 
h1·ilke typer nasjonale inte resseorganisasjo
n e r som \'ar de le cle ncle e ller mest d)'namis
ke representa nter forjordhrnke ts interesser 
med hensyn til makt og innflyte lse inne nfor 
1·aremarked e r, politikk og forl'altning. Ltfra 
de u e krite riet er det rimelig :1 operere m e d 
fire ti I fem pe riode r. 

Andre halvdel av 1800-tall et: 
In teresseorganisaajonenes 
barndom. Produ.sentsamvirkc 
som primus inter pares? 
D e n f'0 rste mode rne rnasseorganisering a1 
norske b0ndcr 1·ar a1· hol'edsakclig a,· poli
t isk karakter. I 186:i e table rte List:a-h011den 
og s torti ngs reprf'senran teu S0re n .Ja alxek 
fixen ingen /Jondl',1rn 11 1'rn e etter 1110nster al' 
'"B011de1·en n ernes Selskap" i Danmark. J aa
bze k oppfordre t til :1 etablere lig n ende for
e ninger utmer landet o g begynte å u rgi 
m·ise n "Fo lketiclerne·' for :1 rna1keclsf0re for
e ni11genes politikk. Den , a r t1tf'tet på 0kono
misk liberalism e og statlig sp arepulitikk. f 
1871 fan tes det 250 bonde1·e 1111foren inger i 
alle land ets fvlkcr m e d unntak a1· Finumark. 
I 1868 hadde rne clle msa1isen Folketiderne 
hclc ] 7 000 a h o 11nellle r. P:1 1870-wllet ble 
a l' isen tttkon k111Tf'rt a1· l'enst re-a,·iscr sam
tidig som bondcvcnnfore ningene gikk i 
oppl0sni11g elle r ble gru11nsLammen i Venst
rcs lo kale panilag?'' Venstre clre, som kje11L 
g je 11norn par la111elllarismen i Norge i 1884 
,·ia c 11 d ramatisk riksrcttspn>sPss som også 
uncle rg ra\'Cle Sl'e nskekongen s 1·e to1-c tt."' 

Et te r at bo ncl e1e nnforeningen e gikk i 
opplosning fa ntcs de t ingen interesseorga
nisasjo n m e d e n nasjo nal ambisjon, det vil si 
som haclde som sik re m {tl om å omf'atte d e 
fl es tP b <111dcr ulol'e r h e le landet, for e ta
bleringe n a1· Lancl man d sforhundet i 1896. 
i'\ors k .\lcieriforening, etablen i 1881, om
farter riktigu ok d e fl este av d e raskt 0keude 
an tall meie rie r, 111 en forble en 1-cnL m e ieri
f'aglig organisasjon ril 1920."' Det fantcs like-
1e l en ikke ubetydelig lokal og regional orga
nisasjonsclanne lse blan t norske b011dcr. 

Vi kan snakke om to kvalitatin ulike 
str0m n i nger som ikke s je lden l'irket sam
men. Fo r det l0rste e n genuin organiserin g 
n ecle nf'ra. prim;en a\' samvirkemessig karak
te r. For det andre e n o ffentlig ini tierr o rga
n is,isjonsdan n e lse 01enfra m e d basis i Det 
Kongeligf' Selskap for l\'orges Vel (SFJ'\T\1)'~' 

og arntforma nnskapenc (fYlke 1w) . 
Bre nneri- og s;erlig rn e ie risanw irke 1·ar 

d en rn es t suksessrike fo rm lör koopera ti1· 
organ isering. Seh· om representanter fra 
lokale e liter som lensrnann og pres t ikke sjcl
d en stod sentralt vecl etableringen av sam-
1·irkerneierier, h a dcle eierene, m e lke le\'eran
cl0rene, s1yringe 11 a,· selskapc n e fra sta rten 
a Y.30 

Deu offentlige initie rte organisasjonsclan
nelsen al' bvmd ene hacld e forlvlpere Lilbake 
til clt>L offrnrlige produkt il'i te tsarbeicle p å 
1700-tallet. :t D e Jle stc amts- og lokal fo r
eninger a1 j nrd b l'llksrncssig karak te r SFJ\Y 
hadde starte l omkring 18 ?, U gikk i oppli,ls
nin g e lle r chalc rniclt på 1800-ra lle t. Da g jen
oppbygg ingl'.'n s tarter p /1 18 70-talle t, ble til
klll'rnin));Cll ri l SF:\T losf' re en t1 fo r samtidig 
som l"'n st0 1Te del ,11· elen o fft·n tlige st0Lten til 
landbruksforf' n ingcr og landbru kssclskap 
bk kanaliscn gjennom a m tfo rm a n nskap
c11c. Disse o rgani,a,jonene ,·ar rcnl fag ligt> 
organ isasjoner , om d rel' med opplysn ings
arbeid ng prncl ukti1 itctsfrf'mmencle t il tak 
11teu kla re politi , kc arnbi~jone r. I 1899 re 
gistrertc SF\Y -HiO ,like fore ni nge r m ed ti l 
sa rnnwn 'l.7 .'iOO mecllemmcr. '~ 
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'Je faglige og politiske 
:·uan isas1· onene inntar .:, . 

_ ,re rse te: 1900- 1931 
r,k Lanclmandsforbuncl hadde store 
!-ii ,joncr om å etable re seg som b011denes 

·-rö semessige taler0r etter e tableringen i 
'_1<1. LandmanclsforbuncleL stampet irnid

·:d i mot, i ncl politisk og o rgan isatorisk 
n til ornkring I ~I I 0 . La11dmandsforb1111-

·, top p leclere Yar dorn i nert a,· storb0ncle r 
r,k ,alllrnenheng, sam tidig som f"o rh1 111-

. h ,id cle e n klart konsen·ati,· og agrarpro-
- , 1,m isrisk profi l. 
F,,r og under l. , ercle nskrig klane Land-
1d,forbu nde t m ed sin inn ril da smale 

, , bl,tntjordbruksd iten på 0srlandet like
., bntc g je n no m mecl le msmessig p:1 
:, basis - og sen e rf' beholde sin fagpo li tis
ecle r,till ing i n,eringe n . rvlcdlerns tall et 

. ·..- tra ma ksirnalt 10 000 i 1910 til 40 000 
:,rige11 ,·aret faktum. 1 1920 Yar det blitt 
· irke lig 111asseorgan isasjo n med 68 000 
ilcrnmer. Suksessen reflckte n e o rganisa

:1,enclringer, satsing på å rekruu e re nye 
p pcr i bonclcsamfunnet, en 111 akt i\", 

: 11pe te n r og godr samkj0n leclelse og ct 
t formulcrt mål:Jmdbrnke t m :1uc fä toll

:,ti,k_jamsrelling med inclusrrien .·11 Kran~t 
--.d..ten e o rganisaajonsled elsens ut,·ikli ng 
-n bred og noe d iffus agrarideologi. Den 
basen p}t forcsti llingcn o m at Norge 

·te bevares som etjordhrukssaml"t,nn h,is 
•'<>llf' ns ryggrad o g f"re mrid sk111le be-
c-,. ! 

En a,· Landma11dsforbu11dets limTdopp-
- er ,ide n f'ta ble ringe n Ya r å f'trn ge re som 

•--!.!;ruppe ,ed stoningsYalgene med sikte 
., pa,·i rkc panienes nominasjoncr og pro-

- .m i 0 nskeL retn ing. La n clmandsf"o rbtrn
: ,·ar sYa.:rt 1r1isforn 0n l med u ttell ingen . 

~- ,kapte c1ke nde in te rne f"rusrra~joner. 
-\ c·tablcrc seg som et po li tisk parti ble 

_·!ig mer akmelt i h·s m·jorclbrukets s,·,crt 
_'lensecle innflne lse O\'er de statl ige reg11-
1ll!.!;'itil takene rn·e r for ll ,'er ingen under I. 
. denskrig. l'artispvlrsm;°tlet ble ytterl igerc 

. 1alise rt e ttf'r at fo rhllnde ts frffs0k på å 
c·t,,blen en in terparlamentarisk gruppf' 

hla11t storti ngsrepresentantene fra H 0yre og 
\'e nstre. son1 haclde fo rp likte t seg ti l å st0 tte 
forbnncl etsprogram , ed valget i 1919, st ran
d cl på g r unn aY rnots ta nd fra Venstre . En 
enda ,·iktigere f"orutsetning for e n eYcntlle ll 
partida 11 11clse , a r a r valgorcln in ge n blc 
cndre t i 19 19. Forholdstalls1·a lg i flerma nns
kre tser åpnet m itlighcter for e n leYedykLig 
pa rlamentsgruppe for e t bondepar ti. '13 

Ette r e n medle rnsstyn prosess, som Lopp
lcdelsen m isLet kon trollen over, hle Land
mandsf"orbundct omcla nne t til 13onclepart i
et i 1920. Partie tableringen in nehar ikke al 
inte resseorganisasjonen blc oppl0st. I peri
oden 19~0 til 1931 s0kte Bonde partiet og 
BonclclageL å kornbinere rollene som parti 
og intercsseorgan isasjon i11ne nfo r samrne 
basisorganisasjon og med f"e lles hovedadm i
n ist ras jon . "Det inn poda partiet" ble kon
t ro ll e r t av Bo ndelaget. Samr0ret mellom 
parti og intcresseo rganisasjon bicl ro tilden 
sLerke medlemss,·ikten på 1920-ta llet. Bonde
laget kla n e seg imidlcn icl langt bedrc enn 
sin konkurrent Småhrnkerlaget som \"ar på 
kanten m· sarnmen bruclcl. 1930 rcpresenter
te bunnid\e t for Bondelaget m ed 34 000 
n1cd lem me r5'' 

På 1930-tallet opplncle Bonde laget e n 
ideologiskog o rganisatorisk fö rnyelse paral
le lt m ed opp l0sn ingen :w d e form elle og 
ree lle bån cl med Bondepartie t. De t resul rer
te blant a11net i 58 000 med lem mer i J 940 . 
Slll;tbruke rlage r haclde ti l sam menligning 
omkring l.:S 000 mf'dlemm e r. De fremste 
förnyere av e l mer uavhe ngig bo ndelag \"ar 
paradoksalt n o k sentralc Bomlcparti-po li
tikere.37 

Bonclepaniet kom til å spille e n sentrale 
ro! le i norsk poli tikk i mcllo,n krigsLiden . 
'vlindrcrallsregje ri ngene i helc perioden ga 
partiet e n n0kkclrolle både , ·ed regje rings
da1111e lser og ,·ed ele n ko nk rete politikk
utfo nnin gcn. De n blc i s tor grad fastlag t i 
ko111plisene forhandlingsspill pit Stortinget. 
l l!J3 I d a n ne t Bo ndepartie r de n nume risk 
sett s,·akes te mind retalls1·egjering i perio
den. Den blc tolcrcrt a,· sto rti11gsf1enalle l 
f"rem ril I 9 '.-13. Regje ri ngsposisjo nen ga par
tier og s;e rl ig o rganisasjonsen t re prf'nvire n 



Jon Sundby /r,r/n i'/ å n1111JII' i l.a11dbr11kr1s Smiml
jinlm11d. /-1011 luulde 111rd sin ri//e e1fari11gogsi11 aldri 
.rniktmrf,, tm /H1 somorbeidels be1_ydni11g og 11111/iglieln 
/!'det SP11tmlforb1111dels 11irle1e 11lhJggi11gjie111 til !t bli 
del sentrolP orga11 forjordhrukets ölw110111iske i11 /eres
s,,,: 

og landbruksmi niste r Jon Sundb~· e n unik 
posisjon ti l å fre mm e jordbrukets og sam\·ir
keLs ime resser. Sundbys sm1rr:1d igbet som 
lan dbruksrnin iste r b idro avgj0rencle til a t 
me ie risanwirke kunne e robre kontrol len 
over melkemarkedet med nye lovfullmakter. 

En markedskon troll alene med basis i Om
semingslm en a\· 1930 \·ille nemlig ha bru tt 
sam men unde r presseL fra de organisatoriske 
g ratispassasjererne; direktele \·erand0 re r av 
mclk til konsumenrer og kj0pmenn. :\frieri
sa1mirke i betydningen individuelle rneie1ier 
\·ille nok ha overlnd et samme nbrudd i 
rnelkemarkedet. De organ isatoriske nyskap
ningene, dl" regionale melkesentrnlcne \·ille 
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imidknid h a brutt samrnen - og med dem 
rnark!"clsr<"g1t!awrfunkajonen og evne n til å 
dri \·I" p ri sdiskrirninning . Den JovbesLernte 
utjerni11gsa\ gift!"n på m!"lk og lm-fullmakLen 
som å pnet for s1i10rinnbl a nding i marga
rine n ble begge \·ecltatt etter Sundbys f'orslag 
somrneren 193 1. De g jo rde det ikke ba re 
mulig for mcierisam\irke å regulere m elke
rnarkeclet. men også å u t,icle dette markedet 
, !"sen tl ig gjen 11 0111 en srnori11n blanding i 
m argarincn som forbru ke rne måtte aksep
te re koscnade ne ved_:,R De n svenske lmregu
leringen av melkemarkecleL i 1932 mi nne t 
om de11 n orske ornsetningslo\'ens generelle 
avgift fra 1930. Cljevningsavgiften fames det 
ingen svensk elle r dansk parallell til .:"' 

Bo nclepanieLS selvsLencliggj0 ring fra Bon
delaget skj0t fart etter at sistne\·n re fonnann , 
Jo lian E. iVlcllbye, forloL SLorLinget og posi
sjonen som partie ts parlamentariske led er i 
1930. I 1935 inngi kk Bond epartiets prag
ma ti ske stortingsgruppe el kriseforlik med 
,\rbe icle rpartie t. Kriseforliket ba net \·eien 
for en ~0-årsperiode nwd ArbciderpanieL i 
regjeringskonLorene. Kriseforl ike t haclcle 
\ ·,:ert en noe mer urnulig tanke med Mellbyes 
som leder. Bondelagets ko nsen-a ti\ e og ide
alistisk o rie m crtc lcdclse reagcne nega tivt 
sv<ert p ~i forli ket; selv om det gajordbru ket 
konsiktige 0ko norniskl" ge\· insrer. To pple
dclsen b l.e e uerlwen også uhyre skepLisk til 
d et n:·e politiske og o rganisatoriske bygg
\'erk fo rjordbrukssam,·irke som jon Sundby 
\·,1r den fremste organ isa ror a\·. Mell bye men
te meicrisam\irke tok fri hete n fr;ci b 0nd e
ne _-,u 

I skyggen J \ . Lanclmandsforbundets raske 
\'ekst mcllom 191 0 og 1920 og rikre politiske 
innllnelse gjennom etableringen J \ Bonde
panieL. fortsatt<" l;ci ndbrukssam\·irke sin langt 
mindre spektakul,ere \ekst frem til 1929/ ~0. 
Slakteri- og <"ggsa1m ·irk!" begynte å rnkse 
Crcm fr,1 :1rhuncl r!"~ki ft!"l . 

f raY,eret a\· regionale og nasjona le m·e r
bygni ngn for d e ~ekrorbascnc salgsorgani
sasjonene fikk stors1 konsek\·enser i m elke
markcdet h\·o r ,am,·irkem !"ie rie ne kon kur
rertc dire ktc med ll\erancl re i e t helt an net 
omfang e n n i and re jordbrukwaresekLore r. 
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~len t ransporrre \'olusjone n som lastebilen 
t:prcscntene på I 9'.20-tallet, gjo rde det mulig 

_ r laugt flcrc b0nder og me ier ier enn ticl
_.:;e re {1 konkurrere om de m est lukurative 
.,1rkedenc for ko11su111111clk innen lancls, de 

,·,)rre byene og s;.e rlig Oslo . l'rocluk~jonsYeks
n og p riskon kurransen i disse melkekrige
e pa sluttcn m· 1920-Laile L Lntel 0konomien 

,rclbruke ts domine rende procluksjon 0 ko
,m isk selL. 
\ lclkeprncluse11Le ne an f0 n a, o rgan isa
,11semrepre n0 ren og Bondepartiets frcmste 

_ndsbrukspolitiker, Jon Sunclby, og lands
. uksrikonomc n , Rasmus Mork'" , klane i 
pct ,t\' \'å ren 1930 å skap e bred oppslut

_n\{ o m eu organisasjonsmodell basen p il 
- .:;ionale me lkcscmralcr. De skulle reg ule-
- me lke ma rkeclet regionalt slik at konsurn-
el kprisene kunne holcles oppe. l_j1mi 19?,0 
t' 0stlandske m e lkesentra l konstir.ue rr 

.ed '.!-!O rneicrier og levera nd0rlag so m 

.ed lernrn e r. De represe n terte mcrmere 
_ 000 rnelkeprodusente r. '~ 

\ le lkesentralcn (e ) \·ar ,whengig a\· finan
, r ting for å k111111e regulere bort mclkeo\'e r
,_ ... udd cL på en elle r anne n måte . Sunclby og 
3. ,nclepaniet tenkte seg opprinnclig at de ue 

,1m cclsak s kulle skj e \'ed stat lige e ksport
, ,b ,id ie r. Det var politisk og 0konomisk ure-

;1,tisk blant. anne t på grunna\' de clå rlige 
-:.u, finansene. Resulw.te L ble i stedet Omset
_mgslo\'e n a\· l 9:l0 . Lm·e n knesatte omset-

111g g je nno rn sa1rn"irkc so m de11 politisk 
n , keclc o msetuingsform p;\ f0rstehåndsled

.t·t . Oppri11nclige omfattet !oYe n rikrignok 
- .1re fl esk og 111e lke proclukte r. Sene re ko m 

z,a clc fl cs te ancl1·c .iorclbruks\·arer inn. 
'-im-cdt tmlfake t, korn , l'ar tmde rlagt e t sta t
- .! in nkj0 psmonopo l side n 19 28 . O mse l
.mgsrådct, kontrollen a\'jo rclbruksinteress
ne . fikk lm·hjernrne l til ;\ innkre \·e e n avg ift 
,l all fors tch :rncls a\' \·arcr u11derlag t IO\Tl l 

.a\·heng ig a\· 0 111 b0 nde ne \'a r m e d lem av 
c:cl ko1nm enclc sa111\'irkcorga 11isasjon eller 
1. :\sgiftc11 blc \'Cd ko 1n 111e 11<k sanwi r kc
r~a 11 isasj ons e ie 11clo 111. Fina nsie r in gen a,· 

:l rnken e for å !0se ma rkeclspro ble m e ne 
-~ullc alts:1 skje \·cd beskarni11g a\' p rodusc11-
·ene . Se h· om ornse rningslm ·e n ikke satte 

noe fo rbucl 111or ;'.\. hntke omsctni11gsavgiflen 
ti l ,1 fin a nsie re tapsbringencle e ksport, ga 
avgiftsnidct ikke s,-e rlig rom for de tte . 1'' 

Ornsern iugs lo\TD av 1930 samrne n med 
de ro ne\·n te lowecltake ne i 1931 in nebar en 
helt ny g i1· fo r u tviklingen av salgssarrn-irkc 
ge11crclt og rncicris,unvirke spesie!L. Det fikk 
mulighe t til å \'inne nasjonal rnarkedsrnakL. 
SelY 0111 Ronclepartie t og ril de ls Bondelaget 
stod sent.ralt i bcslutningsprosessen fö rut for 
Omsetningslo\'c n , v,tr love n f0rst og fre msL 
eL llLLrykk for en sLaLlig krisepol itikk. Den 
bygget p:1 c t brcdt politisk kompromiss lwo r 
ba re by-lT0yre \·ar awisende . Komprornissct 
innebar at store cider av de n praktiske krise
h åndte ringe n hle clclcgert Lil sanwirke
o rganisasjone ne . 

Sa1nvirkeorganisasjonene i 
f0rersctc: 1931-1945 
O mseLningsloven , og ele n L1·u ngne 1nje \·
niugsavgiftc11 p :1 rnclk og sm 0 rin nblancling
e n i 19?, I ga m e ie risam\·irkc gode vckst
\·ilkår. Som uL0 \ e r a\· e n re kke lo vbestem te 
rcg ulantfuuksjo11er ble meie r isarnvirke 1111-
de r J o n Sund bys leclerskap e n akt0 r Jll cd 
0 kenclc rnarkcdsrnakt og seh sten cl igh et i 
forhold t il de rag poli t iske interesscorga
n isaajonenc. Fra tidlig p ;'\ 19?,0-talle L og fre rn 
ti l frigjviringen i 1945 under o kkupasjoncn 
\ a r meieri- og slakterisamvirke d e frc m ste 
i\·a rcta ke re a \' b0 ncle nes 0 kon o rniske inLe
resser i fo rhold Li! myndiglic tcn c . Da Boudc
lager fors0kte å gjem inne i ni tia ti\·et i 1939-
40 , ,tn·iste Su nclby {1 la Bondelager bruke 
sarn\·irkeorga nisasjonene i sitt spilJ .·1·1 

De n rys ke okkupa~jonen m cdf0rre c u 
\·csc ntlig fo rstc rkning av salgssam\·irkets sril
ling. re nslig, ma rkeclsmessig og organisaLo
risk.J eg har ticlligcrc karaktcrisc rt sa111\·irkc 
so111 ''grar ispassa~jer og p ådrive r'· i de nne 
prosesscn. _Vlcicrisa11l\'irkc fikk cu 1n 011o pol
srilli11g gje nnom påbude t om at melk sktt! le 
kn•n-•s ril e1 rn e ie ri fo r å få e L m est mulig 
,·a nnt.e lL rasj oneringssystcm under okkupa
sjonen. iVlcicrisamvirkcts grossistfu11kajo11 på 
s1 11vH og ost hle ogs:1 \'esentl ig sryrke t. ,:, 1 ril
legg ble Omset.ningslove n (og o mset.ning-s-

(i l 



a\·giften) u tYide t til å o rnfatte storfekj0tt, 
fru kt- og gr0nnsaker rned \arig \·irkning. Det 
i1111ebar at alle \ikt ige_jordbruksprodukte r, 
med unntak a, egg og l_j 0rfekj0tt, blc uuder
lagt et ornsetningssystem som ga sa nwirket 
rollen sorn rnarkedsregu la tor, "; Kornomset
n ingen fo rblc statl ig. \ !J.atkornmonoplet b le 
utvidet til også å o m fotte förkorn og import 
a,· kraftfor i 195 1.07 

I Norgc var d et a ltså okkupasjonen so m 
ga rneierisarnvirke d e facto m o nopol."' I 
S\·erige ble en tilsvarende monopolstilling 
også etablert i l0pet a,· krigen, men d c r \ ar 
hygcniske reguleringer lra 1939 og 1940, 
s:-e rlig kra\'eL om pasteurisering, de sen tralc 
offeniligc rcguler ingcne. ''1 

Inne nfor omsern ingcu a\ kj Mt og fles k 
ble sanwirke på lagt for,a ltni ngsoppg,1\er 
gjennom forclelingskontoretfor slakt under 
okkupasjoncu. Reu etter frigj0ringen blc 
fon·a lt11 i ngsoppgavene ut ,·idet gjen norn et 
prisut je\·ningskonror för shlkt som ,·a r et stat
lig kontor administrati\'t underlagt Kj0tt- og 
Flcskese n tralen . De sta ll ige rcgule ri ngene 
under okkupasjonen innebar at kj 0 ttsam
,·irke t både 0ktc sin a ndel av slakti ngen og 
a \' engrosornsctni ngen ,·esentlig .:,o H verken 
i S,crige eller Danmark synes salgssatm-irke 
a ha få tt li ke sc11trale rolle r i det offt> tHlige 
clt> ta~jregulcringss,ste111ct under krigen som 
i ,'-,Jorge . 

s~erl ig sa rn111cn lignet med Bo nclt'lagct og 
Sm:ibru ke rlaget korn salgssarn\i1·kc styrket 
ut a ,· krigt>n. De fagpo litiske o rganisasjon-

e ne ble nazifisert i 19-1 l . Sa1m-irke hlc aldri 
11tsatt for slike n:·orclningstiltak. Sa~rlig Bon
d e laget kom ste rkt ,\·ekke t ut a , krige n . 
\ !ange lcdcnde tillits,·algte ble mcdlcmmer 
a\ Q uisl ings :\asjonal Sa1111ing (1\S) eller ble 
oppfatte t som altfor tilpasn ings,i llige i for
hokl til ,'-,JS_·,, l'middelban etter frigj0ring
en , 2-1- . mai 19--15. etab lerte salgssanwirke en 
l<1s parapl1·o rganisasjon. Den ble kje n t som 
l.andbrukets Sentralforbund (LS) . LS stif
tcre haclde ambisjoner O1n a t LS skullc fun
gere som jordbrukcts b O\ eclorganisasjon og 
representant i forho ld til rnynclighetc11e. Det 
blc reflekte rr i at N\ 1fI.s mektige formann . 
_jon Su nclby, ble LS ' förste formann.·•~ For
ho lclene 1:1 på rnange rn{ncr til reuc for en 
slik ut vikling . De t \il lt> i så fa ll ha reprcsen
tctl en kontin u itct fra krigens og okkupa
sjo11en s å r. Slik korn det ikke til å gå . 

1945: Rollene byttes om m ed 
langvarig virkning 
il{icle Bo nd e lage t og s;erlig Srnåbrukerlagct 
gje1wan t relat in ras kt sin t id ligcrc stvrke. 
Årsaken ril a t dc fagpol ir.is ke interesscorga
nisaajonene O\'<"rt:o k sam,·irke ts forc rro lle i 
forhold til staten fra 193O-ta llet la imidlertid 
bare i lire n grad i dette e ller i cle res organi
satoriske s\·ar pil LS 3O.j1111i 1945, La11rl/m1/is-
1l1rltl. Rådet \ ',\I' ct: forum h \'Or B011clelager og 
Smilbrukcrlaget skulle sarnordnc og koordi
ne re sin kontakt rnt>d 111n1clighetene. ·,:1 

P/ah r1 / fm lnig, tidm. I 9-12 
,·rn J)l(i/1ti,k ///It 0//1' 11iluigr 
1wri11,f\//Jidln ,I1n1gl rasjo-
111 rt - 1•//1'/' Jw rt,_y51e111 r lln 
~i1 nnnm rnJl )flningsJP/.!,"tl-
l, nn!!1·1: n,f! rlf,f u1e'ile tro dt) 
~11111/1 importlap.,-er z1ar g1lll ut. 
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Hmed årsakcn lä snare re i at den in n
ie bcsrike prisdirekt0r vVilhelrn Thagaard 

...: .--\r bciderparri-regjeringen ikke \'ill e for
~:i cl le med salgssan11-irkc, m e n med fag
.!a n isa\jonene om priser og subsiclier Li l 
d b ruke L. Det skyld tes flere fo rholcl . Admi

,-r,1ti1· ltensiktmessigheL og personlige for
· c1 ,p il te inn . Ronde lagets nye leder Arne 
,rad . som l'ar venn a1· Thagaa rcl , ,·ar langt 
, tiQ,"e re til å 1mt1t0\Tere i det komplcksc 
}1,mdl i11gs0konomiske rom i en a1·gji:,) re n
:.1., e ennjon Su11dby, som hadcle e t rneget 
, rrc ngt p e rsonlig forhold til Thagaarcl. 

- - haclcle uansett ,,-ert umul ig for Arbeider
.:-rie t å sky1·e si11 tu-re alliene Småbruker
...:<:t ut i m0rker. De t 1ille ,,ert resulta tet 

, .--\rheiderparti-regjeringe11 hadcle valgt 
.,11·irke sorn sin forhancllingsmoLpart. T 
~ 7 in ng ikk regjeringen ele n fiörste pris

· .1k n fo rjordbruket med Srnå brnkcrlaget 
.nc etter ar Bonde laget forkas ter forh a ncl
. .!,resnltateL Rostad badde still seg bak .··• 
\ "e icn frem til Hm·edavtale n a1· 1950. som 

,ti tus jonaliserte Bonde laget og Srnåbrnker
.:e ts f'orhancll ingsrett (og pl ikte r ) med sta-

-11 . 1·ar kronglcte. Det politisk urealistiske 
· t.deutkasLe L fra l949 er i11rcressant i \'år 

• . m mcnhcng. I d e t f'orkast.ecle utkastet var 
• J111i rkeorga11isasjonene tiltenkt e n [()rha11cl
.:1<1;skompelame p:1 linje m ed fagorganisa
• ,ne nc. Saml'irkeorganisasjoncne ,·ar også 

' rcn kt en monopolrolle i forholcl til import 
.! e kspon av ,·arer innenfor siuc sektorer 
,e nl uncle på linje med d e t som ble prakti-

,crl i S1·erige. ···· 

De fagpoliriske interesseorgauisasjone11c 
c'l'LO k definitill lcde rro llett n å r d e t gjaldt 
'1·a rcra o rg,rnisene b011dtTs inte resse r i 
rholcl Li ! 111yndighe tcne gjeu110111 jord
_1ksanales;·ste1ner fra 19-! 7. De r 1·ar sarn-

_ keo rganisasjonene ikke ,n·talcpan. Salgs-
• ·111·irkers rolle i _jorclbruksal'falesystemet 

_:·. og er, så langt det er n1lllig. :i realiserc de 
, r-,1 ue 111aksimalpriser eller ,ff la lte g-jc11-
m ,11i11spriser i m a rkeclet gjenno1tt mar
l,rf'gulcring og ulikc salgsf're11111wnde til

Det !tar resul te rt i a t e nkcltc f'orskcrc 
r ka rakr<0 risen salgso rg,111 isasjon e n c som 

, ,tl tn i11gsurga11 cr f'or al'tale pa r te tl(.'.;; Det 

har b!attt annet sammenlteng m ed at de t 
kan he1·d es at salgssauwirke er re l.lsl ig fo r
pliktet til å fo lge jorclbruksa\'Lale n es ma1·
keclsrnessige besLcJt11nclser gjennom Lancl
bruksråd sanalen av 19.50.-'" På elen a nn en 
sicle ha r sa1m-irkeorganisasjonene irnidlenid 
også spilt e n lite kje nt og lite utforsket rolle 
som premissle1·erand0r for og reell cle! La ke r 
ijordbr1tkets forhaudlingsdelegaajon med 
s taren i flere tiår euer 1950 gjennom sin 
rn ark ed se kspe rti se. ·,:> 

Sam,·irke t spilte derfor ikke anne nfio lin i 
a lle se11trale n,:eringspoliliske sp0rsrn:t1 etter 
1945 . LS 1a r for eksempe l _jordbrukets 
f're rnste representanr i hanclelspoliLiske spv)rs
rnå l frern til 197O-talleL'"' Ti[trene erte1· 19 :10 

1·,u· preger a\' iallrike kornpetanse- og i11Le
ressekonflikter 111e llom samvirkf', fonri nns
vis represen ten 1·ed LS, og Bondelaget.'il D e 
cl re ide seg bla11t a nnet 0111 l11em som skul le 
represe n te re og uttalc seg på ,·egn e av 
na:ringen i forl told til state n. De rnest 11101-

I lr1111 liv1gm Nl r / 011 S1111dhyo 11a/urligP P/l l'l jr,!p,n i 
l .r111rlhrn/;('/s Sn1tmlfr!1li/l 11d. I l'ftertirl v i/ B01gr111 
11al'11 lw/1\ je urP /1' 11/l'Sf /111_1/fr' f !il N1/kebe11rg;d1P11 1110/ 
111trllr111,lwJ; i Furojir' i .,-/:e Fe//e.rn1"r/1n l .10 111 han stor/ i 
,pirn,11 fin: 
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dan man sku lle håndtcrc na:ringspoliti sk 
uenighet som var et hyppig feno men. 

I 1963 ble Bondelagets lönnan n 1-Ia llYarcl 
Eika og LS' förmaun Jlans Borgen enig om 
prohlc111cne burcle l0ses ved å slå sam men 
de to organisasj onene. De to h åpet e lle r reg
net rnecl ar det stcrkt S\'ekkede Srnåbruker
laget også ,ille slutte seg til land brukets nye 
n a: ri ngspoli tiske hovedorgan isasjon. Srnå
brukerlager sa nci. I 196:) satte i realiteten 
også Borgen bom for elen nernre f't1sjonen. 
De t , ar likevcl ikke til hinder for en utbyg
gi ng av de organiskc sarn arbeidet 111ellom 
Rondelaget. LS og d e store salgso rga11isa
sjonene.1'" 

Sarnta lene on1 ct n,-enne re sarnarbeid 
mel l01n Uo ndelaget og l .S hle gjenopptall 
m iclt pf1 1970-taller. De ,·ar bla n t an ne t inspi
ren av d e11 svenske nyskap11ingen Lantbru
karnas Riksförbund (LRF) i 1971. Det var 
resu lta tet av e n sammcnslutn ing mellorn 
Riksf·örh1111dct Lambyg<le ns Folk, RLF, (det 
svenske Ro nc\elaget ) og S,·erigcs Lantbruks
fö rhu11d (som SAL c11clret narn t til i 1940), 
som \'ar e n paralle il til LS. Forhandlinge 11e 
stod irnicllenid i stampe frem ti l Hans Bo1·
gcn g ikk av som formann i LS og N:VIL i 
l~J78. I 1979 1·edtok flcna ll i LS å lcgge ned 
o rganisasjone n . Det ble e- rstartet av La11d
brukssu111virkels Felleslwntor som ble e n del 
a ,· Uondelagets aclmi n istrasjon . L0sningen 
vaktc meget sterk rnotstand i e r rcvitalise rt 
Småhrukerlag som t rvktel at sanwirke
organisasjonene ,·il le finansiere d rirrc11 a, 
Bondelaget g jcnnom sin l"inansiering aY 
f el leskonwret .''·1 

Felleskontorcl ble li te Yellykket. Alle rede 
i 1987 ble Felleskonwret etjmidisk subjekt 
og rormclL fr isli lt rra llondelaget . Felleskon
torct har blitt ct rent ser\'iceorgan for land
brukssanwirke. Det har a lclri fo rs0kt å opp
tre som nx ri ngspolitisk akt01· i 1ner e ller 
m indre cl ire kt e koukurranse med Bon de
laget slik som LS.'" 

A\'\iklingc11 a,, LS har bidratt ti l ar s:-.crlig 
de st0rre sanwirkcorgan isasjoncue har bygd 
lLL sin 11:-.LTingspolitiske kompetansc. Del e r 
også e n klar tende ns til at de i 0 ke ndc g rad 
ta r direk1e kontakt med statsfon·altni ngen 
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og poli tike re m er e ller mindre 11avhengig a,· 
Bondelaget i slike sporsrnål.":, De store sam
,·irkeorganisasjo nenes vJkte nxringspolitiske 
autonomi fra slutten ,ff 198O-talle t rellekte
re r at de har stnkct sin relati,·e maktposisjon 
i forl10ld til Bondelaget ikke m inst vurclen 
utfra 0 konorn iske og adrninist1·,1tive ressur
ser. Det er like,·cl fonsall e n meget tett kon
takt rncllorn salgssanl\-irke ts rremstc Lilli ts
,·algte og Bondelaget. 

1990-tallet: et nytt vendepunkt? 
198O-tal Je t og 199O-tall et represen terr et 
stcnrnings- og pol icyskifte i re tning a,· han
delsli beralisei-i ng og vescn tlig st01Te vekt
legging a,· konkuna nse som styrings\'erkt0,· 
i politi kk og i1konomi. 1\orsk jordbruk og 
landbn ikspnli rikk har også blin p:1virket a,· 
dissc tcudensene, men i m indre grad cnn 
man ge andre sektorer og spesiclt i forho lcl til 
jordbruket i S,·erige og Finland fordi '.\forge 
ikke hlc medlem a,· EU i 1995. Tvår sammcn
he ng er det c 11 hendelse og 11oe11 spesifikke 
11tvikl ingstrekk som era, s,rrl ig inte resse. 

I 1997 br0t Ga1!11erlwllen, salgssamvirkc 
for gr0n nsaker, frukt og blomster sam men 
og g ikk rcelt seu i oppl0sning. Der Yar den 
f0 rs1 e kon1111crsie lle fa ll itt for en la nds
omfauende sanwirkeorganisasjo n i Norge. 
Gartnerhallen haddc alltid va> 1T clc11 svakes
re a ,· salgsorganisajonenc m ed en maksimal 
rn a rkedsa11clcl på en trecijcdel a\' frukt- og 
g r0 ntmarkcdct. Sammenbruddet ble 11tl0st 
a,· at Gartnerhallen tapte le ,·eringskontrak
ten til en a,, de store daglig,,are kjcd ene. 
Der111 ecl srod Gannerhallens llleclle 111mer 
utc11 lc, eringsnrnligheter. Res1tlta tct ble al 
de flcstc a,· Gannerhallcns mecllemrncr ble 
tilbuclt ticlsbcgrcnsccle lenori11gskon trakter 
111cd den Sl0rste ,l\" d e fire norske dag
ligvarekje-denc . :'\orgesgrnppcn , gjennom 
Bam.-1 . Gart nerhallcns fremste ko11 kurren t 
l0r samrnenbrudclet. De fles te frukt- og 
gr0 nnsakbonclene badc licr og i andre clcler 
a,· rnarkedct er med a ndre ord reelr b litt 
kou tra ktsprndmen tcne for dagl igYarekjecle
nc. l denne 1·errikalt integre rte vcrclikjeden 
er dcraljisten integrawr.';,, 
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,Mmerhall ens skjebnc ck t mest drama-
. ,e eksernpel på d e konsehenser e ndring

~- i norsk daglig\ a r e handel de siste 20 
r-nt' kau få for salgssarn\·irke. Den seh·steu
.::e kiv) pmann på gatehj0rnl't er forsvun-

d . Grossistc>nes \angva rige 1m1ktposisjon 
.,r i e n l'iss lörsrancl blitt borte. IJagligYarc
r.im jen fire kjcdcr m ed 99 prnscnt a \ 
.. irkecle L har integren bakover i clistrib u-
1nskjede n og sdr e rterl1\·e rt seh- for meste

•. n e n a\ clistribnsjone n t il sine butikker. 
·rn taket a,· fersk- og fryse,·arer hYo r b0ncle

~-, ,algssarm-irkc fortsau st:U· sterkr. De oli-
- politiske kjedeues nye kjyl permakr og kra,· 

.1 konkurre rencle leverancl0 re r har e nclret 

.J..tfo rlwlclene i dagligva rebr<1nsjc11 dra
,ti, k i kjecleues fa10r. Produscmeue, deri

_.11 1 sa lgssa m,·irke, har s1·;u1 me d m erke
·eb,·gging og effektivisering. 
\ led u 1u1tak a\' Garrnerhall c11 har salgs

.111 irke i all hoveclsak oppreLtholclt sin 

.. rkeclsa n de le r på f0rs Le hån dsomsctn ing-
i de 0konom isk \'iktigste ,·aregrnppene 

· ,i,te tiårel. \-larkedsandelene , arierer fra 
r-rmere 100 prose nt på rne lk Lil fri prose nt 

l-.jott. Mens m c> ie risan11 irke har tapt mar-
1, ,mdcler i ostcprnduksjo11e11, har kjvm 
m·irke f~ kt sin ande l a, ,·iclereforedli ngen 
! m·e rkan t a,· :7:>0 prmenr, mens P1io1 ( 1 id-

..:crc So1:~k Lggse11tmln) har erobrel en fu ll
ncl ig dominercndc stilling p;t forcclli11gc11 

a, fj0 rfekj0tt - til ti oss for en rekke u Lfo rd-
1·e re . 

Grense,·erner påjordbrukSYarer h 111gercr 
fortsatt. elTektiYt på ufo recllec\e og en rekke 
bearbeicle j orclbrukspro c.\11ktc r - ,·i ser cla 
bort fra grensch anr\c\cn. Forbrukernes 0k1c 
euersp0rsel elle r inclusLrie lt bearbe icle jord
brnks, arn. f. cks. fcnligpi11.a, hrnr toll bc
skyttelscn ci li te e ller ikke dTekti, (s:1kalte 
R.!\K-\·are r) i E0S-ornråde L innebzere r im icl
lerticl at ,wsetniugsmulig!teteue for 11orsk
procl11scnc r:1\'arcr rcd1 1scrcs \·csentlig i d e n 
g rad den nasjonale fo recllin gsinclustrien 
ikke er konkurransc>clvkt ig. Sell' orn cleue 
ogs:1 i betyclclig grad er politisk St)Tt pro
sess';,, er forbruke rnes e ndrecle euersp0rse l 
c 11 sch·srcndig og den mest dynamisk krart i 
ut,iklingen . S,1mmc11 !lled dc11 drama tiske 
0kuingc11 a\ g rcnsehandelen med S\·erige 
de siste ro til t re i\ rene inn eb,-erer cleue at 

_j ordbrukets og salgssa1m-ii-kets 0 1·erprocluk
sjo 11sproblcmcr i pe rioder har \·;t-rt stor de 
sis te :1rene. 

T0m me r ornfa ttcs fullt ut av E0S-a,talen 
fra 19~)2 . . r\nakn påskrndet s,ek ke.lse n av 
Skogeierforlrn11clcL sO111 scn tra lo rgan i skog
cicrs,1rn1·irker. Forbu ndcr er n:1 la11g t på ,·ei 
reduscn t:il en ress ursYak m-Pri ngspoli tisk 
lohh)'Organisa~jo n, sell' om det fort sa tt har 
en , iss koo1 diucri11gsrnlle i forl1olcl Li ] 
skogeic> rforcni11ge11es betYclclig eierskap i 
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skogindustricn . Fra 19--HJ t il sl u uen a\" 1980-
tallet \"ar det Skoge ie rl"orbundel som for

hancllet f"rcrn t0 mnwrprisc11c p å \"egne 
skogcierfo reningctt c og cle res mcdlernrner. 
f ra begynne lsen a\" 1990-taller blc r0mrner
prisforhandlingene de region ale skogeierfo r
c11i11gens a11s,·ar. De n m est direkte ,irkning 
m· E0S-an a le n e r ,tt mecllemrnenes lc1·erings
p likt i skogeiersanwirke e r bliu f"orbudt.'" 
E0S-a\'talc11 satte d e rrned på mange m å tcr 
ril side landbrukssauwirket s trn ntak har fra 
forbuclet mot prissamarbeid i elen nasjonak 
konkurra nse l m ·gi ,·n in gen . 

Sammenfatning og 
konklu~joner 
B(,i11dc n es organisa~onsd a nne lse ,·ar i Nor
ge , solll i d e flest e andre , estli ge land. e 11 
sentral d e l M den demokra tiske nasjo 11s
byggingsproscsscn og e n ko nsekYe n s a ,· 
kotrnne rs ial iserin gcn a, jordb tTtkc-•r. Opp
slutninge11 o m fagl ige og politiske ime resse
o rga n isasjoncr sam rne nlignet 111cd de 0ko
no111iske e lle r koopcrati,·e og d et re latiYe 
maktlo rho lde t mellorn disse bk irn idlenid i 
langt s t0 tTe grad bcsLemt a,· 0 konotniske. 
politiske og institusjonellc forho ld i det 
etikelte land . En sammen lign ing rne llom 
\Jorge. SYe rige og Danmark er insrruktiY i 
clf:n ne sam tne n heng. 

J Dan ma rk ble andelsllleierie n e e n seh ·
s tenclig dri,·- og h,Jftekraft i_jorclbru kc ts mo
dernisering og orienteri ng mor det britiske 
m a rked p ,

0

1 andre h akdcl a, 1800-talle r. Eks
ponorie nte ri ngeu krenle e n langt sterkere 
koo rdinering og urlwgging a, felles salgs- og 
rnarkeclsl"0ring inne nfor meicri- og salgssam
,·irke enn i :--:orge.1

"
1 fra slu t.ten a,· l800-1;1 lle t 

rnr meie ri- og slakte risarrn"irke san ns:'nligYis 
de ,·iktigs t.e intc rcsseorganisasjonene for 
d a n ske h 0 11clcr. Mellornkrigst.idens kriser 
f"orstcrket denne posi~jone n. Bare i cnke lte 
perioder, scerlig fra slutte n :w 19.FiO-tallu, ,·a r 
d e f';ig lige interesse orga11isasjon e n e til n,er
mclses\"is likt' i1111flvtelsesrike .'" 

T il tross for a r srr10rekspone11 fra Norge 
til St.orbri tannia f0 r 1914 , a r så betydclig a t 
den la ngr p:1 , -ci beste m te d e nasjonak mcl-
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kcprisene . resnl terte det ikke i noen felles 
rnarkeclsrnessig opptredcu fra norsk 111e ie ri
sam,·irke. 1\leierie11 es F..\jJOrllag (senere Xorske 
.\ leierie1s Srilgssenlm/) b le erablcn i 1928. Det 
,·ar el nue lörsiukct s,,1r p:'i. O\"erskudd e r i de t 
inne11laudske melke markecle t sid en 192·1. 
Eksportlaget ,·ar im icl lenid uLen e ffe kt på 
lije m rnemarkcdet \i,·or o ,·erprocl u ksjons
probkmene ble f"orsterket a ,· irnpo rto\'er
skucldet a,· srn0r og osr ril 1928/ 29. 71 \kel 
clch-is u n n tak a\" t11 cie1isan1\'i rke ,·a r no rske 
b(1nd crs t ilsluLn in g til sarn,·i rkeorganisasjo
nene ikke h 0y nok til å e ta ble rt' landsomfan
e nde salgsot-gan isasjoncr med rnarkt'clsmakt 
u te n massi\" politisk st.0ue. Det skj f'clde f"0rst 
fr,t 19\\0. I 0!orge ,·ar d e fagli ge:> og poli ti ske 
illlcresseorganisasjo ucn e de leclend e fra 
o mkiiug 1900 og f"re m ril 1930. Det shldtes 
La ncl ma 11d sforbunclers dyktige leclere. Fra 
o mkring 1910 ut,ikl e t lede lscn e n e lTekt iY 
organ isasjon og e n Yag agra rnasjomdisme 
som falt i fru kl barjord i et t meri ng som f0l
te seg lire n:rdsan un d e r industria lismens 
frcrnma rsj . Se!\" 0111 förbundets agrar pro
teksjonisrne også clelre 1101ske b0 n der, skap
te kra,·e n t' 0 111 to llbeskyttelse langt m indre 
in tern sp littelse e nn de11 store tollstriden i 
S1e r ige på 1880-tal le t. '~ De t ltadcle ikke 
mi ns t sarnme nheng med at d e t mest kon tro
,·ersie llc i Landmandsforbunclets forb t1 1H.le Ls 
krav om tollpoli tiskjamsrilli ng, korn tol len. 
ble l0sr p{1 at111e 11 rnå te - gje11norn statsrno
nopol og ko rntrygd. 7

-' 

De t S\'enske orga11isasjons111 0nstcret på 
1800-talle t , ai p reget a,· at Lan/ma11 11 r1/Jorl iFI 
,·ar ele n clom ine rencle inreresse01 gan isa
sjo11cn frem ti l sp littclsen i 1888. Dcrctt.er 
rna nglcr svenske b<än cler lenge e L sam!cnclc 
parti. Ro11r/1'{ör/)1{11r/et. e tabl t'rt 191?., ogJ ord
/Jrulwmas Rilopid11111d, ctablen 191 :"'>, gikk i 
192 1 samrnen i J3ondel"örbu11clet. D e r fi kk 
e n 11cstcn like sentral posisjon i s\"C: 11sk poli
tikk i rnellomkrigstiden som Boud c paniet71. 
m e n u tgikk ikke fr,t e lle r h aclcle ti!s,arende 
organisatoriske band til elen fagligc irneresse
orga11 isasjon e n som i '\orgc>. Da ele n svenske 
bondelaget. RIS ble etablen i 1929 la det 
stor Ye kt p a a ,·,i:.:rc partipolitisk ua\'11e ngig'\ 
det , ·il si den ,ammc strategie n som Bonde-

. .:;er f"o rs0 kt.e 
- e nske o rga n 
: •·rn lig n er d c1 
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.:e r fors0k te> å rcaliscre e uer I ()-1-:'i . Det 
11,kc organ isasjonsrn0nsteret fre m ril 
~Il lignct clerfor mer p:t dcu danske enn 
- no rske gjcnnom langt mer , ckstkraftige 
.,1·irkeorga11isasjoner. m ens de fagpoli tis-
irgan isasjonenc lcngc stod s1·akr. 

Pri,- og ,11·setningsproblcmene p il jord
,ks1·a rer fra 1929 resu lrem: i jordbruks- og 
·1cle lsspoli tiskc 1cnclepun kL i Europa. Alle 

I , lo eller ble txungct i11n på en 1·esenrlig 
r agrarprntcksjon is risk og markcclsin Ler
, jon istisk pol irikk cnn ticlligere med lang
.·.z 1·irk11 i11g. 7

" I motsetn ing til de flC:'ste 
cl på kontine nte r, l11or staten på tok seg 

, 1·aret for markcdsrcgulcring. ble dene 
,eidct dclcgcrt til salgssa ,mirkc i ~orge. 
; ,amme skjcdcle i l'arierendc gr,td i Sn·-

_, og Danmark. 
I :\orge fo n e det til at rneieris;um·irkt>, og 
,im lre g r.1.cl resten a, salgssaml'irke . på 

.. 11 11;c 1ll{1ter menok P,ondelagcts ledenck 
ling fre rn til I \)45. Det ,ar mC:'ierisam1·irke 

, m Co rl1andlct med Trustkontrollen/ Pris
re ktorateL o g pris11kninger fre m til okku

.,, jo nc11. Bo11d clagct og Srn:11Jrukerlaget 
•· ,cl på side li njen i disse sp0rsrn:t1 . O kkupa
, ne n forsterket salgssam\·irke ts posisjon 

m jordbrukets re presentant i fo rho ld ril 
· 11clighete 11e <lralllatisk. I I 94S ble makt
,is jonene like \·el re1·e rsen til fo rdel for 

'"" fagpoli tiske intercsscorga11isjonene . Det 
•, lcltcs f0 rst og fre 111sr at Arbeiderpani-rC:'

:--er ingen gikk i spissen for 1·<:'semlige eud-
1.ze r a1· de t no rske styringsys temct. Det ble 

~..:: t swrre 1ekL på e n korpo rati1· ro rhand-
1~,0konomi lwor salgssanwirkets a u to
•m i f"ra sta ten bk dr.1.s tisk redusert. De fag
il it iske intercsscorga11isasjone ne sklllle 

.tTc statens fo rhand li ngsmot.part seh· om 
. e ikke kunne binde sin<:' rnedlemrncr like 
;lc ktil"l s0111 salgssan11'irkc.7' 

Df't insti rusjone lk styringssys te m e L som 
:c etablcrt i perioden 1945-ri0 og mocl ili

•crt i 1958 er fortsatt ikke grn nnleggend f' 
~ncl re l. De t skylcltes l0 rsL og frem sL elen effek
·:1 C:' skjerm ingen a1 det nmske jord brnks1·are
,1a rkeclet. Frcrn til 1995 l'ar dctte bascrt p:1 

-:i , pensable im portforbttd som å pne t for 
, tp pleringsimport:Yed 11tilstrekke lige inne n-

lanclsk ri lf"or,lcr. 7
' .\kel crn bleringe 11 a1· WTO 

i 1995 ble impo rt1·lT11eL transformen til cl 
tol lbasC:'rt ,·ern med i ho1·cdsak prohibiti,c 
wllsatser. 

Dc11 langn1rige skje rmingc11 a1· de t nor
ske markcdet sk:·lcltes fo rst og f"remst al Nor
ge ikke har blit t m edlem a1· F U. l nnenfor 
EL' 1·ille det ikke 1·,l:' rt plass til noe nasjona lt: 
("orhandl i11gs- ogjorelbruksanalesystern slik 
1i kjen ner de r. Lndcr er med lemsskap 1·ille 
de [ag po litiskC:' inreresscorgan isasjonene 
blitt redusen t il en a1 mange s111:1 aktvirer i 
EL'-Sl'sterneL og ti l en ren lobbyisL i det nasjo
nale styringssystcrnet. Salgssa11wirke l'i ll e 
111 is te t sin fon·a l rni ugs1·01le som markecls
regu lator og blitt re nclyrkedc markC:'ds0ko
nomiskc akt0rcr. 

P;'\ 19(-iO-rallct bk norsk medlemsskap a1· 
Fel lesmarkedet to gangcr torpeden a1· fra11 k
ri kes presiden t de Cau lle på s.1.m m e måtc 
som Stor-ETTA i 19EJ8. Det norske nei til EU 
i 1972 ble sannsrnl igl'is i al'gj0rcnc\C:' på1irket 
m al I-la ns P,orgcn og meie risanwirke l'ar 
1·illig til å finansiere e n cffek til"l organisert 
111otsta11dslwl'egelse p~1 er t idl ig tidspunkt. 7

: ' 

Her spilre alts;\ kjernen i salgssanwirke en 
langt 1·iktigcre pol itisk ro lle enn Bondelage t 
som så på seg sch sorujo rdbrukets hm·cd
organisasjon . I 1!)9>\/ 9 -1 1·a r rol le ne bruet 
om. Bon cle lagC:'t var elen sen trale organisa
toren al' jol"Clbrukssckto rens morsrancl b,'\cle 
0konomisk og gjennom å stil le sitt organ isa
sjonsappara t t il cl isp osisjon for t\ci til EU
be\·ege lsen i stan-fasen . 13011dclagcrs opp
Lreclen i den siste EU-kampen re fl e kterte at 
orga uisasjonen hadde ta ll konsehenscn a1· 
a t ele n \·ar _jordbrukets h o\'edorga11isasjon 
sam tidig som jordbruke t både taktisk og sak
lig stod langt me r samleL enn i "1 971 / 72 . 

.J ordbrnks.1.\'l.1.l esystc mcL fra 19•17 / 1950 
er ele n eneste gje1w,eren de lcn1i ng fra det 
korporati1·e stvringssysre m er Arbeid erpar
tie t fors0kte å bygge o p p etter frigj 0 riugcu 
i I94:'l . D e l e r er h istorisk paradoks i den 
forstancl at Arbeiclcrpartiets n ye institu
sjo11clle styringssys te m fra I 94::i haclcle siu 
11 tgangs- og tyngdep un kt i industrie n og i 
forh old et rnel lorn a rbeidsgi1-crc og J0 n11s
rnouake re.' 0 
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J Sn.: r ige blc et lig ne nrle forh andlin gs
systern som i Norge e table rt unde r krigen . 
Her ble RLF o g SL be ha ndle l som li kn-cr
dige a\" slale n , me ns de l li lle sn.:uske sn1~t
bruke rlagel b le Slengt ute fra den korpo ra
tin.: van uen . Det rellektert.e kanskje d}'J)eSl 
sett at de S\'enske sosialclelllokr au.: nc liadde 
et langr klarere lllå l om å str ukturrasjona
lisere s1e nsk_jorclbruk og 1·ar 1·i llig til å brn
ke t0fferc 1·irke rnidle r e nn s0slerpanict i 
I\orge. Arbeiclerpartiet 1ar 1illig til å g:1 la ngt 
i geografisk og strnkrmmessig n~je1ning -
selv om deue s, ·ekkel d els industrialisc ri11gs
amhisjone r. De t skyld tes a t arbe ide rbe1egel
se11 generclt og Arbcide rpartiel spesie ll har 
hatt en seh-sr.e ndig foran kring og sty)rrc opp
si u t11 i ng på landslwgcl a e nn de s,·enske 
sosialdernokra te ne . ' 1 

De t s1·e ns ke korµoratiYe forh a ncll ings
sys te lll e t 1ar li~scre fu11cfrrt reuslig og po
litis k e nn i l\orge o g gjenuorngikk sto re 
endringe r samtidig so111 det ble avvikl e l}f>r 
S,erigcs mcdle111sskap i EU. Den s l0 rste 
fo rskjcllc11 var at forbn1ke ri1nercsscu c fra 
196:) fi kk e n fo rmalisen p lass i forhancll i ng
e n e gjcn 11 o rn Ko11sumcntdPlegalionen. l 
l\orge har f"orb ruke rinteresse11c aldri har.t 
noen fo rn1cll rcpresenrasjon i _j orclbruks
forh ,t 11dli 11gcnc. ' ~ 

Det h,t r\"ZfTI la grun nleggende konll ikrer 
nwllom d e foglige jordbrukso rgan isasjo
nene og sa111l'i r keorga11isasjo1wne . I.a11d-
111a11clsbu ndc t/ Bo nrle lage t. og Sm i\brukcr
lagc r liar he lt fra sr<1ne 11 og fre rn til ,·,11-c 
dager i a ll ho1eclsak stv)ttcr opp under sam-
1'irkeorganisasjo ucncs arbe id.''1 Fag-polilisk 
og 0ko11omisk organ isering har slik sett g,ht 
ha nd i håncl. 

San11-irkcorga11 isasjonene ha r p,'\ sin sicle 
lag t s1or \'ekL på;\ opp tre .formell 110ytralr og 
like bekrncllcuclc i forho ld ri l d e fagpo li tiske 
inreresseo rga nisas_jonene, s;;e rlig side n 19:'>0. 
For sam1i1·kcorganisasjone 11e \"ar rl t> l p rinsi
piclt 1·a nskclig og forb1111der mf'd l10veste 
pol it iske risi ko å sig nalisere at clcres rned
lf' mme r burcle prefnere Bonde lager e lle r 
Srn :ibrukcrlagct. Sch· om de Jle~r.e sen1rale 
tillitsYalgtc i de st0rste sa1m-irkeorga11isasjo
nene 1ilh0 r1e Bonde laget og haclcle til dels 
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,elllralc rill its\"e n · de r, \'ar disse som regel 
1·arsom m e med å blande ro ! !e ne elle1· viskc 
ur o rganisasjo nsskille ne ."' Det sam me synes 
aha rn'Tt tilfe ll e i Da mnark:'·, Dette stå r i 
sterk kon trast ti I S, erige hYor der man ge ste
clcr fan tes e n o rgan isa LO risk forbindclsc 
rncl lom RI .Fog meicricnc sl ik a t kontinge n-
1en ti l RLF bl c tnikket i 1uelkeoppgj0 re ne 
på 1930-ta llc t.'" 

Forholde i me llom sanwirkc og de foglige 
o rganisasjo11c11 c har like,·el langt fra 1·;en 
friksjonsfrirr. Side n 1930 har det 1'a~:rt tallrike 
kompetansekonflikter om h,·e rn som skulle 
o pplrc som _j ordbrnke1s interessepolitiskc 
represe n tant i e n lang rckkc saker. 8 0 11de
lage1 har helt sid en d e la ndso rnlaue ncle 
sanwirkeorganisasjonene ble noenluncle 
j e"n byrdigc akt0rer på I 9'.10-la llel seu på seg 
se h som n,rr i ngens na tur! ige ho l'ccl ta Is
m ann. Etter 19-10 har Boudclaget 1'cd fle re 
anledn in ger rnecl \'arie rende he ll fors0 kt å 
01·ena s,um·irkeorganisasjonene n,-erings
politiske rolle i forbold til m v1 1d ighe re ne: 
e ller iallfall sani o rdningen a,· d e nne . Det 
skjcclcle etter ar nlllligh eten for å etabkrc en 
sarnlct parapl) organisasjou for j ord hrnkers 
fäglige og 0 ko11orniske o rganisasjone r un
der IJonclelagets leclel.se str anclet pä g rnn n 
a, Småhn 1ke rl,1gcts motstand bäde p .'.1 1960-
og 1970/ 80-taller. Bondelagets ne, nte 
fo rs0k p;t [i "m·eria" ko n tro llen 01·c r sarn-
1irkc gjennorn nedlegge lscn ,11· LS i 1979 
sbpte e r lllangeårig strid rncllom Bond ela
ge t og S1m'\brukcrlager og ril dels også 
rnellorn sa1mir keorganisasjone n e og S111 {1-
brukerlager. De1 s1·enske srnt1bn1kerlaget Yar 
1il sammcnligniug uren muligherer til å 
,tanse elen 1cllykkcde !itsjonen rnello m RLF 
og SL til LRF i I il 7 1. 

Forholclet lllc llorn Bo1Hlclaget og Små
brnke1fagcr !tar i ]ange perioder 1';.ert s1,-en 
konllikLfi·lt. lj o rclbruksforliandl ingene frem 
til 1956 og etter I (lH() har d raka mpen og 
ko11fliktc 11 c mellom de o ,·ga nisas_jo JJCllc 
\',ert c11 neqen like 1ikt ig ing1·c dicns som 
deres f"elles forhancllingcr med staren. Den 
samm e clrakarnpcn har mani1es1en seg i o r
g,1nis,t~jo11c11c, omf<1ttende lobh\"\·irksolllhet 
på Swni11get [ra o mkring 1980."7 
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Del n o rske o rganisasjonsnwl!lsleret innen
r jorclbru kssektoren har 1·;:en rneget stabilt 

, len 19·1:> og s1abi liLe te11 ha r rvmer tilbake 
:orrige å rhundrcski fleLsch' o m de politisk 
-Lirnsjone lle endri ngene på 19~O-ta llet og 
. d n okkupasjone n var d e Jllest grunnleg-

- ndc for d en sc11ere 11L1·ikl in gen. Denne 
-tiu isjonelle og o rganisato1i ske stiad1e ngig-

t ten" er i s1or grad en ko11sekl·en · a,· den 
_,jona l<, og p roteksjo11is1iske jorclbruks
li tikken. Den s1{1r under Sl0ITl' n a~jonalt 

_ inte rnasjonal t p ress e nn kan skje noe 11 
_ ng. Erfari11ge n e fra skogbrukssek roren 

i er p å at el nytt og 111er marked sko11form1 
_u le rin gsregi111 c kan f0re til b e 1yc!eligc 
!ringer a1· o rgan isasjons1110nstere1 ijorcl

.ibsektore n . 
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_ -: lands läns finska lantbrukssällskap 
.., 

97-1923 

~=-f a nnu Huvinen 

lands läns lantbrukssällskap 
-h dess föregångare i Finland 

,ka H ushållni11g:1·siillshajJel 
-. c rige hack man å r 1772 grundat Patriotis

,,,l/slwjJel, so m ä, e n 11tstr~ickte sin verk
:11h ct till d en tinlänclska sidan. Det kan ha 
.,tl modell för hnslw H11shrWningssiillsha/JPI, 
:n grundades å r 1797 i Aho. Un iYe rsitets
. ·m ~ch tjii11s tern~i11 från Abo ,·ar s~illskapets 

_: ta ncle med lemmar. De m est betyda nde a,· 
- , tiftande medlemmarna ,·arJacob Gado

. O lof Wibclius och H en ri k Gabriel l'on
n . De var m ttngsid igt bildade män , som 
·1de o msorg för la nrbn1kets si n1at.ion oc h 

- hade också kunskaper och idccr o!ll hur 
- :1a lla11d ena ku nde korrigeras. 

\ 'id denna rid låg j ordbruket för fäfot 
-,r krigen. Ykd gott skäl kritiserade hön
'71a herrg,°irdarnas {ikrar. På gods<"n ansåg 
.11 a ttjordbrukandet ,ar e tt skamligt frecls
•• 1 ,trbetc. Akcrbrnker h ad e dock fongå u i 

_ .,n ationer i ihä rd iga j orclbrukarsUikte r. 
Pa Gusta,· 111:s ttppdrag gjordes reforme r 
lanrhntk<"L Bö nde rna fi ck också r?itt att 

. .'lgga w rp på egna 1narke1 ocl1 lalltbruks
.. ,kap skulle bildas. Dessu tom påbörjad es 

r,kifret som \'ar nöch·ändigt med tanke p,'i 
· rat ionell t lan tbruk. På uni\'ersi te Lcl i ,\bo 
· :7ade man a llt iHigart> forska i e ko11olllis-

ka frågor. Vid universi LeLeL hade man gruu
clal en professur i ekonomi, som innehades 
a,· Pehr Kalm . 

Man bö1jad e heclri,'a upplvsuingsarbe te 
på m [111ga olika säu. Sällskapet bö1jacle vac
cinera människor mot smit.rkoppor och ut

förde [örsök på olika områden. Man försök
te utYeckla linoclli ngen och l'iircslog au det 

skulle grundas lantbrukssällskap i \'arje lin . 
Som förb indelselänk m ellan medlemmarna 
fu ngerade s~illskapcts handl ingar, som n r 
redogöre lser for s~illskapets ,crksarnhet. 
Detta sätt att informe ra om sällskapets ange
higen heter fortsatte oc kså i d e sällskap so111 
gn 1ndades senare. I dem gjorde man ytterst 
detaljerade anteckningar om Yerksa m heten 
och d ~irf<ir är numera dessa handlingar ,·ik
t iga historiska k~illor. 

Vid denna t id förutsatte man a tt prjster
na skulle ha känn ed om om det eko nomiska 
li,'et. I sina predikningar koncentrerade d e 
s ig p å d essa frågor. Korpi-:J aakko Stenius, 
som ,·ar känd for att ha re nsat Pie linens fo r
sar och som riksdagsman, betonade att sj~ils
Iiga f'rågor inte kunde fä fotfäs te in nan man 
förbättra t de ekonom iska ,·i llkore n . Präster
na uucler nyttans ride>Ya r\' \'ar betydande 
fr~irnja re a,· Ian t.bruket, elen mest kände a,· 
dem \'ar Anders Clwclcuius. !\fan försök te 
sprida upplysning ocks{t genom att t rycka 
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almanackor s,1111L genom att sprida ele n 
forsla tidllingen i Finla nd . Fir/ 11 i11ga 1 af !'Il 
siil/slw jJ i .\ho. l)<.:n gem e nsamma tid11i11gen 
ble\' sed an e tt ar\' till d e sällskap som grund,1-
cks senare . Siillska pct anstiillcle ocks,'\ kring
resan ek d 1dgi\ a re . En a nnan \iktig uppg ift 
\·a r 11tbildningcu in o m lanthrllkct och d e t 
g rundades cu la11 trnannaskola p i\ Haraupiiä 
g:ud som god sägaren Gabriel Ahlrna nn do
nerat. finska Hush.°tllningssiillskap <.: t grun
dade I 8110 i\,! 11s tiala Ian una n naskola för 
landets liögsta utbildning inom la11tbrnk. 
\I ustiala sko la h ad e e 11 1:111gtgAende herw lcl
se för lanthrllkets uneckl ing, L; d ä ri f'rå n a\·

skildes uni\·ersit e re rs lantbruksu tbildnin g 
som , eclenne ra ko rn att 1m·eckla~ till <.:11 ajä lv
st:indig fa kultL't \id TTt> ls ing fors 1111i\·ersitel. 

Crnndandc t av e n m ö n s1erg(1rd hi'>n le 
o ckS:\ till f<im ka Hushå llningssällskape ts pre
sta tione r. Sällska pers n1cclknllnar införskaffa
d e ocksa sjiiha g.°1rdar, d.'.i r de försökte bedri\'a 
fr,irns tegs\·:inligt la 11 tbruk. Finska I l11sh ä ll
uingssiillskapeL hade givit li\· i e n lan tbniks
rdorn1 , som sköt nYa sko tt p:1 olib1 h :111 i Fin
land under d e fiil_ja tl dc cle ct> 1111ie rna. \fan 
\ ille in le glörnrna s ina k.:ira btl tbrukssällsL1p 
utan l'iirsiiktc pi1 a lla\ is hi\ lla d e m 1·id li, ·. 

Uleäborgs läns lw sluUlningssiilfslw jJ 
Finska Hu;;h[rllningssällskape rs a \·s ikt \·ar 
ocks,\ an 111Hlcrsiika l<in tbrukt>ts s iu1ation i 
Finbncl. Karl Böcke r, s.:illskapets st>kre te rn
re. bö1jacle göra 11pp e konomiska b eskri\·
ningar oc h su1 tis tik Ö\·e r Finla nds lantbruk. 
Vlan ,llt> n ·iinde sc11,1n: till clenn;-1 ,1dw rs l'on11 
c1:1 sta ten på g rnnd a \· s\';ilt{u e n \ ·,u- tn1ngt> n 
a11 fästa upp111iirksamhet på la mhrnket. 

Red an Finska Hmh,1Jlningss;illskaper bii r
_j ad e a rrnn ge r,1 lanrhrllksuts tii llningar. C L
stä ll ningarna och 111 ii t<.: n a be \·a racle sin st;ilJ
n i11g inom lantbruke ts r{1dgin1i n gsarbete . 
l)e \ar e tt 1v;irsn it1. aY la11tbn1ke ts utn·ckli11g 
oc!t sp e lar fo rtfarande e11 \iktig rol l inom 
fin bndskt Jan 1.brnk. PA la11tbnt ksu1s1:ill
ningarna före Yisar rnan d e m ·as re rnaskiucr
na, redskape n. inrcdniugarna och bYggnacls
liis 11i11ga rna. D t>ss 111.o m ordnas sernin .-1 rier 
och ma11 lia r möjligherc r att gi'i1 ,1 gå rds
besök.1 

7-1 

Finska flush Allningss:illska pet h ad e en 
gi11 1g ö ppnat \)igen för lantbrnkets re form
ering. l)c t bö1j acle cloc k med ti d en bl i a llt 
m e r f'riimrn,rnde fö r allrn:inh c tcn o ch d e 
g,1111la arbe rsf'or rncrna höll p a ;ur fa lla i 
gli'rn1ska och måste 11p p li\'as pa ll) tt, såsom 
många a ndra sä llskap. IUclg i\'llingsarb<.: t<.:t 
kr:i\TIP srorr e ngagc1nang. som sedan slock
nade cl ,"i d e t I\ li t s in uppgift.~ 

U nder 1800-tale t bö 1jade d et g rundas 
la n tbrukss:1l!ska p i o lika län, rnecl b ö r ja n 
m ed l 'ldilm rgs liins lw.1/ 1ålln ingssiillslw/J år 
I 82(i. De clr i\·ande krafterna \'ar la ndsh ö\·
ding J o h an Stjernsch a ntz o ch staclsläkare 
C us taJ' ToppcJlius. so m f/1u impulser ,t\' na-
111rf'orska re J.Juli11 för sin karri;.ir. Liksom sin 
fö reg;'\n ga rP \·a r husli :11l11ingssä llsbpe t i 
L le .'ibo rgs lä n e t1 h e rrskapss;i!Jskap, cl[ir 
bö nd e rna Y,11' re p rese nt e rade [örst i slu tet a\· 

se klet. 
l lk å bo rgs J;in s hushållningssä llskap pa

,e rkad c lantbruke t rn e r !ll {111gsidigt o ch 
faste speciel l upp111;irksamlw t på ,·a llocllin g 
som e n dela\ odlin gsföl_jde n. Ma n sarsad c 
också på träclgårclsskiitse l. hoskapsfrn iicl ling 
o c lt meje ri,erksamhct. 

;\ Lin \·ille \'äc ka j o rclbruka rnas i11tresst> för 
att samarbeta, rncn j o rcl b rukarnas in tr<.:sse 
l'a r icradc. l:kmdc n1a fons,llte a tt a rbeta pa 
e tt säu som gau i an· rr;m far till son och l'ille 
i11te 1,i,a sig n ;rnodigh e rn . L'ld1borgs 1;1n s 
liusli:1U11i11gss;illskap h ad e likadana \·e rl.salll
hebformn solll Fi11ska T I ush å ll n ingss;i llska
pet. m e n d e r hade ocksi1 111 a \'e rksa mhe te r 
som p{1 m ån ga sätt in\·f-rkadP p,\ lantbruke t. 
cxempe h·is träclg,hclsski'>1sPI. slii jd o ch korn
rn11na la frågor. 

l\:;ir sliij den 1ogs med i ,;illsbpets \'e rk
sa111hct ans tälldes krn1,t tl l"1Hcr för d c LL,1. 
\I an fö rsi\k1e ock~a fa med b·inn orna i rå cl
giHtingsar bete t. I boskapsskiitsc lr1 \·ar deras 
,1 rbe tsinsats cen tral. Ladugii rden \·ar d e ras 
dm 11~in . L'! e:1borg, liin, h u, lial l11i11gssi11lska p 
faste ocks:1 uppm,irksamher p a d ikningen , 
so m hiu il ls inre 1·arit planen lig. :\la11 prÖYa
clt> ocksa pa r;ickclikn ing. 

Triidg{1rd,sköheln Ut\-cckl,1d es po sitivt. 
Tr iiclgårclskon,ulen1en :\ura l u rop e11s kom 
an ,pc-la en central roll \·id un·ccklingen av 

:.d 1c;i1 rclsod I 
_·\·,1ra sin s t~ 

rnclacles st> 
Bo,kapssk, 
I x 70-rnlct 
högt. m e 1 

b röclS:id ill 
m ,in heren 
, kapsskö ts 

_ .,ing ko nst 
•• 11 de fi 11 J;i , 
n ragsk)·la 
\ Ian ansLiil 

·e r,olll 111a 1 
Fi',r arr ku 

.dl t\·u ngen 
- _ , 1 clii refte 

.:rarnas ski 
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p~ifte r skil 
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-,dgå rdsodl ingen i Fi nland. Den kom att 
· ,t ra sill st;illn ing ocks{t i de s;iJlskap som 
tndades senare. 
Boskapsskörseln 1·a r asidosau ända fram 

· 1~70-talet eftersom prise t pi1 spanrun:tl 
h ögt. men näi man 111iirkte a tt odlingen 

brödsäd inte liYniirde 1·a re sig odlare elle r 
:11iinheren f'ick m,m ö1·ergå ti ll mjölk
,ka psskötsel. Lantbruksexperte11 Östen 
·, i11g konstaterade att s1·/ilten inte fäs bort 

11 d e [inliind ska g:i rclarna innan man fätt 
•t rågskl"larna från {1har11a." 
\ Ia n ansriillde e n konsule n t för skogsbruk 
,... r , o m man län sig att inse skogarnas 1·iir-

Fi">r att kuuna ut1·eckla skogsskörseln 1·ar 
.!l rnrngen au fö rst ändra auit1dnna ocl1 
,t därefter 1·;1r del möjligt att förb;ittra 
2;;1rnas skick. 

Likas{t hade Llci\borgs läns hllshå llnings
;,kap liir avsikt att v;'.icka bönderna till 
,l, amhet för att lwrr!irnja kommu nala rr:,-

.;: r. da !örsarnlingarnas och kommunernas 
)pg iher skildes åt med kommunallagarna. 

: h li{dlningss;'il lskapet skulle lära biinderna 
_: sköta geme11s,u11111a fr{1gor, cliir det fun
.t, bris ter. Bönderna kunde i allmiinhe t 
·c skri1·a utan unde rtecknade med sitt 
,m ii1·kc i sr~ille1 för sitt nam n , 1·ilkct dock 
'c betydde all de sktllle h,t motsall sig 
tnn ner. \ Ian ordnade resor ti l l mönster-

_ .. rdania. Likas,'\ bö1jade man med försöks
; k, a111he t. bokfi.iriug och bö1jacle urYeckla 
2;1.;·nadsråclgiY11ing<"n . 1 

La n1brukets tltYeckling stod och sw111pa
pa samma stjlle f'rån början al' 1800-tale L 

.1 11 till m itten m· sekle1. St,1Ls111akten klara
in te a1 <tll utYeckla lantbrukt't. uta11 he

,te 11 stannade 1x1 papprt'I. T S~'n11erhel de t 
rbnik som bönderna bedre1· \'ar prirnitill. 

~da n man på herrgirdarna recla11 bi">rj,ll 
->1-a p:1 n)·;i metoder. 

· fo nds och Tr1vr1stpfius läns la11/br11ks
//<;/rnp 
,, ka 1-lushå llningssällskapet hade re dan 

-e, lagit au. man skulle grumla lan1bruks
J , kap i liine11 . Obe roende al' d e u;:i samla
-, e n grupp i1nresserade dc>n 29 _januari 
'i6 i Hclsi ngfri rs för att övt>rliigga om _jord-

brukets sitttat io n . De personer som sambts 
hä r m ecl.J.R . .\lunck i spetsen grundade Sy
lands och Ta N1s/ehus liins /a111/m1kssiillsko/1. T ill 
styrelsen fö r siillskrqwt 1·aldes tjänstemiin 
och goclsiigare . m e n inte h eller n u någr <1 
bönder. 

De första 1·erksa111 lwterna efter grundan
det 1·,ff art plane ra g r unda ndet ,w en lan t
hrnksskola . 1·ilket m,t11 {1stadkolll i Söder
ku.lla. L ibs{t grundade man nwjeriskola och 
skola för laclt1gårdspig-or på i\la riefors gård. 

r\1·sikten 1ar umycklige11 att. arbeta för eu 
un·eckla r lanrhruk. S;:iJlskapet hade ju ti ll
gång till experter s{tsom land ets skickligaste 
lantbruks111iin , Arthur Rind ell och professor 
G iisra Crotenfelt. s ;i llskapet inledde uppl;s
nings1·erksamhet p:1 1u{u 1g,t o uu {1de11, chir 
1iclig-are s tatens egna agronomer och p löj-
11ingsrl1dgi1·,1re hade 1·erkat. Man anstäl lde 
ritclgiv,:tre lör boskapsskötscl, träclg[1rdsski.it

sel uch hnoclling samt en mekaniseringsråd
gi,·arc . 

Arbetsformerna i_i1·e re nsst;irnde annar s 
m ed de 1'crksam hets forme r som gällt redan 
för de tidigare sällskapen. Säl lskapet bö1:iade 
grn nda lantmannag illen ptt sill \·erksam hers
omr,'\dc och centr,tls;i]lskapet försiikre h ålla 
nii ra sa m b,111cl med dessa. Siillskapet filrsii k
re sprida ttppl;sniug ri ll s ina 111ed lemmar 
ge norn att gt' ut lättliit-ståel ig linerarttr. Sc'ill
skapet publicerade ocks;°t tidn inga rna J,a11/-

111r11111t 11, ,\lar1111ie,1 och Bit !. Redogörelserna i 
!fo11dli11go111a fungc>racle s0111 Jörbin cklse
l;'i n k n1ellan siillskape1s medlemmar. 

.\Ian delade ur belöningar ;"i1'en for andra 
1·erksamheter som be fräntjade lan rbrukt't. 
S;i!Jskape ts 1·crksamhetsu trl'lrnnen ocl1 med
lemmarnas gårdar p rwldes a1 d ip lom. Man 
jämsr;i!ldc> L111tbruke t med fosrcrlanclet och 
111a11 vill e göra al lt man kunde för dess 
b ;"isw_-, 

La11/b1ulrssällskajJe/ och lwo/1Pralio11en 
Ccntralorga11isarionen för lanrbrukskoope
rationen i F inlancl, Peflr rvo-1·1,111"a, bildades 
1899 <11 Hannes Ge bharcl och spelade el\ 
1 ik tig roll för kooper,1tiollc11s spridning. 
Den lttngerar som hi 11 k mellan cle olika 
d e larna a1 den fi nska ande lslags1·erksarn-
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JOHANNES LTNNANKOSKl, pseudonym för 
Vihtori PelLOnen (1869- 191:3) , väckLe elen 
fi nskspråkiga befolkningen i Nyland till att 
förbiittra sina förh å llanden . Han var av 
bon<lesläkL och valde sig elt nytt namn ut-

heten, såsom mejerier, slak te rie r, försäkrings
före ningar, banker m. m . 

1\rl,rncls b us lantbrukssiillskap ingick i 
Lr111tbmkssiillsko/Jr11s ten/ mlfiidJ/1 nr!, som hade 
ert sama rbe tsförhållande med Pellcn·o
seura . Man höll kont.akt. med cirkulär och 
samman träd en , tidningen l'dlrrvo kom till 
la11 tbru kssällskaper. och föreläs,ire från Pcl
len·o besökte sällskapet. 

H annes Cebharcl \ e rkade enträget fö r 
bnd sbvgclsbefol k ningen och fö rsökte till 
ocb rned skapa ett lantbrukarparti , a\' \ilker 
d e t så smånin gom lile\' A.gra1förln111drt som 
nu mera iir Finlands Cente r. Trots alt "ly
lands läns lambrukssällskap grundades på 
fin skl1c tsiffa rnas initiati\ swcl d e t mycket 
nära agrarförbundet och dä refter började 
amlclsröre lsen a llt rn Er ra i'in:r i siillskapet. 
Gebharcl grundade ocks/1 l .r111tlm1ks/J/vd11cm
tnn11s ffn trnlfärb1111d, dä r personerna i l\:y
lancls läns lan tbrukss~illskap hade ce n tra la 
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gående från gårde ns namn. Linnankoski 
\'erkade p{1 tidningen Uusimaa, där han 
skrev om de missförhållan de n han såg på 
la ndsbygden där han bl.a. skrev om d e obe
su ttnas problem och angrep det han ansåg 
vara fe l. Hans artiklar \'ar praktiska och 
idealistiska. 

Linna nkoski försökte förbättra elen 
finskspråkiga befolkningens ställning på 
alla sätt och såg där uuryckligen lantbruks
sällska pe t som en central fråga. Tillsam
mans med Ernst Fabritius och Oskari Laine 
grundade de lantbrukssällskapet där han 
kom att bli dess ordförande och första seki-e
terare. H an blev senare sällskapets heders
o rdfö rande och deltog ibland i sällskapets 
möten även efte1· a tt han ilytt.at fr{m Borgå. 

J ohannes Lin nankoski arbetade också 
för ett fi nskspråkigt läroverk ( del fin ns 
ännu Li1111a.11koshen l11kio i Borgå) och banken 
Kcm.sa.llis-osakrJ;anl!ki samt finska handels
bo lag. Han blev också intresserad av poli
tik, men drog sig sedan tillbaka som förfa t
ta re och skrev bl.a. Sång,m om drn eldröda 
blomman. ❖ 

(Foto från .Museiverket, Helsingfors) 

positioner. llmari Auer Yar rent.a\" den första 
sekreteraren . 

Lantbrukssällskapen so111trncle ofta in pa 
1920-talet , d:1 p roduce ni e rnas \'e .rksamher 
ble \· livl igare. Lan tbrukarna ins:1g i allm.än
het au rådgirn ingc-11 kunde reformera lant
bruket så att man kunde få en så god 11t
komsL som rnö j !igt. r\ncle lslags\'erksam heten 
och lantbrukssällskapet \ ar allLså p{1 många 
sätt sam1m1nf1äLade . men in te lika mvckct 
s0111 i Ösre rbotten . 

Nylands läns lantbrukssällskap 
I Ilm ajoki i södra Ö stcrbouen hade man år 
180'.) grumlat det fö rsta lokala lantmanna
gi llet. Det fun gerad e som exempel också för 
>J\·lancls l:ins lantb rukssällskap. Gille t i Tlma

_joki strä\·ade till att fas ta uppm:irksarnhet på 
lantbrukets p roblem pt1 sam ma sätt som d e 
tidigare n ;imncla lambrukssiillskapen . Tack 
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le u.a koncentrerade rnan sig b la nd an
. ,1 mossodling och började grunda spar
,t.T för au förbättra bönderna., ekonomi.'; 
~ .ntbrukets silllation i östra Nyland var 

_ i ,lutet på 1800-taleL. Vihtori Peltonen 
.urnes Lin nankoski) Yar ,·erksam bland 
:;,.ningen i detta o mråde och skrev artik
,id ningen Uusim{w, som han grnndar. 
.ellr fasre Linnankoskis upprnärksam
'l på cle s,·enskspråkiga goclsägarna som 
uppl;·s te de finskspråkiga bönderna 
, tre 1,1de emot, generation efter gcnera
~Il l förtre t fö r kronofogden.' Li nnan-

. _ ,ille ingripa i denna fråg,1 och bö1jacle 
tö r au fo rb~ittra den finsktalande lanr-

,bc folkningcns ställ ning och bana ,·~ig 
e:t fi nskspråkigt lantbrukssällskap. I tid
..:e n U usimaa hade han redan tidigare 
,pdkat bilda11dct av ett siillskap genom 
e rka for att Lat:okartano la ntbruksskola 

:le g rundas i Lappträsk.k I dessa projekt 
. e han bli,·ir ,·~in med ägare n til l Lato

--:,mo. Ernst f ,1bririus. \fan a nsåg alt han 
.e auk toritet att bli ordförande for säll 
,e t och han skötte också denna uppgift 

_ 1örs,·arade sällskapet mol kritik .'' 
\;da nds läns lantbr ukssällskaps rörsta 
·e hiil ls hemma hos Linnankoski och de t 
.re ,tiforncle 111ötct hölls i 1-l )"'inge. En-

- Lin11ctnkoski \',-tr man undf' 1· råd,rncle 
<ind ight>tf'r 1,1111gen att grunda sii llska

I df' t ,1ll111änna möte t som hölls den I~ 
~m ber 1897 i Borg:t deltog %5 p<"'rson er, 
1lka saken klargjordes.'" 

.... m m11 1koski fördj11pr1de sig först i iisrra 
.ncl, forhållanclcu, rnetJ började sf'clan 
i11ta sig också med ,·~istra Nvl,111cl för att 
ri~a sällskapets I erksam l1ctsområdc ri ll 
mfaua hela J;i 11 et. I llusirnaa bedömde 
,,rnkoski ,i lka faktorer som irnerkadc på 

_ .. 1da ndet och ut1iclga11de t a,· s:illsbtpet. 
, , ,1 I~aarle Ojane n . som ,·ar frå n :'\un1mi, 
,.., , ,-,'ist ligas te fi11skspr:tkiga sockf' n. lör01~ 
.e a tt siillskapets ,·erksamhe1 sk1 tllf' 0111fat
d <l lii1lf't. Ojanf'n ,·ar riksdagsrnan i bon-

,·.mckL och en <1kt<1d förcspr:1kare rör 
:,l)l'gcien. 11 

'\dands läns lantbrnkssä llskap clefinie ra
, 0 111 sin må ls:i11n i11g au omfau,1 ,dl be-

Lyclanclf' ,·erksam het som försiggick på lands
bygden. T ill programmet hörde bland annat 
att anställa konsule n te r, a u g ru nda lant
rnannagillen och att omfatta kommunala 
frågor. :-Ian skulle ocks:1 sprida fackliuerawr 
sam t göra grundförbättri ngar i lantbruket, 
frarnlör allt skiften . . \fan stödde träclgih ds
skötscl och !te nislöjd. Mall krii,de ä, en all 
bönd e rna sk111le 11pphöra m ed att t:ira på 
j orden med ständig ha\Teodling. 1~ 

Sälhkapet k01n dock inte igång direkt 
med fu ll krafL. e ftersom sällskapet inte fick 
det statsstöd man anhållit om hos senare11. 
Lin nankoski blc, bes,·ikeu ö,·er cleua och 
,·ill e inre e ns ta e mor ele n nominella hjälp 
som erbjöds. Han skre\' i stället en artikel i 
U usi maa d~ir han kort och tr~iffoiken förkla
rade Yarfor det nva sällskapet borde liunas 
till. Linnankoski sbnkte därefte r 500 mark 
aY egm1 n1edel och även Oskari Lainc sbnk
tf' pengar. Personligen lyckades man samla 
in en summa som motsrnrade det ausökta 
b idrager, inre hel ler de finansie lla skälen 
hindrade sällskapet fr,'\.n an inleda sin 1erk
samhet. 1:1 

I sin \'erksamhet kopierade s~illskapet f\y
lancls och L1,·asteh us !Ans Ian tbrukssällskaps 
\'erksa mhe L. Siillskapct a nordnade l,1nt-
111anuaclagar, ku rser och uts tällninga r sarnt 
delade ur belöningar. Den första lan tbruks11t
s1äll11inge11 hölls redan 1899 i Orimattila och 
df' föijande hölls 1910 och 192 1 i Labtis. 1

·
1 

Sorn ordförande for sällskapet Ya ldes ~ir 
18!.l!J Kaarle Oja nen. som forrsa tff' på denna 
posr fram till inbördeskriget. i'\'ästan liket 
länge satt Esk il ,\nu.ila och frarnför allt 
Oskari Lainf' på de audra ce n t:rala J'önro
ende:-posterna. S{illskapets fra111gångsr ika 
\'erksa111liet berodde till sto r del p~1 denna 
kontintt itf't där de förrroendeY,tlcla sau 
!;'.inge p:1 sina poster.'' 

r\r 18\)4 grundades J'rmnsre/111s /lins lanl
{11ul!ssiifl1/wf!, so111 sepa rerade fr:111 cle r ttr
sprungliga ;-,.,:)iancls och Tal'astcl1us l~ins lant
bntkss:illsbp. Nylands fans lanrbntkssällskap 
g rnnclacles tre ftr ~enarf' . år 1897. Den :tte r
stz1e11cle S\'Cl1Sksprå kiga delen bildade Ny
{a11ds Slll'IISIW lrn1tbrnkssä{{skoj1. som a l!rpi1111 
rungerar i de t s,·e11skspr{1kiga omdder en ligt 
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samma rätlesnöreu som de tidigare näm11cla 

sällskapen .1" 
Man grundad e flera lokala sällskap i alla 

de o lika sällskapen och råd g ivningsarbf'ret 
n{1clcle fram ti ll a ll a sorn behövdt> d e l. J a r i 
l\' it>meEi har m skiljt p t>riodeu frå n 1890-
tale t till f1r 192?, som de centra la s~illskapens 
era i s in historik Ö\'e r r:1dgi,ningsarbetet. 
f)iii11i11/a 111f )/{J'l'ista 111aoto /011skesk11ksiin . och 
den är också tidsramen för m in undersi>k
n ing. 17 

Lantmannagillen grundas 
\Jylands och T,l\'as tehus I:ins lautbrukss~il l
skap g rnndacle också lautrnannagil len i \Jy
laucl b la nd a1111at i 'vlörskom, som iir en t,å
språ kig kom m un. Spdkets b etyd e lse \'a r 
d ock inte alltid den dominerande faktorn. 
Der 1:rnns också fins kspråkiga m edlemma r i 
Mörskom lautmannagillc, ä,·e n om de ,·a r 
frå n litet större g{uclar. \1ect tiden ble,· spr:1k

g r~inserna ,tllt oryclligare.1' 
P å l\rlands läns lantb rukssällskaps om

råd e uppstod rwa lantrnannagil!en e f'rer ,tt l 
m a n g n111dat centralsällskapt>t allt eftersom 
Lin11a11 kos kis idce r sp reds ,·id;ne till d e 
fi nskspr~ikiga kommunerna i\fantsälä, Ori
mattib och oc kså Artjiini redan ä r 1898.1" 

,\ \land , !t111 med rlrss lw111m1111n Artjärvi i 11 01dust. 
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Sällskapet le\Cle e n li ten Li d p~i spa rlåga 
tills man f'f'rf'r sekclskil'tet å ter började u t· 
,·idga rnecl g il len i P o rlorn ;,r 190'.2 och i 
'\'11 111111i i ,·ästra Nyland sa mma år. Man lö n 
sa tte g rnnda gillen Crarn till å r 1908, d å alla 
de , ,iktigaste lan tbruksregionerna hade få tt 
sin egen lokala\'Clclning . Sålunda hacte de t 
gå tt minst 110 å r f'rå n d e L a n d en tidiga före
g:1ngaren Finska l111sh{1llningssiillskape t 
g ru ndats. inna n d e t g rundats n ågot slag a, 
lan tm;.in nagillc i l'arje dela,· '\Jyla ncl ."'' 

Lan trnannagillena \'a r 1'111la a,· i,·e r och d e 
samlade till en bö1ja11 h e la bya r i sin ,·e rk
sam heL. D e l\'is berodde detta även i Nyland 
p:1 Hannes Gebharcls uppmaning alt g runda 
lantma nnag ille n, m en i 1\'yland hade d e e rt 
litet annat innehå ll än i Kuonane, som LOg~ 
som e tt exempel p å lannnannagillc i Pe l
len·o-seuras historik . Under hela d t> n ticb
periodjag uncle rsi>kte ,·ar la11tman nagille na 
i full verksamhet, men på 1920-talet somnade 
de iu i l'i ssa sockrntr såsom i Artjä n'i. \1cda n 
i andra, exempeh·is Asko la, lirrns det anteck
ningar i protokollen om o lika h ~in cle lse r 

rn1:jc år. 
I lan n nannagillena hftes d e skickl igaste 

jordbrukarna fram och snart l'i ll e man a u 
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H. ..... -:--.u GEBHARD (1864-l 933) var en mång
-:1g ,amhälle lig refonnaLOr, andelslags-
- relsens fader och lantbruksman. I början 

,in karri:ir var han dock docent i nordisk 
,wria och sedan extra ordinarie profes
r i lantbrukets natio nalekonomi, som 

.... k,,\ sku lle rniirkas i s~i llskapcts uamn . 
bc w nacle au de1 var fr[1gan om en laut

,~.t!;ille. d~ir brnan utgjordes av de cen-
,d larna i byn . Lantrnannagillena 1·ar 

,ma bn1hrnkss~illskap och till en bö1ja n 
, ·, ,cl de t problem med om gillena kunde 
_:b de m edlemsa1·gifter som distr ik1s
:1en samlat in , til ls man började inse 
--:.d,e n av c11 central ledning och sam
·et med centrals~illskapet ut1ecklacles. 

.....:!Hm,nrnagillena gru n dades ofta spo11-
. edan nncler det första gemen samma 

- ·. e fte rsom behoYet 1ar handgripligt. 
.,,·na 1·ille nu ~Fih·,-1 a rbeta för s i tt vrke 
:-,r la ndsbygden. De rnå lsiittniugar som 
:-;1.m nagil lcna fas tställde då d e gjorde 
-:na regler 1·ar i allmänhet motwarandc 
k ,om redan frarnlördcs l'id Nyla nds 

- t u llbrukss~i llskaps al lmänna möte i 

senare ble1· läroämnet lantbrukspolitik. Geb
harcl l'ar m:-cket ihärdig och efter att han 
fart sin fosterländska l";ickelse var han bland 
annat med och grundade förlaget O tava. 
Han ville basera reformen av lantbruke t på 
vetenskapliga undersökningar och utfö rde 
under åren I 901 - 0ti e 11 statist.isk undersök
ning m· lantbruksförhållandena i Finland. 
H an grundade La ntbruksproclucen ternas 
förbund och dess tidning Maaseudun Tule
va isuus. Dessutom grun dade han Finlands 
småbrukares cent.ralförbuncl . 

Inom företagsvärlde n \"ar han med och 
grundade försäkringsbolaget Aura, Andels
ba11kernas centralbank, Valio, Hankkija och 
Vie ntiku11ta Muna. Som centrala medhj iil
pare hade han bland andra J.K. Paasikivi 
och f'ramför allt sin hustn1 Hedvig ( 1867-
1961). 

Pellervo-seura g rundades till ideellt cen
ter för elen kooperativa l'erksam heten och 
före ningen upprätthåller arvet efter Geb
hard. Gebharc\ skrev också mycket och ägde 
dessutom en gå rd . H an var en e ldsjäl som 
arbetade för lantbr11karnas intressen och 
tog sin an frågor för den gemensamma 
saken vare sig han erhöll godk~innancle 
eller inte . ❖ 

(Muse iverket, Helsingfors. Foto: Nyblin) 

Borgå. l.antmannag illena hiill sina 1nöteu 
p[1 gård arna, tun'is i olika bya r sam I i g illets 
h us. Man byggde lan tmannagilleslrns b land 
annat i P11s11 la , T1111s 11 la och Askola. L an t
!ll,1t1nagillets m öte n var 1·iktiga ur bö11der
nas synpu n kt. P å dessa möten best~imdc 
man om kost11aderna (ör 1·erksamheten och 
framförde ö n ske mål t ill d e t ce ntrala s~ill
skapet. 

r \tlänts{il~i och AnFin·i hade det Ye rkat 
h11sbo11deföreningar reda n innan man 
grundade lan t111an 11 agillen. Bönderna l'ar 
1·ana Yicl sanllerkan redan från tid igare och 
cle1 1·ar naturligt att grunda lan trnanna
gille 11.~1 1 lan tma nnagi llena 1·ar ofta en al' 
styrelsemänn e n "he rrskap'' som klarade a1· 
proroko!Höri11g och andra skriftl iga arbeten. 
Lärarna h;irstam made ofta från jordbruks
hem och 1· ille också 1·ara med i lantmanna-
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gillet. l syn ne rhet d å gi llena grnndades b le" 
det deras lott att \ ara skri\'a re. 

Riinderna rnr intresserade a,· lanun anm1-
gillena, men i\'e rn måste kan aliseras till m-c
tiga uppgirtcr. lh denna orsak behö\"des det 
ordförande i gillena som hade kä nne d o m 
om praktiska frågor. .A.i tjärvi hade en sådan 
person ,.Ju ho R uti la, som med all orsak kal
lades fö r kt,jsaren a\' r\ rtFini. IJa n Yar kom
m unalnämnclsordförancle oc h lantman n a
gil le ts ordförande och d essutom "offenLligL 
köp,·ittne" . De ordförande som kom efter 
honom hade gått i l"olkliögsko la och had<' 
diirför ocb.°1 m e r bokEird kunskap on1 
frågor g;illa nde lantbruk och samhälls liY iin 
,·ad tidigare representante r för den gamla 
h usbondegeueratione n haft.~2 

Lan Lma nnagil le na började ö,·e rall t i 
l\ylau cl ordna kurser o m fr.°1gor som r örde 
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la11tbruket. Ylan försökte ocks:1 o rdn ., 
gemensa m ma inköpa,· utsäde och senare 
gödselmedel, men där korn d ock lan t· 
lllannagille na i konflikt med hancle lsm ~in
n t'n. Lanunannagille t kunde erbjuda sina 
medlem m a r 11tfärder och r{1clgi\'n ings till
fäll e n. vilka orga n iserades tillsam mans m ed 
ce ntralsiillsbp e l. G illena kunde ti ll och 
med arra ngera egna lantbruksuLställningar. 
såsom man gjorde i Anjärvi {1r 1930. La nt
rnannagi llct var elen tidens stora "folkhög
skola" , d ä r man lii rcle bönd erna ration el lt 
lantbruk. Här lyckades man så bra a u r\n 

_j ~irvi , a r En mod e llko mmun bet riiffan cle 
bJ de fina larnbruk och föredii rnligt o rdnad e 
kommunala frågor. Kom munens s t~i lln ing 
u nclerstöd clcs också a, · tYå stora herrg{1rclar. 
som , e rkade fu llödigt fram till d e första :1re n 

a,· ~jäl\'ständigh e ten. 
IYe n t för lanLmannagi llen sm ittad e som 

feber frå n en by t ill e n annan och ko nsu
lenterna kom for a l l framföra n ya id ccr. 
Provm ji>lkningsböckerna ren tav re,s ur hän
d e rna pä r:1ctgivare Karini e lll i c1 :1 lia n h ö ll 
d e t fö rsta in fo rn1ationstillfället o m boskap, 
skötsel. Ami u samma höst, :1r 1902, grundade 
ma 11 också i gra nn byn Porlo m e tt lam 
mannagi llc. Det grnndacles inigt lammanna
gi lien i hela la nde t och i a lla gillen , a lcle 
1na11 till styrelsen sådana husbön der, solll 
hade e 11 uppfattning olll hur man befr~irnja
clt' gi ll ets '"erksarn h et och e 11 st rävan a u 
sL,"i rka g illet på samma säll som ek sköne 
sina egna g{1rclar. 

E11 fosterländsk and a hiirde också till Ltnt· 
mannagillenas w·rksam h e t. Denna anda för
stä r ktes o cks{t a, Johannes l.inm111kosk is 
b udskap, som ha11 sj.ih · f"rarnförcle då han , ar 
, erksalll i Östra 1\1'lancl och skre\' i tidn ing
en C us imaa. Det \"ar positi\" propagand a för 
lan tb ru ke t och tidens anda sm inade lant
b rukarna. O;i r for ka llades t ide n rrån sjäh·
st.ä ndigh etsförkla ti nge n fralll till vinrc rkrige t 
f"i'>r "'d en unde rba ra sYih-st;imligh e ten•· . Då 
, a r a ll t i egna händer. På garclarna hade de t 
skett en gu1cratio n sYiixl ing , n ya kra fter 
hade tagit ,· id och cl <' i1wesLe rin gar m an 
gjort lllecl inko m ster fra n skogen hade bör
j ,ll g<' resultat. Tron p å lantbruket b le1· star-
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c.h man vågade sig på att dela upp 
1,1 i m indre. 

,,..,111andelslagen ,·a r också e n po pu l~ir 
...., 1hetsform , som la n t111annagillena til l 
-.. in e ngagerade sig mycket i. lJe gn1n-
- ;,,1 ,amma. ä tt s0111 1jurand e lslagen . 

, .. t !!;t' l ägde exempe h·is son erare och 
.nincl re maskiner man in te a1l\'ände 
, \laskina nclelslage1 sköt tes a\' e11 
:,man. me 11 man hade inge n fast a11-

- : -,r un de rii ;°11l a1· maskin e rna. Dessa 
, .. .; blc\' dock ingen större framgån g, 

He fungerade så bra i prakLikeuY 
;11sk,pråk iga la ntrna nnagillcna Yäxte 
n ~rnnchide al ltller sådana under de 

.e decenn ie rn a truts att de t ibland 
_n n<igra då g illen som omfallade hela 
.ner delade. upp i fh-' ra mindre . I det 
J,.i ~a \lliirskom g rnndade man ett 

- r.1kig1 lantmannagi lle förslår I ggg, 
.:i1 hade funnits e n ~i ldre producent
.. ~. d it speciellt u ppföUnin ge n a1· de 
·,1i,ka frågorna kanalisera ts. I \ lö rs

. .i ~ardarna lit e t större ~in i grannkom
!·n,t. d~i r man g ru11dat lan t111anna
·,JI ,tor d el for de små och medelstora 
n,i- beh m·. He rrg~1rdarna hade i a ll-

"t egna S.:iu a tt utl'(:'Ck la sitt lantbruk 
· , tra \\faml hade de ti ll och med egna 
;),konrrollri ngar, medan Ian 1 ma nna-

11,1 organiserade boskapskon tro\\ för 
:ern,t.~1 

,:lh:na förde under sina möten noggran
ro tokoll, 1·il ka aktade., som 1·~irdefulf;1 
·,r. och äm la fr:111 bö 1:jan a1· det förra 
c-t linm de hun1dsakl igen ~in nu be\'ant
.t l('a rd arna. La n trnan nagillea11da n liar 

• 11allbar och understötts fråu c:n genera
~Ill e n annan och dess 1·erksarnhe1 har 
.!l fo rm c1:1 lantbn1kc L modernisera ts. 
· ocks,'t s1·ns i d e t ce111 rala s~il lska pe ts 
'~- l.an1brukssällskapet b le1· la n1bruks
.1l och unde r E U-tidcn har de 0 1narbc
· J!I lanclsb~·gdscen1r,iln n1ecl 1idan-· 
-·ni 11g. 

Nylands läns lantbrukssällskap 
och m oderniseringen av 
lantbruket 

Viixtodli11ge11 
T ill fö Ucl ,11· den ä ndrade produktionsin rikt
ni ngen började :--:ylands å krar grönska då 
1·allodlingen utökades. ~Ian hade prö\·at på 
\'~ixelbruk i Finland redan un der 1700-talct 
och på h errgårdarna a m·äude man sig m· det 
i bö 1jan a1· l 800-1ale t. 111e 11 bönderna lon
salte e1wist med det tidigare skiftesbruke t 
med tur\'is träda och spannmål från genera
tion till gene rati on , till kronofogdens för
tretY 

Åkrarna började dock g rönska all tmer. År 
18 7(i 11tgjorcle 1·allc11s andel m· åkerarealen 
bara 10,7 procent me n 19 10 1·ar Ll3,8 pro
cent a1 ~ike ra rea le n \'a ll. Höprocluk Lio11en 
, ·a r en allt mer oski!jakt ig de l a\' de t jordbruk 
s0111 ut.ö\·acles. Den ut.ökade od linge11 av 1·all 
g ick h a nd i ha nd 111 cd den fiirh~iu raclc bo
skapsprod11ktio11en. \Ian rnr tn1ngc11 a u 
liira sig producera hö och i d e s1·e11sksprå k
iga komn1u11e rna \'ar man i denna fraga lite 
före d e fi11skspr:1kiga omr:1clena, ä1-c11 om 
d et ranns stora skillnader mel lan o lika går
dar. På 1·issa gårdar 111\'ecklade ma n skiftes
bru k med tre och fyra års om lopp. innan 
man c·l\ e q1;ick till egentligt 1·äxelbruk. 

Höskörden \ äxte i ånnu högrf grad ·:in 
den s:tdcla a realen , och i bland annar An
_Fin·i \·ar höskörden år 1907 rjugo gå nger 
s;°1 stor son1 189 l. De t 1·ar j ust p;t 1890-talf'I 
solll 1·allod lingen re1·olutioncracles. D ;.'1 lllan 
granskar den tidens anteckningar 0111 sådd 
a1· 1·,tll bö r 1nan ocks;'\ ta i beaktande att 111an 

_ju i 11 1e behö\'cr så 1·,tllarna rn1je :1r. \ ' id sidan 
a1· odlad m il producernde iingarna natur
g r:is. 1·,ll's bc1yclclse dock he la tide n 111i11ska
clc d ;.'1 111an bii1jade plöja upp ängarna till 
aker. \ lellanf'ascn 111ed sadda iingar och en
sidigt skiircbd<" äng; tl' kallades ftJr "ko nsu1~ir
lig liöodli11g ... "" 

\Ian arbf'tade med höet i 1·cckor. Pa herr
ga rda111a började ma n nägor tid igare, t~· 
hiiets niiri11gs1·iiJ-de 1·a r b:iurc 1·id midsom
maniden och man liadf' lllr cket an skörda . 
\ la 11 fö rsiiklt' i all 111 iin het odla liö p;1 u tskif-
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Odli11gsla11dska/1 v id .·\ rljiirni lni11gsehl'lskiftet 1900. 80.1/mj1-1s/!(i/s,,/ blev en rtl/1 v ikrigan' del (111 /rn1//n ultan ia< 
elto110111i 1'id d1'111w tid och d1'11 allt mer 111/nnlda 11allod/i11gen .~Jordl' all höjm1dult tio111'11 /11111dl' iilta avsn,iirl. 
(M1oeived11'/, Hl'lsingfors. i"ulo: K Lindbn g) 

tena, så atr. man kunde odla spannm ål p,"t de 
bättre hemskifteua. Spannm:ilcu 1·a r n u 
främst han e eft t> r art n1gcn så småningom 
E't u gt> l'ika. Ä1e n a1· denna ut1·eckli ng licu 
ll!all kunnat dra slutsatsen att boskapssköt
scl11 bli1·i1 allrnä1111are. ef'lersomjust ha1Ten 
\'ar elen foders~id som c~juren utfodrades 
med. 

Nylan ds hius lanlbrukssiillskap tog som 
sin 11ppgift all sprida 1·äxelbrukc"f. Red a n 
tidiga re hade statens och h-i11cns agronomer 
gjort upp l'~ixrfoljdsplane r, och snart h ade 
man ord11at upp d e små gårdarnas :ikrar i 
hunden \'äxtf'öl jd. Deua m:irks bland annat 
i lantbrnksförfrågningen, som gjorts upp 
g.°1rd s1is å r 19'.20. 

I 1\1 la nd ananrn1acle man koppclbruke t 
som baserar sig p:11·<tl lodl ing och inte i li ka 
l1ög g rad elen e n gelska typen al' ro1lruhs
odl i11g , ä1e n om det också i Fi11la11cl fan ns e11 
\'äg ,11· rol'odling, en "turnipsperiocl", i h<ir
jan al' 1900-ta le t.~7 
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På en riktig gård fanns det alltid e n 111·
ocl ling , som urf<irdes d å de andra arbeLe na 
ble\· fatta re. l\yocllinge11 och uppodli11gcn m 
ängarna. fördubblade :ikerareale n p~\ e n 
!min sekt>!. Uessutom försök te m an ocksa 
uLöka åke rarealen genom att torrliigga sjöar. 
1·ilket Veikko r\nttila be skrivi t i .fämml!t1-
/(l{_y/11iöt S1101nes:,u. 

Ef're r sjähsr;inclighere n bö1jade rnan åter 
L,tl'orisera spannm:tlsocl ling och man inl ed
de 1·ad Simo nen kallar ''det balanserade lam 
brnkers period'' , där clcr ocks:1 fan ns utrym-
1nc för spannmål 1icl sida n al' den tidigare 
ensidiga 11~jö lkbo,kapsp rodukt io1w n. Oen
mt tYp ,11' ake rb ruk led de efrt>r a ndra vä rlds
kriget in i d en följande perioden , som Soin i
nen kalla r "trak LO rclo m i11e ra t lantbrnk"?' 

Focle rspannm,tle n S[Wladc elen l'iktigaste 
rol len focla fra m till sjäh·st~inclighe Len, 1·ar
t>f'rc r 111 ,111 , ~1 \ma n in go rn börj,tde Ul\iclga 
1·eteocllinge n . 1·iH .. t' n rnan dock 1·ar tnrngen 
a u undcr,;ciicija . .\ led d c ua började ele n 
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r iod m ed stödpolitik som få t t myc ke t 
.Lik. På grnnd av d en fö ränd rad e proclu k
nsin riku1i11gen ändrades od:.s:"t matYanor
i Finland. Det gamla lantbruket beskri\'S 

, ,1\" dess näring, bröd och SO\ c l. mcda11 
-r h~ilsosamma mångsidiga mjölkprocluk-
n u ble\ populära. Ef1er att m a n bö 1ja t 
,1n cla hönsägg b le\ de t , anligare att baka 
c b ullar som man ku!ldc erbjuda som 

· :,1 godsake r å r gäste r på sö ndagen . 
-\\ kastningen fr:"tn :"tkra rna ,·äxte n u i s,1111-
~rad som ad:.astningcn fdn d jure n och 
,n da fördubblades produktionen f ram 
r<->rs ta \~irldskrigct ii\ c11 i :--.Jyland . Lant

,;;,,befolkninge n s ekono mi llf.\'ecklades 
,uil'l \ilket också märktes u tåt?' \fan ,ar 

· cl.i med sin insc1 ts, eftersom man \'U1111it 
Jcn som inletts med att man b;·tt pro

,-Lio nsin riktning. :Vlen s\·älr{ire n i slu ter a1· 
' 'l-ta lt't har doc k l~immn e u Yisst trauma i 

l lantbruk, 1ilke L man ibland p åm inn s 
1. O dlare n känner till hur s,·å n d e t ~ir att 
,i n biirg uing a,·_jorden. 

·. ,ot111ssl!ötseln 
l ,iclan a, 1·c1l lodl inge n fäste man upp

-_rb arn h e r p å b oskap sskötscl. På boncl
!arna Yar boskapen a, · blandras. Vid sidan 

ko r a\· finsk boskap kuude det fi nnas 
,;,I\?; a, · m å n ga o lika rase r i lad ugå rden , 

Ian man p f1 h e rrgå rda rna höll sig m ed 
,1 1· a ,rshircras som bäsL lämpade s ig fö r 

.in dska rö rh :"t llanclc n . 
'\1 la ncls läns lantbrukssällska p strii,·ade 
.,u g runda tjurförcningar för att fö rbiitr-

h kapcn . 1\ gronom Tiurn grllndade tj u1° 
.n inga r och ordnade t1·å wckor l,'\llga 
ttu rss kötarkurse r m e d konsulent Kosti 

· e . e fr.e rsom m an ,·a r t1·ll11ge n au lära 
.de rna n ya a rbetsmetod e r. Egentligen 
:J,lclc T iura d e n n yländska boskapsrase n , 
.. rn köpte in bättre djur för böndernas 
.i ng oc h g rund,1dc k1eat11rsfi')rsii kring 
b1·a po1ek m ed tanke pä dju re n s h :ilsa. 

• .,,a upprn~irksammade m a n hitstuppföd
: och g rnndacle d ärför så kallade hingst
n i nga r. ''0 

-=-.ma bö1jacle ocks;i v:ilja u t bät t re djur 
, ,m111a11s med Fö1r11i11gl'II för viist)lnsk bn-

ska/1 (LSh.) . Bönderna fic k upp ögone n för 
,ll'elns hetYCle lse p å lanLbruksmässan då ma n 
sLä llde ut a1·ko111111or frfu1 biittrc besättning
a r. Meclelp1oclu ktiollct1 Yä xtc från 700 kg till 
2 000 kg. Pft licrrgårdarna kllnde man t.o.m. 
nå en m e delad::as tning på 3 000 kg, efter
som man d ä r fäs te n1cr u ppmiirksarnh ct ,·id 
u tfodringe11. 

:Vlan började mi nska besättningarnas sto r
le k d å man märkLt" uLfodringens betvclclse. 
Tidigare baclc m all p;, grunda\' 11:iri11gshr ist 
\'a rit t,·ungen au till och med uL.foclra m ed 
gamla halmtak. Korna , ·is tacles i e bndiga 
ladllg{m!ar m ed göd selbäclcl . Det bin d ock 
allt , a nligare m ed laclug:inla r d ä r rnan 
mockade llt gödseln unde r ,·intern och man 
bvggdc :i,en monumenrala lad ug,'\.rd sh:·gg
nader a,· sten . D :"t boskapsskötseln ut1·eck
ladt's b ö rjade ma n d ehis på Gebha rds in iti
a ti,· g runda anclelsm cjcric1. Lmdsb,gdcns 

blornstrin gstid var nu som häst och också 
herrgårdarnas ekouorn i blomstrade fram till 
1920-Lalet. 

\fan började grunda krcaturssköra rskolo r 
tör hoskapsprocluktion e ns skull. l\)·lancls 
lä ns bntbrukss~il lskap 1't"r kade kraftfu ll t fö r 
att uttryckligen bcfr:imja hoskapsskötst" ln 
och fick stöd hä r,icl a,· .Finlr111ds A_yrshi11')ör
m ing och I.SK, ,·ilka utg jorde grunden för 
krt'aLu rssköLsclu. }1xen \·eterinårrnedici n e n 
ut1 ecklacles som föijcl a,· Finla nds Ayrsh ire
förenings ,·e te rinär H crman Sa11"elas ,1rbctc. 
:Vlan g rundade galrandelslag för s1·in prnd1tk
t ione 11 och fjäderfa uppfödar11a fi ck st'n a re 
sina egna fiirt> nin gar. 

A a nd ra sicla11 Yar man L1'tll1gen a tt fiista 
11 p pm,'i r ksam h er p å krcat u1 sskötselrekn o
log i11. eftersom mjölken ibland kunde ,·ara 
sur i ci t' gamla p ril'ata mejerie n 1a. De red 
skap som behiinles ,id krcatursskiitseln var 
ti ll e n hii1:jan träst~inll" in nan man fick 
fabri ksgjord a :irn ba r i s tä lle t. l .i t,·ecklinge n 
a\" m jö lk p roduktionen hade p ositi1·a föl jde r 
for hela jordbruket. Ake rodl i11gc11 ku nde 
f"ö rbätt1 ,1s mt'd hj ä lp a,· en ut1'ecklad b o
skapsskörsel och ctt la11tbn1k som d o mincra
dcs a,· m ji'>lkprocl uktio n gjorde att äkcr
od l i n gt"n blc,· mer mångsiclig."1 S~il lska p e 1 
hi')1jacle ocks~i g rnn da ko komrollföreningar 



för bönderna, c1;, licrrgå rda rna redan haclc 
sina egua kont.rollfören ingar. 

Slwgsbruhel 
Skogsbruke t \·ar okänt lör b ön derna och d e 
h ad e h el ler i ngc11 större n ytta a\ d e r f'ö rc 
mitten av 1800-talet, cftersom rm111 nästan 
bara tog g~irclsgårdsrnatcria l och b r~iruwed 
ur skogen och a1l\'äncle den som betPsrnark. 
Proclllktionen a\· tr;i \ ',U' besvärlig, ty bö nde1~ 
1w hade ingcn kanal att rnarknaclsCöra d et. 

Fiirst då h andclsh usen Askolin och Eklöf 
korn till kllstcn fick man träet i rörelse.:. De 
\·ar liande lsm;in i s tor skala, som d ock fick 
fundera e n hel dcl innan tr;iden \·ar fä llda 
och virkct kön t.i ll llottningsplatscrna och 
däref1er !lo ttat till sågen. Arbetet J.:.r;i\'de pla
ne ring. :Vlecl hjälpa,· ticlningsannonser skaf
faclc man f'ram hundratals timmerflottare 
och många bö nder tyckte det var bättre a tt 
avstå frånjordbru ke t och fö rsöka få lö 11 frå n 
tin1111ertlotrn ingen. :;s 

Inko m sterna fdu skoge n medförde öns
kad v;ilfärd t ill g,irdarna och man börjack 
l'iirnya procluktionsbyggnackma . Pe ngarna 
räckte till för konsumtion, vilke t å si n sid a 
kunde leda in bö nderna i cn ond c irke l så 
an de t\·ingades s;ilja al ltm e r och snan gick 
gårde n ifrån d em, cl:t ti ävarufirmorua köpte 
g{1rclar m ed skog. La n tbruksstyrelsen \·ille 
d ;irför m ed ett kommirtcbetiinkande till 
Lsa ren år 1906 trygga skogsäga11det i lant
b rukarh;iucle r. 

Nylands läns lan thrukssä llskap börjad e 
fasta uppm~irksarnbet på skogsskötse ln. S;ill
skapets förman qjanen , a rnaclc bönde rna 
för l;ius inniga g å rds- och skogsafTä rer oc h 
försökte fä hömlcrna an inse skogs\·årdcns 
betyd else . Lanthrukssällskapet a nställde 
yrkesmän n iskor inom skogsbruk fö r att ut
\ eckla skogsskötscl11 bland bö11dcrna. Man 
\·ar forst tn1nge11 au , ~icka deras intresse ocb 
skogsfärdighe1.stä\'li11garna \'isade sig l'ara c11 
god m e tod a tt utveckla bö nd e rnas kunska
per om skogsbrnk. För sällskapets r;ikning 
,·ar d et frä mst konsulent Saarn i,·aara som 
besökte gårdarna och stämplade och fo ljdc 
upp skogssköLseln. 0111 än skoga rrn1 på de 
s1n:1 w rpen och gårclarn,1 fick sköta sig sj;'.i.h· 
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med an bostä llsskogarna följdes m ycket nog

grant."" 
Det bö1jacle b ildas egna o rganisationer 

för skogsbrukct efter att d e n privaw sko gs
nämnden Ta/Jio grun dats. Skogsvården gled 
småningom bort frå n la n thrukssä llskapc n 
och slm ligcn försökte professo r Cajander 
skilja de m helt å t. \ fan krävde att lam
brukarna sknlle grnncla skogsdrclsföre n ing
a r fö r a tt öven·aka skogsbruket p :1 sill om
r:1de och red an den föijande generationen 
l111sbiinder tog ivrig t del i skogsfrågor. Lam
brukarna blev allt mer intresserade"" skogs
bruk och man börj ade k1111na sälja trä p a 
säljarens villkor e ftersom m a n rii\jde m ed 
p riserna p:1 trii, sLämplingar oc h andra te k
n iska frågor. Tidigare h ad e köpare n bara 
gr,rnskat skogen och bj udit.sitt pris. På köpet 
hack man gett e n sjal åt \-ä rdinnan o ch litet 
starkt åt husbonden . 

Lantbrukarna hade sålunda fått lantbru
kets \ik tigas te produktionsgrenar i egna 
händer och kunde kolllbinera d e m til l en 
enhetlig produkti\ n ä ring , som sysselsatte 
d elll helt och h å lle t. Lantbruket llt\'ecklad es 
fra m til l E U-tiden r~itt kraftig t, t.ro ts de be
gränsninga r ma11 inför t. De sen aste åren, 
ut1·eckling bar d rivi1 lantbrnket in i cn för
;1 n clring, som m an änn11 iutc kan utreda lika 
bra som ele n pe riod d å d et egentl iga ratio
nella lantbruke t fodclcs och hlomstracle. 

Sammanfattning 
Till cn bö1jan ,·ar 111cdlem marna i Fin ska 
h 11shå l!I1 iugssällskapet uni\'C~rsi tcts- o ch 
tjäns te m än . som i en li ten grupp diskutera
d e lantbruksfrågor. I de sällskap som senare 
g rnndadcs: i Il majoki, Uleåborgs läns hus
lt{tllningssä llskap och i ~ vlamls och Ta\·aste
h 11s läns lant.hrnkss:-illskap kopierad e man 
Finlands l111sh{t! l11ingssä llskaps verksamltcts
formc r. S,'illskap e ns m edlemmar \ '<I l' högre
st ;i nclsfolk och bönderna stod utanför 11 pp
lysn i ngP11. 

Joh ann es Lin nankoski \ il le korrigera 
m issförh ålland cmt och ansåg att d e t Yar nöd
\·;indig t a tt grunda ell finsks pr:1kigt lant
brnkss;illskap i '\dand so m e n del al' fin sk-
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-L,rn ken. Sällskapet g rundades på grund 
:e råda nde ornstäncligh ctcrna. Dess fö r
-n cle,·al.cla och konsu lent:er beläste säll
:•els 1·er ksamlte t och sp eciell t r\J Tiura 

ll lll ari Auer utvecklade sällskapet u tan 
,pa ra på någ ra möd o r. 
3\le l av procluk tio 11sinrikt11 ing frå n a u 
·')rukc t d ominerad es a,· b rödsiidsod lin g 
:n jölkboskapsskörsel skedde ti ll stor eld 
-i b istånd a, Nyland s b11 s la11 tbru kss~il l
.. Lantbrukarna skul le sjäh·a in te ha 
.!l a1· d e tta arbe te. Bönd erna lä rde sig 
ne llt lantbru k och u tYecklingen ledde i 

;1i ng m ot. fa miljejord bruk. Bö ndern a 
pro d1 1ce n te r. 

'\\ lands J;ins la11tbrukssällskap och lam
·.nagillcna hade unde rbyggt d e n foster
r! ,ka Uinsla n som la ntbrukets själsliga 
.~a och med denn a kraft förTerkligade 
.1 :i.l"e n stora p roj ekt, som m an inte ens 
.'le ha kunnat driirnrna om e n generation 
.:ga re . Tillsamm a ns m ed la n tb r ukssäll-

. ,pc t bidrog också fo lkhögskolorna, d är 
.111 u t.bi ldade nya h o pp för lanchbyg cle n , 

_: au st;irka de1111a känsla. Folkhiigskolan ,,ar 
·1dsortsbefolkningens sko la, som st rävade 
, a ll skapa h e lgjutna och föredömliga 
-dborga re a, si na e le\'er. De p rakt iska 

~ne na hack en st:or betydelse i d essa sko
- och studierna va r i första hand allrnän bil
_n clc, in te yrkesorienterade . iVfånga aY säll
.ipc ts ko nsulenter, såsom Auer och T iura , 
r!e l"arit folk hiigsko lelärare. 
L rn tbruksteknologi n reform e rades pJ 
.1 område n f"ram Lill första viirldskrige t t ill 
:1 fo rm , som sedan va rade n ästan oförän d
--! fram till vinterkrige t. Det traktordom i-

-!·ade lantbruke t bör jade först efter and ra 
-~lch kriget och också då !fogsamt till friUcl 

½rist p:t allt ing. 
\ ä rdet på skogen gjord e d et möjligt au 
,fra produktio nsinrik tni11g. Pe ngar från 

, ~,a ffäre r användes ti ll procluktionsbrgg
-!er och mask i ner. Nyla nds läns lantbrnks
,kap manad e Ia n tbr ukarna an ajä k a ta 

,cl 0 111 sin skog och vi rkesaffärer 11a för
ilacles snart via skogs\"årdsföreningen på 
.1rens och inr.e längre köpare ns villko r. 

La nthrnksprocluktiouen fii rduhhlades på 
ett ha ln sekel. Då äve n p rise rna gick upp 
nwcl 150 procent fiirhä trracles böndernas 
ekonomiska ställning, vil ket också m ärk tes 
udr. .\-la t\·anorna fö rändrades och man över
gick frå n sjäh·husb ålln ing till pe nn inghus
h å llning. Ett stort gu lt ka raklä rsh us var e n 
sym bol för landsh;'gclsbefolkn ingens väl
mående . Dvlika byggdes enlig t Nyla nds l~ins 
modellritni ngar, som gjorts u pp av byggm äs
tare Siiko11en . På 1920-ta let ULÖYade man 
lantbruk unde r helt and ra förhål la nden ~in 
på 18 70-talet. Dessutom berördes Ian tbruks
bcfolkn ingen a,, de sam hällel iga reformerna 
och s_jäh·stänclighctcn. Det ekonomiska väl
ståndet öp p n ad e nya möjligh e ter fö r lant
bruksbcfolk n ingen , som också gärna prÖYa
de på nya s.:iker. 

i'vfecl tanke på la11clsbygcle n \'ar fö rhålla n
de na fö rdelaktiga för lantbrnket, men u ta n 
Nylands fo·1s lantbrukssällskaps insatser skul
le arbetet k.n appast ha lyck.als , eftersom det 
krävd es admi n is tra tion , som sällskapet och 
de lantnrnn nagillc n som 1·erkacle i samband 
med de t kunde erbjuda . 

Den förändrade prnd ukrionsinr iktningen 
inom la11tb ruke t ledde Li11 en t rium f, so m 
krön Les på 1 !B O-talet, som ka llas lantbrnkets 
gyl lene decen nium. Då va ldes Kyösti Kallio 
ti ll republ ikens p reside n t och han stod lant
b ruket n;i r a m ed h ela sitt hj ä rta och sina 
handlingar. 

Översiitt11i11g: Dan H olm/mg 

Noter 
1 A 1111 u f{,r nag ra ;'fr sedan arra nge rad es tre stora u l• 

st~i ll n ing·ar pe r som ma r. 1n(·n num e ra o rd n as c 11 h111t

hruk.slnsc:ill n i11 g pe r sommar i Fi nla nd . Dess t110 11 1 l 1;:1 l

lc r man ,·interi id o lika rnåssor ~pccic ll t fö r m aski 1H··r 

o cl , liusd ju rsprod u ktiu 11. Tu.ni. i Helsin gfors o rdnas 
c·11 rn iissa so m lll l~ra rikwr in sig p:--1 :-n t gi)ra lan tbn 1kt·1 

bc:kan I for siadsbor. 

G~·g nac11s 1897. 
1 Östen Elf,·in g ,,ir en lantbrukse xpc n p:1 1800-tale l. 
so 11 1 hl.a . foreLis1c pii fo lkhiigsko lo r och skn;, · 0 111 lant

bru ke is missfö rh ,\lland cn. \ Li n har knutit d e n n a fras 
1i ll ho nom. 
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~--\ PlTEL 6 

Lantbrukskooperationen i Estland. 
f ramväxt och problembil~_ i Baltikum med 
.. nblickar till Norden och Osteuropa under 
:nellankrigstiden och idag 

.T-l ans J ärgens en 

:!1[roduktion 
3,1llikum, i likheL med andra delar aY Euro
-'- ,rår den kooperativa rö re lsens rö u er all 

:nna i de förändringar som följde m ed 
1d usrrialisering och spridningen a,· det 

-.,p italistiska syste met på senare delcu av 
,u0-taleL. Dessa sociala och ekono miska 
- 1-;i11dringar p~1,·e rkade d e r tradiLionella 
,ndehushållets st~illn ing som forsö1jnings
·h proclt1kLionsen heL. Pe nn ingekonomins 

.e:tag. lö nearbeLet och arbc tsdduingen ga,· 
-.,Jt i, till samverkan for att bek~impa mono

,!. kan ell hildningar och exploatering. ' 
·Rocb clalcprincipen1a" blc, ofta ,·ägledande 

-~r arbetare, hant\'erkare och bönde r e ta
.crade inköps- och kreditföreningar.~ Den
., f1 i , ·illiga ekonomiska samverkan som slog 

.:-e nom bland konsume m e r och producen-
r i 18:"'>0-talets Storbritannie n. Tyskland 
h '\o rde n nåd de snart Öst- och Centra l

,ropa. I Baltikum ble,· t.ex. de koupcra tiY,1 
.. nclc lsorganisationerna de största m1tio
dla företagen under mellankrigstiden med 
·.,rka band me llan konsumen t- och pro
_.ce nLlecl." 

Kooper·ationens franl\'äxt i Ralt ik11m var 
intimt förbunden med elen nationella väck
e lse som inleddes i området i slutet a,· 1850-
talct. )\\'e n om koopera tionen av de flesta 
regi mer på sent 1800-tal sågs som min d re 
lwLfull än den grye nde fackföre n ingsrörel
sen och d e politiska panierna hade sam,-cr
kanskraherna många institutio nella hinde r 
atl övervinna. Livegcuskapen i de rysk-baltis
ka pro,·inserna Estla nd, Livland, Kurland 
och Litauen, hävdes ,·isserligen u nde r å ren 
1816-1 9, men fonlevdc p:t sina 1i:11l fram ti ll 
forsta världskrigets slut d ~t det saknades 11pp
följ11i11g av reform e n samt kapital ti ll friköp 
a,·_jord: r Väst betecknad es därförjordbru
ke1 i O sleuropa ofta som efterbliYet på 
grulld a,· den feodala ordningen , den svaga 
rnarknadsorierneringen och de u11den11åliga 
transport- och kornmun ikationsnäten . \ilen 
ä,·e n i Västeuropa fanus hinder. I S,·erige var 
1.ex. skrå, ·äsendet i kraft fram till 1846 och 
först 1864 infördes näringsfrihet, vil ket var 
sex :1r senare ~in i Da n ma rk. I Estland höll 
skrål\·å nget i sig till l 866 . .Bilden i övriga 
delar av Europa ,ar liknand e före ind ustria-
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liseringens ge11ornbrou och de liberala och 
socialistisbl ictccrnas intåg. 1 l både Öst-och 
Västeuropa l"ick dock kooperationen e tt 
su rkl genomslag i formen ,w producenrsam
rnanslurningar b la nd sj~ih-ägancle bönder på 
sent 1800-tal. 

Som ett resul tat a, nationell självsliinclig
het och imperieupplösning i samband m.ed 
första världskriget och den r yska rernlu tio
ne n genomfördes i stora de lar av Öst- och 
Centralemopa omfattande strukrnrella och 
institutionella forändringar. I de tidi gare 
rysk-ba ltiska 1)ro,·inserna ble, de t.ta inte 
minst ,n·giirancle förjo rc\bruksnäringen. Tre 
frarnträdancle och sammanbnkande drag i 
de t sj~ilvstän cliga Estlands ut,·eckling under 
sjäh-st~indigh eten 1\)18-40 ,ar d~irlörjord
reformen, lantbrukskoopera Lio ne ns expan
sion och exponorie llle ringen. Före 19 18 
dorninerades dock de n agrara näringe n i 
nuvarande Estland och Lettland a, e n balt
tysk m ino ritet ,·ars gods ägd e mer än 50 pro
cent a,jordarealen. T l.ita11en ,·ar rncJts,aran
de grupper främst polacke r och ryssar. 
Genom expropriering a, all_jordbruksmark 
fördelades unde r ~tren 1919- 2(-i mark till nya 
estniska familjejordbrnk e nligt e n bärkrafts
princip. De något mindre radikala, le ttiska 
och lita uiska _jo rd reformerna resulterade 
däremot i större spridn ing mellan enheter
na utifrån arealstorlek. Viktigast var dock att 
_jordreform en och äganderättens införande 
beri:mide elen ho lsjc\'ikiska rörelsen det stöd 
som hurnits på la nclshygden. 

Efter frigörelsen l 91 ~ avbrö ts näs tan han
delsrelationerna helt rnellan d e sFih·stäncl i
ga baltiska staterna och det revolution~ira 
Ryssland. De tta medförde hl.a. att d e stor
skaliga ryskbyggcla i1tdustri e rna i Estland 
och Lettlan d i1tte kunde rekonstrueras p:1 
gnrnd a, brist på kapita l, insats, ·anH" och 
avs~it.t11ingsmarknader. J ord rcforrnern a och 
d en lantbru kskooperatiYa rörelsens expan
sion m ö jliggjorde is t~i llet för de m:mga 
fa miljejo rdbruken a ll - som produce nter -
hä,da sig på d <:>n konku rre nsu tsatta ,·äst
europeiska exponmark11aden . Förädlingen 
avjonlbruksprodukrer lade på så sätt grun
d e n for eko nomisk å te rhämtning och be-

88 

,·arandet av natione ll ajä lvst~indigh eL. Tio år 
ef"ter jordreformens in led ning 1919 h ade 
mer än 50 000 nya_jordbruk bildats i CsLland. 
1929 fanns det 13'.1 '.157 j ordbruksenheter 
med en genomsn ittlig areal på 2'.1 ha. 6.1 
procent a, enheterna ägde mellan 10 och f>O 
h a_:, 

De små och rncdelstora farni lj ejordbrnk
ens behov av e r.t anpassat institutionell t ram
verk tillgodosågs a\" elen kooperati\'a sanwer
kansmodellen genom vilken nya mejeri- och 
slakre rifiireningar, maskinringar och inköps
föreningar bildades. Dessa skapade konkur
re nsfördelar fö r de m:mga små m edlemmar
na, vi lket den starka exportuppgå ngen under 
1920-lalet och medlemst.illv~ixten m anifeste
rade. Men sj~il,st~indighet.st.iden blev kort . 
1940 annek te rades de baltiska sta terna a,· 
ScAjetunionen . Dä refter fö ljde omedelbar 
n at ionalise ring av ti llgångar, in förandet a,· 
planekonomi och mot senare delen av 1940-
ta le t t.v:mgskollekti,·isering och deportatio
ner. D~i rmed förvan skades den kooperatirn 
rnodell som relativt frarngängsrikl praktise
ra t.s under 1920- och '.10-talen . i'\\'en om kol
chos_jorclhruket sades vara byggt på rnedlcms
inllyra11cle så va r det ändå till slut på elen 
politiska nidn som d e avgörand e besluten 
fattades . Principen om "en man en röst:" blc, 
p~\ stt s~itl aldrig fönerkligad . Medlems
demokratin ,·ar a ll tid a,h~ingig av statens för
längda arm: den politiska kon trolle n och de 
plan ekono miska realite ter som styrde all 
produktio n . 

Sorn e11 effekt av den återvunna självstän
dighete n 1991 och upplösn ingen av kollek
ti,- och stat~_jorclbruk bar nu merparten av 

cl<:>njord som national iserades a,· smj etmak
ten återbördats till cle rämuiitiga ägarna eller 
de ras an·ingar genom restill.ltion . Därmed 
domineras Ltnclslwgclen {u1rn av privatajord
bntk a,· ,·arie rancle storlek. 'vle n idag väcke r 
int e sam,·erkansicleerna sam m a e ntusiasm 
som und<:>r mellan krigstiden. De ha ndels
politiska förms:ittningarna har fö rändrats 
snabbt, t.e:-;. genom d e n anagancle ryska 
betalnings,iljan till följd a, den ekonom iska 
krisen ,·ilken berö,·at de baltiska sta terna en 
stor ,wsättning,marknad i Öst. Exp orten 
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,tcrut har också fram ti ll utvidgn ingen 
_ H begränsats av EU:s subventionspo li tik 

h införselkvoter. Ytterligare di lem man ,w 
er strukturell karaktär iir det estniskajord

'Like ts rela tivt låga p rod u ktivite1 i en euro
..-i,kjiirnförelse samt frå1waro11 av en natio
-ll l utfo rmad jordbrukspoli tik som kan 
,fra med medel och incitament till en ny 
:-11kturornvandling där större, effektivare 
h mer bärkraftiga enh ete r kan ska pas . 

· - , tin1tionen har också skapar m{1nga 
.:-.rn clerä ttsl iga tvis ter och d et råder e t t 
'.,_t isktjorclöversko tt, vilke t avspegla r sig i 
t låga marknaclspriset f'örj orcl.6 Den stlln-

_,nclc EU-ut\'iclgningen har d ock le tt till 
· 2:a nde markpriser. 

b tlancl har till skillnad från Lettland, och 
.,m fora ll t Litauen, , alt att föija en extremt 
. :1delsliberal viig sedan valu ta reform e n 
•~1'.2. o ;irför ä r den post-kommunistiska 
·m·a nd lingcn och integrationen med \/äst
_1ropa idag betydlig t mer komplicerad å n 

.e n som genomfördes efte r fri görelsen 

.ncler 1920-talets inledande är. 0 :1 ,,ar 
;irldsmarknade n för j ordbruksprodukter 

:ner öp pen , iin:11 om den i h uvudsak ,·ar 
1egr~insad till två dominerande importörer 
.,\' kön-och m jö lkprodukter, nä111ligen Stor
::i ritannien och Tyskland.i 

C nd er mellankrigstid en hade också sra
·en en mer framskjuten position . Den estnis
:-.<1 sta ten var pådrivande i de strukLurella 
. -11~indringarna avj ordäganclet och tillhanda
.öll stöd för den kooperativa uppbyggnaden 
ch exporrorienteringen. Seda n 1991 har 

:er saknats både medel och kanske även 
~lja att ra sig an dessa uppgifte r. Hn r jorcl
ru ket sku lle 0 1m·andlas förblev därför en 

· p pen frt1ga. En återgång till rncllankrigs
··de ns kooperati ,·a modell lanserades inte 
e:eller som något alrernar i,· efter självständig-
e ten 1991 då omstruktureri ngen a,· sm:jet-
1rclh r11 ket skulle genomföras.~ Förståelsen 

- ·>r elen S\'aga tilltron till kooperatiouen i 
-1.,igens Estland underb ttas dock om vi , ·et 
1i1got om hur SO\jetmodellen fönanskade 
i e n lan tbrukskoope ration som viixte fra 111 
:tire och under d en första självständigheten 
:918- 40. 

S:frer med denna 11ppsats är att redogöra 
for lanrbrukskooperarionens framväxt, in
l1uenser och ut,·eckl ingslinjer i Estland f'r{111 
senare cll:'len a,· 1800-talet fram till den 
smjeriska a nnekteringen 1940. D~irrnecl bl ir 
de t ocks~t in tressant att belysa elen parallella 
u t, ·eckl inge n i Lettlan d och Litauen , men 
också 1·acl so111 sker i Norden och Bulgarien, 
fra mfö rallt un der mellan krigstiden, då 
effekterna a1· elen ekonomiska vä rldskrisen 
möttes 111ecl liknande - om än inte identiska 
- ekonomisk-po li tiska lösningar. 

UppsaLsen iir främst baserad på sekundiir
källor som litteratu r och kooperativa tid
skrifter, å rsböcker och inforrnationsmate
rial.'' Dessutom fi nns ett an tal primärkällor i 
förrn av dl:' rapporte r som bl.a . Sveriges jord
br11ksattacl1c i Riga 1924- 39, Fri k \IV. Silfer
hjel m. regelbundet ski ckade hem till UD . 
Värt atr po~ingtera är den ii,·erensstämmelse 
som finns m ellan Silfverhj e lms an alys och 
den sam tida estniska. 

Lantbrukskooperationens 
utveckling 
La ntbrukskooperationen b rukar ses som en 
specifik lösn ing på organiserad samverkan 
mellan olika producenter. Producentkoope
rationen har ofta organiserats so m e ko 110-
tn.iska fören ingar, till att bli producenternas 
förhingda ann i förädlings- eller fors~il jnings
lede c.1 n Kooperationen som modell erbjuder 
våglecln ing ti ll olika l'or111er av företag som 
ti llhandah :dler medle m marna varor och 
tj iinster. Fö r att tala med J erker ;--..Jilsso11 
( 1991) , kan elen na ses som grundad på tre 
elemen t: 1) ekonomisk verksam het, 2) för 
männ iskors gemensamma beh ov, '.1) ägt och 
styrt av dessa män niskor sjiilva.11 En koopera
ri,· s,111111M11slut11ing är således e n social orga
ll isation, etable rad som ekonomisk fören ing 
med s:ftet att stär ka rnecllemmarnas intres
sen . De la n tbrukskooperativa sammanslut-
11 ingarna kan l'idare ses som organ isarioner 
eller a ktörer, vars inflytande över mar knads
krafterna regleras av e tt speci!ikt regelverk 
eller lagstiftn ing. 
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"Järjorclh ru k och kooperat iou diskutera, 
sarnmaublandas intt' s~illan lanrbrukskoopc
ratio nens eko nomiska akti,·it e t och deu 
_jordbntksfackliga rörelsens politiska amb i
tioner. \Jågra unive rsella skiljelinjer h ;:i r 
dock betonats m· Andre Gueslin (1990) . fö1· 
det f'i', rsta är lantbrukskoope ra tionen e n 
ko111bination av a!Tärsröre lse och sa111111an
slut:ni11g . Dess p rimära målsiitt11ing ;i r inte 
sjä l\'a produktio nen på d e t e nskilda jord
bntket utan au geme nsamt nyt~ja d e 111edel 
som medle mmarna t~il ler till f'iirfogande 
för att 11t\'(;ckla den eko nomiska fö rening
e ns akti,·it e t. Kooperatione n har dessutom 
historiskt sett byggt på a kti\'l de ltagande och 
fullt medlemskap med Rochdaleprinciperna 
so111 grund. De njordbruksf'ackliga riin;J e n 
å andra sidan har dri,·it rr:1gor som be
rör 1necllemmarnas/ böndernas relation till 
s tate n. exempeh·is genom opinionsbi ld 
ning. 1~ 

Koo/JPration och sa111ve1Jw 11 
Lan tbrukskoopcrationen och cle jorclbruks
fackliga o rganisatio nerna ka n i e tt lä ngr e 
histo riskt perspektiv ses som sammanl änka
de, då det ,·ar liknande prohle 111 som 1:1g ti ll 
grund för dessa rörelsers b.ildande. lndirl'kt 
finn s f'ortfarande en sta rk koppling, ä,·e n 
om de n jordbruksl'ackliga rörelsen f'r iirnst 
äg nar sig år opinionsbildning och lantbruks
kooperatione 11 på samma sä tt som annan 
affärsverksamhet a lltmer kommit att ha 
,·i11s tintresset främst. I CSA ha r denna 111 -

,·eckli11g t.ex. stud era ts a ,· ckn amerikanska 
rättsh istori ke rn Vic to ria S. vVoeste ( 1998) . 
f--:1 011 menar at t la ntbrukskoopcrationen in
lednings,·is siiktc san1111a sorts stöd för jo rd
brukarna som d e t sont fack fö re ningarna 
str~irnde efte r au uppnå for lönearhctarna. 
d\'S. a tt ,·inna ekonomiska o ch organisatoris
ka förde lar för medlemmarn a som kollek
ti ,·.1" Det iro niska som !ton ,·isar ,·ar dock a lt 
11/ir koopera tione11 natt legal sta tus så inled
d es en successiv orm·andli11g av riire lsen i 
riktning mot lll;tlsärrningar som på sikt inte 
kom a tt skilja sig m ärkba rt fr~tn de m som 
fann s i de fö re tag som koope rationen ko11-
k1 irrc rade med.11 

!JO 

E.oopcra1ione11s tidiga år i l\ordeuropa 
!ta r bl. ,1. beskri,·i ts som e rt s,·ar på en pendel· 
gang. ,·il ken g,\u från ele n hämmande m er
kantilisnwns kollekti,·ism till den e konomi. 
ka liberal ismens o härnlllade indiYidual ism. 
De m erkantila ideerna under 1800-talet bar 
t.ex. på en ko lle kti,· ådra som hölls uppe a, 
statliga rt:>gleringar och skråväse ndet., Yilka 
kom an ersäuas a, · indi,·idualism och frisläp
pandet a,· de ekonom i ska kra fterna. i•, Ko
operationen ble \' d ä r för ett medel fö r att 
organisera själl'lijälp och nå fram till en 
drägligare fö rsii tjning i en tid d å konkur
re ns och arbe tsdelning avlös te e n tidiga re 
etable r<1d ordning. 

Denna rörelse me llan kollekti,·ism och 
indi,·idualism ka 11 ses so111 Yidareutvecklacl 
a, Ron ny Pe tt ersson ( 1993) när haujämlör 
sa1m·erka11 bland bönder i Europa före ki f
tesriire lsen och under sent I 800-ta l. l'ettcrc;
so n me na r a rr kooperationen hle,· e tt s\lb
stitu t för det o rganiserad e sam arbe te som 
gick om in tet n är byorganisation en upplös
tes. \!Jcn medan byorg,rnisatio11c n fr~im ·t 
kontrolle rade ele n gemensam ma resur en 
jord, fi ck kooperarioue n kontro ll Ö\'er de 
en ski ld a böndernas re lation med m a r kna
den. TroL~ den fr i\'illighet på \'ilken den ko
o perati,·a rörcl ·en base rades så fanns därför 
liknande koll t:>ktiva restriktione r for ele n en
skilde ~h·eu om dessa 1111 exelllpelYis gäll de 
le,·eranst\·ån g och beslut ö,·er p rodukti o
nen. i,; Vlarknadsexpansionen och .i ordbru
ket~ industrialisering g,ff därmed upphm· till 
en m ä rkbar för~i ndrin g. "Sama rbetet å te r
upptogs, 11~ir indi,·iclua lismens ut,·ecklings
möjlig lt eter 1mönns oc h ele n ,·isat sig inte 
led a till det ö ,·ergripande rnåle r, d en incli,·i
du ell ,1 f'riltete n ... 17 

Industria liseringen m·jordbruke t ökade 
inte bara bönde rnas in köpa\' cxempe l\'i~ 
konstgödsel. 111askiner oc h uts~ide utan lyfte 
också ut förädl ingen a\' de produce rade 
,·arorna till separata före tag: e tt nytt me llan
led. De u a innebar a tt a ,·standel me llan pro
d 11ce11L och komume nt ,·äxte. Vets kapen om 
au inforlllation illle he ller , ·a rjänll förde lad 
tYingadc fram ett närmare samarbete \'i lket 
Yar ett . ;in för clt' .. ,,·aga" att ko n k11rrera med 
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- ··, ta rkare" och genom kooperai:ionens 
rlek kunde skallördclar urnyujas i föräd
-1:, - och inköpsle det. 1

" 

,pn alionensjiwnviixt oth furihtion: 
•· institution och 01ganisation 

,,i tu tionerna urgör, enligt Oouglass C. 
,th (1 991) , spelregle rna i ett samhälle. 
.ir skapade för att underlätta samspelet 

-:Ian män niskor och forma r del säll som Yi 
-..:ragerar med ,·a randra i politisk. social 
-:· eko nomisk rnening. 1

'
1 Med hjälp av in-

_1t ionerna reduce ras d ärför osäkerheten 
- · dagliga livet, dels av de "formella'· restrik

.c-rna som i f"al let med den skrivna lagen 
~ de ls av de ''informella" restriktionerna 

~1 u tgörs a,· traditioner, seder och bruk. 
,c> nare ~ir generellt sell mer trögrörliga 
le kan ses som socialt öve rförda 1·ärde r

_.1r. något som 1·i i 1·ardagslag ofta kallar 
ir.~" Tillsammans p:1verka1· spelreglerna 

~m ed hu r \'i agerar enskilt eller i grupp. 
,pera t.ione n som organisation kan därför 

_ 1lika sätt b idra rill institutionell föräncl
_g då den deltar i spelet tillsamm,ms med 
_ !ra politiska, e konomiska e ll er socia la 
!an i sa tio ne r. 
I d e nna uppsats blir de forme lla institu
ne rna - lagsrifrningen - det som reglerar 

- koopera1.i1·a o rganisationerna gentemot 
_,te n. Staten är i detta fall b,\cle elen institu

n , orn ~ir ans\'arig för att upprätthålla a tt 
__ ra r föl js samtidigt som sta ren som politisk 

het in te ragerar med andra t)1)er a1· organi
·ioner. Vad som på sikt avgö r 1·ilkeL förhå l

-·1d <> som byggs mellan staten och koopera-
ne n ä r d;'.irför på 1·ilke t s~irr lagsr.if"tn ingen 

, peglar de normer och 1)irderin gar sorn 
-. . ns bland kooperatione ns medlemmar. 
·., . hur väl de formella och informella spel
!lerna ö,·eremstämrner rned 1·arandra. >lär 

~, . embryo na ti ll d e första j ordbrn ksko
'"'" ra riYa sammanslutningarna bildades i 
.. ka delar a\' Europa på 1840-talct - a11ting-

,m n kredit-eller fö rsäkringsföre11ingar
_r kooperatio11ens grundsatser, Rochdale

·1 n ciperna, ~i n11u inte formule rade. \ 11.en 
:,e rhand sorn Shulze-Delitzsch- och Raiffei

, -n-fören ingar 1·äx1e fram i Tyskland och 

spre ds ko rn dessa principer att fönycll i gas, 
framfö ra llt under 1880-ta ler.~1 Förutom all 
de tta illustre rar hurjordbruksproclucenter
na löste o lika problem exemplifierar det 
också att ins tiwtionell föränd ring o("ta sker 
grach·is och ä r f"ö rbunden med olika typ er aY 
sam,·erka nskrafter då del sker ett n~in11a11de 
me llan de formella och de informella spel
reglerna. Detta bidrar till stabilitet. Drivkraf~ 
terna bakom lan tbrukskoo pcrationens ex
pansion kan cLirför förstås frå n tv(t ol ika 
perspekti,·. Dels uti Cdn de fördelar som bön
derna såg sig kunna nå genom infonn cll 
sa1m·erka n i en t irl p r~iglad av stark ekono
misk förändring och dels utifrån de sam häl
leliga forändringar som gjorde der fo rmella 
instinnionel la ram1'erket: lagstift.ninge n, 
lllOLLagligt för de tta . 

Dri1·kraft.erna bakom sam,·erka11sickerna 
skulle också kunna be t.e cknas som "socia lt 
kapita l''. Enligt Bo Rothste in (2000), skall 
detra forst(ts som normer baserade på ömse
sidig tilli t me llan medborgare i e tt samh j l
le .2~ Rothstein betonar dock att ti lliten - i 
och mel Ian olika organ isaLioner - måste vara 
både horisomell och , ,enika l och cbrmed 
uppst{tr 1·acl han kallar etr ··organiserat soci
alt kapital". Tilliten kan byggas upp mellan 
ind iYider (ledare och medlemmar) e ller 
me lla n leda re för oli ka organ isat ioner p å 
olika organisatoriska n ivåer, men också mel
lau ledare tör olika organisatio ner och sta
ten _2:i o;\ ti lliten a,·gör vi lket resultat som 
samarbete t få r på ol ika n ivåer måste varje 
organ isation skapa goda intern a och exter
na rela tioner horisontell t och vertikal t. 

fr,h1 kooperati\' horison t måste samver
ka n base ras på tillit mellan o li ka samma n
slutningar, mellan medlemmar och ledare 
och in te minst mellan kooperationen och 
state n. iVfer explicit kan cleu.a ill ustreras som 
ett "nät\'erkssarnarbete '' , ,·ilket bl.a. gjorts m· 
Gunnar Li nd Haase Svenclsen (2000) som 
sLuderaL ele n danska ,uH.lclsrnejerirö re lse ns 
frarnY;ixt. Han menar att detta 11ätverkssam
arbe re mw·cklad es n~ir koopera t iva idcer 
spre ds från kredit- och partiha ndelsfiiren
ingar till mjölkprnclucenter under senare 
Ji ;i! ftcn ,-11 1800-talct. Det "sociala kap itale t" 
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byggdes s.a.s. på kooperativa pri nciper som 
på sikt öppnade upp fö r dernokra Li , tillit och 
e konomiska fördelar frå n vilket merparten 
a, · det danska sarnhiille L också ku nde dra 
nyLLa.~' Fö r sve nskt vid kommande h ar ko
operationens framgån g-ar bland mjö lkpro
ducen ter exernpe h·is studerats av Re ine 
Ryden (1998) . Han menar au de mejerisam
manslutni ngar som byggdes p .'\ kooperaLiv 
grund hade fö rutsättn ingar att dra till sig till
räckligt många m edlem m a r. Ti ll skill nad 
frå n mån ga and ra o rga nisationer skapade 
kooperationen in Le heller något s.k. fripassa
gerarp roble m där utomsdende gyn nades 
eftersom fö rde larn a endast kunde nås om 
medlemmar nas samverkan blev framgångs
rik_~-, 

Avslu tni ngsvis kan d et diirför sägas att 
elen lan tbrukskooperativa rörelseu i Europa 
på sent 1800-tal fö ljde de raLionella exempel 
som Yisades av de tidiga konsumrionsfo ren
ingarna. Det koopera tivt. o rganiserad e fö r
iid lingsleclet gav producenLer m ö jligheter 
att samordna marknadsföring och kYalite Ls
lll',eckling. De nna \'e rtikala integratio n led
de vid sekelskifLet ti ll b ildandet a\" natione l
l;-i och regionala centralo rganisa tioner som 
band samman mindre lokala fö reningar 
med e ll nationellt nätverk. EfLe rsom m ed
lemmarn;-i kollekti\'l ba r a ns,·are t fo r hibe-
1i:11le n k\-alitc b lev kooperatione n s:decles en 
medel för att sprida riskerna på lokal n id . -
med till ite n so m grund. Lantbrukskoope
rat.io ne u fick på så säll e n frarn t räclancle 
marknadsposition cfar p rod11kterna kunde 
kontrolle ras från fälte n , ·ia förädling till 
m;-irknaden . 

Kooperationen och staten undrr 
depressionen 
1-1 m kooperation skall fiirhålla sig till st.alen 
har diskuter;-irs al ltsedan rörelsens tillkomst. 
De pressio nen p:1 1930-tale t ,·isade också 
med all tydligh et på frågans fo rt.salta aktu;-i
lite t. H andeln medjordb ruksrnror d rabba
des hårdast a\' den växande protektionismen 
och d e flesta regeri ngar s:1g sig där för tvi ng
ade t ill att intervenera i kooperativ ,·e rksam
h et genom att cen tra lisera exporten och 
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slu ta bihre rala han delsanal. .\1fen statsin Le ,~ 
,·entione ns syl'te \'ar in re bara ;-itt u p prätt
hålla eller kon trollern procl uktpriserna . Ofta 
handlade d et i lika hög grad om att minska 
prod 11ktionskostnadcrna fö r a tt behålla 
exporLa ncle lar.~'; De n krym pan de världs
handel11, karaktäriserad av prisnedgång och 
protektion ism , ble\" d iirför kä nnbar fö r det 
kooperaLiva förädlingsled ets exportorga
nisat ioner. Från att ha varir re la tivt fria ble" 
cle kra f'tig t beskurna av sLat.skon troll. Där
igenom inledd es en ny pendelrörelse som 
fråntog kooperaLionen en hel del av dess 
frihet till förmån för de individuella sta ter
n as ekon om isk-po li tiska agerande genom 
bila terala hanclels;-ivtal 

Ser Yi till de t es tniska exemple t. så byggdes 
d et under 1920-taleL - i tak t rn ecl att den 
,-~ixand e cfLerfrågan på smör o ch kött i de 
större europe iska stiiderna stim u lerade en 
ökad exp ort - upp ett speciellt lörh:11land e 
me llan bön derna, lan tbr11kskooperationen 
och staten. En, i krig förn tsätr.ning för detta 
\'a r dock en ny kredi tpolitik som lanserades 
efter e tt regeringsskifle 1924, vilken betona
de stöd förjordbrnksinvesteringar. Den ko
operati\'l o rganiserade srn ö rexporte u h ade 
,id d e nna tid reda n visat sig vara sLa rk nog 
att , ·än da e n negat iv bytesbala ns. Den nva 
regeringen såg därm ed en u tYecklings
por.e n tial i j ordb ruksnäri ngen , ·ilkeL också 
sysselsatte rnerparren a, · arbetskraften.27 Den 
estn iska staten uppmanade bönderna au 
bilda kooperati,·a fön·n ingar och tillhanda
höll kredi ter f'ii r 11ya m ejerier och slakte rier. 
Enskilda bönder kunde också låna medel till 
realkapital. D~irigenom fanns eu knippe för
d elar tillgängl iga för elen e nskild e bonden 
som sökte sig till kooperatio nen. Denna 11t
,-ccklin gsmodcl I. baserad på statsstöcl till 
specialisering och ex porr m· föräcl lade jord
bruksprodukter - ofta i kooperativ regi -
brukar benämnas da11111r11kisni11g.2' 

I Bulgarien ,·;-ir förh ;il lanclena vid denna 
tid annorlunda . l'nder Alexander St.am
boli iskis agrara regim 1920-23 byggdes 
,·isserligen en stark koopera ti\'l o rgauiseracl 
ekonomi upp för ,·ilke n jordbruksexporten 
, ,ar a,görande . \le n på grnncl a\' terriroricl-
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• rö rli1ster i förs ta viirJclskriget, sammansiitt
.n!i;en avjordbruksprocl uktionen, S\'inclel 
. rn n kooperationen och stora statsfinansiel-
problem t ill följd aY återbetalning a\' för

~ig-s lån och krigsskadest:111cl bleY u tYeck
·1~en e n annan . Landet korn au h;.imna i 
:1.1d hos de \'(isteuropeiska kredit:givarlände r 
m tid igare st;il lt medel till förfogande och 

- m samtidigt skulle ha , ·arit de presumtirn 
,!lagarna <1\' ele n bulgariska exponen .t\i 
Fii r att återgå till det estniska exemplet så 

.ide staten och den kooperati,-a förädlings
d us trin ett gemensamt intresse i a tt fri1 111-
cxportcn till v;istenropa, där konsurnen
rna dock \'ar mer h ali te tskänsliga än p{t 

d l tidigare skyddade ryska mark11acle11-
• •• 1lite tsut1·eckling , a r vikt ig, inte ba ra fö r 
·· h ibeh:tlla konkunenskraften u tan ockstt 
·; ar r skapa ti llit - både verrikalt och hori-

• ,m ellt - n;ir de t "organiserade sociala kapi
_,let'' byggd es u pp, ,-ilket skapade niira band 
:lc r en slags triangulärt förl1:1llancle mellan 
·,nclerna, regeringen och d e kooperati,·a 

· re ningarn a_ Reger ingen tillhandahöll in
..-, te ringsrnedel för k\'alitetsföt biittringar till 

. ,opt' ratio ne n oc h e nski lda biinder och 
· rde e11 fö r jorclbrnksexpone n gyn nsam 
.111 clelspolir ik. !:k indernas politiska styrka 
, pcglacles i två ht trndsakJiga parrihildning-

. e u bonde- och ett agrarparti), direkt. via 
· , trä tte n och ind irekt genom kooperatio
.:11 . Efterso m mjö!kp rodukrionen ökade 

.-.id igt och smöret ble, den mest betydande 
1,kilda exponvaran ble,· bö!lclt'rnas posi
, 11 - som grupp - stark, 1;\11gt in under d e

: t",sionen. En förutsättning fö r det trian-
- tb ra l'iirl1å lla11clet Yar också bö ndernas 

l<1ti\l höga b ildn ing och organisatoriska 
- rm:1ga. N;i r själv;igande bönd e r ersatte 

_ ,dsiigarna - och genom den allmän na rösc
:.u eu , alde e n nationalförs,unling och reger
- .! - ökade också möjlighe terna för Ö!llse-

•_-i ig tillit på båd e horisontell och 1Trtikal 
_\ d . Cen01n intensifiering och sp ecialisering 

prod11ktio11e11 och geno111 sa1m e rkan i 
· rj d ]i ngs- och i 11 köps leder skapades kon-

• 1rre11skrafliga o rganisa tioner i syfte att n it de 
:l, ta resultaten både p,'\ export- och import

•. Ian nwd de gemensamma resurserna .·"' 

De knoper,ni,-a exportorganisationerna i 
Est:laud befann sig dock i e tt expansivt och 
sårbart stadi um n;ir depressionen in trädde . 
De saknade beredskap för att tackla. ele n 
krympande ,·iirldshandeln och protektionis
men och ble,· diirför be roe nde a,· b ilaterala 
handelsa, tal , ,ilket: korn att på,erka till iten. 
\ilen denna ut\'eckling som i må nga stycken 
liknade ele n skandina,·iska - och framlörall L 
elen danska - fi ck ett abrupt slu t genom den 
s01j et iska annekteringen 1940 clå j o rd och 
tillgångar nationa liserades. Dessförinnan 
h ad e e mellertid den estniska koopera Li 1·a 
rii rclsen g r;iclvis fråntagits sin sjähständ ighet 
och lagts under s1arsko11troll då ett auktori
tiirt styre infördes efter e n kupp 19~4- Ändå 
,·ar kontraste rna ston1. Folken i de baltiska 
staterna be rcJ\·ades b:1de sin nationella sjiilv
stiindighet och ele n pri ,-a ta ägand eräLLen _ 
Fram till 1991 förbleY de därför sO\jet repu
bli ker d är kooperationen blt'v ett av m:rnga 
instrument i statens händer.3 1 

Kooperativ utveckling i Norden, 
Baltikum och Bulgarien 
T l'\orden ha1· de danska kooperati1·a sa111-
1n a11s lutni ngarna d e t;ings ta a norna. De 
första _jorclbrukssam manslutningarna g run
dades a1· fi lantroper p{t 18<1O-talet. Föreg,'ing
are ,·ar de kred itföre ningar som \';ixre fran1 
pä 180O-ta let m ed syftet att bygga e n bred 
jordhruksrörclse . \/ågra tio tal år St'narc 
b ildades de första an de lsm ejerierua, vil ka 
senare i !'ormen a, koope ratiYa fören ingar 
praktise r,tdc e konomisk demokra ti innan de 
breda folklägren bli, i L hekan ta 111ed politisk 
demokrati . Med folkliiigskolo rnas i11tåg på 
186O-ulet fick koop e rationen ve rklig sprid
n i ng. 1~ En lig t.Jon sson 111 .ll. (199.1) byggde 
dessa fra mg:rngar p:1 att elen da nska koope
rario 11en, med många olika t-yper m· a nslt1rna 
fören ingar, möjl iggjorde för bönder a ll 

hade bvgga ins tit11t ioner och 1in11a gynnsarn-
111;1 e konomiska förclela r_ :u Samma t)'p av 
su)i,an mot o rganisering och b ild11ing fa nns 
bland de es tniska bönderna ,·id sekelski ftt' t. 

Tabell 1 \'isar att la ntbrukskooperati1·a 
sa rn m,msl urn ingar - trots lega la hin de r -



existerade i Öste uropa och Baltikum re d a n 
före seke lski ftet och att d essa p å ett tid igt 
stadium leddes av b reda natione lla ceu tra l
organisationer.3 ' I Fin la nd, solll \'ar e n del a1 
T~arryss la11cl fra m till 19J 7, bildades Sii//slw
jNI Pellervo i1111an d e n koope ra ti1·a röre lse n 
hade 11{1u stör re geografisk spridning."··• I 
den m eningen \'ar o r ga nisatio nens upp
byggnad och s truktu r annorl1mcla i S1·e rige 
och framfö rallt Danmark cl~ir d en bl'ggcles 
unde rif'r,; n , l bårl.e Finland a11CI S\'erige, till 
skillnad frå n Da nmark. leddes ele n koope ra
ti\'a 11tbildn ingen a1· centra lorgan isa t.ione r. 
Det kan d ock i 1·issa fall 1a ra s1·å rt att a1·g iira 
0 111 d e förs ta kooperatil'a sammanslutn in g
a rna \'ar bonde- elle1· konsumeutrörelser.'i.; J 
Sl'e r ige och framförallt Finland l'ar koopera
tio n e n urban och konsumentoricuterad in
lcdningsl'is medan dc11 agrara pr~igeln l'ar 
tycllig i Danlllark, Baltikum och B1dgarie n.:17 

I Danma rk. till skil lnad fr{m Estland och 
fra mförallt Bulgar ien, s tod elen ko op e rati1·a 
rö re lsen o cks,'i i princip fr i f'rän statliga in 
gripande n fram till 1930-talet då d e t i 
de flesta lä nder sked de sam manslagnin gar 
mellan olika n atio nella centralorganisatio
ner. Sällskapet Peller\'o som h a de en särsöll
niug i Fin lancl genomgick ist,illet deln ingar 
1916 oc lt 1.919. Den senare delningen l'ar ett 
resultat al' d e s1e n skspråkiga m edlemmar
nas beslut art lä mna säl lskapet på grunda\' 
sp råkpolitiken, medan elen förra bouna cle i 
sociala spänninga r o ch o likh eter i sn 1en på 
kooperation i a lln1'.inh e t och kons11rne11L

kooperatio11 i synne rhet.''" 
Då den kooperativa organis<1Lione111·isacle 

sig passande rör framförall t mjölkproducen-
1e r kan ~tren 19'.28 och 19'.-l!':i indike ra hur d e 
koopera ti1·a mejerierna m öt te depressionen. 
Om uppgifter för antalet separa ta skum-

Tabe ll 1. Lanthrukskoopcrntiv utveckling i Norden , Ba ltikum och Bulgarie n 
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.:,~tationer runnits ti llg~ingliga skulle 
·.1 li d bli\·i c än tyd ligare då dessa n:rkar ha 

~ - ,peciell t betvdclsefulla i Lex. Li tauen, 
..:rund a\· sämre , -~ignät och mindre for
.:d utbyggnad a,· rnt"jerier under 1920-

-·. ' Det är också möjligt a tt dessa mindre 
~'~~ningar bättre kunde stå emot d t>p res
~ens rationaliseringar än de större expau
.mcle kooperativa mejerierna. 

Bulgarien blir dock etr särf'all i iimJ'örel
tJ\·a n på grund a,· a tt mjö lkprnduktiun 
m,-cke t mindre betydclseh1ll än i d e 

.r,1 länderna. T illgången på jordbruks
,-;_ pe r capita va r betydligt lägre och 
:n~sbetingelse rna gynnad e t.ex. dru\'o r, 
·,. tobak, rosenoUa och primörer. Ar1 et 
: de t o LLomauska imperiet fördröjde ock

" ,operatio nens expansion ~il-en om del' 
i,r den au tonoma periode n, ( 1878- 1908) 
..- :iähst~incligheten, gjordes många fram
.:. L·11der 1900-talcts fö rsta decenn ier och 

.:n f'ö rallt u1Hler 1920-tal ets inledande å r 

..-, elen bulgariska kooperativa rörelsen -
1de r Starnboliiskis ledn in g (1920-2:\) - en 
de starkas te i Eu ropa, i princip en inte-

- ,rMI de l m· sraten . 111 Kreditföreningarnas 
-rksa111he t , ·a r bred och inne fattade bl.,t. 
.rndel med konsurntionsrnror och rnark

.. 1dsföriug. Dessutom fa nns e tt 11ära sam-
-bete me llan enskilda samrnansl utningar i 
rcl brnket och td ceu t ral fören ingar: .Jnrrl-
1k1koo/1era/i71ofrirbu11dl'I och Knojil'mlivajo1d-
1/iv/Ja11/m1. 11 Di:: 11 sena re St\Tdes dock bara 

_..-his al' mecllcrnmarna. Stalen hade ett 
:1 \c\' tg~iende infl\'ta ncle ö,·er SL)Telsens sarn
.ms~iuning och unde r depressionen ä,·en 
er bankens \·erksam he t.4

~ Se11 utifrån gr ;i-
r-11 a\· sta lsinte rve ntion skulle cLirfor elen 
,m i ska Ian rhru kskoope ratio nen kunna 
:.1ce ras mellan den danska och den lrnlg<1-
,ka. 

~antbrukskooperationens 
m·eckhng i Estland från 1860 

_ en estniska kooperationens expansio 11 \·ar 
rbu11cle n med dcr nation ella up1waknan

_-l ,om inleddes på sent 18?50-ta l och som 

spreds bland bönder. arrendatorer och jord
lösa. En a\· de Cr~imsta föreffädarna for natio
nal ism o ch ko operation \'a r Carl Robe n 

.Jakobsson som på 1880-tale L lade fram en 
plan för inre nsifierad n~jö lkprociuktion och 
bildandt'r a\· kooperaLiva salllrnanslutning
ar. u De nna ut\·eckli ng gynnades ocksft av de 
re lati,prisforänd ringar sorn uppstod ti ll 
följd av en fö rändrad rnarkn adss ir11aLio11 och 
den ökaclejorclawuri ngen f'rån de baltt:yska 
godsen . 11 _\ b r jä rmägsförbi nclelscr på 1 870-
talc r förband Bal tikum llled de stora ryska 
urbana områdena runt St. Pclersl rnrg för
stärk tes också in citamente n för mj ölkpro
d11kt io n och liwljursuppfödn ing på bekost
nad ,w tidigare salugrödor som excrnpeh is 
spa1111rn!tl och lin. i\llt>sl frarng{ingsrik i det 
tsarryska riket ,·ar dock h11 1tbrnkskoopera tio-
11en i d et expansirn Sibirien där cleu tran
sibi riska j~irm·ägen blev e n mowr för om
råde t efter 1890 . ➔ -, 

I Baltikum , ar de marknaclsorientcrade 
Stolypinreformerna 1906-1 1 bclvclelsefu\la 
för de n koope ra ti\·a rörelsens expansio n . 
\Ilen det kr~iwles \iSsa eflergifter till tsarrnak
ren . som r.ex. au rvskan a m·ändcs som un
de1Yisningsspråk.-"' Kooperationen var också 
beroende a\ u tb\'te l med Fi nland . Ku ltmcl
la ko nrakler me llan exempelvis sång- och 
1 i t tcra1 u rföre n i ngar hade stiirkt bi lde n a,· 
sam hö righ e t m el lan de båd a folken , äH·11 
om rnssif'ie ri ngspol i tike n p å sent 1890-ta l 
gjorde del SYårare ,t tt JöUa upp dessa pJ en 
högre nationell ni\';t. Bönderna kunde dock 
lä ttare bibchii lla siua kontakte r genom han
del oc it utbi ldning ochjordbruks i11sti tu tct i 
Van a-Kuuste i Estland blev 19 1:\ den första 
hiigre agra ra u tbild ningsansra lteu i Ryss
land. Dessförinnan hade k11nskaper om j o rd
bruket förm edlats \i ,1 estn iska ell e r finska 
g1 11ndskolor. vilke t 1111clerlättades a, likhet
f"rna rnellan spräken och odli11gsbetin gel
serna . i ; Äxcn danskarna ltadt' del i d enna 
ut\·ec kiing, lockade a,· elen sto ra ryska rnark
nade 11.·" f ö re re,·olutione n 1917 , ·ar dans
karnas insa tser bet\'Clclsef'ulla for många a\· 
de n ·ska jo1·d brn kels negligerade om råden 
som L.es. dränering, jordförbäLtri ng och 
rådgi\·ning. 1'.

1 



Frmnväxten av lwopPmti,m rentral
mgrmisalioner 
Ett: stort steg fo r de n estn iska lantbruks
koope rationen \",lr bildandet av mejeriför
bundet PK L~tnnir, 1911. Denna central
o rgauisation främjade exporten av mjölk
produkter till andra delar a\ Ryssland och 
ga1 stöd till \·idare satsningar. 1Vlccl tid e n b le\· 
PK Estonia e n organisation som tillhanda
höll d1clgiva1e, konsu lter och kontrol lanter 
till de kooperari\·a rnejcricrna och dess med
lc11m1ar. ··" Fram till 19 1 0 utbildade de srn{1 
koope ra tiva föreningarna sjäh·a sin pe rso
nal, me n unde r å re n före fr igörelsen bygg
des det upp ell nät1erk för o lika typer a\· 
11tbildningar och informa tion via en in
formell inf"orrnatiousbyrå, kallad /Jiirn, som 
bl.a. gav ut en kooperati\· tidskrift. 1919 ble\· 
BC1ro regist rerad som UJ /,, det estniska ko
o perativa förbunde t, för a u samordna o lika 
kooperativa \·erksarnheter och främja utbild
n ing. ··1 Vid m inen på 19:\0-talct Ilade för
bundet 1 189 kooperati\'a företag som mecl
le rnmar . .-,~ 

De t es tniska kooperativa paniltandelsför
bundet LIK (Eesli Tarvitajaleiihis11s/t K11sl!iilii
sus) b ilclacles 1917 som en cen tralorganisa
tion för b:1cle konsumen t- och prod11centlör
t>n ingar_:,:, Fdm rid till anna n agerade också 

FFA.·:., lum11dlw11/or I To/li11n. ( ( '1 Koo/Nm/Ö/"fll, 

I 931. 111 2J 

ETT'- som mellanhand i exporten av span n
mål. potatis och li n och 1928 blev man ti ll
san1ni.ms med s1·enska KF deEigare i S!ock
ho/111 Sujmfosfa! Fab1ilts AR." Goda relationer 
med bade elen estniska sta te n och olika loka
la föreninga r \'a r ocks:1 till gagn för nära 
baucl till exempelvis elen nationella hypo
teksban ken Filwlaenu Pank och Folkbanken. 
f es I i Ro /ma /HIII k ,-,., 

Fram till 1929 \ äxte både a n talet koopera
rin1 me jerier och mccllcrnskåren i Estland. 
Detta medförde en ökning b:ide m· j orcl
brnksproduktionen och exporten, , ·ilken ti ll 
stor del handhades av PK Estonia l'ars politi,
ka inflytande visades a,· dess rep resentanter 
som e rn·ete t lörs\·arade jordbrukets i 11Lres
sen i oli ka nationalekonomiska spörsmål. ··· 
D e kooperat il'a 111.bildningsambitioncrna. 
d et statliga komrollsystemet och dess stöd 
för finans iering av n ya föråcl li ngsanEigg
ningar ,·ar dock al'gi"lramlc for atl bönderna 
skulle kunna o rganise ra sig ytterligare. Den 
liöga im·esteringsnh"c°rn under senare delen 
a\' HJ:!0-ralct pressade em ellenicl ma rg ina
le rna. På sikt kom sta tens inflytande Ö\ er de t 
koopera tiYa föräcllingslecle t clårfiir a tt öka 
d :'.\ det i \·a1je kredit~irend e framlades kra\ 
orn halitetsförb;iuringa r och ökn ing a\' pro
duktionen. P{1 sikt lvckacles dock det estniska 
smöret att vin na p riser på i1Jternationella 
ulsl;il!ningar, vilket ur marknadsforingssYn
p u nkt var avgörande för exportJramg;111g
ar11a .:>i 

FJwnoniisk fxJ/itik orh lwojJtraliv 
11/verl<ling under 1920-talet 
Som e tr. resu ltat a\· första \,irldskriget och de 
fruktlösa försöken att r~idda den ryskbyggda 
indu,uiu ,ar cle statsf1nansiella problemen 
omfattande i de rn !igen ~jähs täncliga bal Li . -
ka staLerna. Jnrclrefo rmen 1·a r kostsam och 
1·iktigr rcalkapiral hade först.örts unde r be
frielsekri get. I Estland reducerades antale t 
kooperati\·a mejerie r rrån l '.Fi rill 60 mellan 
191 --i och 1918. men redan i börja n av 1920-
1ale1 \·ar de Jlesra mejerier i drift igen.-'" Till
bakagången 1·,ll" dock kraftigare i Le ttland 
både för industrier och for mejerier. Skogen 
b!eY dock i båd a fallen t>n resms som till stör-
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- -,el! 2. Kooperativ u tveckling i Estland I 900- 24 
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~1(i 
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108 

141 

576 
8() 
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.-kn behö lls i statens ~igo för au bidra till 
-:1pp byggnaclen .·,,, 

.., ,m rnhe ll 2 l'isar \·a r det cu a\'sev~ird till
- i kooperat.i\· verksamhet unde r de första 

· ,tåndighets:1ren, ~i\'e n om polit.ikeu in
__ _ ings\·is \ar inriktad på inclusu·ie ll :1ter

··:1 rn ing och jordbrukspolitiken lriimsl 
le> jorclreformcn. De n gängse s;·11e11 

.. cl balltyskar och rn~lng;1 ut.ländska be
. 1.1rc \'ar dock a Lt.jordbn1ksprodukrionen 

'le rn insb. b etydl igt om jorclreformen 
_ ,<>rn fördes eftersom <l\'Saknaclen av an

--ade maskiner for småskaliga farniljejorcl-
1!-. , ku lle påYe rka cffekti \·i teten negatin.''' 

en exportorien t.e ringen \'ar dock in led
-~~s\·is, p:1 grund ;w koope ratio nens för
.. .ra ti ll samordning, rc lat:i1 t oberoende a\ 
po rt. 

L ncler de forst.a sj;'i h·s täncl ighet.sårc1i 
.:.:p1es bristen på krediter och h'tn ti!J \'iss 

-: ,1\· en p rorektio nistisk politik.'" Me11 1nt'cl 
.:c ringsskifLe L i mars l 924 kom en föräncl
!. Det. konsen·ati\·a agrarpa rriet som del

_ Il i ett fl e rtal 1egeringar sedan 1921 -
.111 au f'ör elen skull föra någon småhruka1° 
, n terad po li t ik - ersattes a,· e n rn itten

.:n ing. Agrarpa rrie t.s \'äUare fa 11 ns fr:imst 

.:1cl de m er besuttna bö nde r som friköpr 
. 1 reda 11 före 1 !Jl 8 och l'il ka också \ 'aJi t 

1 , tiu1clare till_jordre fon11en 19 1 g _<;~ Ffte r 
. -l fi ckjordbrukspolitiken cl;'irför t)dl iga
: ,rm och böndernas inflytande \·äx t.e p:1 
tl t' rta l områden, som Lex. _jorclhruks

_, l-.i ni111porten som ans:1gs Yara för d in-rsi
.td och okon trollerad.'"' 

De triangulära relationerna 
under depressionen 
Den framgångsrika ekonomiska å te rupp
byggnaden genom export av fö räd lade _j orcl
bn1ksprod ukte r i Estla nd. cla11111a,-kis1,ri11gs

slrategin. utsattes fö r hårda prövninga r i 
s lu tet a\ 1920-talc t, in te bara på g ru nd a\· 
clt'press ioneu som var i a ntågande utan ock
så till följd a,· dål iga skördar i bitde EsLla nd 
och Le tLlancl. 1928 tvangs både den estniska 
och le ttiska regeringe n alt \ idta flera stöd
:1tgärcle r som t.ex. å te rbetaln ing av skatter 
och s~juta upp \ issa amo rte ringar. Dessutom 
ga\'s stöd till in köp <I\ u ts~ide och kraftfode r. 

Skördesbclorna J 928 \'ar dock in te en
banen fö ljda\· d åliga v~icle r förhållanclen. 
En I igL den sYe nske j o rd hrnksa uacl1cn i Riga, 
Waldcm a r Silhcrh jelm , had e Tyskland e tt 
\'i sst ans1·a r for prohlem cu genom au man 
tillhanclah åll i t b illigt., meu för de baltiska 
förh å llandena ofönpligt, lltsäde.'; ' De goda 
skörda rn a d e 11~istko111rnande [1re n ledde 
dess!ltom Lill fa lla nde \-ärldsmarknadspriser 
(se Ta be ll \\) . Jimför Yi 1932/ 33 rncd d n 
geuomsnittliga pris som beta lades i Tall in11 
192H/ 29 så ,·ar fa lle t näia 60 p roce nt.. ivle 11 
1ärkbmarknadspriserna f:ör cxc1npt>h-is smör, 
spannmål och brödsäd d r,tbbacles hårdare 
;'in insats\·aror som konstgödsel, p rot.ein lT 
och mask i ner, \ ilkc>1 reduccradt' köp kraften 
hos bönderna med i genomsnitt 3:'5 procenl. 
De n anagande köpkrafre n ti ll fö ljd m· mins
kade cxport int;ikter pherbtdc hela de n est
niska e konomin och rn:rnga bö nder t\·angs 
att säUa sina gå rdar_ ,;·, 
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Fn anna n förklari11g 1ill jordbrnkct. kri~ 
f' itcr 1928/ ~9 baseras p .'.1 a tt cl t' t ,·arit för liiu 
att lå na till 1Jd1~·ggna tio n , in köp m· krea tur 
ocl1 jorclförbiiurin g n11de r d e ~tr som ffm:
g ick cle pn:ssione n. Dess,1 lån band o lta bö n
d e rna till stö rre skulder iin ek kla rade m· och 
krediternas korta löptid [ö n ·:inadcs a\' a ll 

1928 och 1929 11pp,·isacle l\·å he lt o lika skör
cleutfa ll."1·· Den estniska regeringen tYa ngs 
d ä rför att acceptera aterbetalningar på 1(111 i 
form m spa11nm;t1 och begrä nsa krecliter för 
Lex. konstgödse l. Efter 1930 ga,·s Ian e ndasr 
om d e kunde motiH-ras m· 111otsYa rande ök
ning a,· intäkte r lr{rn n~j ö lk och slllör. Detta 
pan:rkaclc ä,·c 11 d e kredi ter so111 sta te n gen 
ETK for inkö p a,· k\·ii,·egöclsel111e d e l."7 

Tahell 3 , ·isar e u index Ö\'er elen estniska 
j orclb ruksprucluktioncn under kris:1ren. 
Krisstrateg in syftade till art b ibeh å ll a sa 
mycket som möjlig t a ,· e xponintiik terna 
gen o m all öka rnjiilkprodu ktion e n , cle11 
in hemska odlingen m· fod e r och expo 1wo h·
llle n. ,.l.n>11 o m den estn iska jo rdhrukspro
du k1ione n som helhet ö kacl t', int e m inst 
m iingclrn mjölk, så fö ll prise t per enlwt fram 
til l 19?.2/~\3.Jirnfö ni ID27och 19:n ö kacle 

de koo1wratirn mejerie rna sin im )igni ng 
111ed 60 proce nt. medan tota l 11uö lkprodu J...
tion (ikade med 30 procent efter d e t a u bön
d ernas ege n konsumtio n dragits ifrå n . Trot, 
elen relati,·a nedgången någr.i år eht>r krisen 
a terh iirn tad e allts,'\ de koopera1i1·a rnc:jerier-
11 ,1 sig sakta, Yilkc t till sto r d e l ka n fö rklara , 
ay p nli ti~ka bcsllll som excmpe l\'is ce111 ra
liscringe 11 av s111ö rcxporte n 1936. 

I Let tland ,·ar p robl e mbilde n likna ncle 
den esn1iska. T\'å a, ·j o rdbnibrnas o rgan isa· 
tion e r L\'angs instä lla sina betaln ingar o ch 
;i,-cn d et srora koopera tiYa företaget Ko11-
z 11111s, s0111 ,·ar c11 d e l ,-n- lan th rukskoope ratio
ne ns uä l\·erk, 1:1g nä ra konkurs. Från ,·en J... 
horiso nt bedömdes dock situa tio n e n vara 
me r sund i Litaut> n pa grund a\' en m indre 
forcerad kooperat i,· expansio u.';' 

\fägm till det a ukloritiim styret 
D~t d ep rcssio11en in trädde blev elen omedel
bara 11101 rca kt io11e n i E uropa karaktäriserad 
a, · p rote ktio nism. Detta Yisacle på hur sa r
ban e tt liter l,1nd som Estland ,·ar då det 
fa nns e 11 dire kt beroe nde ti l1 a ,·siiuni11gen 
på e tt fåtal cxpo rt111arknadcr, n r1go t som en 

Tabell 3. Index över estnisk j ordbruksprnduktion med avseend e pa kvanti te t, Yärde. pris samt total mjölkproduk
tio n o ch antal kor I 927 / 28-1 933/ 3-1 

.fmd/11·11l11/nvd11/:ti1111 ( 1927 /28-3·1/ ]5) .lljMl!/mu/11///io11 (r11lign1 1927-37/ 
(192,/ 28; /(//)/ (] 927; / (}//) 

/ J 21 ] ) ./ ) 5 I i'i ) 7! 8) 
.·lr J.:11a11till'I \ 'iin/r• l'ri3 Fil/ lwop,,,afii'(( 'li,111/ 111jii/Jr. 1--·,w/1. /otal . I 11/11/ kor 

uu,jnir'r /1md"htio11 111jij/l!/1rod.( St. I 

1927/'.!,~ 100 100 100 100 100 37 )()() 

1928 29 9.J 101 111 1 1:, )().j -Il 10-l 
192')/ :\0 LOO 101 10-l 12 \1 10-l -lti 105 
1930/ 3 1 112 87 78 ) .j.j l :! 1 ·H 108 
l l)'.l l / '.{'.2 10-1 (, 1 62 I.)~ 129 .j.j 111 
19'.\2 :13 ]()(i .; I 5 1 I.J l 12!) .J l 11 3 

l~H3/'.l I 110 G2 ,-,7 11:l 19 --·' 3'.\ 111 

193.J '.~5 w 53 12.J l '.21' 3(i 105 
19:F, / 31i (i() 1 :, I 1 :lO '.18 10-1 
193(; :17 70 1:17 I ~~ -J(J 10'.\ 

1937/ '.11' 71i 160 I .,., 
,),) .J I 

1'0 111 111 11 1-3 ba,era, pa pniock11j11li;juni. 1 kolu11rn ·I Jr indn, tör l'l:I.J _l:j-(\1 '.I , :11-, b,hc-ra1 pa b ·a nals11ppg-ifler. 
Kolu11111 .-,- 8 basera:-. p;°1 arliga d:11a I ~)27- ~~7. I ko\11m 11 tl iir ht,nckn1a.., cgt·n ko1p.,11mtion i11 r~i.kn,1d. 

K äl/11: /;;to11ia11 l iro11 omir ) i-11r-lJ00/; J'J'38. 19 :1\l. ,. 62: Ko11j111i/1/l( 1n l \1:l7 . . '\n 2, 12 ). ,. 7\1: 1\1:l\l :\o 51 /",2 (2/ :l), s. 
l !'i:l: 19391':o liO/ (i l ( 11 12). ,. GD. 
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-·nrjordbrnkst>xponör soru Danmark också 
:-fo r. U ncler de fö rs La kri s{iren försökte fl era 
.. m ska regeringar med kraft atL bibeh:dla t'n 
, L-r,·~irclerad krona, me n L,·angs niir Storbri-

:.m nie n övergm· guldmyntf'oten 1931 att fö l
'a !lled inom några {u . Den gängse europeis
ka bi lden präglades 3 \' protekLionism och 
c°lkad srats interYention .';,' Samma å r slog cle
pressioneu också till p:1 alh ar i Estland i och 
med det sLa rka beroendet a,· e n fuugerancle 
urrikeshandel samt de t fa ktum att ,aluta
rt'se n ·e1t till sLor del utgjordes a\' britt iska 
pund .70 

De fa lla nde ,·~irldsrnarknaclspriserna från 
; 9'.29 genererade både lägre inkormLer och 
, ,·,ira aYsätm i ngspn>ble m. D~i rför försiiktt' 
i t' flesta länder begränsa importen och 
:-rärnja exporten genom kval itetsförbäuring
_, r och exportprem ier. 1 :\lorden , ·arierade 
-trategierna, men ocks{i förutsättningarna 
• ·l r exportproduk tion. 71 Den esm i ska re
.:eringen ime n eneraclt' för att bibehålla 
-xporC\·olymen genom rationaliseringar, 
-.rn1ma11slagni ngar och genom att stänga ko-
•pe rati,-a meje rier och slakLeric r. Detla bars 
l.a . upp av impo rLsubsritution. exportpre

~1 ier och bilaLerala hancle lsanal. Imponsub
•:itutione n hade dock funnits med sedan mi t
·c- n a1· 1920-talet, mcu under depress ionen 
..._omplctterades elen med andra åt.gärder.72 

L"11der 1930-talct , ·ände den esu1iska_jord-

bruksexporten frå n den tyska marknaden 
till förmån för den brittiska. 1932 exponera
de PK Estonia 49,2 procelll till Tyskland och 
38,3 procent till Storbritannien. Tv:1 :ir sena
re Yar relationerna om,·ända: 34, I resp ekti
Ye 62,8 procent.7 1 Då Swrbritannien ö1·crgav 
gulclmynt[otcn 1931 t,·ingades Estland att 
följa m ed och d eprecie ra sin valuta 1933. 
Samtidigt förändrades hancle lsrelaLionerna 
med ·1~,skland som a11\'~inde Lullar m ot län
der in orn Sterlingzone n. ch ·s. d<:> som ö,·er
gcrr g uld1111·ntfoten och knu ti t sin , ·,duta ti ll 
pundet. 

Depressiou en förändrade ocks;'.\ df' in Ler
na maktrelationer som bvggts upp i Estland 

lTONI 
1 911 

.-\/lo 1'.\/Jortnode s111örr/rittlarfi-å11 f' K Estonia bor 
de/111 sigill. (Agrirnltuml Cmtml Assoriat/011 -Esto
nia. 'Jrtll/1111. 1935) 
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efLer f'rigörelsen. StaLen ville La mer kon troll 
Ö\'erjor<lbrnkspoli tiska frågor p:1 bekostnad 
"'' de t inflytande son, fnnni ts bland bönder. 
cle koope rati,·a sammanslutn ingarna och 
p ri\'a la före tag.'➔ ! juli 1930 beslutade parla
men te t a ll all import ;iv rag skulle handhas 
a,· stallig t lice nsierade o rganisationer \'il ka 
som motpre. ta tion a,·krävdes u ppköp a,· 
minst sam ma mängd inhe lllskt producerad 
bröcls~icl.':, Sent 193 1 imroduceracles cless-
11tom importregleringar f'ö r sockn, salL, 
spannmål, ha11 cle lsgi'>clsel och bränsle.'1; Are t 
d~irefte r fö ijde Estland också elen po l ka 
modellen 111 ecl a tt koncenLre ra handeln 
nwdjo rdbruks,aror Lill spec ifika organisa
tion e r. l\lcn i kontrast till de h öga polska 
tull arna som an\'ändcs om e xport t' n inte 
handhades a,· godkiinda exportsynd ikaL ,·,d
d e Es tl ,ll1d a lt ge licenser till e tt G't ta l organi
sationer so111 ,·isat sig kunna geno111föra ,·iss,t 
rationaliseringa r. I S)fle a rr effekti,·isera upp
köp b ildaclrs exempch·is e n ~iggcx portri'>r
e11ing och S111iirP.,·port CP11tra/P11" . De n senare 
hade S) f'if>r all ö ,·e r\',tb d e f'em h11,·uclsakligc1 
smi'>rexportiirernc1 l'i'> r au nä cnhetlig pris11t
, ·eckl ing- på dt->n briniska rnarknc1clen . Denna 
typ m· 1·,Hio 11 a lisering,1r skedd e reda n 11)3 1 
bland lläskexportiire rna .'" \ ' iclare statsin
gripanden un d er 193~ ,·c1r a\'sedda a tt giill ,1 
ti ll dc,;s att krislc' n b gt sig .' " 

l\ ln 1 a lla de tre baltisk,1 slaterna , akn;1cle 
po litisk s tabilite t. Ko11s ti111tiou e rna l'd in ti
digt ~0-tal , ·ar extremt cgc1 li1 ära och f'o lkom
röstningarna ,·ar 111,'\ nga och hetnlelsef'u ll c1. 
DessuLom saknade e n stark exckuti,·makl. 
.\!akten låg hos d e sp liu radc parlamente n 
best,'ic ndc m· 111:inga o lika poli tiska g rnpper
ingar \'ilkc t skapade m å nga och kon,·,uig-a 
reg<·r i11gsbildn ingar. Und e r period ('n 1920-
:14 fanns det i Estland inte mindre än sj11uo n 
s tycken regeringar. Den poli Liska bildt:>11 
hc1cle dock fi)riincl ra ts bet\'Clligt sedan 1920. 
Inte min.,l som e u resu lta t m· ele n t'konom is
ka och sociala ut,·ccklingt'n och in\'erkan 
f'rån elen ckono111iska \'~irlclskriscn. ·''' 

Den est n iska kooperat i\'a rörelsen son1 
under 1920-ta lct f'11nnil sin ro rm och ge11 01 11 
siu 111 1111eriir hli\'il inflytclse rik i b:1dt' politisk 
o ch ekonomisk llle n ing for,,·agacles under 
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1930-Lalet. På samm a s;itt som i ancl rn delar 
m· Europa skapade depressionen e n rnissLro 
mot ele n clcmokrnt i,ka st\Tformen till för
m ån fö r tron på en a uktoritä rt styre m e d 
statskontroll ÖH'r procl11ktion och handel. 
De n liberala demokratiska anda s0111 präglat 
d iskuss ione rna i del estn iska 1nrlamenLet 
sedan frigörelsen gic k d;irför uneler 1930-
Lalets första :11· i riktning mol e n klara re tu

delning mella n å ena sidan företriidare f'ör 
den fr ia m arknade n e lle r staLsin le n ·ention 
och regleringar å ele n andra." 

E ll a,·görancle steg i aukto ritä r r ikrni ng 
Logs i EsLla nd i maj 1933 cl,1 koal iri onsreger
i nge n ledda\' agrarpartis ten Konstantiu PäL, 
m·g-ick till fiiijcl m· all e tt m· rege ringsparti er
na , ·,tlcle att d r;, sig- ur samarbe tet. Dä ref'ter 
följde en lihcrc1l lll inoritet sregering un der 
ledning a,·.Jaan T<->n isson rnrs fö rsta besltn 
kom atl innebiira lllinskning a,· importskat
Lerna sarnl alt Estland lä111nad e g uldmynt
foten. På liingre sikt sku ll f' del senare besl u
tet. \'i lket i prakLiken innebar en cle,·ah·ering 
med n iis tan Ti p rocent, ha gagn a t urrike -
ha ndr ln genom clc, ·ah·eri11gsefTekten . .\'len 
p,i kon sikr ff>n 'ä rrades d et e konom iska läget 
,i, dt" l{1sL,1 handclsrcl.11io11<.-rna och elen pol i-
1 iska oron iikacle.'~ \ 'id sidan om hiig arbe ts
löshet och social oro hade depressio ne11 och 
de lll:11 1ga regeringssk if'lc11a le tt till tvära kast 
i den e kono111 iska politiken som ska pade 
g rog rund f'ör en anti parla me nt a risk och 
a nrim c1rx istisk l,ögerriirelse: \ 'eteran lö rbun
dct ( I 'r1/1sid). Duma g rupp kriivcle <.' Il ny ko n
Sli lltt io ,1 i ,·ilken cxekuti\'lllakte n s tä rktes 
m·se,,iin. ,·il kel ocksa goclk~indes i t'n fo lkom
rös t11ing 19 '.~'. t '' 

Den 11yc1 konstitut ion en s1 ipulcradc all 
sra tschef'e n ~kulle ,tc1 fri fran parlc1mentet 
oc h sj;ih- v:ilja s in rege ring . På s~i <iu in
skrä nktes parlamcnteb makt ti ll förmån for 
s tatschel'en som ga,·, langrgacncle befogen
hete r i att stil'ta dekre t och lagar i hände! ·e 
a,· "nörh-;indighe t ... ' , Efter ncderlagcL i l'olk
ornriistn ingc 11 a,·gi ck Tön issons r('gering i 
okLobn 19:t~ o ch t' n Ö\'t"rgångsregering 
led d m· l,. Piit, till,at te,. '·• l' nder 19~..J. sked
de ocks;\ \'is,a politi,ka för;incl r ingc1 r d å P;iLS, 
som in lt->dni1 H{' ' i' [.\'L'tt ,iu ,tiid till \ 'etera 11-

:tirbund e ts för: 
tu n nits bland c' 
1110m Agrarpart 
k m\'a le t u tlyst, 

t' l1 peri od a,· se 
Je t\ clligt läng re 
,n1kror itiirc1 sryr, 
,-uncle Pärs sk1 
pa rlc1rnc11let fö 
1ll ersätta elen 
"' >rporatiYistis~ 
El26 oc h i LcL 
, ta tskupper än 
m norluncla .' " 

P~its styre bl<. 
:1 ing. Smö rsub' 
_ ,1, · a ena sicl c1n 
all bönderna r 
·1cl igt beslu t rC: 
, r;imnrns ovani f 
•rn;a n isa tione 1 
,ch ce n rra.lise 
k mokratiska · 
,-nns litutio11 u 
,-.raft 19~8, ledc 
· ,'ircla förändri 
r,n i,·a rörelsen 

C.'e11tmlisPrini 
,a mm anslut r 
I ~13.i understii 
. • ui,·a röre lsen 
, ict son, \' ia kc 
irämja d ess i 11 I 

le cle tra 3 30( 
,l u tn ingarY" f 
likna nde s,·s te 
( :e ntra lfö rcn i 
imbi lclades o 

ministerie t. \' 
E,tland ku11cl, 
,,1 i n te l'\'e 11 e r, 

De n estnisl 
bildades ,·ia c 
kunde geno m 
,lila cxponm , 
p ri\'a ta mej e ri 
.t\' tota lL 3 14, 
export en o ch 



.uidra delar 
~ e n m isstro 
nen ti ll för
- , r,-rf' med 
:,ch handel. 
, 1m pr~iglat 
.irlamen tel 
;nder 1930-
: ',;:larare tu
:;räcbre för 
. ~e1·q0 nrion 

:.ir r iktnin g 
:tion,reger
_-ian tin Päts 
rngspart ier
c-~. D,'i re fter 
-ring uuder 
- __ ta beslut 

1mportska1-
- n1 ld rnynt-
0aare beslu
dernh ering 
rut 11tri kes
c-'. te n . Men 
::ii,ka liiget 
::i den poli-

- -ig a rbets-

--· rnc> n och 
::· t\ä r,1 kast 
rr: ,kapade 
·;..i.ri,k oc h 
·r:mförbun-
~ c-n n,· kon
~ , r,irktc-
rn t 1lk, 1> 

-.cracle .r 
M .• tmen ·c 

-..1 <m ir-
- r-n11an. 

19~ ,,_ -
_ar d.i På·, 

\-e,c:r:l:'.:-

:,-irbunde1.s förslag, tappade d et stöd som 
:u11 nits bland d e yngre och mer mod erata 
noin Agrarpartiet. fen1 ,·ecko r innan presi

rienC\·,tlet utlyste han undantagstillstånd för 
-n period a,· sex rn:111ader, , ilket dock ble,· 

•c' t:·clligt längre och som kom att inleda det 
_uktori tära styret."6 Genom au fördröja ,·ale t 
. u nde P~its skrida till ve1ket och utnvtDa 
-.arla men tet för s ina dekret ,·ilka syftade till 
.ll ersäua den folhalda församlingen med 
. , ,rporntivistisk representation :" I Lita uen 
: ~'.26 och i Lettlan d 1914 skedde liknande 
,t,ttskupper ,hen om bakgrunden var något 
rn nodunda.' " 

Päts styre blev upprinnelsen till en nyorcl
:1ing. Srnörsubventioner som infördes 1934 
_a,· a e na sidan ett garanterat producentpris 
·ill bönderna m e n å andra sidan kom sam
·icl igt beslut rör:1ncle proclnktionen arr lw
, tiimmas ovanifrån då de kooperativa expon
o rganisationer11a ersattes a,· stats111onopol 
o ch centralise ring."" De steg som togs mol 
demokratiska reformer från 1936, då e n ny 
konstitution u tarbetad es och som trädde i 
kra ft 1938, ledde inre heller till några n~imn
,·,-1rda förändringar beträffande den koope
r:u i,·a rörelsens frihet. 

Centmlisl-'ringrn av de lwoj1emliva 
sa mmansLutningarna 
1930 underställdes hel;i elen estn iska koope
rati1·a rörelsen ett organ inom finansrni11iste
rie t som via kontroll och samordning skulle 
-:·jn0a dess intressen. Tre ct r senare omfaua
:c: d etta '.l 3OO o lika kooperati,·a samman

• ,rn ingar."" I Lettland introcluceradcs ett 
,_nancle svstem redan J 934 d t1 d<:>n l<>rt iska 
c-n t ra lh"ire ningen upplöstes och ist~illet 
-i1bil clacles och lades in unclerjorclbruks
_rn isteriet. Via samma typ a,· dekreL som i 

:..-:land kunde elen lettiska regeringen ock
,_ 111te1Yenera i kooperativa göromål.9 1 

De n es tniska SlllÖrcxpo rtb)'rån Föiel!sfJOrl 
k!acles ,·i,1 ett d ekret den 7 april 19:Hi och 
,ncle genom sin monopolst:illning inordna 
:.1 exportmejerier under samma tak. De 
:,ata rnejeriern,1. \"ilka endast utgjorde 40 
to talt 314. hin · p å så sätt u tes t~ingda !"rån 

·,;porten och t,angs lit,1 t ill en liten d<>l a, 

elen inhemska marknaclsförsäljn ingen."2 

o ;irigenom fol_jde Estlaud dell lettiska ut
,·eckl inge n från några år tidigare d å ett lik
nande o rgan bi ldats, men som p å grund av 
att Leuland vidhöll guldmyntfoLen ti ll 19% 
iu te helt kontrollerade rnar knaclen.9'1 

Den estn iska regeringen motiverade ex
ponmonopolet med all det sk u lle främja 
b{1de halitets- och avsättningsförhå llande
na, något som man m enade att de hittills 
etablerade exportörerna in te h ade beaktat 
på de utl~inclska marknaderna p å grund a,· 
att fasta priser betalades ti ll mejerierna. Re
gni11gem uppfattning var att eftersom den 
tillhanclhöll rörligt kapital i form av 1:111 och 
prisgarantier så skulle elen också h a inflytan
de hur Voieksporst lcclniu g tillsalles. Eu 
annat sbil till exportmonopolet var dock 
ri,·al ire r. Der sades arr PK Esronias 187 an
slutna meje rier löd under inflytande från de 
jordbrukare som köpt sin jord före fr igöre l
sen medan den andra organisationen, Pii111a
!1islvste Liit (Kooperati, a mejeri förbunde t ), 
i huvudsak hade sina medlemmar b land re
fonnjordbrukarna. Denna r iYaliret hade trots 
den kooperati,·a samordningen unde r finans
ministerie t från 193,J fortsa tt och därfö r 
11pplöstes båda o rganisat ione rna och ersat
tes av Vöiekspon.''" Päts jordbruksprograrn 
syftade inledningsvis till att reducera jord
bnikets kostnader på olika områden genom 

an reglera produktion och handel. Diskus
sionen före 1936 hade därför ocks:1 rört 
andra alternati\" som pri,ata monopol e ller 

kartell bildningar. !vlen när srnörexpon
monopolcr skapades motiverad es det med 
statligt ri sktagande för kapi ta l- och kreclitgi,·
ning sam t skuldsanering _,,-, 

P{1 samma sätt som i Estland stod export
hali teten i cenu un1 i Lenland. Därför valde 
regeringen i det lä ngs ta alt exponera de 
bjsra smiirhaliLeerm1 och att gynn::i denna 
med exportpremiera,· liknande slag som i 
Estland.\"; De n ledande Litauiska exponorga
nisationen Pie11ocenlms (Koope rativa mejeri
förbunde t) förh leY dock me r sjäh stänclig ;in 

sina es tniska och leuiska mots,arigh e ter 
än:u om d en från 1935 fick monopol på 
s1uiirexport.'1' Beträffande rnejeriniirin gens 
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ekonomiska p rohl t'm så \·a1· dessa rni11clre i 
Li taue n. om än inte obeL)·dliga . . 'vlinimipr i
ser inf"iirdes i mitLen a\· 193O-talet och m e l
la n 1937 och J 939 erhöll de sknldtyngcla ko
operati\'a mejerierna högre p ris för s ill s111ö r 
ju de Ille r solida_!,, i\,]e n detta hade sin m ot

SYarigh eL i stora delar a\· E uropa . Statsin
bla nclning i kooperclti\' \'erksam h e t \·ia stöd 

e ller 1cgleri11gar byggd e dock i "'.\forden p~i 
parlame ntariskt sa m arbete rbrjordbruks
proclucenterna behöll err relatin stort i11-

flyta11clc iin:r n~iringens u t\ecklini(''' 
I Bulgarien fick kooperarionen ökad be

tyd else efter en statsk11pp l 93~ geno111 \·ilke n 

korporati\'a principer ble\' \-;igled a ncle . En
skilda bo ncle hush{dl tick cfarlör se krediter
na m inska till förman för de kooperat i\'a 
samman slut11i11garnas lwhcw . !\ len redan 
under de första {irc>n a\· d epressionen hade 

statskontrollen i Rulgaricn ökat. Spannmå ls
ha nclel n cl i rigerades exern p t>h-is från 1930 m· 
e n exportbyrii ka llad flm11uiznu.1~ \·ilken ge-

11 0 1n sina rep rest'ntantcr och kapi tal isering 
hade> nä ra lxrnd llled det kooperati\'a lxu1k

systen1et. "''' Det bulga riska auktoritä ra s,·ste
mers idPer byggde p,'t iclccr om rntionalise
ring och centra lise ring och rege ringen \·ille 

rne d sin pol it ik fonn:1 bö nderna att ÖYe rge 
h11sh:"tll ni ng~jo rdbruket ti ll förmå n för 111er 
u Lpriiglad penningekonomi. l\ifcn det rnärk
lig,1 med d e n b11lgariska kooperatio ne n \'a1· 

elen blandning <t\ å e na sida n frih e t och å 
and ra s ictrn au ktori tet som pr~iglaclc rörel
sen . Jo rclbruksbankcns monopol, Ö\crYak

ning o ch ko 11troll har p ,'l a uk tori t~ira drag 

medan d e f'r ist.ående ocl1 \i tala koopera ti\a 
b;-111kerna, cle lokala sammanslu tningarna 
och du iuoCficiclla nationel la kooperat i\'a 

förbundet utg jorde grupperingar som \'t'r
kack i m otsaLt r iktning . Koopera tionen som 
s:1da11 f"ii r f'og,1de d ock Ö\·c1 anse nl iga m e
clel .1 "1 

Maktrelationerna föränd ras 
Den estniska lantbrnkskooperati\,t röre lsens 
expansion och tillbakagå ng u nde r mellan

krigstiden m åste - i likhe t 111ecl lltYeckl ingt'n 
i de ;;i n dra bal tiska state rna - förstås u tifd11 

t'Ll fl e 1L.1l samman lä n ka cle processer. Först 
och fr~ims t det na tionella upp\·ak11andet 
omkring l 8öO och cle koopera ti\·a id eernas 
i11t{1g, \'ilket på sik t banade v~ig fö r sjähs t.än
dighetssträ\·an 19 18 . för de t andra, de n 
ra dikala _j ord reformen 1919- 26, som lad e 

g ru n d t" n f'ö r farni\jejordbrn ke n fö r \·ilket 
lanrhrukskooperationen t illh anda höll etl 
konkurrensmedel. för det tredje maste ~i,·en 

tidsfatktorn beaktas. De n rillraganck efterfrå

gan p i\ j orcl bruksprodukte r i VäsLeuropa ga\· 
de koope rati\'a fö räclli ngsind11s t:rie rn a möj
ligheter ,tlt exponera 1·ästerut när elen n·ska 

marknaden stängdes. D;inue d ga\· koope ra
tiollen legit imi tet till_jordref'orme ns genorn
lörancle ocl1 familjejordbrukens existcm 

innan staten El24 - e fter Ona missh·ckanden 
med att rekonstrue ra de stora n·sklwggda 
i11clustr ic> rn a - ga\· upp ind1 1srr iali st" rings

politike11 till förn1~lll for jo rdb rukskredite r
na. Det kooperatiYa nät\·e1ket som byggdes 

upp i Esr lancl blc \ därför under 192O-talet 
d e 111 .°tn ga srn:1 prod11ct'n te rnas J;ink till 
markn <1den ;i\'cn om depressio11en st;il lde 

kooperatio n t'ns relation til l sta ten infö r 
h;lrda prm·. 

P:1 sikt skulle det ha \'a ri t omöjligt för en 
esrnisk re gering e f'rt' r frigörelsen a t t n egli
ge ra det stora an takt Liclig ,1rc jordlösa, ar
re n datorer e ller småbönd e r som ge nom 

_jord reform en få tt sin mark. Legala och ko11-
sri tt 1rio n ella foriincl ringa r \ar d:inned a\·
gö ra n de . Ä\·e 11 om form e ll ~iga11cle r;in till 
jorckn ga\·s forsr 1923-26 s:1 pekade dt'n ko
o p e ra ti\'a lag·stiftningen strax e f'te r frigörel

sen i riktni n g mot ert srark t infl;'tancle för 
bn nclckarc n. De ua skulle ku 1111 a ses som eu 
11j rn1,111<lc mellan etc forlllclla och info nncl

la re str iktion e rna. i s\·nnerhet efter den nya 
krecl itpolitib-' n 192-4. Alte rnatiH' n \'a r s.a.s. 
uttiilllda orh bönde rnas sammanslutningar 
bit'\ i krafr a1· s in 1_1urncrjr iu O~te lserika a k
tö rn i eu fl e rta l fra gor. \'id sidan o m m eje
rier, slakterie r. åggfö rnwdl ingar, pota tis- och 

ton·löre ningar fick mask inringarna en \·ik tig 
hlllktio11 for m anga e n ski lda bönder som 
sak1rnde m ede l för rnask in i1w esreringar.10~ 

Dessa o lika sa111ma ml u t11i11ga r f'orrn acle hori
sonrell t sa m maubnkade grupper .mellan 
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,-.<1 b<'1cle rneclle111sk:m.:r och tillit 1ar ö1·er
o ,111 cle. 
K:inne tecknande för lanrhrukskoopera
.1en i J::.st.la11d 1·ar i likhet med de t finska 

,-m p le r att nationella cenrralorgauisa
'le r bildades p:1 ett tid ig t stad ium. De 
:u,ka och bulgariska organisatio11er11a 1·ar 
:.__, a t1·cl liga landsbvgdsrörelser med starkt 
·lig;t inflytande, ;i1·eu 0111 statens insvn och 
m roll 1ar speciell t uuu;irkande i R1dga
n under 1920-ta let:; försia fö·. För Östeuro-

• 1 a llm;inhet torde detta kunn;i förklaras 
ed a tt staten a1· tradi tion \'arit stark. De 
.• rnga instinnionclla hinder som fanns l'iir 

, ,operationen före första 1·ärldskrig<"t för
,. ,rn n elrer den natiouclla frigiirelsen och 
.en a llmänna röst.räuens inforande. State ns 
,Il blcl' dock - kanske av ren nöcllänclighet 

- m er n·dlig i de rn·a staterna. inte minst 
n der depressionen. Diirfor kan 1920-talct 

,.1m ke s<"s som f'tr. kon nwllanspel cl:t de 
,I kliga rö1clserrn1 i Öst forn1erade sig me

.. m staten 1·ar ti llfalligt s1ag. Men m orstc1nds
,• ,1 fte n mot auktoritära te ndenser i de tid i
_.,re n·skbaltiska prol'iuscrua e ll<-T delar a1 
xr o nomanska impe riet 1'ar dock knappast 
.it tre .'in i n ågot annat om råde . D e unga 
<'lllOkrat iska systc111c111·ar i11te 111og11a 110g 
·• kla ra depressionens e konomiska p :1frest-
111g;ar. D;irför skul le de auktorit;ira st1·ö111-

_,nga rnas 1·äxancle stiid k llnna ro lkas som 
_i iinskan o m en å tergå ng Lillen stark poli
, k 1erks1ällande o rdning, 1ilket också hade 

, :1 mots1·arighet i ett ilcnal 1•;istläncler. Den 
-el\ cle l,dulla skillnaden 1·ar dock att i v;ist 

be höl ls elen p oli Li sJ.::a representa tionen i 
"mga fall. Bondeförbumlcr i S1 erige kll11de 
-r,1·ara böndernas och kooperationens 
.tn:', sen och i Danmark fick elen s1,enska 

- ,ha ndclu si11 111ots1·arigliet redan 11 :1gra 
,,rnaeler d essförinnan. För cle baltiska sta

. ~ rna och Bulgarien, cI;ir kooperati011e11 och 
,ndeintressen,1 hell kringskars av den aL1k-
1i riira och korporati1·a cko11omiska politi

. "Il . bk1· bilden annorlu11d,1. D;ir kunde det 
rga niseracle sociala kapita let" inre stå 

·rnJl krispoli ti ken och den ;iuktoritära ord
-~inge n u11der clepressio11en. Därmed 1·ar 
.:l iren hr11 ren. 

Koopeml ionens.förändradP inf1JLancle 
under 111el/a11krigstidm 
Fram till regeri11gsskiftet i Estland 19:!4 hade 
bris ten pa kredite r utgjon ett a1·jordbrukets 
c<"ntral a problem. De t kooperatil'l o rganise
rack förädlin gs- och c>~portlcdets fram gång
ar \'a r därför al'görancle när regeringe11 
ö1·e rga1· a1e r11ppli1·gg11aclsförsöken a1' det 
n ska inclustria n ·e1 för att ist'.illet satsa p å elen 
agrc1ra sek to rns sm åskaliga industrialisering 
och exportorientering. Gynnsamma 1:111 och 
imesteringskrediter tillhandahölls frå n en 
n1·inr~irrad statlig fond Lill d e kooperatil'a 
föreningarna. Enskilda bönde r kunde e rhål
la stöd i !'orm a1· s11l1\'entioncrade i11satsl'arnr 

som prnteinfoclcr eller konsLgödsel, a llt i 
s1·fre att öka produkt.ione n a1· n'.jölk, kött och 
spannm,'tl. Un d e r 1920-talet 1~ixte antale t 
kooperaLi1·a mejnicr snabbt ochjorclbruks
n1in isre riet tog emot må11ga ansökningar 
riirande nyim'f'steringar. 1<1:, P{1 så s:irr byggdes 

en forn1 a1· 1·cnikal tillit upp mellan bönder, 
böuclernas o lika kooperatil'a sammanslut
ningar och staten. _Vlen d å Pärs auktoritära 
stnc infiirdes efter k11ppeu 19?,4 1·a r higet ett 
annat. Expansionen hade gjort kooperatio
nen mycket sådxw. De krympta exportrnark-
11adcr11a, lör;incl racle prisrelationer och cbr
ige nom fällande exponinL'.iktn stod i biin 
ko1 1 trast till de stora im·esteringar som g jorts 
11rirdn de lo l'ande utsiherna 192~-:n. Den 
1·ä xancle e u ropeiska protektio nisme n ga1· 
inte heller koopcra tione11 11ågot 1·,d. 

Lltirr{u1 de fö rsta kris:'tren ,·e rkar d e t dock 
rim ligt att anta at t - i l ikhet m ed d e fl esta 
andra länder - rnerpanen m· de estniska bön
dcn1a och deras sammanslurninga r drog nyt
ta a1· staLsingri pandena. De t fanns inga al te 1~ 
nat il' til l de bi laterala handelsal'talcn genom 
1ilkeu regeringarna tillhandahöll en stabili
serande funhion och så lå ngL fo rtle wle Lill
liten. Span nndtlsprod ucen terna gynnad es 
t.ex. c1,· sLatsstöcl 1·ilke t fick till föijd attspann
rn:dsar ealcu ökade från 189, l ha 19?,0, till 
'.22:j .-! ha I ~)?,7 .101 De n protektio nistiska poli
tiken och handelsana len fra m t.i ll 19?,?, / ?,4 
bist od också rader a1 skuldtyngda m e je rier, 
slakterier och a11dra kooperatil'a företag. I 
detta hade ocks:1 regleringspol itikeu en t\'d-
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lig del cl~ir t.ex. registrerin gen a\· meje rier 
rr:111 mitte n av l \)20-tale t innebar all k\ al i
tetsförbiittringar sau:es i centrum som medel 
för au förbäLLra elen bild som farllls av esrnis
ka rnror på uLländska marknader. Men de
pressionens indg visade också au koopera
tionens expansi\'a u Lveckling kanske inte 
hade \·arit he lt genomLänkt. Det saknades 
exempelvis s,unordning inom \issa led, något 
som skulle kunna ses som tecken på brister 
inom det "organiserade sociala kapita let". 

Fram till omkring 19~9 r1;1 värl dsmar k
nadsprise t: rör smör \ a r högt drog mållga 
mejerier p .'i sig omfattande skulde r genom 
expausiva illvesteringar. Detta \'ar en ligt 
Silferhjelm del\'is e tL resultat av en polit isk 
kamp mellan t,·å pol itiska grupperi nga r: 
bonde- och agrarpartiet, vilka bimpade om 
lan tbru karnas röster i de olika dis trikte n . 
Inte siillau drevs de - i sin ambition au l'inna 
röster - t il l art på lokal nid stödja etab le
ringen av nya koopera tiva mejerie r. På sikL 
ledde detta till att iive rkapacitet byggdes 
upp, vilket å ena sidan ga\ Qjämn in\·iigning 
av mj ölk och å andra sidan resulterade i 
överlappande upptagningsområclen.1t):, F.f
tersom bo ncle panieLs \äijare frä1mt fanns 
bland de reformbönder som fåll sin jord 
efter 1919 och agrarpaniets \·,'iljarc i första 
hanct utgjordes a\· dem som ~igt _jo rd före 
frigöre lsen lir det möjl igt att ti lliten inom 
nät\·erken, ch s. det "organiserade sociala 
kapitalet" kan ha varit o lika for de olika 
grupperna. De stridighete r SO llJ Silfrerhjelm 
hänvisade till mellan de td hurnrlsakliga 
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grupperna p:1verkacle all tså nye tableringar
na och det iir därför rimligt au anta att det 
torde h a fi1nnits o lika kopplingar till de 
m:111ga regeringskoalitioner som bildades 
11ncler 1920-talct, ch·s. före depressionen. 
:vlen det var också ett faktum a tt det teknis
ka m·srånde t ti Il de västeuropeiska konku r
ren t.länclerna bara kunde m inskas genom 
ökade im·esteringar. Br ist på sam ordning 
och t illr~ickligt effek ti\"L resursutnyttjande 
blev därför en hämsko . Tiden var dyrbar och 
många me je rie r h;:ide därför antagligen 
reda n före krisen pressat sina vinstmargi
naler i botten, vi lket g jorde det svårt att över
Je\·a nedgången . 1111

; 

Två tyd liga trender rörande de koopera
Liva mejeriernas utveckling l92 l-36visas i 
TabeU 4, dels ökningen av amalet mejerier 
frarn till 1929 och d els ökningen a\' i1wägcl 
mjö lk med 193 1 som toppår. Men medan de 
flesta siffror är på nedåtgående från bö1jan 
av 1930-talet s:1 \'is;:ir kolum n 5 och 6 att både 
storleken på det genomsnittliga kooperati\·a 
mejeriet liksom dess medlemskår ronsaue 
<1ll öka, ii\·e11 11nder ,issa d elar av krisen . 
.Äxen o m del saknas fullstjndigt_Fimforbara 
uppgifler för vissa å r sä visar kolumn 7 au 
den genomsn iul ige medlemmen hade Eirre 
kor 193 1 än under :1ren fram t ill 1927_l07 

Det La kan antagligen förklaras med au även 
0111 det under t>xpansionsfasen fanns tydliga 
incitament för att gå med i föreningar så 
skapade depressionen e tt iin tydligare tryck 
på de många sn1 {1 prodt1cent:erna i och m ed 
au staten stnde marknaden. En förklaring 

Svmslw jo1Y/bruhs111ashi11n 
- !1tir i//111·/mitr/1, 111td lrösl,·-
1,er/i m, Jabrilwlel 1\/u 111<11'1/s 
- fönolde,, g,' 110111 ETK och 
hor/I' gnrl .1/Hirl11i11g i l·.'.5//r111d 
1111dn 111e//1wlnig.1tide11. ( l 'r 
f.-.'ooj;rrotören. 1931, nr 2) 
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.i rför Labell 4 anger 179 mej e rie r för år 
_-; medan tabell 2 tid igare ,·isar J 4 1 är att 
. , e nare refererar till o ktober 192,1 och 

--:-:w d data som är insamlade ,,id halvårs
:-c- t. En annan förklaring- \'ilken dock ter 

_ m in dre Lrol ig - ii r att sepa rata skum
: •·m1tioner ime ä r medriikllade e lle r au 

,_,_ röreningar ägd e mer ä n e tt m ejer i. SluL
-.c-n bli r dock att skillnade n bör rolkas som 
- kn ing a\' a n talet kooperatiYa m e je rier 
:c>r der se nare h alvå ret 1924, ,·ilket i så 
bekräflar d e p ositi\'a effekterna av den 

.1ncl rade kredi tpol i tiken. Aterh~imtning
- >m gjordes 1934-33 enligt ko lumn 4, S 

-· 11 ,isar h u r mejerie rna ökade mängden 
.:.z d mjölk. De tta var e n effe kt a, att cx
· p rem ie r för sm ö r in fö rdes 1933 men 

- _r ocks:'t vilka svårigh e te r som ,·ar före na
:rn:d a u slå vid sidan om det kooperaci,·a 

·, t.Tke t, inte minst fö r min dre proclucen
_-\ malet koopera tiva meje rie r i Estland 

n,kade från n 1 till 259 mellan 1935 och 
',ri m edan det i !\'orden var annorlunda . 

I Finland , ·ar ö kningen av a ntalet m ejeri
er geografiskt betingad p å g rund a,· stora 
,1,·ståncl. men ocksa kopplad till bi ldandet aY 
nyajorclbruk ,ia torparfrigörelsen och elen 
steg, isa jordrefon nen l.ex KaLlio. 1929 , ·a r 
omkri ng 80 procent m de fi nska meje rierna 
koope rati,·a . 11

" De mindre fi nska mejerierna 
klarade sig också bäure än de estniska . t lJ<l I 
S,·e rige Y~ix te a n tale t fram Lill 19'.)4 och i lik
het med Finl;.rnd skedde de tta på bekostnad 
aY sm:1 pri,·,Ha mej erier.110 De lettiska mejeri
ern as a n tal minskade på sam ma s~itt som i 
Estlancl .11 1 D anmark ,·a r i d e tta fa ll annor-
1 unda d å me jeriern a i a llmä n h et ,·a r stö rre 
och i m otsa ts till i Sverige, Finland och Bal
tikum , ökade både de koop e rativa och de 
pri\'ata mejerierna mellan 1925 och 1935.11

" 

De nya relationerna fHt 1930-talel 
Depressio ne n kom att for~indra den estn iska 
ekonomin sorn helhet, inte minst i fråga om 
re latio n e n j o rdb ruks- och industriproduk
tion (se Labe.11 5) . Industriprod ukt io nens 

-~u -I. Kooperativa mejerier, medlemmar och mjiilkprocluktion i Estland 1921-35 (antal och invägning) 

2 ) 3 ) ./ ) 5) 6 ) 7 I 
-.r Antal ,111/fll ,\ Ijölk , \nfr,/ (;,,no111snittlig Anta/ l:or 

lioo/Jr'm/iuu mnllnumar iwuiiguing medfrnunar i mjölh111ä11gd i gn/fnlf.,11ill 

lllf'.Jt'ri- lolflil ( i /ull ) '" ,f!nwmsuifl /Nr .fiån wnj,, medlem /H1r mnl/nn i 
j(Jnniugar mP_jn~p;,-,,ning (i 1011 ) och /HT mr)n~fiirn1 i11g1~,, 

nu:jnij(irtn i ng 

1921 (i2 :, +2 1 3~) +.~-I 
19 22 
1923 130 7 583 -16 300 GO ,,,93/ '.Vi6 
192.J 170 I~ \>O(i 71i I 00 G8 (i.2'.l / Ir, 4. 12 
1925 271 20 °,79 1,-, I ,-,oo 7S 7.:1ö;c, .-,0 

1926 :'l'.2 1 \>G 308 209 700 81 7.\)7/ 6-1 7 
1927 331 26 71 (i 2 '.HOOO 81 8 .Ti/ 711h '.i.0-1 

1928 Tll 29 OliO \>1>7 '.\00 RR \).20/ 8118 
1929 ,l:11 3 1 7':'Ji.J. '.iOI 700 (16 9 .0,0/ <l I I 

1930 '.l.'l() \>8 077 '.1-1'.!:iOO N,-, I l .':>.V 1037 
!93 1 '.l 12 '.i I 739 '.l~,7 7110 10'.! Il ,\>7 / I J-16 2,:t) 

1932 ~q8 30 ., l<l :i2(11)()1) 102 10 .78/ 110-1 
1933 '.!l) I 28 92°, 26:'i 000 \lD \), I 6/ 910 
1934 27~) 30 133 280 000 81 959/ l (J'°\li 
1935 \>74 'lO oo::; ::;07 100 I JU 10.\> '.l/ 11 \>l 

· l'•'" koopcr;_tti,·a meje rie r köpte ä,·cn m_jölk. rr,11 1 icke-111c:dlc11 1111 ;1r. ,·ilkc·t ih l,111d 11 1gjordc s,i rn yc kc t \om 2r) pro
.t .n· al l in,-~igd mjölk. 

,,: l,öll l ~ll)..J, , . h8. 80- 81. 98. 
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Tabell 5. Industri och jordbrnksproduktioncns värde 1928 29-1937 / 38 (i löpande priser, miljoner Est. kr) 

!929 /9]() /9]/ / 9 ,2 !')] ] /')]-/ I 935 I 9](i / 937 19]8 

Industri [)2,02 .12.()7 Jll_(l(I -!'.! . 7 I 11} .. -J ~ .-,-!.6-l (i0.8(i W .'./li B-+,24 

I Y28/29 1929/ 30 /'} ]()/ ]! / 931/ '2 / l/32 ]] I YJJ/ 3-1 / 93-1/ 35 /935/ 36 /936/ 31 !Yn/ 38 

Jordbruk 2~0.8 ~2~.K 19 1.11 I :10 .. 1 I 1.·,.s 1 :1.-,.8 l '1-L'.l 14--1.ll l(i7,G 194,G 

Jordbruk -1.'.!-l -1.'.ll :l.% :'l.'.17 '.Z.-!8 '.Z .-!9 '.! .'.!I 2. 10 I .D!l 

i relation 
till industri 

f,: ii/111: f sfo11 i r111 /.:,'rrnwmir }i,rn Booh I 93 7. I ~)38. s . 7~l: I 938. I ~1~~>9. ~- 0~. ~1~1. 

re latiYa Yärcle ökade' rr:u1 1930 ä Ye n om ör
det m·_jorclbruksprocl11k( ione n ökade efter 
193:\/ 34 på g ruml m· poli tiska prioritering
ar. Till e 11 början m ccffiirdc d e pressionen 
och iin:rskottsproclt tktione u en förändring 
i rt>l a1.i,-priscr nwllan jordbruks- och inclu
s tri,·a ror. Detta utmy·nnade i e n prissax där 
inclustri\'antpriserna ått> rh;irntade sig s11ab
hare ;in påjordbrttkets 01uråd e . D ess111om 
ga, regeri11gc11 prioritt>t till industriproduk
tion i sd"tt' att e rs!itta tidigare importerade 
,·aror som I.ex . h r:in ,lc , , ·ilkct gay p riori te t 

till ökad o ljeskifferbrytning.11
' 

Altjordbrukarnas köpkrafL föll a,·se,·:irt 
unde r och efter kris:1re n ka 11 ses om ,·ij:i lll 
for inde x iin:r industri- ochjorclhruksp r isn. 
Olll genomsniusprisermt lö1· perio d1·n I \)27-
q J sätts till lika nwcl 100 , sä ,·arjordbruks
priserna 81 ,() respckti,e 82. I 19~7 och 1938. 
Samm a å r , ·ar i11dustripriserna 8:"',,!i och 
qfi,1. 111 Anclå 111gjordc jordbruket fortfaran
d(· de11 liun1clsakliga exportnäri n gen. :Vlt'n 

krise11 beh·stc e n rad s, ·agheter i den estnis
ka e konomin som t.ex . o tillr:-ickl ig d i,ersi
fiering och in e fFe kri\T ttlm tua ncle a,· , ·issa 
narttnillg:u1ga r, \'ilke t gjorde d e n såi barft">r 
s,·,in g ninga r p:1 ,·ärlclsma rknadcn. Ind ustri
p o li t iken syftad e d:irför till att mi nska i111-
portbe hm·et så\'äl som effekti \'ist' ra 11tnyn 

_j a11det aY de be fintliga nacurn.:surst>rna.11
' 

Fig 11r I ,·isar p :1 det sp ec ifika förltållancle 
som byggdes ttpp m e llaH bönd e rna. koope
rati0He11 oc h staten erter l 924. De p ilar som 
g:ir i h:icfa riktuingarna m e lla n bo xarna a, 
ser a tt illustre ra statens ol ika s riidlönncr. 
d en ti .llit som byggdes sann inflyLancle L, ek. 
t>n form ,I\' ömsesidighet m e lbn de tre läg
re11. Regeringens in,·esre ri ngsstöcl ga,· inc ita
ment ti ll enskilda bönde r a tt gi\ llled i c llt' r 
bilda koopera riYa sammanslutningar genom 
Yilka ek fi c k ti llgång till ritclg i\'n ing o ch llt

bilduing. Kooperar ioncu Yar dessut o m etr 
nwdel för biiudern a att 11{1 ,·ad som betec k
nades som ett rätt,·ist pris ff1 r sin a produkter 

Figur 1. Maktrelationerna: s lalen. kooperationen oc:h bönderna i Estland 1924-33 
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_ nom att kontrollera h[ide fö rädlings- och 
- pköpsledet. Till sist utgjorde bönde rna 

;,_ ,{ten sto r del <I\' väUarkåren . 
Den e konomiska politik som 1ttmy11uade 
L id statsinte rYe ntion , centralisering a1· 

_ncleln oclt irnportsubsriunion möjl iggjo r-
tö r Estland att :hena e n sror dela\· de n 

·Jo rt som fö rlorades under krisåren. Men 
· ,kedde på bekostnad a\· det tidigare in
·,rncle som lautbrukskooperario11eu hade 

..:t och den tillir solll funnits mellan de olika 
.. ,-> re rna. Staten \·;1r elen akriir som komrol-

.,de handeln l'ia monopolet och elen so!ll 
__ ,,·h is förii11d n 1de d e spelregler som r.'\ 11 

:,rn mitte n a\· 1920-ta lt' t. Än:11 o rn ele n 
.1i,k<1 staclsbdolk11iugen fi ck betala mer
. ren :\\'jorclbruksstöden undt> r krisen s:1 

t> xportintäk terna a\·giira11de för ele n 
io nelL-1 ekoHomiska å1e rhiin1tniuge n. 

·, fii r kunde _jordbruket so m sektor i ute 
:It'!' tilla tas falla för djupt. [\lien med elen 
·"kade rnll som jordbruket fick i relation 
m clustrin så p:1\'Crkacle elen a ukroritii ra 

rioclen det ''organise rade sociala kapitalet .. 
~atil"t c1:1 kooperationen förl o rade si11 e ko
miska a1nrn10111i och St\Tdes från O\"i\Jl . 

I elen korporati\'l organiserade ekonom in 
··er 193·1 blevjordhru ke t en sektor bland 
. mga andra och unde rordnades de statliga 
.il ,0111 satts upp. 1 11

' Boncle inflvtandet som 
iis\"a re l"örsYarats a\· o lika g rupper och re-

- ~,ingsbilclningar :1sidosattes till fön11[111 for 
politik som sades \'a ra inriktad pa ··det 

_ me1Jsau11na bästa" . Dock finns cif'I orsak 

au anta att de flesta bönder - ä\'e n om de 
inte ga\' sittsriicl till Päts aukrorit~ira r egim 
faktiskt in te ,·ar helt negativa till hans po litik. 
Det starkaste stödet for de auktori r~ira ten
cle nscrua i de baltiska staterm1 fa nns på 
landsbygden . ~in:11 om cle u a inre skall sam
manblandas rnecl stöd för regim e r av clc11 
typ som sam tidig t uppswd i d e t fascistiska 
lta lie n e ll f'r :\Ja7.itysklaml. J både Estland och 
Lettland var de antide mokratiska o rganisa
tio ne rna faktiskt oförmögna att i po li tiska 
\·al rn'i något bredare sriid p{t lanclsbygclen .117 

Vad Päts gjorde \ar att ha n i sitt program 
och i sin politiska gärning iställe r ge11orn
Cörde delar a\· \'Ml \'e te ranforbundet krän. 11

~ 

De n ekonomiska m1 tion,dis111 som hans sty
re införde sk111le fr(m e11 koope rativ ho risont 
ha kunnat ,·a ra gynnsamt med ta nke på de 
and ra och m er spli u rade politiska a lterna
ti\·en . \len i och med a u bönderna tappade 
sitt inf-lyra ndt' iivcr koopera tio ne n til l s ta ten 
och att de fria politiska ntleu u pphörde s,1 
kunde inte bönd e rna som väljargrupp på
verka rt>geringsbildningcu. Samtidigt fanns 
det i ng,t al te rnativ till d e n statsledda koope
rarioncn . ''vlarknac\cn styrdes a\· staten. 

I figur 2 \·isas hur de triangulära rela tio
nerna förändrades e fter sta tskuppen 19'.)4 . 
De pilar som g:1r i rikrni11g fr{ui staten till å 
ena sidan bönderna och [1 andra sidau koope
r;nionen uttryckt'r de n aukto rit/ira regimens 
st;'rning och kontro ll Ö\·er lantbrukskoope
rationeu och indirekt dess medlem 111,1r bön
de rna . \·ilka in te had e n:1got 111otsYarancle 

-=-_'Ur 2. Maktrelationerna: s tate n, kooperationen och bånderna i Es1Jaucl omkring 1935-36. 
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inflytaude eller makL au ulöva. Bönderna 
och lantbrukskooperalionen hade dock i 
någon mening kvar den ömsesidiga relatio
n e n i och med alt de \'ar beroe nde av 1·ar
anclra. Men styrningen a1· kooperatiouen 1·ar 
i stora delar f'örlorad . T ill skillnad f'rån de 
tidigare regeringsbilclningarna behövde inte 
Piits regering heller följa någon lagstift
n ingsprocess u tan sryrde via dekret. Det är 
dock l' iktigt au betona att koopera tionen 
gradvis - genom intervemionspolitiken -
hade förts in under statlig styrn ing sedan 
slutet m· 1920-talet. :vl~tnga av de beslut som 
togs a, Päts efter l 934 hade också d iskute
rats flera å r d essförinnan och koo peratio
nen 1·ar inte e nsam om att förl o ra inflytan
de. Det skulle kunna h;inlas att många av de 
koope rativa 1·erksam he tern;:i faktiskt stod på 
ran den till kon kurs nä r statsiugr ipande na 
med rationaliserin gar, sarnrnanslagningar 
och ned läggningar drevs igenom und er 
krisen och att det efter 1934 handlade om 
att reglera d e n fortsatta akti1·ire ten så a u 
rniinsrret inte upprepades. A <1n d ra sidan 
sattes koope rationen under e tt h årr trvck 
efter krise n . Importrestriktionerna gagnade 
inhemsk industri genom au strypa konkur
rensen och im porLsu bsti tu tionsstrategi n for
clcs vidare trots ,ut d epressione n hade vänt 
och handeln expande rade. 

\ilen kooperatio nen kunde aldrig frigö ra 
sig från de n korporativistiska politiken . Ri,a
litet:en me lla n o li ka centralorgan isationer 
som F.UL, PK Estonia och ETK ans{tgs 1not-
1 erka de syf"ten som regeringen Pfi ts hade 
och därför - på sanuna s~itt som producent
och konsumentintressena i n atioue11s intres
se - ans,°tgs \'a ra nöch-äncliga att föra in under 
samma tak.11!' >iär staten bildade smörexpon
monopolet l 916 \'ar a1sikten att vid makt h ,'\1-
la exporten , men inte nii<h~indigwis gynna 
srniirproducen te rna mer än an d ra. t--110 110-

polet hjälpte dock SL,t le n att hälla ril'a li te1en 
och konkurre nsen p{t a1's ti\nd genom all 
regler,1 antalet mejerier. Rationaliseringar. 
exportpre mie r, bilaterala ha nde lsa1·ral och 
im portsubstilulion ,·ar också nöd,·ändiga 
bestå ndsd elar i 1·,uje lands ekonomiska poli
lik under depressione n. \:le n Päts fortsatte 
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dri1·a d e nna pol itik även åren efter de t a u 
krisen passe rat. Mest tydligt \'ar detta under 
åren I 9:)6- 38 då statsmonopolet: in te bara 
1·ar ans1arig t för exportärende na utan ä1·ei1 
prissättn ing på de fl esta inhemskt produce
raclc varorna, a ll t i syfte att tillförsäkra statlig 
komroll och effektivare handel inom de oli
ka sekto rerna. Därmed var de områden som 
bönder och koop e ration tidigare styrt helt 
unde rordnade de korpora li\'a principerna. 
Vad som fan ns har för bönderna \'ar en val
möjlighet: all leverera rnjölk eller ej ! i,w Det
ta fonnclla steg berÖl'ade de kooperati\'a 
o rganisatione rna dess mest grundläggande 
beståndsdel , m ccl lemsinflytandet. Staten fort
satte dessutom med a rt s tyra n ytljanclet a1· 
jorden, ,·ad som skulle odlas och ersättas a,· 
inh em skt odlade foderrrnedcl. 

Under hela 1930-talct ökade nyodlingen 
i Esrland och arealen under träda minskades 
till fönn:m for in tensi,,are odling. Skördarna 
1·äxte och så äl'en a11ta le t krear11r. 1938 le, e
rcrad e nästan hiil fte n a1· mjö lkproduceuter
na till kooperativa m ejerier. Men 1issajord
bruksspecialis ter och poli tiker liksom P ärs 
liiinlack alt clet småskaliga j ordbruket ,·ar pa 
väg att ta ppa sin lönsamhe t. Det f'ram lad es 
idee r om au det kr~ivdes ?iO ha e ller m er för 
a tt effektilt nyttja de n maskinpark s0111 kr~i1·
d es. Än Eingre g ic k elen estniska a rmens 
Ö\'erbef'älhal'a re j. Laido11 er som 1939 fö re
slog minst 100 ha per jordbruksenhet. 1~1 

Lngefa1 ljugo år efter det att jord reform e n 
inle u s \'ar cirke ln därför slute11 . Dep rl:'ssio
nc11 och krise rna ledde til l förnyade diskus
sio ne r om elen optimala jorclbrnkstorleken 
liknande de m som föreg ickjordreformen 
19 l 9. H 11r nära strn·cli·i ftc11 det estn iska_jorcl
hrnket befann sig i realiteten eftl:' r bara tjugo 
:1r 1,tr det dock knappast 11ågo11 som k11ncle 
gissa. 

Epilog 
.\lä r So1j ctu11ionen 19-Hl a nne kterade d e 
baltiska staterna som e n direkt följd a1· det 
h elll liga t il lägget i \ fo lot01·-Ribbentrop
p,tkte n 1 \13() a, ·~lutacles definitivt sFil1·stän
d ighetsticlens e:-.:pcrimen t. Estla nd, Leuland 
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Li tauen blcY e n parLislaler med plan
:10min so m grund fram Lil l cler an re

~:1MbeLet inleddes i slute t aY 1980-LaleL. 
:,-irsLa krigsåren, m ed a\'brott för elen 

--..., ockupaLionen l 94 1-44, fö rdröj de dock 
:u llstä11dig smjelise r ing ä, ·en om åren 
:c-r t, sk1 sryre inte heller bidrog till några 
!.1 förb,'iu ringar. Vad Sovjetmakten upp-

. . 2;e11orn nationalisering och aclministra-
- rr,r;i ndringar 1940 bidrog snarare till 

,, ska krigsplaneringcn d{1 konsurnern
oe ra tionen räLL o mgående in lemmad es 
:1 a ll-un ionella fo rsörj11ingsorgan isaLio

.-\lla konsumentfört'ni ngar som sarn-
.. 1cks under den federala Mosh astyrda 

11orns bleY d~i r för under :u en 1941- 44 
::1cclel fö1· underhåll till den ryska ocku

n,rnakten . 1~~ 

:..:ter 19-J.4 togs stegel mol en h1llsrändig 
,..cmodelI via full naLional isering ar alla 
.Ha ti llgångar och proclu ktionsmedel, 

· - r,mdct a,· planekonom i, tYångskol lekti,·i-
'1\{ ,arn t deportationer 194 7-S I. J orcl

. k,koope ra t ionen Yar dock lät tare att 
-<'gra iin de priYatajorclbruken. Alla meje-

-:. ,lakterier och kreditfii reningar lades in 
·kr det all-uuiouclb pla11eko11orniskt för

- n ingssvsLemeL. Därme d bleY p ri ncipen 
.. m an en röst·' samt de ÖHiga dclania m· 

hda kgrttnd satse rna helt satt:a ur spel. 
· .. r, to cl gjorde mer än 140 000 bonclefam il-

, il kl ti I lsammans med kooperatirn fö re-
- lctre . instruktörer, konsulenter och tjiinste
:.!1 ,nart ble,· bekanta med de sm:jetiska 
,:d,ti,:jordbrn ken eller Si biricn . 
De t fanns e m clienicl etL spår av mellan-

~ .::>tidens oberoende som ,·erkar ha ö,·er
·: cle p ri,aLajorclloLLerna som de fl<"sLa 
lbruksa1 beta re h,1dc rät t att ,1rn·~inda. 

_ n na begränsade yta på omkring O,b ha 
m öjlighet for elen enskilde au beY<1ra et t 

-- : mana,· inllyta11de (ffer produktionell. 
len lantbrubk.oopcratiY<1 rörelsen som 

:1 l8b0-talet utgjort c11 integre rad del i 
-:1 nationella f'r igiirelsekampen och som 

r r fr igörelsen genomfört elt rejä lt upp
.:2;n,1dsarbetc fa n ns dock inget kvar. Me n 

-:rna ,·ar måh jnd a förlorad i stora delar 
Lrn unde r depressionen, innan de n s,·,tl-

Cc11/rosoyos rent rallaf!,'ff i 1\ loskvr1. Bilrfrn ii r från 
I 920-taf,,t od, byf!,gnodens Ju11ktio11 var a11tagligm 
rn a1111m1 undn Frnrtirlm . I-im 11atet /id dm)ih i//11.1/-
11'1'11 det gigr111tiska ··sovjetiska .. lwopemtiua pmjelitet. 
( { 'r Koo/1nr1/ij11,11 , 1928, nr 8) 

cles aY elen smjctisk.a adrninistrati\'a appara
ten. ;\liir 11u den koope rari\'a rörelsen skall 
å te ruppbyggas är det ta ,iktigt att kom ma 
ih;'\g och det iir därför kanske ocks:1 bättre 
att referera rill 1920-ralets kooperaril'a mo
de ll ä n 1930-talets hislösninga1. 

I de inledande inte n:j11e r som j ag g jorde 
199fi m ed estniska Ltntbrukarc som efter 
restitu tio11e11 antingen l1tcrrntt sin a faders 
gitrdar e ller annan mark framkom an d e 
giirna s:1g at t sanl\'erkansformer byggdes 
upp igen, men c1:1 med lan tbruk med unge
fär s,111111ia produ ktionsinriktning och/ e ller 
arealstorlek. De menade att de annars, ut-
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ifrån principe n om "en man en rös t", riske
racle air f·örlora en del a,· sin återvunna sj;ih·
bes1ä mlllanclerätt. Detta å terkom ocksa i 
synen på landsbygde ns f'ra lll licl , ,il keu i pri n
cip genomgående var negati,· till följd a,· au 
den osäkra lllarknadssituatione n . De m ed 
större arealer ans{tg att de borde prioriteras 
av sLaLen gentemot de llli ndre jordbrukarna 
ocl1 de mindre såg sig som specit>ll t <'i.s ido
satt:a.1~:• 

Med h~i11syn till 1·ad son1 ske r inom elen 
n11\·arancle skandinaviska fö reningsrörelsen 
eller kooperationen är det La knappast speci
ellt unikt. Trende n i Sverige och Da nmark 
visar au 1·i anlingen g{tr rnor e tt differentie
ral inflytande i terme r av rösLe1· per medlem 
uLifr{lll produktionsswrlek eller he ll e nke lt 
på clc tfakntm atLSLÖrre producente r lämnar 
koope rationen Li Il förmån for del privat~igda 
for~icllingsledel. Prolilcm er i dagens Estland 
är dock att ~i\"e n d e t pri,ata förädl ingsledet 
u11der en a ntal å r har mött en omfattande 
konkurrens fr{m utlandet p.g .a. frårn·aron av 
en utformadjordbrukspolitik, rr;invarn a1· 
tullar och därllled en aYse,~ird imporl a1· EU
lände rnas ö1 e1skottsproduktion, n{tgot som 
s tår i bj~irt kontrasL Lill mel la nkrigsLiclens 
prole ktionism. A andra komill er unidgning
e n ,11· EU i rnaj 2004 a tt ge nya förutsättning
ar för de producemer och fiir~idlingsföre tag 
som under a n passni ngsåre n lyckats bibe
hålla m arknadsandelar. Införande t a,· den 
e uropeiska unio ne ns gemensamma _j ord
brukspolitik: CAP, kan dän necl innebära eu 
tre ndbrou som å ter tar der t'srniska smöret 
och näsket in p{t e urope iska ruarknader, 
111e11 på helt nya 1·illkor. 

Noter 
13ono"· I 9GO. s . 12. 

R o chdah~gn 111d:--;.-1tscn1a ilr: clernnkrat isk ko11trol l , 

dYs . .. en m;111 e n röst ... fri,·illig-1 llll'cllc1nskc1p. konta1ll

l1a11d,·I, fixn;1 cl bpi1a lräma . fö rdl'lni 11g ' "- ÖH' rskott i 
rl' lat ion 1ill köp . politisk och religiös 1w111rali1ct s:illl t 

fr(i111_ja11clet a1· 111hildning. SC' u ·x .. Birc h a ll l'-J'cH, s. :-, -1 

ff. 

, \ C,,11t11rr o(Co-oj,tmlion . 19·1•1. lss11l'd in con11cc

ti o n with the 221111 l n1c n 1a1 io11 :.-il Co-operati,·e l)a~-. l ~1 

,luly. 1 \IH. s. 0 . 

l l O 

B,i,-, k K:,lultam,on I 988. s. 10- 1 I. 

! J11i'r11ationul N.e1..•if1.11 oJAgri1u//11ff l 9'.')~, s. 1.)8, 

Sc.Jörgensen 2000b. s. I.J:'i . 

. \n·ll I 1)'.Z-1-28 i mportna<il' Storbri t;11111ien 78. 1 

procent ,11" ,·,ii-ld,·lls sa mlade lläskex port. , i lkl'I öbde 

ti ll :Sl. '.l pmcc·111 192~J- 33 och til l 88 .1 p rnn ·,11. 193.J . 

Ft>r T~·:,;.kland ,·ar mn1sYar;111dc siffror under samma pt·
riodn 7.8 . .J . .J och .J .7 pm<'<'lll . Da d e t1·sb smö n ulla1 -

na öl..aclc 1111dc r ~)0-talc1. efter t"I I 1id aY ga nska / lm n 
i111port mella n d,· i,i,d:i bncl e rna . g ick mer ä11 -1 / :i :n 

a ll ,11, iircxpon till S 1o r b rit;tllllie 11. Se Bacon 8.: Sch loc

rnc- r 19.JO, s. I 'J I . 2'.22. 

D c-11a ;'-i r d e ls min a t·g1L 1 erfaren Il eter t:fter sam tal 

och in1cn:j 11er med 11;·blirn~1 ~ ;th·;'ig;-111dc bönder och 
ft.>retr~idarc f"i)r den .. n;·a'" koopt·ra1i,·a rörelse n S() lll 

\"C.'rkar i ,·iss n101,·i11d. I .iknandc tanh('g:u1g,1 r 11uryck, 
a, · l,iil l 199'.t s. I tili . 

D, ·11 koopt>ra1 i1·a rö ,rl.scm 1111-cckl ing i Bal1ik11 m 

kan Lex. ff,1j ;1~ i )()ar /Jooh of ,Agrirult11rrtl Co-o/Jt'ratiou. 
l'l:l'.Z- 1.'.J:"IH. och i 1-.-s1011io11 Eronomir )i•flrhook, 19,\7-

1 ~):{H. sam t i de s,·ensk;1 tidsk riherna J-:.oo/)('1Itfii1n1 och 
.)71() )(\/{ l~"x/)()f/. 
111 /J1Hthrulcs/,,oo/H'rfllir1 rlnbok I ~)~)8 . s. 7 . 

:'\ilsson 1091 . s. 9, I~. 

" G tll'si i ll 1,J~)O, s. 12- 1-1. 
13 På sa111111;1 s~itt ~0111 i Europa 11;1,dclc kooperationen 

i US. \ legal st;Hus f·ö re mänga andra fo nncr a,· organi

serad sa m\·e rkan . \\'ol'Stcs stud ie a\· de ral ifo r1 1iska 
n 1-;~i 1J odlan1a 186:)-l ~~-1:i b ..>nst;HlTtH an kooperat io

nen Iro I:-. o lika rörsök 1.ill regleringar under perioden 

- antinp;C'n ;-1\· 1n;-1 rkn ad e11 eller det kg;lla systemet -

förble\' ant i- I n 1s1 la~stif'tningen oll)rmi)gc:11 ;_1ll förl,i nd
ra en ,·cnikal i11t<'g r;1tion . Se \\'oes te 1998, s. 5 ff. 
' ' \\"ol's te l'J'lS. s. '.!:Vi IL 
,·, Sto lp,· 19'.10. s . l'.1- 1-I. 

w Pe1.1t-r~so11 I 09~t :--. l 7fi- l 77. I ~l8. 
" Pcuersson 199'1, s. I 79 . 
1

" Pc11 crs . ..;on 1!193. s. 188-189. 
1

' :,,Jortl, 19 111. s. '.I. 

:S:on h I 9\J I , s. '.-17. 
'

1 Hcr,11 ;11 1 Shu lze- Dcli,scl1 o cl, friccl ric h \\' ilh e lrn 

Raifft·isc11 \·11r l\·;·1 t , ·:-.k~t p iouj;'i rC'r som etablerade ko

o pcratil';i , par/ kre ditkasso r pa sc·nt I H-IO-tc1l. Shu lzc

Dcli?sch organ is<'r:idc frj1n :-- t kch:-.nr til l stöd för ha 11 t

\Trk:1 rc mecbn Raiffeissc n framförallt , ·ar i11rik1ad 

11101 hölldcrn as bchm· a, kr<'di1n. Sl' \\"a tki ns lil71 . s. 

2-1-27. 

" Se Ro 1h,1rill '.!11011. ; _ 1. 

' ' Rothstein 2000. , _ -18- -+9. refererar 1·iss<'rlig1·11 till 

dl' s1T 11ska korpora1i1·a nbrcn hcte rna nwn d<"I skulle 

ku1111a s,iga, att dc-1 är miijl ig t a11 här ink lttd<"ra koo pe 

rationen 1.:ftl'r::--0111 de-,.., principer 0 111 ()n1scsidighcl 
och .. en 1na11 ( 'Il ri)'.'.)t .. iir grundläg·g-and C' i , ·a1jt' dl·11 10 -

krc1tisk organi,a1 ion . 
" l.ittd 1-Llasc S1·e nchen 21100. s. -l '.Z- -13. 
! -, Rydf11 I 9~)X. ..;. Bli-)·., 7. 

' '' ,\Jontltly /Juli, lin nf- \g11ru/111m/ l:w11 u111in 1111(/ So,-iolo

g\' 19\\9:-1. >- 136- 1:~, . 

Köll 19\l I . ,. li\1- 711 : l,öll & \ 'algc- 1998, s. :Vi- 'l 7. 
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. ··cta11n1arkiseri11g·· ;.-1\'sc·s den c-Linska utn·ckli ng-s

"'n, 1ill:'.\n1pack., fran I 870-1al,·1 och frarnat basc
. ,p, 11·1 a,· förfallade jo1·dbn1ksprod t1k1<·r. ( :rnn

rk 11a Licks q~cntligcn efter 1830 da priserna pa 

1k, p ro d11ki.er ökade til l ff,ljd ' " . bcl,1lk11i11gsök-
1 inclustri:1\isering. rram rörall t i St.urbri1a1111icn. 

1lt ·\· den l11n·1lclsctklig:1 e xportm;i rknackn. För-

111fras1n1ktnr, 1i llg-il11gli~lict pa kapital lör han
P"litik nch den inhemska 111:1rk11 ;id,·n.s 1il il-:i"t 

_ ·il] u ppg,ingen 1·1·a111 t ill Jx70 cb span nrnalsp, i

·,rj ,1dc Lil\;1 igen. l)jri~cnom r,·angs danskarna 
. 1H-)gTt· grad rt,rl ita sig p:1 a11i111a licprudukti0 11. 

., 1mpon e n a\' proteinfoder k111Hk 11 1j ö lk- och 

,d u ktio nen öka. Se Christense n I 98'1. ,. :",.-,_(i3. 

, ~cnghaas J 985. s. 8:! ff .. som beskri,n l111r d en 

_:,, d ;111sk:t resursbasen inte erbjöd andra alte rna

... u t{c1101nffira e n strukturell föriindring- a\'jord-
~ 'Jl"1w11 1ill ll1n foriidLidc ;rnirnaliska produkter. 

·,, pe l 08fi. s. 60 ff. 
" " n. l,ö ll & Peue rs,on. 19<1:l. s . -1'.L . 

~•H'll , l/. \ 959. ~- 17. 
nhoh I 'F,O. s. (I IT. 
'"'on . Ktill 8.: Pcttcrs~on I ~)~~1. s. GU. 

I ch-11 l 11t <-r11;i tio11cl l;.t Koopcr;1ti\·a ,,\J l iansens 

bildade, i London 189,, saknade· ek flesta J;i11-

,lli(1ne lla cenlraln rg·anisalionc r. l )clq;aten1a re
nte rade fr~i1n~t olika lokal före ningar. Cr:irh·is 

dock i11 sik1cn ht•111d ledande kooperati.irer a11 

,en :-. ku lle st~l 1·kas aY t:·11 11 {irr11are s.:1marbe tc mcl

' ,n,umenter och producen ln . SC' \1·:u kins I 971, s. 
~ ,_ Se också K\'lebäck 198-!. s . 9 . 

ldhc 1 '.)'.2'.). s. -!7 . 

'.km1 ,·art.ex. [;diet i Estland där dc· första kredit

n in~arna bildades aY halt1yska producc 11 ter "Otn 

:1 .... l-r\·adc konsu111en1 e r. Se /\'oo/>eratiin)n 192.-,: 12, s. 
. ; -J 'i(i. 

A.·on/Jna/1Jrr,n 19'.2"1; l ➔. s. 22-1-22:1. 
'>e K,'.jala 197:\ s. '.I. 

'>c- f.:oo/H'rr11öm1 I '.139:'.L0. s. -19-!. 

L nckr Stan,boliiskis ledning geno mförde d<' t 

·1onella h ,dgar iska _jordbru ksförlH11Hlct (Br\:'s:L1) 
.,. cn _jo rd reform S: llll l s töd till koopc..-a1i,· uppb1·gg

.. \lakt ,·ar e n bnndesi:tl byggd p,1 koopC'ra1ioncns 
_ ,ml. Trois all Stambol iiski ,nö,-clades 192:1 lörblcl' 

:1 l-.oop<.T~Hi\·a tanken stark i de fi)U;J nde regerin g,1r

n pa l\l'.I0-1alc1 d:\ b:\de jordhrnksb,111ken och d <' 

-.! , ta lsingripa11clcu;\ lö rblc\' starka Li 11 1H..:Lecken . St· 

th/y l311/ltli11 of Agrirn/l11m/ 1:ro11u111in aud Sociology 
I. , . '2\J8-'.l03. 

D,-n kirra \'ar emc llC'1't id ,I\· m e r in officit'I I art 111e

-·· den se nare tugjordc statens förlängda ann uiir 
.!,illdc att n , d:ställa rkn '"' rege ri ngen bcslu t:Lde 

r:ibrukspoli1 ikc11 sam t u p pköp och rnc1 rk 11adsl()1·i11g 

li ka g riidor. ,·\ Ce11/1ny of Co-o/1n11lion 19-1+. s . 11. 
l'n dc r depression,·n d :1 kred ite1· fr)·s1c·s fic k staten 

- ta en rad skulde r frc, 11 j o rdbruksbankcn ,·c1rl'iir 

e n "> i11fl\'la11dc Ö\'er dess frH·t.·li a\'a n d en ncksa \·äx

"'ie }i)rtr 8 ook nf : \p.:riru{lura/ Co-oju~rolion 19~7 . , . 
: - 1 1 '.l . 

------

" Köl I I '.l<J I. ,. '.l 1- :l~ . 

" I de södra d el a rna a, clag,·lls Esil;u1cl , ar clc1 l:i11:u·,· 

!°t)r koopcr:i..;inncn ;i. lt finna fud'ä.ste i c .. u tidigart' s tadi~ 
urn i o ch n1cd all det fra 11 1860-t<det blc,· bt ta rc att l"ri

köpa jord. Oe ( ,li k~t j, ,rdhr11kssan1mc1n"l111 ni11gar so111 

i, iicl,"k' fr:i,nj:ick bade te kn iskt rramatskridandc och 

öll:ird b land n1cdk111n1arn;1. \ 'id första \'ii ,·ldskriget.s 

utbrott h.ide cl<-1 ,11bl'tc '""' bönder, folks ko ll:ir >Lre 
och lanclsbl'gden, i11teli<-k111t'lla 111fort gc-n ncr:ll l '.lS 
kooptTal i\·a lll t:jcriCöre ning-ar, 138 konsurnentf()ren

i11 g-ar nch I .;~~ konpcr:tliva maskinl'ö rening·ar. Se Raun 
l 98 I.:-.. 288- ~N~l. 
F, Transportll t\·ecklingcn t-,';·nnadc i111 c ba ra fi)r pro

duktions- uch ~n·:-.ii tt11i11 gsf(H'h ;:\ llandcn<1 i Sibi r ien 111;-111 

i lika \i l)~ grad konpcra1io 11t·n. Cc- 11 olll ~a11 1111a11slag-

11i11g;1 n1;1 111c \Li1 1 rn indre f'öre ningar skapade:-. b l. a. et t 

111<jnifö rlrnml so111 J'J Hi bestod m· in te rnindr,' iin 

I 000 lllejnin. Se S1w11,k Cx/Jrll'/ J(lJ0. nr fi2:\. s . -!fl. 
''· Stötsbcrg 1930. s . 2 (Kf:.s l,i l,lio1C·k oc h a rki,·. Stock
holn1. .\rk. +titi ) . 

" (hns,u 1a a rt iklar l'd tn linska j ordbrukstid.skrifte,· 
\·ar en del i L1Lhi ldni11g~s1 r:i\·andcna. t\l;i ng-a este r f"h~j

d c ock.s,1 C.R . .Jakob:-. . .;nn och andra rcfonna torc·r.s 11pp-

1n:ining:ir oc h siudcrad<.: p,, finskajurdhru ks, kolor. Se 

l'c is tre I (1~10 , s . 11 '.L-·11 I. 
1
'' Danskar gr1111dad t· nH.jcrier o c h slakterier och 

byggde lll kon11n lu 1ik;•ttion~11~ilct. Den stura danska 

rnjt>lk- och k(lttcxpo n eu ,·ar ocksa berot'ndc a\· i111por-

1C·11 '"' 1Tsk1 p rotein so m t.e'C. o ljekakor. Dan marks li,·s
rne clc l, export 1ill R,·ssbnd utgjorde emelle rtid ba ra 

omkring 10 pmcen1 ,id sckelskil'tel. Resten gick til l 

T\'skbncl och S1orhri1~111nie 11. \ ,\en ilraga o m j o rd

bruk..;maskincr och cc111e11t \'ar den ryska n1arknaden 

de n LllC'St bctyde lsf' f'u lla å ren fi', re förs ta ,,irldskrig<'t. 

Se _jcnscn i '179, s . ·16- 4 \), !):,')_ 
1
'
1 En ct\' dt" lllCSl inflytel sf'rika dall skarna \·ar Jens 

Christ ia n joha11 scn som kom 1ill R\'Sslan cl l 8cl2 lör a 11 

11yttja de rnöjlighnc r som där c rl·~öds. 1-'r:h, l ') I O ble ,· 
han c·1 1 k dancle a11k1oritet inom om raden ·°'011 1 dr;inc
ring· och hn·:·1ttning·. kunskape r sorn han också o inli ul
cLid e niir ha n 191 8 b le,· ele n fi', rstc danske konsuln i 

det fri;i Estland el1er att h a b li1·i1 a,ll\st h :in R)'SSiand 
p~1 g rund ;;1\· sarnarb('t<"' med balt.t~'skar11a. Se K<1arsted 
199:o. s. 1-'l (\ 'etcnskapsakacle rniens b ib lio l<'k. Tal lin) 

och P,·dnse n J 09'\. s. 1- '.l (Vetenskapsa kadc111iens 
b ibliotek. Ta lli11 ) . 

·,,, Se /(oop,,mll1n,11 19'.2:'i. nr 12. s. '.299- '\00. 

:,, Stötsbcrg El'10, s. 18- 20 (Kh h ih li o 1ck och arki,·, 

S1orkl1 o lrn. ,\rk. ·IG(i). 
·,:: }iy1r/Joo!t c!{Agrinillurol r:o-ojJPJYtfio11 I q>H) . s. -1-~~4. 

1930 ,·a r nästan l / 2 a\' befolkn ingen p;'l n~l ~ot sätt 
ansiL1 1na till t::TK so111 bl. :1. fi'ir111edlad" 8:'> procen t a1· 

;d l han<lelsg-i'>dscl och kraflfodcr som r·i:1 rbrukadcs 11a

tione llt ,a1111 I / 'l ,I\· a ll b rci 11sk och o lj a. Åonj)N11liim1. 
I '.1'.l 1. 11r :!. s. 28- 'l0. 

">J lJct ta skulle k unna ses som en ;;n-sikLl ig s\T11sk öns
kan 0 111 a11 e1ablera goda 1-c·l,1ti oncr rned Es1b 11ci y;.1rs 

sror;i rosfO rresc1Tcr \ 'ar \·ärdcf11lla . inte minst Iör den 
,·äx:u idc ko nstgöd:,;;r·lin;-tJ"k11aden . Se f.: rn1gliK1t / ,an/-

l l I 



/m,lmtyrel.,m, .1d111i11i,1rarii,11 hyrd 11. I 929, 1:·11 :·il 2Ti. R. \ 
Stockholin . "Be ri-iu clsc fran la1ub ruksattacht·n i Ri~a .. 

1928. 
Stiirsbng 19 30. s . 16- 17 (Kf:s b ibl io te k o ch ark i,·. 

Stockho lm . 1\ rk. -l(jti) . 
·,o A.gri.nd /1tral Cenfral O rJ!.fltliv1lion, f-.~-.; /011 i({ 10?,S. s. ~- G. 
·,, Se .Jörgen.sen 19\19, s . 1 I LJ-1 2 1, 12-1. 
·,., )i:01 Fiooi< oj Agrirnlt11ml Co-O/!l'llllion 1936, s. ·137- -138. 

" ' Fft1, Balric Slatts. A S11n1ty . J !.138 . s. 105. 
'"·

0 Se l.ipping I 9R0, s. 1 l ~. 
,,1 Ruusa111ann 1007, s. 79. 
1
'~ Pa rmi n g l 0 7~) . s. I 0. 

lk11a sags solll cll hinde r lör exp a nsio n e n o ch re· 
gcringen lade d~irför fra1n ett la~ förslag ti ll parlar11 e11-

1<·1 1927 i syrtc a ll inff,ra obligatorisk kon1 rnll av a lla 
nyprocluccrad t· maskine r d~i rjo rdh n 1karn a~ o q.~;111is,1-

1i n ne r skt1 llt- ha inflytande. Se S1w11s// l :\·jJorl 192 7. n r 
8 :"!0, s . 21 7. 
f,1 St· I\.un~lig-a l.a11tbruksst~Telse11 , r\d 1n inistra li\·a 
bydn . 19'2lJ. 1-:1\.:h 2'.17. "Be riit tclsc rra n lantb niks,11 1a
c hc n i Riga 1928 .. (RA Stockho l111 ) . 
,.:. 1'.011 j 11 11h/11111: ,\ fo11th ly Relliew . .. l ' l?,8 ( '.\o. -17- -18) . ,. 

60?.: l~l3\l, (1\o. G0/ 6 1 ) . s. 615 . 
''" De kona kred itern as ~l1crhc1aln ing~tid va r koppla

d e 1ill oli ka Ya rugrnppc·r. För kraftfoder giillde L e ;: . '.l
·1 inan ade r. uls:idc 6- 7 månader och ha nde lsgödsc l 
nåsta n e tt ;1r. or,a he 1alades dock kredi1e rna i 11 ,11 u r;i 
via ko opna 1i,·a ba n kers upp ki,p. De t ,·erklig-a p rise t 
sades clår fö r ,·ar::l 15- ~0 procent högTc iin orn samma 

inki.>p gjort-; ko11 t:-i 11 1. D ;\rför fr,11 nfördcs 1n ånga kh1go-
111al rrtin b ö nder, i S\'l1llCrh c l r·rån dctn ~om saknade 

kon tan te r. sun1 sag sig 111issgy11 11 ,tdc aY ,·ad de kalL1dc 

koo pe ra tionens p r is111onop o l. S,· Sw11s/1 C.,·/wr/ l ' )28. 
11 1· -1. s. "13. 
''' l-:dcl 111a n l \l,IO, s. lJ- 10 ( kF:s b ibl iotek o ch a rkiv. 
S1ockho lrn. Ark . 20 ) . 
,;s L'D:s 1920 ,'irs dossiers, ·stc 111. H 72 . .. La n thrnk,·is 

ocli \;-1111hr11kS<lq{a n isatio 11vrna~ e ko norniska bgc- i de 

l,;iJ 1iska bnclc rn ;i .. , Skri, else 121. J lJ'.-10 (R.\. Sw c k

holm ). 
P,·,krsen rn.11. 19 7.J, s . 19 2- 19.J. 

;c, Panning l ~)7:1. s. :)2. 

' 1 I Sverige lcd d C' fa lla nde ,·,irld slll a r k11adsp riscr til l 
begrj nsningar i ,pan nmalsi 111 portt'n redan 19 :211, föl jt 
a,· olikt, sk~·d dsatg ~ird e r :,.om 1.cx . k\'01.er rö,· i11 1pon a,· 

hillig1 krart Cod e 1· ,·ilk<·1 bidrog 1ill öw-rsko 11 a , mj i',lk
p rndukter p<1 1n;-u 1g·a lokala rn arknadt' r. Oanska r11 :.-1::

ff,ri\d li ngs· o ch cxpon lecl Yar 1.>,i1 1,.,. organ iser,11. ~lc- 11 
i koopei-tHh· 11H·ning \'ar Fi 11 Li 11d ~in h~lu re. E;,.: purt

n rga11i sati o1 H~n \ 'a lio ha11 d h:-irlc inte mjnd rc ;"i n 90 

pro ce n t .-:l\· s 11 1()1T xpo n e n och hade· 4/ ?> a,· al la fi nska 
111<:: jerit.:r so n1 ansluu1a 1ncd k rnmar. l3<"1ck Sn-rige och 
:\·o rgT led clcssuL011 1 a\' n1otsiinn ing"..1 r 111 d lan kon ku r

J"('ra 11de lokal;1 l"t,rc11 i11µ;,1r och :1,·sak 11ad e11 a, · en sra rk 

cen tralorga 11 isation \'ar f'ör s1a1t·n \' id e tt !len a\ til lfäl

le n g rep in i had e up pki'>ps· och lör;idli n gslcdet. Ce· 
rn c nsam t fö r Sn~·rigc, Fi11lancl och i\orgc ,·ar probh:·111<:L 

111ed au f'Ör'.'-t>ka halla inhemska priser il,·er \'iirlds-

11 2 

rnark11adsn i,·;:\n i en tid när ö,·crprodu ktionen 'tt ä· 

d ig1 ,äx1e . Se Pedcrse11 m .fl . I 1)7.J. s. 168-179. 
7:! En a11 11; l1 1 ;\ t~(.trd \'ar dcssuto rn a ll. 1n inska i11,-c:-, te. 

i11g an1a i sekto rer sorn a11~ågs ,·a ra onödiga. C nd e r ii:
cl11st rikr ise n 192-1 had e kon kuncnsbegrä nsni n l!'.i 
ocksa inff>rts ,·i lket Uck l"ör11yacl aktualitet i oc li m e1 

dcpr<'ssio nen. Se [,hll & \ 'alge J 998 . s. 4 I ff. 

"' Ap:nrnlturrtl Cent ml 01go11isalio11 J·:sronia 19'.l,, . s. 9. 
" ~.kllan l 92\l o ch J <)30 h all'eradcs i111 por1e 11 a,·j ord· 
bruksmaski 11cr. Sanu id igt ri)l l - tro ts en n~isti11 till 1not

s,·,-1r;-11H .. k procen tuell ökning a,· kvantiteten - \'~inlet a, 
jon lb rn ksexponen m ed mc-r än 17 prou.;111. A,·e n oir 
reger ingen lörbiittraclc böndernas i1 1\'est.t·ringsnl~jl i::
heter med J:111 s:'1 d ra bbad es d e koo pn a til'a 1·erksam
h e te rna h;1r1. Lxpor1prc rn ie r for lhsk so m till ä rn p aeiL~ 
i cle llcsia liinde ,· skapade ö,-c rprnduklio n l'ilke1 a, 
speg L1d es i ta lland ,, prise r o ch dä rnKd ytrn ligarc 

lti rs1iirk 1<· kr ise n i d e sk1Iidsa u a ko opera1 iv<1 cxp n n 
slak1cri t'rna. Se u n:s 1920 å rs clossic rsysic m. HP 3 1 ~ I 
"Rappon tln: r la111bn1ke ts J;igc i ( >s1t'rajöstaten1a u n

tlcr l lJ'lO .. , Skri, e lse 16:\, l ll \\ l (RA Srockboh 11 ) . 
, ., Se L'D:s 1920 ;'irs dossie 1·s1·s te 111 . 11 7'2 . .. Bilaga Li [ 

lk skickn i11gc11 i Remi .. . Skri,·c·lse 22-1. 19 ?.0 (R..\ 

S1ocklto lrn ) . 
"' I maj I <t\\) styrde lin·nse rna lonr,1r,11 1( I<· h älften a, 
all irnpun och 11 iis1<1 n 70 proce n t :n· li, snwdlen . c 

F-:011j 11 11kt 11 1ir. ,\ /0 111/,l_y Revicw J lU (l. >lo. ">3/ 5.J. , . 

288. 
77 S1ni">n .. xport Cen tralen lt l)zjordes a,· tY:-:1 111tj eriför
b und , tdl pri \·;-11;-i firmo r och kons u11H"' l1 Lförbu ndc t 

E.T.K 
,, Se LID: s 1920 a rs clo,,ierS\Sl l' lll, H n. "Ko 11 ,-c-n 11~1-

t io n ,Il' u tr ikcsh a nd C'ln me d lan 1brnksprod uktcr i E, L
l:i11d .. , S krivelse 2-1 2, 1932 (Rr\. Stockh ol111) . 

19'.~2 bi ldade5 e tt Ko111111i~ariat fö r pri"i"l\·e rral...nin :: 
o rh ~in l~ingre g ick <.k n la~ so m ~ ;-1\' n ·g t·ring·e n extra
orcli n~ir bcfog("nhet att gcno 1n ff>ra förilndringar i sla L-.-

ln td gc l<"ll . in1en·c-n cr;-1 i p ri,·ata företag o ch bc gri\n ... a 
111län ningarnas .ikti,·i t<'I i t·stn isk,1 företag. ,\ len cles ... a 

lagar \";.tr 1iink1a at 1 e n bart g;'i lla ff,1- t·n ko rt period för 

a11 n1ildra cffektern;1 :-n· ,-~irkb kriscn ,·ilk('I innebar au 

n rn d e sk11lle lörliin g;,s sku lle ocks.i nya lw sl11 t tas. St: 
Ki>ll /1..: \ '.Ilgc Jl)L)8. s . -17. 

Pa n ni llg 197.-i. s. tH-. 
'

1 l-,J ,ll & \·alge l 'J ')8 . s . ,17_ 18. 
1-~ R;,iuch I ~l~J5, s. 1 .JO. 

,,, '.\;\r \ 'l·tc r:inff>rh11nd e1 b ildad es i sl u te t a l' '2U-tak t 
,·;i. r clct rr;i,11-;1 fr)r a11 fö r~,·c1r,1 krigsn•tf'rancn1;-1s i111re-..
se11 . Dock b le, · d e t natin11alis1iska inslaget i11 01n 11agra 

ar :1 !\1 st;-l rkare. D e n r·t)r:-. ta konp;resscn 19;{0 kr:·l\Tlt- e~v 

c rn p c h-i s kamp nwt 111arxis111 och ko rr11p1io n , l'i lket 
ledde rrarn till ek " : 11;,re kra,·c n 0111 konS1i1111 ione lla 
cind 1·inga r. El'it-r de1 ,Hl ek leda nde pol itiska grupper
nas försl:ig- 1il l rt·lo rn1c r h:01d<' lid i1 nederlag i 1, ·;'.'1 folk• 

0 111r<:>s1 1J ing·ar kom e11 tn·c~je - [ram lagt :.1\" Veteran f"ör
b11ndet - att bi ralla, I 9'.l:1. Se Kid"· I 99:,. s . ?,'2'1-'-12,1. 
Se äl'CII Ra11 ch l ll'l,',. , . 1-18- 1.'iO. 
:-i P:n1ning 1 ~) /.) . 't. I~. 
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,.i.r P~its so111 intcrrilllspresident å te rkom ti ll mak

ile r sex 1na11ad t-r 11lallför regeringen ,·ar d e t kul

plt C'll turbulen t tid. Från jannari 19~9 ti ll o kto-

1 ~)'.t{ hade inre 1n incln.· iln åua o lika rege ringar 

- ,1 \ aranclra. Se Parm ing l 97~. s. 1 7 . 

?.1.rlam entet upplö:,.te~ och rät1 C'ga11gar mot Ve te

. ·,rh 111lCl<- ts ledar e 0(\1 censu r foijde. Pol it iska 01g-;1-

....... :1<J11t-r ff> rbjöds ucli c 11 altern;:tti\· forma\· poli t is k 

,ili ;:;ering introdtln-•rad('s \' ia dcll roste rbncbka 

h c n !isamaaliit. som orfic iellt sadt's \'ara sk.ipad 

~ttl hygg;1 11 ;.11 io11cl l cn i~ h e t m en so1n i real iteten 
-u mcd c-1 för C'nparti~tyrc. Se Parmin ~ 107:J. s. r»7. 

• m ars bildades c-11 ckonollliskt r :1d dii r 1-'iit~ in

.ncle \'ar -;tort. ~l ed c npartist yr<' ts i11fi'>rr1 n dc: \anse-

.. n cks;:"t rnassi,· pol iti -;k pro p aganda. St· FJ,e 8a/tir 
1938. s. 50. 

l b a d;1 staterna fanns paramilitära c·x tn·11 1isi-grup

m ed n{i n nar c: b :111d Li ll t~ 'sk nazism ~in ,·c·1C'r~1n ff>r
dc l. D esst11on1 agrara n a ti o naliste r som uppfatta
. t. e ko1101niska problemen son1 dc1nok rati11;'1 kri~. 

11 l.1·1 tl:111d under U lmanis styre ,·a r n1cr politiskt 

utri..,C'ra t ~1 11 F.s tbncl och i Litallt-' 11 ,·ar c ko1u ,mi~ka 
,wrer m indn· lw1wlelscl't1 1l a l"i, r kuppen J'.)26 d a 

... xto 11a tog makten 111ccl 1ni l itärt ~1.i'Hl. Se \'ardvs 
,:1.~.138- 7 1. 
!,.i, \\ ] l)9cJ, S . ) ()(). 

\ C,•11/un· o{Co-opemtion . I 9 ·1-+. s. 8. 

De tta innehar bl.;1. <-!lt st~Tel-,c11111{i111 11 i11gar o ch 
.um;u1slag·ningar a \' u li ka org anisa1 in 11cr samt a ll 

,ki\ d a 11 H·dlcrnmar ibla nd ocks:1 l'iir följ d,·s. Efter 

) ; krä\'fk a ll koopcratiYakliYitct goclk~innand<" rrtin 
.,11 , - (·ll c·r_jo n lhn1ksm i11 isteri,·1. Se r\i,.s il n i eks ] l)(i2, 

l - :H 
L·n:s 1020 a rs dossicrsl"stem. H 72, ··smi",rexpnr

.,, l-.on ce n Lrat inn i l·'.st land"". ~l eddela ndc 111· -+/ 19'.lfi 

'--'· S 1oc kli o l rn). 
\i,, ilnieks I %2. s. :,4-!l8 . 

L· n :s 192() ,irs dossie rsi·stem. H 7~. ··srnörexpor

, ko11ccnt ration i Estlaml ·. ~ leddl"iand,· nr+/ I\J'l(i 

\.. Stockliolm ) . En likncu1Clt' ;ina l\'S a,· Uigc1 g-i')rs aY 

.\\ Köl!. se Köl\ J l)<M. s. I 06- 108. 

1k t p ri,·ata 1110nopolc1 fol l p;\ t u delni 11gc11 m ella n 

c->..portorgan isa tioncr d ~ir in ge n ägde a lla produ

.ter, förtroende. Karte ll bild ningen föll p:°1 at t d e t 

lle h;t gjort de lll i11dre 0rga nis;!li<.>n t-rna ö , crllödi

"ia m tidigt l1a<I<· 11H-; jc rikoopcra1ivc 11 ~jiih·a genon1-

-· t:n 0111 f'auanck 01 11s t;i ]lni ng undcr a r en 1 q29-3:1 

• 0 111 att m inska prod 11 k 1i o 11 sk<,sL11adern ;-1 fi':ir sm tff 

·d :~2 p rocent per kg oclt de ,·ar cbrfiir a1 1 lw1 r;1k t;1 
011 1.:ko11ornis kt sunda Cör<-•1ag. Denna '.'.'i)'l1 rör?i11dra

, d o c k 1936. Till moti\'el for ccn tra li,ering snn1 det 

,kri\its nva n lades cless11 1on1 .-111 ko11ku 1Ten"C'n lllcl-

de [em e;..: portorga11is;:uionerna . <ff ,·ilk;1 l,·t1 ,·a r pri

·.1. fo rs;irnradc,. lkrra ledde ti l l all 111_ji">lk köpre, 

.> bi lligt m e n 1x'i gnrnd a,· ek bi late rala ha11c.lc;I-..
.. tlen so 111 l,;1ser<.1cles p å gara ntcr:•H.le p r iser ö kadt· ek 
.,,·c11tionl"'r so111 sta te n betala de· ti l l 111c jcricrna. S,· 

•. Il I 9D➔. s . I 04- 1 08. 

"" l."l):s 1920 ars do"ier,)·s1<·111 , 1-1 I' !l 122. ··Mejerih;rn

tC'ri ngcn:- 1111, ·a rand e läge i Est.land och Ll' ! lL111d·· 

R apport nr 2 1937 ( R.-\ . S tockho lm) . 

"' Koo/1natiim1 19:19 . 11 r ~O. s. ➔9·f-➔9h. 

,,.., I Li tauen ,·a r d e n koop e r,ni,·a m<.jvri111b~'ggnadc n 

lll indre f"o 1·cerad ,in i FstLind och Leuland och fö r• 

c11 i11g,1r Yar so m regel 1nindrc skuldty11gda. De n mest 

lwtyda11dc· 1111·eckl inge n sk<"ddt" is t,illct p .'1 k redi torn rå

det. Dl' 11 .;;1ora n1c.:jer ie ta ble ringe n i Li t.111<· 11 ~igde n 1111 

m e llan 102 7 ocl1 19:n. Unde r d e t a11kto1·i t,ira SI\T<"I 

fr.i n J ~)26 \'<H rhirfö r dc11 kooper~1ti,·a expansio ne n all 

IH'lt'c k11;1 SOlll 'i.lati;.]edd da s111ilrcxponen ökade SC'X 
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UTBLICKAR 

K .1\PITEL 7 

Den franske bondens möte med 
marknaden och kooperationen inom 
meJennanngen 

Ulf Jonsson & Ronny Pettersson 

In ledning 
För en skandinav är meje riproduktion i d et 
:1 ;1nnaste I i kt)'cligt med proclncen tkoope ra
~io11. De kooperati\·a ll'l f.:jericrmt domiucrar 
>l\·e tycl igt näringe n i hel a Skandim11·ien . 

:)0111inanse11 är ,w gammalt datum. I Da n
:nark \'ar redan ,·id f'örra sekelskiftet n;ira 
n iuio procenl av ntjölkcljursbesättningarna 
.rnsluma till ett. kooperativt me jeri. Det ÖHiga 
Skand inavien släp ade efter något, men från 
och med krisuppgörelserna p;t l 9'.10-talet 
b lc \· lantbruks koope rationen de n he lt a\·
~iirande akt.ören på mejerio mrådet. I Frank
rike var situationen en annan. Med nrigra re
markabla regionala undan tag tog d et lång 
tid inna n kooperation e n fi ck ett starkare 
fo tfäs te . F ö rsL efte r andra vä rldskriget ex
pa nde rade meje rikooperationen kra fti gt 
och stora slagkraftiga koopcratirn företag 
fo rmades. Vid sidan av de kooperati\·a förf'
tagen fanns dock starka pri\ ata aktörer, sorn 
i slutet av 1990-tale t s\·arade för h;ilf'te n m· 
marknade n för kons11mrionsmjölk och lå ng, 
mer for andra mt;je riprodukter. De n franska 
111ejeristrukturen uppYisar i dag också en 
la ngt större bredd ;in vad som ä r fallf' t i de 
flesta ttt\·ecklade ekonom ier. Vid sidan om 

stora, ofta tra nsnatione lla, pri\·ata och ko
operativa fö retag fin ns små framgångsrika 
ni sch fö retag. 

I uppsatsen forsiiker Yi diskute1a några 
,·i kriga faktorer bakom "det franska undau
LageL". De särdrag sorn h ar kännetecknat 
och fortfa rande i be tydande u tsträckning 
uLmärke r den franska li\smedelsmarknaden 
är en cen tral utgångspun kt i våra försök au 
ringa in dvnarniken b akom den f'ranska sär
llt\·eckli ngen. 

Mejerikooperationen före 
andra världskriget 
Mot slutet a\' 1800-tale t ble\· böndernas stora 
problem alltme r l111r förh ållandet ti ll mark
naden skulle h anteras. Lantbrukskoopera
tionen korn i många fa ll att bl i etr viktig t sätt 
att handskas med de problem och möjligh e
ter som det ut\·idgade marknadsdeltagandet 
skapade . Dess betydelse varierade emellertid 
drr sta rk t mellan olika länder. I Frankrike 
ko m la11tbr ukskooperatio11en !~inge att ut
\ ecklas lån gsamt och den \·ar begrä nsad ti ll 
ett par st>ktorer. Tn köp sve rksam heten var 
,·iktig från bö 1ja n, sedan Lillkom kredi tgiv-
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n ing oc h \ inframställning. 1 samband med 
kr isen på] 930-talel kom sammanslutninga r
na inom vinframställningen och spannrn:ds
fö rsäl jningen att bli e n d e l a\· d en regleri ng 
som d å skedde av dessa marknader. Det ,·a r 
dock först e fte r andra \'ärldskriget, och sär
skilt rdn s lu tet a, 1950-talet , som koopera
tio n e n korn att expand era snabb t och nå e n 
stark ställ n in g på ett flertal områden. 1 

Den franska lanrbri1kskooperatio11ens 
h istoria n ·mmer så\·ä] perioder a,· lå ngsam 
tilh·äxt och s, ·ag st~illning för dessa organisa
tion e r som tider a,· snabb ex pa n s io n och 
e rö,ring a \' dominerande p ositioner på 
ma rku aclcn . Mej eriha nre ringe n j r et:t exem
pel p å e tt s:1clant mönste r. Koop erativa orga
n isat ion t" r h ade Eingc rätt begränsad b e
tydelse p ;'1 nat ionell nid men ,·,rnn SJ1 abbt 
e n sta rk stäl lning in om ett par regioner. 
Fr[111 slutet a\· J 950-talet kom me jerikoopera
tio ne n e mellertid att snabbt 1inna te rr~ing 
och bli en fram tr.'.idande aktiir p:1 det na tio
nella plane t. I fortsättningen komme r ,i a tt 
a nalysera mejerikooperationens ut\·eckl ing i 
Frankrike 1111<lcr 1900-talct, uppdelad på t\·å 
l111n1clfascr m e d andra ,-~irldskriget som 
g rä ns. En 1·iktig rr:1ga är \·arfö r d etta sätt an 
hantera marknadens problem och möjlig
h <:> te r inre kom att \·iuna u tbredning i ,·issa 
\ ikliga mjölkproduce rancle regioner m e d an 
d et tidigt slog igen o m i a ndra . 

L' nder 1800-talets Lre s ista å rtionden 
genomgick m jöl kprocluktione n och mjö lk
han te ringen en marka11 t o u1 v,u1dli11g i Väst
e uropa . Onl\'andlinge 11 ,ar e11 del 3\' ele n 
omstTt tk turering mjo rclbrukssekt:orn som 
skedde på internat io11ell niY{t och inne ha r 
d els anpassn ing till fö ränd rade o m ständig
h e te r p~\ rnarknaclerna, d e ls utn;·rt:jande a,· 
n; teknik inom föriidli 11gslcdct. 

De för~iudracle markna clsomsr.änclighetc r-
na b r u ka r beskrints som e n jorclbrukskris 
med ökat konkurn:nstryck och s~inkta pr iser 
men kan också betraklas som det mode rmt 
jordbrukets födelse, cl{t marknaclsorie ntera
cle, medelstora familjejordbru k a ll t mer e r
saLLe d e ls subsis tensinriktacle m indre en
h e ter, d e ls sLorjordhru k. Sänkta priser ledde 
till e n 1·äxande specialisering ,t\· produktio-
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nen p:1 nationell ocb regional n i\'å samt, om 
ä n i m indre grad, p å gårclsni\·å . Ef'te rsom 
tryc ket neråt. på p r iserna \·,u srngare på ani
rn ,tl icproclukter ä n p å spann m:tl b!e, anima
lieproduktion lönsammare än spamunålsocl
ling , f'ra mför allt i regioner som , ar mindre 
birn pade för spannmå lsprocl u ktion. F.n ,äx
a 11de markn a d för a nimalie prod ukter och 
stigand e arbets liiner förkla rar d enna för
ä ndri ng i re lati,· lönsamhet. Rea ktio n erna 
p å de förändrade markna d svillkoren m ot 
slute r a\' 1800-t:ale t nt r icrade m ellan olika 
l~imler. I länder som Danmark och H ollan d 
kom .io rdhrnket i hög grad au inriktas pä 
inte n si\ animali e produktion för den inter-
11atio 11clla marknade n , som i st.ort sett \ ·,1r 

lika m e d Storbritannie n , medanjo rdbruke r.,, 
specia lis<"ring g ick betnlligt l{1ngsamma re i 
lä nder som Fran krike cfar skyddstulla r b rom
sade om\'ancll ingen . Frankrike \·ar d ock ett 
tillr~ickligt ston land fö r a u möjliggiira en 
sp ecia liser ing inom ra m en för elen natione l
la markn ade n, om ~in inte lika 1:mgtgående 
som i m indre hiuclc r inriktade p å exp ort
m a rkna d e r." 

Det andra inslage t i mjii lkhan tcringens 
0 111\·,111dli11g , ·a r frarrn·äxten a\· ny tekn ik i 

f frmddri1•1'11 1P/)({m /o,· m • (abrihatel ,\IeloflP jir,11 
191 O-tr,/1,1. Hand,rpara/0111 .1/H/1((/p Pli viktig roll i 
au.lfd11/Hod11htin11rn ai' rn11ir i omrdden därgärds/J10-
d11/:tio 11 intog ,, 11 ,!ark stä//,1i11g. 
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:",-i räcllingen och av en industriell för~idlings
,c ktor. Del \"ikligastc inslagel i elen tekniska 
1111\·audlingen \·ar separatorn, som ersatte 

cien tradition e lla gräddsättningen med ma
< inskunrn ing. Även den iivriga rnejeriLek
.i ken l'örändrades snabbt under 1800-talets 

-i,ra årtionden med införandet av mekaniska 
,-.i.mor och ångvärmda ostkar, pastöriserings
.ppa rater, kvlapparater och regenera ti\·appa
r:1te r. En likformig industrie ll mejeriteknik, 
, ,m !Jyggde på te kniskt un·ecklingsarherc i 
-~era lände r, korn all vi nna snabb spridning. 
'.)en nya tekniken utgjorde grun de n l'ör e n 
:1dustrialiscring a\ smö rproduktionen och 
_-urcle all smöra\' hög och jämn k\'alitet 
,uncle massproduceras för avlägsna markna
.er.·' 

Den nya tekniken \'a r i sin tur en a\' förul
-,-,,ttn ingarna för framväxlen a,· nya organisa
. insfo rmer inom mejerinä ringen, f'r~imst 
_:1ck lsmejerifo rme11. Den kooperat.i\'a f'or
·1en \·a r dock inte en nöch·änd ig följda,· den 
, a tekniken utan uppsLOcl förs l i situationn 

::ir pri\',Ha uppköpsmejerie r in te förmådde 
.. rn re ra de problem som l~itt uppstod i för-

111 rlrn 11yo hyltelmilm1 111NI 111jöllihy/are 11tgjorrf1, 1'11 
- fijni/siitt11inganw för 1'11 mer ullwrhlarl rm\/1l11-

11r/11htion. 

hållandet mellan mjölkproducent och meje
ri. Mellan 1880 och 1900 bildades srnö r
m ejerier, i kooperati\' eller privatkapitalistisk 
form , Ö\·erallt. i Europa, i Nordamerika samt 
Austral ie n och l\1ya Zeeland. En barl er.t fåtal 
länder, med Danmark i spetsen, kom näsr.an 
fullständigt att industrialisera sin smörpro
clukLion och än nu färre korn au göra d etta i 
kooperativ fo rm. T an dra fandc r förb lev 
gå rdsproduktion a\· smör ,·iktig iinda fram 
till and ra världskriget och den p rivata delen 
a,· srnörindustrin kom an beh:t11a en slark 
ställning. 

Ostframslällningen berördes inte i lika 
hög grad som srnönilJ\'erkningen m mcjeri
re\'Olurionen . Ö\·erg:mgen til l en industriell 
form skedde där i regel lfmgsammare, ~iven 
om undantag finns. Osrindustrins utveck
ling \'ilade inte som smörinclustrins på stör
re te kniska innova tioner. Den gru11d,1des 
snarare på mikrobiologisk ku nskap for\';~ r
\·ad p:1 empirisk \äg och ny mekanisk Leknik 
kom inte att in troduceras förr~in efter andra 
\'ä rlclskriger. Den enkla tekn iken gjorde a tt 
tillYerkningen till ÖYen·ägancle del hinge 
kom att fonsäua a tL bedrivas i små osuneje
rie r.1 

Svag industrialisering och svag 
kooperativisering 
Orn den franska m ejeri näringen j iiinförs 
med näringen i många andra \'~istcuropeiska 
Lind er fram tr~idn ett par markanta särdrag 
i reaktionerna p:1 det 01mancll ingsrry,k som 
ny teknik och nya m arkuadsvillkor skapade. 
Särdragen är rnesl framlrädande för smör
till\'erkningen och framställningen kon11ner 
d:'irlör i ett lör~ta steg a lt in r iktas på elen 
gre nen . 

i\ t1got förenkla t kan sägas att s1nönilh·erk
n ingcn !öre andra \'(ir ldskrigel inte kolll ,1tt 
industrialiseras i a lls sarmna utsträckn ing 
som i till exempel Sverige, och g i\·en·is i ~in 
l~ign· g rad ~in i Danmark oc h H olland . 
Gc'1rclsprod 11ktion a,· s111ö r för a\sa!t1 hade 
stor be tydelse l~tngi: !'ram i tiden. Skanning
ar tyder µ :1 att någol me r än hälften av smör
produktionen mot slulel av 1910-talct sked-
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de på gårdarna.; Gårdsproduktione n intog 
en stark ställning i traditionell t srnörprodt1-
cerancle områd e n som Bretagn e och l\or
mandie. Den franska smörtil lverkni ngen 
binnctecknacles därför länge av konkurrens 
mella n industriell tilh·erkning, beclri,·en i 
koopera ti,· e lle r privatkapitalistisk form, och 
gårdstilh·erkni ng kombinerad med ett rnel
la nhandssyste111 som innefattade ,·iss for;icl
ling . 

Det fanns dock ä\'en i Frankrike ett par 
falla,· kooperati, organisering a \' förädling
en a,· mjölken , exempel som kom att spela 
stor roll i diskussionerna om mejerinäring
ens fram tida utveckling i landet och eu a1· 
dem kmn att infogas i stad iga ansträngning
ar for a tt utvec kl a denna sekmr. De t ena 
fallet återli 11 11s inom srn ö rfrarnstä lln ingen i 
landets \'ästra delar och det andra inom ost
fram ställningen i de öst ra bergsområd ena . 

Ost- och smörproduktionen i Frankrike 1880-1920. 

Bretagne 

Charente
områdeL 

Carnernbe n -
ornrådet 

Skala: o 50 100 150 200 km 
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Roquef'ort
ornrådet 

A ndflsmejerierna i Poitou-Charentes: Ett 
Da nmarh i miniaty1· 
De danska andelsrnejerie r nas stora fram
gånga r på exportmarknaden for smör väck
te t idigt in tresse p{t andra håll i Emopa, så 
också i Frankrike. Redan 1883 sände reger
ingen e n expert p{t studiebesök ti ll Danmark 
och runt sekelskifte t korn en del an d els
mejerier att bi ldas med de danska organisa
tionerna sorn direkt fö rebild ." Dock \'ar 
lå ngt ifrån alla Ö\'ertygacle om a tt de franska 
smörproducenterna mås te följa Danmarks 
exempel för att klara konkurrensen på ex
portmarknaden. l eLL a\' de mest framgångs
rika smörproducerancle om rådena, lsigm i 
J\:ormandie, , ·ar såväl rr)jölkproducenter som 
sm.örhanclla re ö1·ertygacle om att det nor
mandiska smörets ställning inte kunde hotas 
a,· det danska. De ansåg i början av 1880-
talet att det b~ista smö ret i världe n till\'e rka-

Meuse
o m rådet 

Industriell ostframställning 

Kooperativ smörframställning 

Produktion av konsumtionsmjölk 
Expanderande gårdstil lverkning 
av ost 

Gårdsproduktion av ost 

Utspridd gårdsproduktion av ost 

Betydande gårdstillverkning av 
smör 

Källa: Delfosse 1992, s 68. 
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des i Isigny och menade att procluklionen 
, knlle k1111na \·~ixa utan gr~ius eftersom efte1° 
:raga11 aldrig skulle minska på detta verkliga 
,\·a liLetssmör. Några å rtionden senare hade 
h igny-smöreLs sLäll ning på elen b ri ttiska 
:11<1 rknaden starkt försvagats. I nte nog med 
ic' t. på elen inhemska marknaden, cLir Paris 
.1r det \·iktigaste avsätm ingsområclet, kom 

,möret fdm l signy au förlora Lerräng till 
. c' presenranter for nya procl uktionso111-
-.1de11. särsk il t. ti ll smörproclucenter i Cha
. c-11tes som organiserats i kooperatiY form 
·10t slutet a\· 1880-talet. 7 

.\lcjcrikooperationen i Charentes och 
::> >itou brukar betraktas som Frankrikes när
::,1ste motsvarighet till de skanclinaYiska 
.ndclsrnejerier na. Det rörde sig om en indu
-:riell smiirframställning i kooperativ form 

~11 med mod ern teknik, en form som er
., rade Paris-marknaden och som ~inda fram 
.:I a ndra världskriget fö rblev modellen för 
,,lus r.ria lisering a\ srnönilh·erkningen i 

:-_,rn krike. 
Bakgrunden till den framgångsrika rnejeri
,,pcrationen i detta ornr:1.de var den gäng

..,.. i \·ästeuropa, nämligen kris för tracl itioncl
.. p roduktionsinriktningar och omläggning 
\ produktionen till mer lönsamma grenar. 

· ,rd brukarna i d e bt1da de parternen ten 
hare11Le-lnferieur och Deux-Se\Te h ade på 

· '10-ta le t nått v~ilståncl genom \·inodling. 
:Jeras ekonomiska situation kom emellenid 
_· r brutalt förändras i och med vinlusens 
. ..i1jningar. Den första reaktionen ble\· att 
· ~a spannmålsodlingen, men den Yiigeu 
-:.i.ngdes snabbr a\" sj11nkande p riser. J ställeL 
, ,m kreaturshå llningen au ut, ecklas, inte 
: .. ngs tidigare banor i f"orm av uppfödning av 
: ·•doxar utan främst i form av kohållning 

~h mjölkproduktion.' 
\:agra uppköpsmejerie r e tablerades run t 

1nten a\· 1880-tale L men del avgörande ste
: C"l togs 1888 då en _jordbrukare i närhere n 
_\ Surgeres i Chare nte-lnferieure, E11gene 
3iraud, Yann e tt antal bönder for iden att 

ilda ett anclelsmejeri for smörprocluktion 
-,ed modern teknik. Sedan väl det första 
:1i tiativet tagits, då 60 j ordbrukare med sarn

:-:1anlagt ca 300 kor slöt sig sam man i en 

anclelsförening, spreds anclelsmejeri förmen 
snabbt.. Redan 1890 fanns 19 andelsmc:jerier 
med 4 380 medlemmar och I 900 hade an
talet ökat till 98 stycken med 48 850 med
lemmar. Runt m itten aY El'.:!0-talet fanns 129 
andelsmejerie r med 80 000 m edle mmar i 
Poitou-Charentes. lnitiati\·tagarna var som 
regel jorclägare med fiirh ttllande\·is stora 
besätrningar och hiig mjölkavkastning. Mind
re jordbrukare korn emellenicl snabbt alt 
utgöra det stora flertalet av rnedlernrnarna . 
Det genomsnittliga a11Lalet kor p er medlem 
kom chirför att \·ara h'\gt (runt 2,5 kor) redan 
frå n mitten av 1890-talet och fram åt. Fiir
eningarna utövade strikt kontroll Ö\ er med
lemmarnas koh t11Ining, bland annat genom 
au styrelsen hade räu au fö rbjuda mjölkleve
ranser från kor som ansågs ,·a ra a\' lägre 
h alite t och vägra att ta em ot mj ölk 1necl e n 
fetthalt som låg under e n bestämd n iYå eller 
smakade eller luktade dåligr. Styrelsell hade 
också räu att inspektera gårdarnas hygien is
ka standard ." 

I llertalct a,· de områden d{ir audclsmeje
rierna rnnn spridning kom de att inta en 
mycket stark sLälln ing och klart. domi nera 
Ö\ er pri,·atmejerierna. I Charen te-I nferieu
re fanns å r 1903 42 anclelsrnejerier och 4 
privarrnejerier, i Deux-Se1-re 35 andelsmeje
rier och 14 p rivatmejerie r och i Vendee 18 
anclelsmeje rie r och I p rivaunejeri . På 1920-
Lalet S\aracle andelsntejerierna för ca 90 pro
cenL a\' elen imjgda mjiilken. Mejerierna var 
som regel små och kom au förbli så under 
mellankrigstiden . 1" 

Föreningarna gick redan 1893 s,1111rnan i 
en centralförening som framrör a llt sysslade 
med ge mensamma inköp av utrustning och 
marknadsföring av smöret. För att fä rejiilt 
fotfäste på Paris-marknaden organiserade 
centralfören in gen mot slu tet a,, 1890-Lalet 
regelbundnaj~irnvägstransporter med kyl
Yagnar till Pa ris. På så säll \·iclgade meje rier
na sin marknad, kunde upprätt.hålla eu för
bållande\'is högt pris till lc\·ernntörerna och 
skapade utrymme for en expansion av m jölk
produktionen i regionen . Pa ris-marknaden 
kom au dominera avsäLtningen med ca 80 
procent a\· den sam lade smörproduktionen, 
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medan resten avsattes lokalt. För art på biis
ta säll ti ll\·arata skurnmjiilken kom m,1nga 
andelsmejericr under mellankrigstiden att 
bygga a nläggningar för kaseinproduktion. 11 

Orsakerna t ill att andelsmejerierna ble1· 
så framgångsrika i just Poitou-Charentes iir 
iute alldeles Eitta att faststiil la. De omedel
bara framgångarna berodde säkert på au 
andelsmejerierna betalade ett högre pris för 
mjölke n än vad uppköpsmejerierna gjorde. 
Det förklarar dock inte varför andelsforrnen 
vann stor utbredning i j ust detta om råde 
men hade betydlig-t svårare a tt etableras i 
andra regioner där förutsättningarna :1t

minstone till synes I ar bättre som i BrCctagne 
och Nonnandie med en lång tradi tion av 
srnörtillverkn ing för avsalu. ALL e n lokal kris 
för ,·inodlingen sammanföll mecl e n euro
pe isk fö r spannmålsndlingen hade stor be
tvclelse, t>ftersorn en radika l omorienteri ng 
ble\' niichänclig. Viktigt var troligen ocks{t att 
om läggningen tog en rikt11i11g som 1·ar ny i 
området. Smiirproduktion utgjorde inte en 
traditionell inkomstk~illa för bönderna. Det 
fanns d'.irför inte en fast etablerad tradition 
a,· gårdsproduktion av smör och inte heller 
någon struktur al' mellanhänder som m:tste 
ö1·en·innas. /\ndelsiclen Yerkar ocks:t ha kun
nat bygga på en tradition a1· sanwerkan i 
delar a1· områdeL, där sammanslncningar 
tidigare bildats för torrEiggning a1· sanka 
marker och cfar kooperatil'a bagerier på 
1860-talct eLable rats i många bvar. 1~ 

M ~jeriinrlustrin s långmmma el ablering 
i traditiondla .1mörf-Jroduremnde 
områden 
L: tanför l'oitou-Charentes kom induscricll t 
bedriYen smörprod uktion inre att fä någon 
stark srä lh1ing förrän forl1:t1hrncle1is sent. Ett 
undantag 1·ar i 1·iss må n omr:tden i norra 
delen a\' landet (Aisne med 16 mc,jcrie1 
1903, Ardennes med 20 stycken och Sornnw 
med 7 m ejerier) cfar indust ria lise rad smör
framsrälluing förekom i så1'ä l pri1·,ukapitalis
tisk som kooperati1· form. Lhremor h ade 
den11a sv,'\rt ar.r rn fotfäste i traditionella 
smörproducerande ornr/1den d ~ir g:udspro
duktione11 fortsatte att dornine ra. 1

' 
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I ~nrmandie, som sedan länge varit e tt a1· 
de främsta smörproducerancle områdena 
och som haft en betydande smörexpon till 
Storbritann ien, dominerade gårdsprocluk
tio11en <11 smör forrJarancle i bö1:jan a,· 1900-
taleL. Industriell produktion spelade en 
rnind re roll, även om en del moderna an
läggningar hade skapats. Det stora flertale t 
specialiserade rnejerianl~iggningar för pro
duktion i större skala var inriktade på pro
duktion av ost, främst camembert. Ett mindre 
an tal a n läggningar för srnör framsLälln i ng 
s,·sslade hmudsakligen med sluLbehandling 
och blandning av gårclssmiir. Fram till första 
världskriget och under mellankrigstiden 
vann mejerierna terräng på gårdsprnduktio
nens bekostnad . De t rörde sig om små 
familjeföre tag som opererade inom strikt 
begränsade om r:tden. 1

" 

Den kooperatil'a formen av mejerier spe
lade till en början en mycket li ten roll i den 
industrialiserade eller halYindustrialiseracle 
smörframställningen . Några in itiatil' tillkom 
som reaktion på den kris som smörproduk
tionen drabbades a1· när elen möt.Le stark 
ko11kune ns på elen brittiska marknaden a,· 
danska och holländska prod ucenter. E[( 
forsta initiati1' 1904 följdes a1 ytterligare någ
ra före första I är ldskriget. En andra genera
Lion ande lsrnejerier tillkom under krisen pa 
1930-ta let. 1:; Ande lsmejerie rna s,1g sig som 
försvarare av det normandiska kvalitetssrnö
rer. och so111 lösningen p;t de problem som 
dt>n traditioue]la p roduktionen av gårds
smör drabbats a,· i och med att de priva ta 
smöruppköparna, n'.ir konkurrensen h:trcl
nadt-', hade lockats att b landa upp smiir av 
god h al itet med säm re smör eller re nt av 
med margarin . Andclsmejerierna lyckades 
också producera ett smör med gou anseen
de. De förblel' dock små med strikt begrän
sade mjölkleYeransomr[tden och mycket 
starka band med sina le1·erantöre1. 1\'ågra 
strä1·ancle n att expandera 1'Crksarnheten 
e lle r att ås taclkn m111a s,t1nmanslagningar 
fanns inre. Exp,msion eller sarnrnanslagni11g 
innebar a[( det tradirionclla leveransorn
r:tdet skttlle komm a alt 11L1·iclgas. FfLersnm 
llledlcrnma rn a i föreni ngarna oftast 1-ar fast 
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· · LTtygacle om attjust deras förening proclu
eracle det b~ista smöret såg de i utYidgning 

-·t hot om försämrad srnörkYal itet. 1
'' 

E. 11 a nnat o mråde med betydande s111iir
roclukLio n under 1800-talet ,·ar Bretagne . 

• ncl cr andra hälften a,· 1800-tale t korn en 
d nlande expo rt till Srorbritann ien och 

' cla111erika ti ll stånd. Efter mitten av 1870-
.lc t kom smöret i allt högre grad a tt försä l
, p~t Paris-marknaden och i landets norra 

.da r. Detta inn e bar också att stora smör
::-n,sister och kommissionärer på Paris
.. u-knaclen korn att lä ta e tt fast grepp ö ,·e r 
· r~äljningen av smör från Bretagne. Bakom 
.en iin dracle inriktningen på avs~itmingen 
,i: j ä rrn·ägsbyggandet, so111 öppnade Paris
.. arknaden för del bretagnska s111öre L. De l 

-·nö r som procl uceracles i Bretagne g ick 
_ .im ·t till marknadeu s l~igre segment efter-

, m det inte höll hög ochj;imn kvali te t. Det 
_.trdsprodncerade s111Ön' t sk ifr ;id e sta rk t i 
._, .il itet efte rsom det ,·ar svå rt au upprättli:t!
~ e 11 effektil" krnlite tskontroll i e tt system 
.ed må nga små producente r och fl era led 

.' mellanhände r.1' 
Den omfattande a,·saluprodllktionen av 

,mör kom emellertid inte att ge upphol" till 
e n betvdande, m odern mejeriindustri mot 
, lmet av 1800- e ller biirj an aY 1900-w le L. 
Smörprocluklionen i Bretagne forblcl' i 
d sentliga ,ll'seenden oberörd a\" me jerirevo
lt 11.ionen . I clepanementet l lle-e t-Vilaine , 
,om hade störs t mjölkproclukLion i hela lan
de t. fa nns i början a1· 1900-talet enbart tre 
L'l lcr IYra smönnejerie r med mer be!:)'dand;, 
produktion och modern utrustning. Sam
manlagt fanns e ndast 11 smörmejerier 
, amt 6 ost me jerier) ocb flera a\" dessa hade 

,tora slårighetcr att iistadkomma stabila 
mjölkle,·eranser. I depa rtementet Finistere 
fanns betvclligt fler mejerier ( 41 smörmeje
rier och 5 ostme je rie r ) men det rörde sig 
>m små anläggn ingar som forädlacle sim'\ 

n~ölkm ~ingcler. En begynnande inclustria li-
-eri ng kan visserl igen skönjas men de n \'a r 
m1-cket s1·ag med tanke p{1 regio ne ns förut
-.'iuningar och prnd uktionsinriktning. Undn 
,ne llankrigsticlen fonsaue elen svaga in du
,trialise ringstre nde n , fr~i1mt i llle-et-Vila ine 

och inom ostframst;illningen. De priYatme
jerier som anlagts för smii rproduktion mot 
slutet aY 1800-talet och i början av 1900-tale t 
kom i fl ertalet fal l a tt tvingas lägga ner drif~ 
ten unde r mellankrigstid en . Orsaken var 
främst sdirigheterna att fast knyta ett til l
räckligt antal n~jölkle,erantörer till mejerier
na. Det första andclsmej erict tillkom in te 
förrän 1930 och elen stora vågen al" ind u
strialisering kom egentl igen ime förrfu1 e fte r 
a ndra ,·ärlclskrige t. Det mest slående i fråga 
om Bretagne ~ir således att smörprocluktio
nen till allra största delen förble, gårclspro
cluktion ~i11Cl:1 in p{1 1950-talct. 1' 

De n industriel lt bedril'na rn e je rihan te
ri ngen \'erkar länge ha mött särskil t starka 
hinder i llretagne, trots regionens omfattan
de nuöl kprodu ktion och tidiga avsalu pro
duktion a,· smör. En del samtida bedömare 
m enade au o rsaken till elen lå ngsamma in
dustrialise ringen stod att finna i det faktum 
att regiouens _j ordbru k skulle löda en sror 
befolk11ing. Yil ker ansågs mgöra et:t: h inder 
lör specialisering av drift:e n och industriali
sering a\' rnjölkförädlingen . f örklaringen ~ir 
knappast till räcklig eftersom regionen re
dan tidigt under l 800-talct hade aYsa\upro
cluklion av srn ör. 19 

Spridning a, ny teknik anfördes, paradox
alt nog, ocks:i som en o rsak. Bönderna före
drog atr inl'estera i h andseparatore r nä r 
dessa blel' til lg,'i ngliga mot slutet av 1800-
raler framfö r att le,·e rera m jölk till eu när
be läget 1nejer i. Dessa separatorer spred s 
snabbt i regionen och d et bin rfarmed ~in 
svårare för mi:::jerier a tt finna fas ta leverantö
re r <"l ler a tt bilda anclelsrnejerier.Jordbruks
statistik frå n slu te t al' 1920-talet visar att 
hand separatorer nm ni t stor u tbredning i 
regione r där g:1rdsp roclukLion av smör för 
,11·salu ,·ar ,·,ml ig medan de förekom i lå ng t 
mindre utstriickn ing i regioner där rncje1i
ind usrrin h 'Ckats etablera sig. En närm are 
granskn ing a,· spriclni ngsbilden , ·isar emel
lertid att handseparatorn spreds snabbt fi-:m 
Gt 1900 och fram Li 11 slu tet av 1920-tale t. De n 
modern;i mejeriind ustrin e rablerad t's clär
<" lllo t me lla11 1870 och 1900 och några :1r iu 
p:i. 1900-ta let hade den redan fixerats till 
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sina l111n1ddrag . .'v1ejeriindustrins s,aga llt
veckling tycks därför sna rare vara orsake n 
till hanclseparatorus stora utbredning än 
elfekte11 av clen.~0 

En rimligare förklaring till a ll rnejeriindu
sttin inte nådde en stark ställning tar sin 
rng:111gspunkt i det förhållandet att det 
fanns en ,·äl etable rad kommersiell struktur 
i om rådet 11iir mejerirevolutionen inleddes, 
en strukLur som var knuten lill gårdsproduk
tionen. Detta mellanhandssystern h ade dess
utom på g rund m-järnvägsnätets utbyggnad 
kommit all få en utf'ormning som försvaga
de kontakterna mellan de direkta producen
ten1a och konsumentmarknaden. De dire k
ta kontaktern a med marknaden togs om 
hand m· smörhandlare i Paris medan de bre
tagnska handlarnas rol l begriinsades ti ll arr 
samla in och vidarebefordra smöret till 
Paris. Därmed kom inte det första ledet aY 
mellanhiinder att se något behov av om
,·andling och produktionssystemet kom att 
låsas fast i sin gamla form, gårdsprocl11ktion . 
Denna struktur kunde förmodligen enbart. 
h a brutits ner genom att mjölkproducenter
na hade organiserat sig i andelsmejerier 
men förntsiittningarna för detta var intt> 
gyn 11samma i ert ornräde där läs- och skri,
kun nigheten ,ar låg och traditionen att 
sanwerka , ·ar svag.~1 Den etablerade kom
mersiella strukturen förefa lle r an ha ,·arit Yäl 
anpassad till e n situation där det srora fler
talet bönder bedreY e n starkt cli,,ersifierad 
produktion med begränsad aYsaluinrikt-

. •) •) 

n1ng.--

Ostmejerierna i östra Fmnkrilw: 
Ett andra renlrnrn/ör anrlelsm~jerier 
J imiön med smiirtilh·erkningen h ade lllO

derna produktionsm etoder mer begränsad 
betydelse inom ostfrarnställningen . [Vlekani
seringen bcri>rcle fram til l första världskriget 
e nba rt delar av för~idlingsprocessen och 
e ndast ett li tet a ntal ostrnejerier. Ostti lh-crk
uing var en mer kornplex process än smör
fra111ställ ning och de tta utgjorde ett hinder 
for mekanisering. DiiremoL kom osttillverk
ningen att i räll hög grad bedri,as i separata 
företag, dYs. att industrialiseras i den me-
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n ingen att elen frikopp lades fr{111 gårdspro
cluktionen.~:i 

Före revolu tio nen inom mejeriniiringen 
under perioden 1870-1900 kan td distink
ta produktionsornråden urskiijas i Fran k
rike. Det e na utgjordes a1 bergso111r:1dena i 
landets östra del som var inrikLade pt1 ut
spridd produktion a, hårdost baserad pa 
betesYanclring. 1 de norra och östra delarnas 
sl~ittbygder var smörproduktione n Yiktigarc 
men cl~ir kolll en diversilie ring att ske under 
1800-talcls lopp i lorm av växande produk
tion av mjuka ostar. A,·saluproduktionen a,· 
ost var konceni:rerad till en rad mindre om
r:1den, ,·art och e tt med sin sär skilda ostson. 
Produkt io nen ,·,1 r starkt kn u ten till Pa ri s
marknaden och den mest o mfattande ex
pausionen skedde i Brie. l\"ormand ie och 
Picardie. Ti ll skillnad fdn smörprocluktio
nen låg aYsaluprodukrion a, ost som regel 
utanför de små g:u-darnas möjligheter och 
bedre,·s därfö r på gods eller större gf1rdar. 
Art produktionen var knuten till större gå r
dar el le r bedre,·s i stora pri1·atägda ostmejeri
er gälle r for de osrsorter som expanderade 
under 1800-talct och blev smakbilclande: Ca
membert, Brie , Coulornrniers och Port-Salut. 
En rad traditionella ostar som till exempel 
Pon t-Le1·eq11e och Livarot framställdes där
emot i stor utsträckning på gårdarna. Även 
o m ost.tillverkn ingen i mindre grad än smör
framsr~illningen berö rdes a,· teknisk omvand
lin g mot slutet av 1800-ta le t, fan ns redan ti
digare e n rud irnentiir incl11striell struktur i 
,·issa delar a,· ti llYe rkningen i och med att 
produktionen m·skilts från gårdarna och be
clre\'S i separata företag. Så var fallet i hårclost
prnduktionen i alpo mr:1cleL i östra delarna aY 
la ndet. Tilhcrkningen a,· rnjuka ostar börja
ek få incl11striell form på 1860-talet. ÖYer
gfö1geu till m odern form gick smidigt efter
som ostproduktionen redan i utgångsläget 
Yar koncentre rad rill stora gå rdar. och d e 
första indmtrie rna n ir ofta knutna till gods
eg<"ndomar. In om produktionen av m juka 
ostar lwrörcle d e ,iktigaste förändr ingarn a 
mer marknaclsl'ö ri ngen än produktionsLek
niken, framför a llt i form av franwäxten a, 
standardostar för urbana rnarknade r. 2 1 
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Inom osuilherkningen i östra Frankrikes 
w rgsomr:tclen återfin ner man d et andra 
'Je rydancle exemplet på kooperati\' organ ise
,i ng pä mjö lkproclnkLernas om råde . Den 
'J,·ggde d irekt på LradiLione ll a for rner ,l\· 

, .1111,·erka n inom en by eller socken ge no m 
, .un manskott a,· mjölk fö r ostframsLäll nin g 
.-nl igr e n bestämd wrordni ng i det s.k. frui
-i~re-sysLerne t. Det kanske rnest markan ta 
.raget i ostprocluktione n mot. sluLel av 1800-

·.ile t \'a r frniri e re-zonens ut,·idgning. l och 
n ed at t pn1duktiouen och systemet ex pan
ierade från mitte n a, 1800-LaleL korn fasta 
.n läggningar alt skapas och organisationen 
.ll bli mer form aliserad. 

Fruitie re-organisationen ,·ar inte e11 amt
,ron istisk ekonom isk form utan d ess ex
-,,m sion ,·ar nära förbunden med jo rdb n 1ks
~~-,olu tionen med dess Ö\'e rgå ng Lill e n me r 
nte nsivt bedriven nöLkreaturshållning. Den 

· a nn under 1800-talct utbredning in Le bara 
· östra Frankrike ut.a n ö,·er hela Sclnl'ei1., i 
, ·,d ra Tyskland och no1Ta ltalie n til l föU d a,· 

.i.xandc cfterfd1ga11 på hårdost och växande 
nte n1a tione ll ko nku rrens på sp;-m11 m:t1s-

11<1rknaden. Expansionen skedde Li ll stor 
'.el på be kostnad av framställningen a\' tra
.!tionella ostar, och i be rgsom rådena inne
.ff mjölkproduktionens expansion att pro
dktionen a, · get- och fårost starkt tr~ingdes 
:!baka . De n moderna koope rati,·a rörel-

, n , föde lse på 1880-talet ga,· ny legitirni tct 
· fr uiti crerna, som a\' må nga korn att be

~.1 kras som äre, ·ö rcliga föregånga re till an
_],mcjerie rna.~·' 

De t ursprnngliga systeme t inneba r att 
,a rarnst~illn inge n skedde på medlemma r
.i' ga rdar e nligt en best~imd ordning. Öni

- ~ medlemmar lcn:reradt> sin mjölk till den 
_ rd som stod p;i w r och gårde ns ägare he

. Il elen tilh'erk.ade osten . som betraktades 
m hans egendom. Fö rsäljningen skedde 
.tinge n enskil t e ll e r geme nsamt \'id ,·issa 
:pu nkter. System e t. bibe hölls ä,·e 1J sedall 

·r,kilda lokaler byggt s för ostframst~illning
... Fö re trädare for den modt>rna koopt:'ra

nen kritiserade s\'ste me t bland annat fr>r 
·: upprnu nrra ti ll försök fi)\n e nski lda 

_ .• rclsiigare au på, e rka osttilhcrkaren till 

Frulih1' i Passo11fo11/ai11r, dr/1ar/!'11u'11lf'I l)ouhs i iisfm 
Fia 11/irilw Osttillverlmi 11g ifmt ihe:fonn rxpa 1u/n11rf1, 
rnahbt 1111dn u ndm hälften m• 1800-talrt i Doubs. 
(J.s11il/ver/111i11ge11s starlw st1t!l11i11g i de/J11rl1' 111mte/ 
lnldf' till all en 111ejerislwla 1111/ades i ,\lu111irollf' 1888. 

egen förd el och for a tt m issgynna mind re 
producenter, som fick v~inta !~inge på sin tur 
och därmed srå för de län gsta försk o trt>n av 
rujölk.:", 

Lncle r 1800-talcts n·å sista ,'\ nionden och 
fram till fö rsta världskrige t kom frn it ie re
sysremet att onwa11dlas i fle ra a,·seenclen. En 
första , ·iktig for;inclring \'ar att produktio ne n 
ko m a u beclrin ts i s~irskilda, fasta lokaler. 
lJrYidgacle lånemöjl ighe te r för kooperati\'a 
föreuingar n;'\gra år ill p .°t 1 \)00-tale t g jo rde 
att fru itie rerna kunde im·esrera i nya lo kaler 
och ny utrustning. Systemets ex pansion 
un de rläLLades också a, at t mej e riskolor in
r/i ttadcs fo r 11 tb ilcl n ing a,· ostinäsra re . En 
andra förä nd ri ng an passade systeme t till 
marknadens kra\' ge nom au fruitiererna 0 111-

,·ancllades från au \'<1ra en bart ti llverkande 
föreningar I i Il att b li s:l\·~il till\'erka nde som 
lö rsäljancle fören ingar. Den fårcliga oste n 
,ar inte längre den enskilde gå rckiga rens 
ege ndom utan til lhörde fören ingen och 
såldes i förenin gens namna,· dess ordföran
de. De u a unde d ;i ttade de kommersie lla 
rransakt io nerna. En tredje föränd ring va r att 
e n del fru it icrer ö ,·<=' rgic k till att bli rena 
mjölkförsälj n ingsföreningar. .Vljö lkcn s:tldes 
a,· fiiren ingen till cu sFil,·ständigt arbe tande 
företagare, sorn arrenderad e f'ö r t> n ingens 
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a n lägg ning. Denne skötte tillver kn ing och 
fö rsä ljnin g på egen risk. Föreningen ägde 
a nläggningen och dess med lemmar förband 
sig att leverera all s in mj ölk till osttilh e r ka
ren till ett fastst~i ll r. p ris. Ur 11\jölkp roducen
te r nas synvinkel had e arrangemanget elen 
förd e le n a tt med lemma rn a erhöll rege l
bu ndna inkom ster uta n a tt behö,·a be kymra 
sig om ostens avsä ttning. Den ,·iktigas te o r
saken t ill onwancll ingen to rde h a va r it ost
markn ad ens , ·äxand e komplexitet. f ör att fä 
u t bästa m ö jliga p ris för os te n krä,·des goda 
k u nskaper o m mar knadens rörelser och 
m ö jlighe te r att tttn yuj a dessa, kunskaper 
som bön derna i ge.men hade s, årt a tt skalla 
sig.~' 

f'rarnfö r allt efte r fö rsta v~irldskrige t kom 
f"rniLie rerna a ll tmer att bli prod ucerand e 
o rganisation t> r, som inte för fogade ö,·er 
c>gna instrument fö r marknadsföri ug. L' tan
för den ren t lo ka la marknaden ski> ttf's för
s~iljn ing, transporter och i , ·iss utsträckn ing 
också lagringa,· grossister e ll er a , · os t:t.i ll 
Yerkare som köpte mjöl k från fru ir.ierena 
o ch tillve rkade o ch sålde ost på egen r isk. J 
,·issa fall kom också grossister eller storföre
tag inom mejerisektorn att köpa u pp fru itie
re rn as a ubggn ingar. Dessa större företag 
kunde sedan stvra m jölkp riset inom eu om
råde . I böijan a\" 1 !)00-talet stiirkte grossister
na sill g repp ö, ·er marknaden genorn a tt ra 
hand om mognadsprocessen fö r ostar som 
kö p tes farska från fru it iererna. JJako m den
na 11t1eckli ng låg m arknad ens expansion 
och d ifferentiering. Vissa delar a\" mark na
den föred rog salt ost medan andra cft<:' r fr:i
gade en m indre sal t ost. För att tillgodose 
den rnrierand e ef"terfrågau kränles att säljar
na förfogade ö,·er stora lager a,· osta,· ol ika 
kvali teter och had e god kännedom o m 
marknad en . Det var s,·:in för e nski lda fören
i11gar ;iu s kapa dessa förutsiitt11inga r för 
frarn gångsri kt u tnyttjande av ma rknad<:>ns 
lllö jlig heter. Lagringen korn dädör a ll tme r 
alT ras 0111 hand a,· spec ialister eller a,· g ross
handlare, som hade stora lagringsan liigg
ninga r och ,·äl ut\"ecklad e kon takter med 
hela marknaden. Diirmed kom organisering
e n all p:nn iu na om dl:'n som känneteckmide 

smönil h·e rkn ingen i , ·äs tra Fran krike, d ~ir 
uppköpare saltade och b landade smö r tillver
kat på gårdarna. Fruiticre-organ is;irionens 
srnka och lfmga ,·araktighet berodd e såled es 
in te> bara på dess kooperatiYa fo rm u tan 
minst li ka mycket på mellanhanclssyste rner."0 

Entreprenörerna i system et var främ st 
grosshandlarna, medan fru ir.iererna tende
racle a tt bli isolerade anläggn ingar fö r ur
spridd ostfrarnstäl In i ng. O rganisationsfonn
t> ns p roble m låg i mångt och m ycket i dess 
förh:illancle till m ellanhänderna e lle r g ross
handeln. Oiiremot mötte den in te stark kon
kurre ns f rån p r ivatmeje rie r inom sam ma 
o rn r;tde. Und er mellank rigstiden , d å syste
met inte hingre expanderade geografiskt. 
kom grossha ncleln att stärka sin ställning i 
fö d 1:1J1 an cle till p roducen terna g<:' nom att 
skapa stora a n läggningar för lagring och i 
mindre o mfattni ng La ö,er mejerier. De t sist
n~i mnda innebar att frui tieren 0 1rnandlades 
ti ll en rnjölkförs~il jn ingsförening. Som reak
tion mot den na tendens till att me llanhän
derna st~irk te sill grepp ö,·e r s;h~il tillverk
n ing so m lörsäljni 11g började fru irierern a 
m o t si ute t a,· 19:10-talet att sluta sig samman 
i koopera tiva o rganisatio ne r fö r lagring och 
forsiil_j ni ng. Den 111l:'S t kä nda \"ar Union 
rfrs Coo/JemtivPs FruitiPn's dr Fm11c/1e-Co111./P 
(UCFFC), bildad 1938. I spåren hiirav följde 
lållgYariga konll iki er med de p ri,·ata lag
rings- och försiiljn ingsföretagen .~'' 

frui ticre-S;'stemet korn art e rhå lla star.l ig r 
stöd i högre grad ~in andra former a,· koope
ration inom mejerin~i r ingen. Satsningar på 
att ut,·eckla mejer in ä ri ngen ingick i den 
poli iik som fördes för an komma till rätta 
med bergsområdenas ekonom iska , sociala 
och ekologiska p roblem. Statl igt. stöd u tgick 
rill mo d ernise ring a,· an bggn ingar, till upp
byggnad a,· rn a anl~iggn ingar, liksom till ut
b ildn ing och kt1nska psspridn ing. Genom 
skogsforYal tningcn sökte sta ten främ ja en 
ut,·ecklingsniode ll rör dessa om rå d l:' n som 
g rn nclacles pa m jiilkhush{tllning för gemen
sam ostframstä llning i anl~iggningar som 
inneliaclc, a ,· fr uiticre r.:1" f ruitiererna tänk
tes i s1 o r skala framstäl la ost för södra Frank
rikt's stticlcr ge no m en omhiggn ing a, det 

lokalaj ordbi 
n iseras geno 
d fs ti llbaka, . 
ma rkern a de 
, törre meje. 
,nodern utn 

,m\"än ts fö r i 

:i'lrbrukn in,e 
:xoduktion. 
:-::i., m ed stat] 

I ÖITiga cl 
en a,· m juk, 
,-ooperativa 
"et, delse se 
,rncle ts östra 

-ies a,· priYat 
',"ixtc r av stö1 
'.njölkproclu l 
','in all lägg, 
•1en inte all5 

, tfrarnställn 
e n . Osu illve 
:ran gårdar r 
.. 1n l~iggn ing<1 

De n koo r: 
,t,"ill n ing i bt 
'J\·~gde på tr 
i-tframs tä ll1 

:ill baka till 11 

expand erad , 
:alet kom de 
i,htare s tntk1 
, in kontroll i 
nas uppgifte 
·ion och lag1 
ten på de rn 
,ecl ,t11 länge 
kom med tic 
p ro cluce ran , 
-4L'norn en s t 

aa rillgodos 
mål. De kom 
lag ri nge11 o , 
ö1·n det pris 
erhöll fö r sir 
, iirldskriget 
bördes sanw 
cl<:'tra möns tc 
n ingen p:i li 
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:, ala jordbruket. J orclbrukeL skulle mocle r
' c' ras geno m att fär~ och getsköLseln träng
, tillbaka, d e kollektivt dispo11crade beLes
.,rkerna delades, kohållningen utökades, 
· r rc 111ejerian läggningar skapades med 

cle rn lltrustning och genom attjo rcl som 
'änts fö r spannmålsproduktion för egen 

- :-bru kning i ställ er ur.nytt jades för focler
,cluktion. Omläggni ngen sk11 lle finansie

_, mf'cl statliga lån.31 

I Ö\-riga d elar a\· landet. där tilh·erkning-
. ,1\· mjuka ostar clorn in eracle, kom ele n 

1pf ra tiva formen inte att fä alls sam m a 
:,·d c lsc som i hårclostframst~illn inge11 i 
:clf' ts östra rlcla r. Produktionen dominera-

- , a \· p ri\·ata företag, som i Yissa fall \·ar u t
·,,e r m större gårdar som specialiserats p:1 

·1lkproduktion for osttillverkning . Det är 
.:.:-: a tt lägga märke till att gårdsprocl11k1 io
-:1 im e alls hade samma stora betydelse i 
, ::ramställn ingen som i smörframställning-
. O millwrkningen kom tidigt att skil jas 

:1 1/;ardarua och bedrivas i specia liserade 
:1g e;n i ngar. 
!Je n kooperati\·a organ isationens starka 

..:.:J n ing i bergsområdena i ösLra Frankrike 
~g;ck på traditionella sanwerkansformer i 

,tfra rnställning, former vil kas rötter gick 
.:!baka till medeltiden. >liir ostmarknade n 
, pa nde rade nnde r andra hälften av 1800-
.le t kom dessa sa111 \·crkansfonue1 att fä e11 
.. ,care struktur och fören ingarna ut\'iclgacle 

, 11 kontroll ii,·er prodllktione n . Föreningar
_.i- uppgifte r begränsades dock till produk-

,n och lagring medan a\'sättn ingen a\· os
·en på de urbamt mark11ader11a skiitres a\' 
-,da n ]finge etable rad e grossiste r. Dessa 
. 1m med tiden au stärka siu grepp Ö\'cr de 

ro d uccrande föreningarna , bland an nar 
.::e no rn en strikta re k\·alitetskontroll i S)'fte 
_;c cillgodosc o lika dclrnarknaclers ii11skc

.• 1I. D<" kom också i e n hel del fall att ra Ö\'er 
2:ri11ge 11 och därmed öka sitt illnyta11de 

· e r de t pris de produce rande föreningarna 
· hö ll för sin ost. Det dröjde ända till a ndra 
·.rlcl,kriget innan fruiticrcrna gcno111 in
·, rdes s,urn·erkctn började försöka att br\'ta 

.-tta mönster och sjiih-a ta hand om a\·sän
rngen på de urbana marknadern a . Fri1i-

tiererna utgjo1·cle utan t\'ekan en mäktig h ~i\·
ståug för ostti lhukningens un·eckling 
under 1800-talet i he la d et alpina o m rådet. 
T ilh-e rkningens uppspl ittring på ini'mga små 
en he te r ko rn emellertid lä ng re fram i tiden 
att begränsa möj lighe te rna t ill koncentra
t ion och teknisk fornvelse av mejeri indu
strin i regionen, någor som gynnade konkur
renterna i nya osttillver kancle områden. 

Differentierad marknad och 
diversifierad produktion som 
orsaker till det franska 
mönstret 
I stora delar av Västell ropa kom mejerihan
te ringe11 att omvandlas från en agrart p räg
lad . hant\·e rksm~issig smör- och ostproch1k
tion till en industriell procluktionsfor m. I 
\·issa fall g ick denna onl\'andling snabbt och 
\·,ir i stort sett a\·klarad redan i början av 
I ~lO0-talet, medan den i andra LOg längre tid 
och inte full bordades fo 1T~in p:1 1930-talet. r 
Frankrike tog processe n l~ingre tid äu si't. 
Snabb indllstrialiscring på bred front sked
de inte fötT~in efter andra v~irldskrigct. Till 
det franska mönstret hör också att andels
mejerier länge hade en förhållandevis s\·ag 
stiillning, om man lindan tar ett par \'iktiga 
produ ktionsorn råden. Srnöni lh·e rkn ingen 
korn in te au industria liseras i a lls samma 
utsträckning som i S\·erige utan gå rds pro
d uktion av smör för a,·s,d u hade l[111gt fram 
i tideu a\·se\•;in större hervdelse . Det karak
täris1 iska draget i elen franska srnönill\'erk
ningen \ar därför läuge konkurrensen 
rncllan ind11s t rie ll til h·e rkn ing, beclrin•n i 
kooperati \ eller pri\·at fo rm, och g,hclstill
\·erkn i ng kombinerad med ett mellanhands
s:'slc111 so m innefauacle Yiss fö riiclling. Det 
konkuri-ensförhållanclet var viktigare ~in 
konkurre nse n mella n ol ika fo rm e r a\' indu
striell tilll erkni ng. Gårdsprndllktio nen in
t0g en särskilt stark st;i!lning i traditionellt 
s111örproducera11cle om ri'tdcn som Bretagne 
och l\'ormandie . 

Utan au göra ansprå k på au ge en uttöm
mande förk laring a\ deua karak tä ristiska 
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drag ska ll \'i pe ka på n,'\gra faktorer som \·i k
lig,1 i sammanha nget. 

De t fö rhålla ndel att sm örp rocluktionen i 
Fra n k rike til l s törs ta delen skedde for hf'm
rna rna rknadens efterfrågan kom att begrän
sa ind ustria lise ringens geno mslag. Frank
rike \'a r Jön ,isso e tt betyd ande cxponland 
under a ndra hälften aY 1800-talc t men ko m 
an fal la starkt tillbaka på elen interna tionel
la marknaden när d e t franska smöret rnörrc 
konkurrens fdm länder där smörtilh erkning 

ind ustrialiserats och smö ret höll h ög och 
j;i m n kva litet, ch·s. där en standardiseri ng 
sket t för p rodu ktion oc h expo rt i stor skala . 
Den inhem ska efler frågan cxpaw lcradc 
men Yar samlicligr i hög g rad d iffe ren tie rad. 
Smö rp rocl uk tio ne n ex pa nde rade s nabbt 
u nd er 1800-tale ts två sista decennie r for att 
cbn:fter ö ka i långsamma re rakt (smö rp ro
duktio ne n iibdc med 76 p rocent m e llan 
1882 och 1892 och med 66 procent m e lla n 
1892 och 1929) . Oslproduktionen u pp\·isa
d e d e r mo tsat ta mönstret (p roduktione n 
ö kade m ed 19 procent m e llan 1882 och 
1892 ocli med 68 p rocent mellan 1892 och 
1929) ."" Karaktäristiskt fö r marknad en var 
d ess uppd elning på en h a lite tsma rknad , på 
vi\kc u produkte r kunde hävda sig lack Yare 
va riatio 11, lokall e ller regionalt ursp rung och 
smak, och e n massmarknacl med sm:u1i11g-
0 111 s tandardiserad e p rodukter. Tendensen 
ti ll sta ndarclisning var u nder den här aklu
ell a perio d e n mest markant på os1markna
clen och utgjorde en fö rutsättning för elen 
incluslrialisering a\· tiih'e rkningen som sked
d e p{t de tta om råde. L'{t srnörmarknacle n till
godosågs marknadens lägre seg111cut län ge 
a\' gårclsproduccrat smör ,1 \ · låg och rät t 
cti,:\mn hali tcl. Gårclssmörct Yarie rade starkt 
i kvalitet och fan n sin mark nad dels i etl 
smalt segmenl m 1·e rkliga L inna re, dels i 
di rekt försäljning p{t la ndsbygden el le r till 
lokal a rbctarbcfolkni ng. l nclustria liseringen 
inom meje rihanter ingen hade därför au gå 
en ba lansg:111g 1ncllan a nsträngninga r au 
beva ra u lbt tdets \·arialion o ch etablerad e 
srnak kl·<di1 e 1er {1 ena sidan och scr;i\·an au 
standard isera p rod ukte rna och d ~ir rn ed 
rat io na liser a tillverkn ingen,'\ andra sidan.-':' 
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.\ la rknadens starka d ifferentiering g,w e tt 
,\·agt underlag för tendenser lill stanclarcli
~e ring oc h industria liseri ng. Därmed kom 
ocksa förutsiittningarna för de konperali\·a 
fo rmerna att b li wagarc ~iu pct a ndra h åll. 
De tta innebar ocks:1 att ele n franske bond en 
YM e n ttlp r,iglad marknadsaktör i så måuo 
att han tilhim pad e en incli\·idualistisk mark
nadss trategi i \'il kcn Yäx lingar m ellan a n 
prnduce ra smöre t: sfilv e ll er a tt s~il_j a mjöl k 
till ett mejeri ingick. 

Många bönder befan n sig i e n sirnali on 
där del föreföll d em fördelaktigt att bibe
hål la tilhTrkn ingen a\· smö r på gå rden. 
MjiiJkprocluktion l'ar ofla enbart en a1· flera 
\·c r ksalllh c ter i ert di1·ers ifie ra1 s1·s1.em som 
kom binerade od ling a\· många g rödor med 
dj ttrh:tll n ing av fle ra slag. I e n s:1da n situa
tion var gårdstilh'erkn ing förm o dligen ett 
ekonomiskt förd elaktig1 a lte rnati1·. scll rnecl 
den e nskilde bondens ögon. E n ind ustriell 
organ ise ring m· mjölkf'iir~idlingen \ar främst 
e ko n omiskt fö rd elaktig inom ramen för en 
långt Sla r karc specia liserin g på 1njölkpro
cl uktio ll ~in n 1d som före ko m på det stora 
llertalct g:1rdar i regioner som Bretagne och 
l\'ormancl ie. /VLtng-falclen av prod u ktio ns
grcn ,1r och p roc\\lkter på den egna g{trllen 
gay bonden fö rh å lla ndeYis stor ha ndl ings
fr ihet gentemot rncllanhäncle r. Han ku nde 
bb ncl a nnat ,·:.Uja mellau a tt arnän da sin 
mjölk til l att fra mställa smör på gården e ller 
sälja m jö lken till ett uppköps rnejeri, ,till 
efter 1·ilket som \'ar förde lakt igast. i'VL°tr1ga 
bönder 1·ille clessuLOm till\'e rka sitt eget smör 
clärlör att de a11såg au delta hörde till Yacl e n 
bo nde bord e göra31 

I:: ffcktc rna a\ en cli lfe rentieracl marknad 
och en di1·e rsificracl prod ukt ion förs l~irkles 
sedan a1 att elen h ,111tYerksmässiga tekn iken 
förh;i r1radcs u11dcr d en pe riod som stod till 
förfogande för a ll im ite ra den danska el ler 
skand ina\·iska inode llen . Den handdri111a 
separatorns sprid11 ing inn ebar a tt gårcls till
\·crkningen kunde sr;i rka sin ställ ni ng i kon
kurrensen med ind11stricll fra mställning . 
Detta g:illdc framfö r a llt regioner med lw
t;'dandc ~mörprocluktion n~ir mej e r ire \'olt t
tion en inledde, . ...\.ntalel ha ndseparaLOrer 

,lr diirernot I 
.nclustrie ll pn 
~enorn tidigt 

),ven ele n t 

·ur för sm örfc 
:xlla produk 
-,\·e rgången l 
,mö r.Jn solid 
1et att etablt 
ngjorcle kri n 

-om till och ir 

ning i p raktik, 
.1r 1905 mota 
ri Il smörel, en 
handeln me, 
genom hand! 

En fast era 
cler, sorn tog I 
prod ukte r na 
h inder fö r in 
landets öst ra 
inte så pMall 
länge clornim 
cu på lanclsb) 
mcllauhäncle 
kats p å gårda 
lade det. O rs; 
tu ren i denna 
en industrial i 
det i utgångs] 
frarn stäl lni nr 
na, e n sarnver 
nä r efterfråg; 
b le1 li llg;ingl 

Fransk m1 
efterkrigs 
L' ndcr ef1 e rl 
<2;c nomgripa r 
ke t och li1·s111 
l,tll 1950 och 
jordbruke t: m 
lag Yäl i linje 1 

,om helh er.3 

hant\'e r ksmä 
~i n dracles ocl 
s\Tad oc ks:i r 
,iclan ut1·eckl 
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., r d :'i re rnot be tyd ligt l~igre i områden där 
.dustrie ll p rod ukrion av smiir eller ost slog 

..:t·nom tidig L. :,:, 
.-\\·en den etable rade m e lla n handsstruk

.r fö r srn i11forsäijning som fanns i trad i tio
,-, Jla produktio nso mråden kunde bromsa 

·. n gå ngen till inclnstr ie ll tilh'e r kn ing a \· 
• :1ö r . .Ju solidare den \'ar, desto sdrare \ a r 

~r att e table ra mej e rier. Srnörhandlarn a 
·zjorde kring se ke lskifte t e n sta rk grupp, 
m till och med kunde se till att 1·iss lagstifl-
ng i praktiken in te tillämpades. Ett förbud 

- 19O::i mot a tt tillsäua konserve ringsmedel 
·1 ,möret, ett förbud sorn skulle h a fors\·:1rat 
.,n cle ln med gårclssmör, sa ttes u r spe l 

_e nom handlarnas på u·yckn ingar.:i,; 
En fas t etablerad struktur a\' rnellanhän

- r. som tog hand om m arknadsföringen a\· 
:ocl ukLe rna, utgjo rde dock inte all tid e tt 
.ncler för industria lisering. f ruitiererna i 
.nde ts östra delar ing ick i ett system som 
·e så påfall ande skild e sig fd n det som 

·.:1ge domin erade inom smörf"rarnställn ing
' pa la11clsbygden i \ ästra Frankrike, i Yilket 
.ellan h~ind e r köpte u pp smör som tilln :r
.t, på gårdarna och i , ·iss mån ,·iclareforäd
i e cle r. Orsake n till att rnellanhandsstruk
: ~·11 i denna region \·isade sig före nl ig med 
, indus trialisering i kooperati\ form \'ar att 
-t i u tgångsläget Ern ns e n sanwe rka n i ost
r,111tstäl111i11gen me llan m jö lkproduce n ter
u . en samverka n som ktrnde ,·idareutYecklas 

-~ .i r c' fte r frågan på ost ökade och 11y teknik 
le\· tillgäng lig . 

Fransk mejeriindustri u nder 
efterkrigstiden 
·nck r efte rkrigs tide n sker en snabb och 

.::e nomgripancle mode rn ise ring ,w j o rcl bru
,._,..r och li1·smc'delssekto rn i Frankrike . .Vle l
.n 1900 och 1980 <>kade produktil'ite ten i 
rclbruke t med nä ra aj u procent pe r :1r. fk t 

. _ 1äl i linj e med ut\'ecklingen i \·~is t\-iirlclen 
- im hclhe t. 37 De n re la ti,·t sm åskal iga och 
.. ,nt,·e rksmäss iga livsm edelsindustrin Jör
·.d racles också radikal t. '1' De t g~ille r i hög 

.1cl ocks~i mejerisektorn . På d t> n p riYata 
• fa n u tvecklas t\'å fö retag, /)c111 011e och 13Ps-

nie1; numt' ra omdöp t till l ,aclolis, till stora 
trausnationella koncern er - d om ine ra nde 
aktörer in te bara på den franska u tan också 
de n globala ma rknad en .39 

De n ä nnu 1mcle r mellankrigstiden rclati\·t 
SYaga m ejerikooperationen lyckas tön·åna ns
Y~irt v~d a tt a n passa sig t ill d e m~jlighe ter, 
som skapades unde r efte rkrigstide ns ekono
miska e xpa nsion . Den pol itiska och jord
bruksfackliga spli ttring, sou1 un der tid igare 
pe rioder i \'issa regioner bid rog ti ll a tt block
era de koope rativa ansträngnin garna, Ö\ e r
\'an ns. De n franska j o rdbr11kskooperatio
ne ns sam organisatio n trycker på ele n ro ll , 
som samspelet mellan en gynnsam natio nel l 
lagstiftn ing och d e n e urope iska in tegra
tio nsprocessen spela t, framfö r all t frå n bö r
j an ct \ ' 1960-talc t och framåt. Den proclucen t
koopera tiYa ideen bars också i hög grad upp 
av u nga refo rm inriktade bönder i.Jeu.nesse 
Agricofe C/11-etienne (JAC) som senare b ildade 
kjn1an i Cent1P Sationaf des jn u zes AgricuftewJ 

(CNJA) . 

Modernisering på en bred 
front 
Under elte rki'igsr.ide ns förs ta dccen11ier sker 
d e t e n expansio n a" fransk ::i.gra r koopera
tio n p:1 en r;imligen bred front. '" Det gäller 
i stort sett sam tliga gre nar och i a ll synne rhet 
m e jerisidan. \ 1l_jölkproduktio ne n växer i 
onir,'td e n, där den tid igare Yari t re latin s\·ag 
ell e r u ttalat sm åskal ig som i A11qitr1im i syd
v,'istra Frankrike. \';ixa nde procl uktions
volynwr kr;i\·cle e11 mer u tYecklacl löräd lings
incl ustri och koop e ratio ne n kun de u tn)ttja 
de nya möjl igheter soni ska pades. Fram
g)lllgsrika prod uce ntkoope rati\'a företag 
bleY e n del,\\' den genom gripande moclerni
St' ring som den na tidigare re larin efte rsat t.a 
region genorngick .11 I dag d ominerar ?, A, 
A/lir111ff 1lgro-Ali 1111'11/oiJP, med h ttn td kon tor i 
To ulo use. den regionala meje rin~iri ngen. 

Bretagne 11tgö1· e tt ,t11 na t spek takul;in 
exempel. Regio ue11 hade fö r\'isso e n lirng 
trad ition m· sm åskal ig an ima lic' JJrociuktion , 
111eu för~icll ingsinclustrin in klusiYe de n ko
operati rn hade som d isku te rats tid igare en 
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s,·ag stå llning. Fran slute t ,n- 1950-talct inil'd
cles e n snabb o ch fra111gangsrik modernise
ring a\' det hrctonskajordbntket. De n cen
trala ko111 pone n ten i den p rocessen ,·ar en 
cl"rarna t isk intensi lieri ng a,· an i mal ieprodu k
tionen . Storskalig modern fjäckrf'ä- och s1·in
prod11ktion . baserad till stor del på inkiipt 
snarare än gårdsprod ucerat foder. ble,· nrn 
inslag i regio ne n. Mjölkproduktio n Yar och 
iir d oc k fo rt farande den , ·ikt igaste delen i 
det n ya cly11amiskajorclbruket i Bretagne . 1~ I 

börja n ,I\' 1960-ta le t bildades ur nag ra iilclre 
dittills f'iiga framg:111gsrika inköpskooperati1· 
e n kooperati\' organ isation . Coo/Jagri, ,·e rk
sam p{1 lk ra produk1io11sornr;:1de 11. som slak
terier, rn jiilk och grönsaker.~:: .\ le jeridele n ~ir 
i dag det to lfte stiirsta m ejeriföretage t i 
Fra nkri ke. Med e n o n1s~i ttni11 g 1999 p{t 25 
miljarder fra nc är cler m· en relati\l bl~·gsam 
skala ._j~i111 förr me d d e 1·e rkligr stora franska 
mejeriff>reragen. Fiire tager satsar mycke t p:1 
att 111\'C.·c kla Yarumärken med en specifik 
bretonsk ide ntitet och har en stark ställning 
re gionalt. Fö r u to m smiir !tar företaget en 
betydande ostprocluktion . 11 Bretagne hade 
in te någon sta rk regional o stt radi tion oclt 
sakna r ostar me d ett garn1mtl t re no mm f 
knutet ti ll reg ionen. i\ lan tilh·erkar s ta ndar
d iserad osta, · brie- och camcmbentyp. 

l\o nnand ie ,·ar liksom Rreragne !~inge etr 
({iste l'ör gårclsproclukrio11 a , smör ko mplet
te rat med en lwgynnande incl11srrialiseri11g 
på ostsiclan . Som 1·i tidiga re ,·isat lyckades 
,111clelsmejerie rna e tablera sig i i\'ormandie 
u 11cler 1930-talct. De förble,· d o ck 11nde r 
hela rnellan krigstide n tämligen sm:1ska liga. 
De se naste deccnn iernci har i11n e hnrit e n 
he rwla nde koncentration i elen nonnandis
ka me jerin~iringen. Framför a llt stora p ri,·a
ta aktö rer har d ri,·i t på el en processen. De 
kooperat i,·a mejerierna har dock i11te lör
bli\'it op:l\·erkade. 1-. Det idag n{tst störs ta me
jeriföretager i :-Jormanclie ~ir elen koope ra
ti\·a g ruppe n Co111pagnil! l .aitiere l·:1110/H'1111e. 
som s1·arar för cirka 2-1 procent m· elen im·äg
cla m jö lken i regio nen . De n stö rste\ pri\'ata 
kon k11rre n ren I .arla/is ko ntrolle rar 3-J pro
cent. Koope ratörer oc lt pri,·ata mejerier 
kontrollerar e xakt qrsi 11 hälft m· mjölkin-
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den normandiska mejeristrukll11T11 centrala 
drag i ele n natione lla . Stora g loba la ko ncer
ne r len : r sida , ·icl sida med små och m ede l
stora företag. Den normandiska bi lden kom
mer au disku te ras 111cr i n~ista a\'s11i tt. 

I de11 gamla kooperati,·a paradregionen 
C h a re n tes ko nsolide rade mejcrikoopera
tiont'n sin s täl lning under e fte rkrigstiden . 
Llndcr se nare å r har cl t' t skett en µåtaglig 
ko ncen tra tion inom d e n koopenll i,·a sek
to rn. T\',l s tora kooperat i\', C:lac och Euriol
J->011to11mi11e, har formars. Fö retagen är 11um
mcr nio och t-io b land d e fe m rio s törs ta 
fra nska rneje ri fi'lre tage n. Oms~ittningen lig
ger på dryga tre miljard er franc. Företagen 
~i r sinse m ellan t~imligen o lika. (;/oc produ
cerar i hul'udsa k . tandardiseracle masspro
cl11kter medan L11rial-J>oito11mi11e har en mera 
d i,·ersific racl produktion . Ce norn sitt rn ru-
111~irke Soig11011 ä r man elen störste produce n
ten a,· getost i Frankrike. Fö retaget har ock
sa e n led ande sr~illning på d e nna marknad i 
USA genom sill dotterbolag Co11lrie1: 17 1:·1m
o/-J->oitoumi111's Som nischproclucenr kommer 
a tt beriiras ,·u erligare i nästa a1·snitt. 

Kon centratio n och 
nisch produktion 
I slu tet a, · 19!)0-ta le t s\'arad e produccnL
kuoperati,·a företag för h iilfren a,· produk
riouen a,· smör och konsum t ionsrnjölk . 
.\lark11adsandelen l'ar något lll indre - under 
30 proce nt - for ost och yog ltun. 1s Dessa sin~ 
ror re prese n terar fön·isso ett betyd a nd e 
J'rarnsteg gente mot ele n b l~·gsam ma position 
koope ratio n en hade under mellaukrig,
ticle n . D<'t sker ,·idare e n snabb incl11srrie ll 
konccn tra tio u på h:1de cle1 1 koopera tiva oclt 
den pri,·a ta sidan. I bö1:jan m· 1960-ta le t bil
dades det före tag . som id ag h eter Sodioa/. 
genom en sa rn111,u1sl<1gning m· sex regionala 
koo pe rati,· och blc,· det största produccn1-
koope rati,·a fön :• taget på 111ej e risiclan. De~~ 
mest k:incla ,·arum iirke ä r l'oghurrc11 Yoplait 
so111 sä!js ö ,·e r ltcla ,·ärlcle n , Ille r ;in liä lfren 
a ,· produ ktione n säUs uta n l'ör Fran kr ike 
antinge n geno m dire kt e xporr e ll er geuom 
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,·aran de finns 42 AOC-klassade franska ostar. 
två smörmär ke n och e tt c reme fraiche
märke . Produklione n a,· AOC-osr ligge r 1111 

på nästan 194 000 ton per år, \'ilket mot
svarar drygt 16 proce nt av tillverkningen a,· 
lagrade ostar. AOC-smör och crem e fraiche 
är berydligt b lygsammare med omkring 
20 000 ton smör och 4 000 ton cre me frai
che _:, i 

AOC-systemet skapar tydliga begrä ns
ninga r för de storskaliga ak töre rna. Man kan 
inte expandera procluklio nen utanför det i 
AOC-rörordningen fastställda omr:1det som 
är f~tllct med generiska \'arumärken. De pro
duklionsmetoder sorn AOC-regle111e n te r i 
,·a rje e nskilt fall an ger ä r en annan begr~ins
ning. De fl esta AOC-ostar rn:1ste Lill exempel 
produceras med o pastöriserad mjö lk. De 
stora mejeriföretag - privata eller koopera
ti,·a - som , ·il l ll}'ttiggöra sig den prestige 
AOC-beteckni11gen ger m:1ste således under
kasta sig samma kra\" som sina rninclre ko n
kurren rer. 

De stora företagen saknas dock in te bland 
AOC-proclucenterna . T,·änom ;ir de mycket 
angelägna att ha r\OC-osta r i sin proclukL
porrfölj. GroufH' Laclalis och E111ial-Poilo11mi111, 
iir belysande exempe l p:1 en sådan strategi. 
l.ortalis har unde r fl era :1r köpt sm å och 
m edelstora AOC-proclucen ter Öl'e r hela 
Frankrike. De senaste förvärl'en ;ir gruppe
racle i bolaget Valmot. som prnclucerar 
AOC-ostar frå 11 Centralmassi\'et och andra 
bergsregioner. Sedan n t1gra år äge r före
taget det stö rsta företaget i Roquefort, SotiPlr 
dPs Caws f-U1111il's. Man har ,·ida re ocks:1 sl u
tit sam,u·betsa\'tal med gtirdsproducenter a\' 
oste n S,ilers, som enligt si tt AOC-reglemen
re endast kan frams tällas p,, detta s~itt. -,:, 
AOC-procluktioncn ~ir en m indre del a, 
l .ailalis sammantagna verksam het. Fö1·etager 
lägge r e n betydande möda p:1 att rnarknacls
fora _just d e n na deL Förutom rena lönsam
h etssLd i snä\' bemärke lse utgör d et för e n 
procl11ce11t a,· standardiserade rnassproduk
te r en källa till legitimitet och prestige . som 
ka11 spill a Ö\'er på he la sortime ntet. Lac/o/is 
blir förknippat med h alire t och omsorg om 
fransk gastronomisk tt·adition. 
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för E11rial-!'oitouto111uinr intar AOC-pro
duktcr t:n m e r cen tra l roll iin vad som är 
fallet med elen långt större konkurrenten. 
Dngr t retton procent a,· in täkte rna falle r på 
ge rost . som marknadsförs under varumärket 
Soig11011. För clena segm e nr ~ir AOC a\' ännu 
stö rre betydelse än i ostsektorn i sin h elhet. 
Getosten sälj s med argument dä r begrepp 
som tradition och aute ntici tet spe lar en 
framtriidande ro ll . Luriu!-Poitoumi11e för
söker också mechetet att 1:1ta den me r stan
cla rd iseracle produktionen 1:u1a lite g lans 
frå n AOC-ostarnas prestige. Företaget ä r 
,·id,tre en stor producent a,· de AOC-m~irkta 
srnö rmiirkena, Ul'llr!P ril' C:lwre11/I' orh bennP rfp 

Chare11te-Poito11. :\fan ä r marknaclsle dan cle 
för smör som kl assificeras som a, högsta 
gastro1101n iska halitet. Denna kategori 
innefattar förutom AOC också i första hand 
ha,·ssalt.a t srnör. En annan ,l\' regio nens till
gångar, ha,·ssal tct, kommer h~i r ti ll nytta och 
fö rst:iirker bi Iden a\" e tt före tag so lll må nar 
om kvalite t, traditio n och autentici tet_:,,; 

De stora aktörerna ä r beroende a\' den 
p restige som finns inbäddad i löreställn ing
ar o m all ten ticitet och m{mgfalcl , \'ilkct när
\'aron al' sm:'tskaliga gård s- och hant.\'e rks
procl11cenrcr garante ra r. De bidra r till att 
cem en te ra e n samexistens mella n olika 
typer a,· före tag. P:1 så, äl de n p riYa ta som 
den koopcr,tti ,·a sida n kan ,·i idag iaktta en 
, ·iss tendens rnot e n t11dclacl st rllktu r. Deu.a 
skulle kunna illuebiir a att det på lite !~inge 
sikt fo rmas å d e n e 11a sidan ett f,"ttal alltmer 
globala li\'smedelsfort:tag och å ele n andra 
sidan smt n~irmast hant,·erksmässiga proclu
ccuter, medan mellanstora aktörer tenderar 
a tt triingas tillbaka. Den n ormandiska nwje
risektorn illustre rar mycket tvd lig t denna 
tc11de ns. De stora giganrerna dominerar 
utan någon som helst t,ekan. De t\'å stö rsta 
fiiretagen. eu pri\'at oc h ett koopcratin. 
s,arar lör 11iin11are sextio procent ,1,· elen in
<igda mjölken . Samtidigt frodas i regionen 
e tt antal sma och mede lstora fö retag, s,häl 
pri,·ata som kooperati,a, inrikwde på nisch
procluktion . De minsta har en klari- hant
HTksmässig skala , of"rn 1necl inte mer än tio 
a nställda. 1 elen h;ir kategorin l"in ns också 
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e tt med elstort före tag som d e t kooperaLi,·a 
,·111011 Cooj1Prnli11Ps Lailih-es d'Jssigny-Sainte

_',lnl'. före Laget ha r ö,-crle\'L som e n lönsam 
,ch själ\"Stänclig enhet genom e n kons<> 

"'<'IH specialiseri ng på AOC-proclukter. 
,mö r, c rerne fraiche och ost.:,, 

Den småskaliga kooperaLionen har en 
.elati,-r stor spän n\'icld inom sig. Den srräck
-r sig f"rån samrnanslurningar som omfauar 
.. 1pp Lill fe mhuncfra mjölkproclucerancle 
'1< .. >nder, Lill e n re nodlat hanLverksmässig 
,\..ala. I d e t senare falleL kan exernpeh-is e LL 
·,u ~otal bönder gå samman och skapa n[1got 
, >lll n~irmast skulle kunna karaktäriseras 
, 1111 eu uLYidgat g:1rdsmejeri.-;~ Man har ock
, J. kunnaL väcka liY i gam la kooperati\'a 
:o rmer sou, la Jruitihr. E tt exempel från 
l c>nLralmassivet kan tjäna som e n konkreL 
:llustra tion a\' f"cuornene l. Den agrara eko
•10mi n i Aubrac i södra delen m Cent:ralmas
-i,·et ( clepanerne n re t: Avcyron) ,ilade Lracti
:1onell L på en kornbinaLion a,· försäljning m· 
i ragoxar, kött samt ost p roduce rad 11nder 
, o rnmarha lvåreL, a ll L baserat på en lokal 
kreatursras . De tta ekonomiska system nådde 
c> n höjdpunkL unde r andra hiilften a, 1800-
ta le L. Unde r inflytande a,· 11Lflyt rning och 
mekanisering kom Lyngclp11nktc11 i den agra
ra ekonom in under 1900-LaleL a LL förskju tas 
mot en me r extensiv köttc\jursuppföclning. I 
bö rjan av 1960-talet skapade en grupp unga 
bönder, med ornkring t,·åh u ndra gårdar och 
med rÖLter i/Plllll'SSI' Agricole Ch.relifll/1(' (IAC) ' 
mejeri kooperat:i, ·et J,o roo/1holivej eu ne Mon
tag11 e. De ras a\'s ikL låg he lt i linj e med JAC
, isone n ,n·_j ordbr11ksrno clernise ring, att bry
ta elen d e mografiska nedgången och skapa 
e n grund för en n y re gional c!n1arn ik. Ko
n pe rati\'et lyckades redan 196 1 e rh:tlla en 
.-\OC-sLämpel för sin lokala osL Lagu.iule. Sats
n ingen ,·ar redan frä n start spek takulärt 
tra rngångsrik.'i1 framgången inn c>bar ernel
len icl a tt rnan bö1jacle tumm a på k\·aliteLs
kra,en . \ 1lerl svfte att öka procl11ktio ne n från 
elen begrän sad e /\OC-zonen, som en ba rt 
o mfattar e tt LreLLiotal kilometer omkr ing 
elen lilla st.ad en Laguiole förde man in hög
p rodukti, a kreatursrascr som Holstr>in, föga 
;mpass,1c!e till regionen. K\'ali teten sjönk och 
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Os/arfrå11 l:oo/Hmlivel i J-/.p/J/orho11 de Thunes. !lrutif'· 
Savoir', i /-J·11/ihP-0111rådel. 
( Frrt 11 hemsida 11 www.1,,b/odw1i-1ho11!'S.ro111) 

konsu111e nte rna nationel lL och framför a ll t 
lo kalt/regional t köpst:rejkade. KooperaLÖr
t> rna t\'ingades Ligga o m sin strategi och i 
sLälleL för/ Jolstl'in infördes en a lpin kreaturs-
ras , Si111111n tal, so111 \'ar b~irrrc anpassad Lill d e 
lokala förnrsärrningarna och kunde garan te
ra a tt h a liLeten bibe hö lls. En stabilare 
g-runcl för elen alten1ati,·a mode rniseriugs
,·äg som !.o coojiPmlitH1 j nllle Montag11P h ade 
fonn,1t kunde ;'\Ler e tablcras,i;o 

Exern plen skull e k 1111 na rn:111gfald ig as. l 
de gam laji-11tihl'1rgionenw i d e r alpina Frank
rike å r fortfa ran d e om kring t\'åhundra små 
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kooperati,· \'erksam111a."1 Fle ra m· d essa föijer 
en s trategi som påminner o m .fru 11 ,u, ,\/011/ag
nr'. Ett hu11clratal bönder i öne Sm·oyen. {,!' 

C:oojJ du Heblodwn, lagrar och mark11aclsför 
e 11 gårcbpro cluceracl ,·a r ia11t a,· t\OC-osten 

Rehlochon. I det li lla m ej e rie t prod11c:e ras 

c11 l?!'bl or/1011 med be teck11ingt'n _/i-111ihe lör 
au unclt'r~tr)·ka fö rankringen i en ,·iilrcnom

mnacl trad ition. Prnduktponföije n 0111fa1-
tar ytterligare t\·å fö r rcg iont>n traclitione ll,t 
o star. so111 ,·isserl igcn iinn u inte n äu r\OC
s1at11s, mc-n iinclä har ell sedan g·an1111alt 
s ta bi lt 1-c11ommf i gastronomiska kn: tsar. ';" 

De l u1111 iirkanclc draget i denna "nygam
la" s111:1ska liga kooperation ;-i r att aktörerna, 

som ,·;u fa lle t för V, rno/Jhathw.Je11111' ,\/0111aw 

11e och /.1' C:oojJ du He/Jlonrh1111. så pataglig t 
trycker pa kombinationen m· tracli1io11 och 
a 11te11tici1t•t ;°1 den e na sidan oc h modern 
tt'kn ik {1 ckn andra s idan. Pa . a mma ~ät t solll 

sepa ratorn un d er slute r a,· 1800-talct g,l\' 
gardsprod11cerat sm ö r möjliglicLer a n kon
kurrera nwd indu~tridl ti lh'erkning, skapar 
111ode rn 1mj eritck11ik möjlig lte 1er att under 
hyg ieniskt tillfreclsstiillandc lönn e r prnduce

ra o~t i en lite n skala. Det gii lle r i a ll S)'llner

liet ost producerad med opastöriserad 11~ö lk. 
,ilkc-•t iir fa ller för merparte n a,· AOC-osrar
na. Efter en lå ng strid m ed LSA har ost a,· 
opastöriserad mjtilk bliYit godki1nt for iuLer
n a tione ll hande l inom ramen för (,'n r/Px 

r,li1111'11/nri11. 
A\'e n 0111 osr dominera r elen smasLdiga 

pro cluk1io11en . s,l finn s det en smaskalig 
ni~ch prod11ktion ocks,'\ p,i 0 111 n1d<0 n ,om 

smör och creme fr,1ich e . Ett sadant exempel 
ii r m ej eriet i Vill efr,111chc i1 1te lå n g t frå n 

l.~011 med :r=, anstiillda och e tt rnjö lkupptag
ningsomrncle ino111 e n ra die om fe lll mil och 
rncd c irka l '.'10 bönde r a ns lutn a . \lcjeri e t 
har ~pecia lisera t sig p;i att producera crc~111e 

l'raiche och sm ö r , I\· opastö r iserad 111jö lk. 

Delta h ar skett ula n stöd a,· n :1gon AOC
ccrtilieri11g. Det iir emellertid sam111a logik 
bakom a ffä rs ide n . Det ;1r produkten~ gastro

no 111isL1 b ·aliteLer so111 gör det n1iijlig1 att ta 

ut e tt ltiigre pris och chin11cd ,iikra en accep
tabel lön,a111h e t trots ele n bl~·gsan1111a ska
lan. De sa11itiira kraH·n h;i,·dar man kan 

garan te ras \'ia e n prOCl·ss som kallas m ikro
filtrering.';_, 

l)e 1 mmstån cl m ot en s tandarclise r i11g a ,· 

oli ka l\-per m· li,·smedel och i ,ynnerhct ost. 
som gar som e11 röd trad geno111 fran sk his
toria. :ir s{tl edes i högsta grad le\'a11 dc fonu 

i det b egynnande '.!000-talcL. J ,·f1se11tligt 
h ögre g rad iin i manga andra ,-;is tländcr är 
fön·stiillningf' n all en l i,·s111e clelsprod11kts 
halit e t kan ,·ara knuten till det område, d e t 

rerri loriurn cI;ir d e n ;ir p rocl11ccracl, e tr drag 
som Li1111ctecknar Frnnkrike.1,1 Det1a e her

fr~igcmöns tcr :ir en ,·i krig o rsak till a tl s tora . 
globalt ,·er ksarn tlla li,·s rnecle lsförcrag a rn
existerar 111ccl srn,i, ibland 11 iirmast hant

,·erksmässiga . De l skapar o ckså ett u trymme 
för c 11 smaskalig kooperation inom lllt je ri
sektor11 so111 i d et 11 i\ rmastc försn 1nn it i 
\!orcle 11rop,1. 

Fransk agrarkooperation i en 
ny global Yerklighet 
Dt'n ,torska liga producentkoope rationen i 
Frankrike liksom i S,·erigc o ch fiir önigt 
ocksa ,•;isr,·iirlclen i s i11 ltclhet 111öter likana

cle problem. \la11 är ,·erksa111 pa en alltmer 

konk urrensutsatt marknad. 1 t..tkt med ,tll 
tullsk)·clcl och andra regleringar. , 0111 1;\11ge 
inJll·bar att h e mrna111 ,irknade11 , ·a r rclat i\'l 

skyclcl<1d, an-eckl ,1s m:htc d e-- procl un·11lko
operati,·a l'iirc t,tge n möta 111 maninga r fra11 

kon kurrenier. som h,tr tillgang till andra 
kanaler for bland a1111at finansiering. l'rndu
ccntJ...oopcr,tLionen liar i bcrnl,111cle 11 t:str:ick

ni11g m e d fra111gang anpassat s ig till cl<'n11a 
ut,·cckling . l7(>1· sarnma11slag ningar ö,·e r na

tion,griinser har man runnit o lika lösningar. 

till exempel lto lclingholag. De t in n e h iir att 
de producen t koopcra1 i\'a fore1agc11 b lir a ll t
rncrn lika ,ina konkurrenter. De enskilda 
b ii11dern a, 111edlcrnmarm1s inllnancle ii,·LT 

,·iktiga rran11iclslwslt1t lika ,·;i l som de11 d ag
liga drift e n 111in~kar. l'a e n marknad ,om 
elen franska. d iir det ock,{1 finns stora pri,-a

ta ak1ii rer. upplt·,cr ri'> rmo dl ige n inte ;:il lricl 
elen en~kildc bonden det ,0111 e n dr,u11 a1 isk 

skillnad a tt Ie, e rera ~iu mjölk till f'tl stor 
koo pc ra1i1 organi,a1ion som Sodirwlellcr en 

.,-a t rra nsnati 

, er i~e c1;i r pr, 

.. r 11,tgra stor 

.·e kritiska rö 
•• r , i11flyta nd, 

111cl re .. \tl hc 

l'nt iter p t1 e 
.trknad iir sal 

iblt- 111 i alla 
. ,cll igcn ;\1111 
_cl (];ir olika <. 

, la ,·id s ida. 
En ,m~\ska l 

.ra ett a ltern, 
·t högt for;id 

.1m ka r\OC-c 
rncl uccn ter 

.u-k11aden fo 

t med sina i:: 
.:incligt att s,1 
ilkc t ka11 i1 

.,1flna nde ö,·c 
, marknad, 

:i.111 n1~ ticl iga1 
.. 1clc r\OC-osl 

. 1, I igen i 11 !ert, 
luccn tko ope 

:l:'d ancle proc' 

1pphiijd grö 
\r1 u e11og;r'. I k 
n 111 l' ll 111 yc k 
mindre ~in -le 
.1 mc-r uppenh 
rn,·cke t ,tll \'ir 
ligt a tt ,·i Li 
modell. där s 
C1pe n11i,·a - s1 
tress,tnt,1 nis 

med o li ka ry1 
De 11 s111å sl

t re ssant alte1 
möjligt a tt e r, 
ti ll ,na rknadt 

ratin·n liar 1 
in te rnet. Det 
,blig 11isc:hp 
a ltc rnali\' fö 
dn. De t g iilk 
t<1g-m · och :\1 
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:·1rnr transnationell koncern som Lactalis. l 
.._. erige d~ir p roducen tkooperationen inte 

1r några stora priYata mecltäYlare saknas 
't' kri tiska röster, som h;i\'Clrtr all mecllem
,1r-, iirflvtanclc ö,·er ,,erksamheten b lir ,dit 

.1ndre. Att beYara en specifik kooperati\· 

. entite t på en a lltmer konkurrensutsa11 
,trknad är s:tledes eu ston och gemensamt 

:·nblem i alla ur,-ccklacle [;incler. Det :ir för
_ndlige n ;inn 11 m er binnbart p{1 t'll mark
.tel d.'ir olika org,m isationsforrner existerar 

-.r\a ,·id sida. 
En småskalig koopera ti on har ,·isat sig 

.ira ett a lte rnath· for uischproduktio11 ,ned 
-u högt löräcllingwärde som falle t med d e 
·ranska r\OC-ostarna \·isar. i\ len också dessa 

roducenter ;ir Ull dc rkastade de ,·iJlkor 
n,trknaclen formar. fi>r att p.'.i b1·ecl f'ronr 11 ~1 
,1 med sina prod11krer ;i r dt' t ibland niid
.'i.n d igt all sarn,·erka mf'd större aktöre r. 

· il ke t ka n inn!:'bära all rnedlcnrn1ar11as 
.nlh ·randt' ö,·t'r ,·ikt iga lws!t1t minskar. l .11cta

. 1 marknadsför och clistribuentr so111 
:1:imu ts tid igare den exklusi\'t g{1rdsprodIIce
:-.1cle ,\OC-osten SalP1s. vidan -- har man h elt 
.1\ lige n inl eLl e tL s,rniarbe te med ell litel pro
!uu:11 tkoopcr,1ti ,· i SanJye n. som ~ir dt-'n 
e c!ande producenten a\ en n\l ige11 AOC-
1pp höjd gr<>Ittni>gelost 1311'11 dPs 1r,rro111s 

v1 111' 1111p/. ! kYant.ita ti \·a Lerm!:'r rör det sig 
,m e n m;-cket. bhgs,1m tilherkning rnecl 
11i11d1·e ~in 400 ton per å r. "·• lt0

1cla paner 
.11hcr 11ppeu b,1rligen att 1m111 :in sä länge har 
·11,-cker arr \·inna p:i samarbe te t. Det är möj
.!Q;L a11 Yi kan ana knnllir('rna a\ en n;· 
·nodell, där stora fon:-tag - pri,·ata el ler ko-

pe rati\·~1 - snarnrt' :in art kiipa 11pp små in
·ress;inta nischlöretag knyter dem till sig 
ned olika typer a,· sarnarbetsa\'tal. 

De 11 sndskaliga koopt>ratio1w11 ::ir ell in
·ressant ;1lternati\ . \,loclern tekn ik gi>r det 
.mij ligt att e tablera egna ohe r<)f'nd!:' kan aln 
:Il! m,1rknaden. Många ,1\· de nya sn1å koope-
1,H iH·n har llt\·ecklar d irektforsiiljning \'ia 
in te rne t. De1 ä rdocksdrtattse h ur en sma
,ka lig nischpn:>eluktion skulle kunna ,·,1ra e tt 
.d tcrnatiY för deu stora 111 ,1ssa11 ll (ji',lkbi>11-
de r. D!:'L gäl kr i s\·trne rher regionn som Brf'
•.ig ne oc h ,-\uqi1;1ine. som inte förfogar i',\·(' r 

n itgra .-\.OC-prod ukter och inte har några 
traditio n e lla specia liteter, so,n skulle ku1111a 
upphöjas till ele n rangen . 

Df'n sm åska liga n ischprodukLionen ;ir 
\ iclare 1"\ ngt ifr:m 11{1gon skyddacl , e r ksam
het. Den Y~incler sig till en grupp mycket 
anspråksfulla och o mbytliga konsumen ter . 
Konkurrensen ii r binn bar, i synnerheL på 
expo r m1arknaclerna . P.'\ den t)·ska mark
naden h ar ext'mp!:'h·is dt' italienska r\OC-osr
a rna l;·ck,11s e tablera ell stabilare rennrnme a ,· 
a111:e1nici t:er ;in s ina fra nska ko nktirrenter."'' 
.\1l;rn är också underkastad gasLronorn iska 
1uode 1I. L1Ic!er de senaste c!ece1I11icrna ha r 
gerosLe n h aft e n p ri \'i legierad pusiLion . Del 
har \·arit ett måste för cle exklusi\'a r!:'s tau
ran gerna i s,·1rncrher i Frankrike men också 
i globala cf'ntra som Lo ndon och Paris att. ha 
11;'\gra !:'Xklusi,·a ge tosta r - lwlst AOC - att 
nbj 11cla . .'\i u finns ,·issa tecken p:1 all leclan
cle krögare och marskribe nt:er börjar f'a ,·ori
sera (~'\rost. '" Det gä ller därf'i>r for aktörerna 
p:1 de11 hiir marknaden a tt kunna a\'lyssna 
signale r p,'\ eu tidigt stadium . 

Vi kau e111cllcrtid med största sannolikh e t 
förnwc!a art dc-' 11 franska nwjerisektorn, s,häl 
clf'11 pri,·,na sorn de11 koopcrat i, ·a, kommer 
att lta en tttde lad strukwr. Stora globala kon
ct'rne r kornm!:'r att Ic,·a sida \'id sida m ed 
s111 ;1 11iscl1foretag. H1 1r rt>lariont" rna mellan 
dessa t:\'a stT11k t11re r kommer au uL,·ecklas 
;\rcrstar a11 se . 

Avslutnino-t, 
Df'n Iranska mcjcriproduktioucn ut,-cckla
cles f'rtu1 andra hälf'If'n a\· 1800-ta leL o ch 
l'ra111,h efter e tt mönst!:'r som p/1tagligt a\\i
kf'r frJm hu\ud fära11 i Viistcuropa. I11 d usrri
cl la produktionsnwtodf'r, i pri,·at f' llf' r ko
opcrali\· form , etablerad es långt senare än 
1,1d SOJH ,·ar faller ijiimlörhara ljndcr. Der 
g~illn f'rämst sm örprocl uktio nen. \'i har pe
kat p,1 elen fra11ska marknade ns dille re ntie
r,1clc brakt~i, som t ' ll \'i krig o rsak rill mYikel
~e11. Den ga\· int e ett tillräckligt unde rlag fö r 
~ran dardiserin g oc h ind us tria lisering. Det 
ö,·e rsta scgll1c11tet a ,· utta lat goun11ets1ni>r 
p1·ocl ucerades a\· ,·~il ut rnsrade gardsnieje ri-
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e r. Det enklare k,·ali tetsmässigt medi okra 
gårclssmöret fa nn sin ays;itcning ,·ia d irekt 
forsäUning på landsbygden e lle r till en lokal 
arlwrarbefolkni ng . I nd ustrialiseri ngen hä m
macles av en intri kat balansgång mellan a n
strängn ingar au bevara utb ud e ts Yar iar ion 
och smakkYalite te r å elen ena s idan och 
a m bi tio nen att rationalisera och st.and a rdi
sen1 å el en andra sicla11. T ill d etta kom e n 
e tablerad struktur a,· mellanhänder i smör
sektorn, som h ad e m rcket att ,·inna på elen 
r{1clancle ord n ingen. 

Det fanns ,iktiga regio nala undantag, som 
kännetecknacles m· e n dynamisk industriali
sering i kooperativ regi. Poitou-Charentes i 
,·ästra Fran krike ,·ar d et mest ·pektakulära 
exem plet på e n kooperati,· fralllgångssag,1. I 

den region e n , ·ar m f'. je r iproduktionen ,·id 
förra sekelskifte t en re latin ny fö reteelse och 
ett s,·ar på en kris för d e- tidigare domineran
de verksamheterna. 

Under e fte rkrigstiden skeclcle en snab b 
och mrcke t genomgripa nde industria lise
r ing av fransk mejeriprodu ktion. B{1cle ko
o perati,·a och p ri,·ata företag ex1x1nclerade 
snabbt. Frankrike fö refaller slutligen au fo
gas in i d e t dominerande mönstrer. De n 
stanclardiseraclt' massprod u ktionen t~'Cks 
aYgå med segern. \ lassproduktionens seger 
är emel lertid fortfarande bara p ,trtiell . De n 
franska mejerimarkn ad e n är f'ortfarande 
långt mer d ifferentierad iin i många d elar aY 
\'äste u ropa. Det gäller nuförtiden framför 
allt produkrio ne n a,· ost. F.n sm:1skalig 1-:sal i
tetsproduktion. där det regionala och loka
la urspru nget ii r en ce n t ra l k\·ali tet. s1·;1 rar 
fonL-tran cle för c irka sex ton p roce nt av 
marknad e n för lag rad osl. Till bet~·dand e 
del ;ir detta segnwnt ,l\· marknad en infogat 
i ett regcil·e rk för shddad ursprungsheteck
ning, AjJjlr,l/a/io11 d -Origi11e Co11tolee, som 
lägger t\'clliga begr;insni ngar f'ör en h'\ ngt 
gången storsblighet. De t innebär inte at I de 
s tora kooperatil'a ocli pri,·ata aktörerna iir 
utesh1t11a fnin denn a del aY 111arknaden . 
men cle kan inte uLÖl'a <: 11 tota l dominans . 
Det finns ett betydande u tn·mme för sa111-
exis1c ns m e llan s1ora, globalt Yerksa m ma 
konce rner och sm å. n iinnas r h ant1·e rksllläs-

1% 

siga privata och kooperatiYa företag. De11 
fran ska mejerisektorn är fortfara1Jcle mer 
kom p lex och diffe re n tierad ;iu d e n norde u
ropeiska . 
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Lantbruks-föreningar, Mejeri-förenings-
bolag och andra former. Några tidiga 
förslag och exempel 

Olof Brandesten 

I brisr p!t klargörande forskning troclclc man 
liinge ,t tt förra hah·an m· 1800-talec t>ller r:ir
tare tiden 1800- 70, \·ar ett ··wmrum ., när det 
g:illcle folkrörelser och orgauisationsY;isen
de. Sedau dess har l"orskn ings insatser a1· 
o lika slag kla rgjort all cletta ''to1n rt1111"' i1 1tc 
existerade. T,-;inorn har forskninge n ,·isat 
att tidsperioden dels fvllrks ;11 eLL rik t o rga
nisations1äsencle a,· :ilclre karakr:ir, dels ut
gjo1de föclelsepcr iodc11 for de mode rna 
,1·cuska folkröre lserna. Fo lkrörelseförskaren 
Torkel J ansson . L ppsala. som u ncle r 1980-
talt'r 1"11 llf"ciUr fo lkrörelsefors kn ingcn efter 
S1 en Luudhists stora projekt fr,'\n I 9!i0- och 
70-ta len, har C\·änemot g i,·it denna periocl 
beteckningen "det spr~ingfyllda tornru m
lllet'' .1 .\:;i r det giillt>r den ;i!drt> och dorni
nnancle sam hällssektorn l,111dsb1gcl och 
lantbrnk har clct dock existerat t> tt form ligt 
romr11rn , t'ftersorn flenakt fo lkrörelsefors
ka re t:iuiligen ensidigt inri ktar sig pit dt'n 
l'ra1111·:ixancle arbe tarröre lsen och dess orga
nisa1 ionsforrner samt fri k)Tko- och nykte1·
hetsrörclscnrn. 

Det har alltsJ funnits anledn ing att söka 
h·lla 111 1omnimnw1 n:ir cletg;i ller Iantbruks
n:iringarn;;i och ekras både älclrc och n:·,ire 

förcn ings1·:ise nde . In o m ramen för arbeLet 
nwd e n studie, sorn beräk11as utkonuna un
d e r 200:'i. harjag inriktar m ig på olika agra
ra och kooper ati\'a sa1111·crkansf"ormcr.~.J ag 
har cl~in·icl Yari t intresserad a\" t\',l h un1d-
111ornent: dels h ur o rganisationsYäscnclet sftg 
ut fr,0

lll dc11 tidigare tidsperioden . dels i ,·acl 
111 t111 grunde rna för dage ns moderna o rga
n isat ions,·;isenclc med dess fackliga och ko
ope rat i1a uttryck också skulle ku1111a sp~iras 
Lilllxd-:.a under 1800-taln. Samman h~i nga ncle 
fo1·sk11 i ng har 11tt>bl i1 i I n :ir de t giiller den 
tidigaste tl!Yeckl inge n, möj ligen på grund a1 
;1u det s,1kuats ett gru11clliiggand c a rbe te 
sorn inneburit m'\gor a,· t>n öppning e ll er 
iin~rs i kt a,· cle första ans,1Lsen1a. 

I föreliggande uppsats liar_j ag tagit sikte 
p:1 d e t senare rnornt>n tn . a l1 1s,'\ elen tiiml igen 
0111reclcla fritgan: .\'ii1; hur oth i vi/lim 0111/r1tt-
11ing bd1jade idhr or!t 111111slia/m 0111 Jr1cltli,!.!,a oc/1 
lwo/mativa sa111mbetsfom1er i vt'IJ!lighf'len ujJ/Jstr'/ 
din tillii111/H1s bland /r111tbrulwre i Swr(e,F? Der 
liar gi1·et1·is sin in tresst' <111 11 1röna h11ruvicla 
dcrra g;illdt' :il'en lantbruka re i gemen, in Lc 
bara (' LI m indre antal toppfigurer inou1 
nii ri ngeu . ltttrcssant nog kan det - orn ma n 
gå r litet tijupare in i grnndn1att'rialt' r - do-



kume nte ras olika sådana uu ryck elle r före
gångare fr[111 nästan alla ,°i rt ionden under 
1800-tale r.. I d e t följ a nde redo\'isas några 
exemp e l på tidiga id eer och fö rsök från 
1840-talet och fra m mot sekelskiftet 1900. I 
frarnst~illningen används ibland förkortning
en HS fö r h ushM!ningssällskap. 

Det fö rsta momen te t i arbetet med de n 
tidiga historie n har beståll i att studera eu 
antal o fficiella skri fter alltifrån slutet a\' 1820-
talct, främst Lan tbmksakademien s Ha nd
lingar och T idskrift m ed dess rapporter från 
h ushållni ngss~illskapen sam t från 1890 Lant
b rnkss tyrelsens medd elan den . Vidare h ar 
Berätte lserna från samtliga all männa s,·ens
ka Ian th rn ksrn ö ten a 11 r fdn sta n e n 1846 
\'arit självkla ra, eftersom d e speglar utveck
ling och framåtskridande respekti\'e brist på 
framåtskrid,rnde under hela p erioden 1840-
] 930 . I m.'.u1 m· behm· und er a rbetets g.'.mg 
har sed an "d jupd) kn ingar" fått göras i de 
e nskilda h ushåll ningssäl lskapens tryck och 
tidskri fter m.m ., ,·ilket sammantaget om fat
tar e t t avsev~irt a1nal hyll meter. Därutöver 
har som komplement e tt urval a\' de viktigas
te enskilda lan tbrukstidskrifterna unde r den 
aktuel la perioden studerats. Bäggt> dessa 
ka tegorier av L1llor frarngår a,· noten." Dess
utom ha r ett antal j11h ilcumsskri fte r fr~in 
koo perati,·a o rgauisatio ne r och likn ande 
stude rats särskilt för d enna uppsats lllC!l 

d essa a,·ser mestad els seuare skeden i ut
Yecklingen . 

"Lantbruks-föreningar" av 
agrarpoli tisk art 
Det al lra tid igas te exemplet p å fo rslag om 
allm,'inna la utbruksf"ören i11gar, som obser
,·<--rats i detta sam man hang, härrör från 
1840-taler.. Vid det t recije allmän na lanL
hn1ksrnÖLt't 1848 upplästes en skriH·lse fr{i 11 
en agronom 0. A. l\'orin i söd ra Kalmar liin 
so111 in nehöll föija ncle skiss til l <"11 "' lant
brnksforen ing". Det ,a r"å tskilliga m in dre 
lantb rukare" inom fem härad er i denn a 
l~insclel som under de senaste åren vid ett 
anta l sMnmanr.rädcn diskuterat sin "berryck
ta st.~illni ug i och för utöfra ndet af sill yrke·' 

1-1-0 

och clänid beslutat bilda en Landlb1uksJö1° 
('//ingfiir jJmv i11sP11 Småland. Dess uppgifter 
\·ar enligt förslaget: 

a) beredande af bät tre tillfälle för lanclt
b rukare a tt för\'ärf\·a upphsning och bild
ning. rned elst L:rnd thruks1nöte11, lägre Landt
brnks-. Kontruktions- och Tilläm p 11 ingssko
lor: 
b ) u pprn1 1111ran med prisbeli">ninga1\ 
c) organisati o n a,· ocll i11gs-bol:iger och fattig
m lwggen, 
cl ) anskaffa ndet a f odli ngsh'\ n och förlags
medel p ~ billiga ,i lko r, sann slutl igen 
genom rören ing med Hush[1llnings-Sällsbt
per. 1 

f ö r den represenratiYa fun ktionen för den
na fö rening skisseras !öUancle uppläggn ing: 

s 111~1 Landtbruksmiire11 uti Socknarnc fyra 
gånger om ,'irer, d essa sku ll e S:inda ombud 
till La 11d 1br11ks111öten uti J-liiradct tn gång 
0111 ,\rct, hä r ifrå n sku lle sändas 0111lrnd ti ll 
pro,·insens ;1rliga Landtbru ks111i"11e och från 
d e tta om bud till Allmänna Sn .. 11ska Lanclt
bruks111ö1c1. 

Geno m denna organ isatio11 skulle "rön i 
Lancltl111sh{dlniuge n , förslager till fo rh{itt
ringar och resultater af föreskrifoc försök 
sam las och blifre bekante''. På delta sätt skul
le "de arbt' ta nde klassernas bästa högeligen 
kom ma att främjas '' och fö rslager utgjord e' 
s,·ar på I :a . 2:a och '1 :e frågorna vid de t 
allmänna lanthrnksmöteL detta {u·_:, 

Här försöke r a,· a ll t att döm a upphO\ s
männen skissera e n ollmii11 jo1dbrulw1rfö1e11-
i11g, ell emhrvo till en sam manslutn ing a,· 
närmast agrarpoli tisk karaktär - om man så 
,·ill ett tidigt RLr - sottt skulle sp~inna örer 
flera ,·id den tiden aktuella och 11pp lc\"Cla 
i11t1esseområden: bättre n rh ild11i11g och upp
lysning, försöks- och r:iclgirn ingsverksarnhet. 
a nskaffning a1 så\·äl lå ng- som kortvariga 
kredi ter, inslag i fa tti~·årclen, belöningar för 
stimu lans till goda odli11gsinsatser sam t sam
arbete med h11s1i:t1Jningssällskapen. Fan ta
sin e lle r uppslagsfönn{tgan räckte dock illle 
ti ll för att form ule ra n:igot mer specifikt och 
ut,·ecklar näri11gspo li1iskt program 111a11 li k
heterna m ed hushå lln ingssällskapens redan 
befintliga organisation och ttppgiftt> r \'ar 
alltför pMitl lande . Det framförda fö rslage t 

,m ralas inte vi< 
r\e r t, eks av allt 
·,on kret restde 
:inna i de t my 
;:_n-c ket. från Ka 
: 1 ,er dock art cl 
:,->rt' kom en kor 
.ir a1seende re1 
cent ralt verkan 
bönder på loka 
h,ll In i ngss~illsk; 
·er. som förmt 
-.11lrnänh e ten ". 

Ytterligare 1 

-Ian I brnks-fö rt 
, kulle friim ja jc 
- rkesin tressen, 
di um syns vara 
.1, dem h~irrör I 
en ""Land tbru I 
hm h ålln ingssä 
ktt.. sion och öir 
bl.a. "tal rikt b< 
dock all denn; 
n ingss~illskapet 
frist ,°ie nde Ian 
Ian tman naföre 
, io ns\'erksarn h 
HS-områd e11 f 
friare d iskussio 
li,t'rades inom 
komster in te 1 

lon.nen fö r ö,·< 
te n kalladc's de 
,kilt samman! 
men i exempel 
, ki lda stad gar 
ja nt1arin urnrel 
n ing 1872 ing: 
,amrnanrr;ide 1 

dc> n 14 dece1 
mötet har siu, 
au OJ clforande1 
Sandblad clelt 
flera a nd ra san 
, id Fa lköpingi 
,eutantc'r fö r< 
sällskapt>n för 
man biisL skul 



,ualas inte vidare vid lantbruksmötet och 
· t\-cks a,· allt att döma inte ha bl i\'iL något 
:1 krt>L resultat. Inte h e lle r står något a tt 
na i det mycket sparsamt föreliggande 

- .:- ke l frå u Kalma r läns HS. Exemplet he-
--r dock att det redan vid d enna tidpunkt 
, korn e n kommunikation i olika riktning
_,,·,t>ende re na in t ressefrågor rne lla11 de n 
_,ra l L l'e rkande Lantbruksakademien ocb 
_.cler på loka lplanet via de bdinrliga hus
:n ingssällskapen och deras tryck ta skr i!~ 
,om för medlade informatione n u t till 

:n,inheten". 
Yue rliga re några exempe l finns p :1 s.k. 
·.tb ruks-föreningar" , som mer a llmiint 
;1e frä mja jordbrttke ts och dess 11tövares 

. , ,i nt resse n, ä,·e n om de vid nännare s111-
m ,\ns \·ara a, · något annan karaktär. Eu 
k m hiirrör frånJönköpings län l8fi7, där 
-Lancltb rnks-fö reni ng" bildats genom 

,ha lln ingssällskape ts mecl\·e rkan för clis
--ion ocli iimsesidigt utby1e med som foUd 
.L ··calrikt besökta möten". Det framgår 
~k arr de nna fören ing iir e n <l\ ' hushå ll

:1-:;ssällskapet organiserad mo tsl'arigh e l til l 
., taende lan tbrukskl11bbar elle r ideel la 

.. ntmannaföre ningar for i huvudsak cliskus
,,ons\·e rksarnhe t. ii Sådana b ildades i f1era 
:--f'i-on1ri1den för a tt till dem fö rlägga d e n 
:riMe diskussion i olika sakfr:1gor, som aklua
;,erades inom sällskapet me n \·ars samrnan

,,nmster in te m ed ga\· den önskade fr iare 
: ,nnen for överläggn ingarna . I Västerbot
·,n kallades dessa diskussioner \'id va1je e n
-'...i lt sam man1räcle för "lambrnksklubb'' 

.c' ll i exe mpeh-is.fö nköpings !~in antogs sä1° 
-.,!I da s tadga r för arbetsforme n ifråga. 7 I 

nuariuumre L a\· sistn~imncla siillskaps rid
_n g- 1872 ing:1r l'.'ll u tförligt referat a, ett 
.mman triide med '"Lrntbrn ks-fö1-c-ningc11 ·' 
t n 1-! decelllbe r 1871. Det refererade 

•~> tc t har sin speciella in t resse på grund m· 
·· orc!föranc!e 11 ZetLerstedL och i igm ~ista re11 

' .nc! blad de ltagit i och redogör för det i 
-.:ra a ndra sammanhang omnämnd;:i n1ö1et 

rJ Fa lkiipingsiirmägssta Lion med re pre
ncanter för de väs ts1·enska h ush:dlnings

• · .l,kape11 för cl isknssiou a1• frågan orn llllr 
. .11 b.'ist skulle inköpa '' konstgjorda göd-

ni ngsämne n ··. 1 diskussione n redovisas er
farenheter a\ gjo rda försök med olika slags 
''konstgödselmede l" _s 

En till synes något mer a\·ancerat försök 
att bi lda en "näringspolitiskt" betonad orga
nisa tion fiirekom 1884 i Östergötlands hin , 
d~ir e n C.G. Olsson Ba rr, la ntbrukare och 
led amo t a\· l111shållningssällskapet, kallade 
till möten m ed den nybilclacle Ösre,götlands 

la11dtbrnlw1e/örPni11p;." En första oriente rande 
sammankomst om den na förening samlade 
så mycket som 300 personer. Vid ett senare 
n1iite be1·istat a,· mer iin 100 personer antog 
ma n stadgar fö r fören ingen och valde styrel
se i \'ilken ing ick rn rutom idegi1·arcu iiYen 
di rekriire n L I nsulande r, Rjä rka-S~iby Ian t
brnksskola, och en larnbruka.re A.E. Petl'.'rs
son, H amra. Olsson Rarrs fr;imsta intresse 
1·a r att mor ba kgrund av de tryckta förhållan
d l'.'na på \·ärldsrnarknaclen for spann rn:d st~illa 
fdtgan: "Huru skola uude r sådana förhållan
de n lamltbrnk ordnas för a tt Eimna be h:dl
ning-·· In nan Olsson Barr fi ck komma till 
ta ls hö lls dock e tt annat fö redrag a\' d irektör 
C.A. 13li'1m, sällskapets sekreterare och till ika 
chef fiir Frökontrollstatio ne n i länet: ''Om 
vigten och betydelsen af ett godt rnsäcle ." 

Olsson Barr hade e mellertid in ga mer 
reYo lu tionerande förslag att komma med 
annat ,'in an.jordbrukarna nu m[ts Le ön:rgå 
ti ll ladugårdsskötse l och i samban d dä rm ed 
g räsodling. Di rektören lnsulander ansåg 
ocksi\ a tt allt i de n cl{l\·arande 1ryckta ställ
ni ngen fö r jorclbruket talade fö r a tt lad ugår
den och dess produkter \·ar det end a sorn 
kunde r~iddajord brukaren. Högre skuldsätt
n ing. s;inkta priser, bristande kreditmöjl ig
h e ter och stigande kommunalskatter inne
bar dock för de n mindre jordbrukare n att 
han e ndast 1:1ngsaru t kun de gå över ti ll dj ur
prnd11ktion och mjölkhusld lln ing. A.E. Pe
te rsson a ns,'tg at t e 11 litl'.'11 tullhöj ning n>re 
det mest \·erks,1rnma rneclle t for a ll den !il.le 
jordbrukare n snabbar«" skulle kunna ställa 
o m produktionen. I-fan gav inte mycket för 
elen a, alla p risade frih andeln uran tog risken 
atr offernligt u ttryc ka en annan men ing. 1" 

,.'.\l\·tän karen" Olsson Barrs i11itia1 i1· om e n 
"l an tbruks-förening" om nä.mn es inte a lls i 



Östergötlands landtbrukareförening. 

Sammanträde med dim nybildade ,.Ö!itergötland3 landt
Lrub.reförening11 hölls den 14 d:s i nya goodt.emplarlobleo 
i Linköping. \'id mötets öppnande hade enda~t ett 4O-ta.l 
penoncr infunnlL sig, men under förha.rnlling:HT1as förlopp 
tillstädeskorumo allt flere, s,1 ,'ltL deJtagarn:ts a.ntal \-;a C.if
versteg 1()0 vcrso11er. Euligt vid förr~ samm;lulriid1;:t f0r
r)~Lta.dt val ledde!; förhandlingarna. ai hr C. G. Olssou J:brr. 

Till en början föredrogs det af utsedde komitcradc upp
rittade förs.laget ti!l stadgar, som genomgicks punkt\·is och 
:i.ntogs ut:m föriindring 

Sedau staJgarua antagits företogs anteckning till intride 
j föreningen samt val af styrelse för dettri år. Till mcdlcro
mar j denna st.yn::lse utshgos hrr direktör I. hisubndcr med 
20 röster, hr C. G. Olsson .B:1.rr med 18 och br A. E. Peters
son. Hamra. rne(l 13 röster. :Närmast Y◊rO hr Bliim med 10 
röster och <l:r v. Feilit,zcn wed 8 röster. 

H:i.rcfter höll direktör C. A. Uliim följ:inde föredrag: 

Om vigten och betydelsen af ett godt utsäde. 

Det var iugcn ny liira . den um \·igteu af ett godt. utsade; 

iy l:'tugt innan bndtbrukin·etcuskaprn hade »gnttt sin uppmiirk-

......__ ......... ,uru!_~v_å_:•}"' . ..------ - ..... fö,">· - - ··- ~.färMfilJ.-_.... --~<t.-~!l,.d,, ,-- --'1 

I Tidshriftjor l.rmldi11ii11 ji,111 786-1 lullldf m/J/Jor/f
ms 0111 i' // illiilr' i t!e11 11_ya godte111/1larlokale11 i /,i11-
liii/1i11g 111NI Os/e1gö//a11ds landt/nukr11efö1n1i11g. \'id 
miill'I 10111 samlade öuer 100 /xr.1·0111,,- /iölls bl. a. före
dmg 0 111 utsäden ocli dislmtnad!'s sjJan11111ålsjJrise1: 
rotfmhtsodling 111.111. 

sällskapets handl ingar, in te h elle r i rappor
ter från hans eget hush,Hlningsgille; cleua 
trots att liknande diskussioner refereras från 
andra g ille n i sällskapet. De t är på tagl igr au 
referaten från rnöte11a inflyter i bl.a. Tid
skrift för Lmdtmän men lyser med sin från
,·aro i siillskapets tryck . De t l<irekommer 
också som f'ramgåu en talande inramning a,· 
hans m öten med "lan tbruks-föreningen'' 
genom a tt såväl sällskapets sekreterare som 
ledarno ten a, fönaltnings rådet I. Insulan
der deltar i och agerar ,id mö ten a. Något 
,·idare om hu r m·icla denna föreni11g ö,er
le\Cle någon Lingre tid har in te påträffats. Ar 
1887 noteras att Olsson Barr stryks sorn 
medlem i hushållningsgiller p:1 grund av atl 
han mflyttar från orten. 11 

Ett något annorlunda utslag a,· denna 
str/i,an att åstadkomma mer samlade u t:trvck 
f'iir lantbrukarnas behm· och intresse n i 
o lika frågor kommer till uttryck 1887 i Slwm
bo1gs {ä11s fömwde la11tbruksk/11b/wrs gelllen
sarnma sarn mantriiden samt uppsamling 
och diskussion a,· olika fr{1gor. som skulle bli 
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föremål fö r ö,·erläggning ,·id de a llm~inna 
lantbrnksrnötena. DärYid remitterades frå
gorna ofta tillbaka ti ll de enski lda klubbarna 
för vtrrancle, innan beslut togs. Man upprna
nadt' också klubbarna att skicka Ill upprop 
till elen jord brukande befolkningen på resp. 
rrakt om att stifta flera Ian I brnksklubbar och 
att tillse atr deras foretr;,idare an mäldes til l 
"expeditionsutskottet" fö r att man sku lle 
kunna h:dla fortlöpande kont.akt med dem . 
\fa n beslöt också att via ordföranden (inlccl-
11i ngs,·is den ,·älkäncle kaptenen och j ord
brukare n Sigge Flach ) göra en framstöt i 
riksdagen i form a,· en riksdagsm oLion 0111 

att fä ett riksbaukskontor inr~i ttat i liiuct för 
atl unde rlätta kreditgi\T1ingen tilljordbru
karna, således e n forma,· di rekL p,herkan på 
sta tsorganen . '" 

f\.nnu ett intressant exempel p:1 med
H:taudet 0 111 beho\'et a,· e n mer allsidigt re
presen tativjordbrukarorganisat.ion kom me r 
1892 till u ttl)Ck i en artikel a,· C.A. Wulff 
under rubriken "Eu allm.'i n S\'ensk lan tbru
karföre ning". Wulflkonstaterar au lrnshJll
ningssäJJskape n i11Le räcker till fö r d en na 
11 ppgif'r. Visscrligcu finns redan de lokala 
lantbruksklubbarna och cl iskussionsfö ren
ingarna men \ ,\'ulff säger sam manfatt11i11gs
,·is au 

... de säll på h,·ilka s,·enska la11d 1brnkarc L n. 
omhändertaga sina angelägcnh cLCI' icke 
J:i11gre iiro 1i llfrlks1görancle [ .. . ] La11dL
lm1karna själf\·a [böra] 0 1nli i.i11 dcr1aga rcg
le .-anclet a r d essa förh~llanclcn . 

M.an borde in te som lantbrukarna hircills 
ba ra ,·~ima p~1 att ''sta ten" och "regeringen'' 
skulle ombesörja allting , menarvVulfl, utan 
lllall borde i stället grnndligt förbereda o li
ka rr:1gor. in nan de hänsköts till myndighe
terna. Det ,·ar inte heller til lräckligt med 
lantbru ksklu bbarnas el ler diskussionsfören
ingarnas rnecherkan utan det krä\Tles en all
män s,Tnskjorclbrukar fo rening för att säu a 
b'.ittre k raft under l,llltbr11karnas önskemål. 
Jfä r 0111 någonsin giillde enligt W1 dff o rd
stä,et: "Hjälp dig själfr, så hjiilper dig Cud". 
0111 de 1·epresenlatirn f'unktionerna skisserar 
, ,\'11lll en central instans eller rmtmlförening 
med sr\Telsc och :uligt sarnm an tr~id e, på 

l:insplanet /, 
.w krin g kr1' 1 

m inst en g:u 
le ,·ara de ls 1 

1 , ilket VV11lll 
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en kelh et oc 
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.1ll m~inL t il 
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··1, p l;rnet /iin.1/ijrmingarsamt för lokal för
.kring krPl!>fiJ1en i11gar med sammantr~ide 
111st e11 g:uig per hanal. Lppgif'te rna skul
, a ra dels p/wno111 islw och dels y1kl'sbildrwdr> 

·1Iker. Wulff inr~i knar både \'arnanskafTning 
h a llmänt in forrnerande och skolande 
, lag. Cruudermt för ell s(tdan före ning 

• u lle ,·a ra fosr.erl:inclskhet, rrkesbildning, 
. kelher och nykterhet, \'ilke t i sig utgör en 
, a ts till ett (agrar)poli tiskt prograrn. l ar

,_e]n reclm·isar Wulff som exe mpe l de tyska 
:1tb ruksföreningarna och d e n amerikan

·•--\ n,r National GmngP (Nat:ionalföreningen 
· -,r jo rdbruket/ ) med si na ,·ittornfauande 
.tb ättningar som g,illcle allt fo°m att a, ·s~itta 

· .rn nrn:d , anordna frn kr.biirse r, branclför
:.:,ringsföre ninga r, ttt.rednin gsarbe te o m 

rclb ruke ts e konom i till barnuppfostran. 
.rb ilcluing och allm~in solicLuiteL. 1:i 

Den kooperativa informatjons
processen - 1860-och 1870-
talens betydelse 
'\,'i r de t gäller de tidigaste o rga nisa tions
:,,rmerna ,t,· kooperar i,· karaktär Linn e r \'i 
.. :lm ä nt till de ä ldre bygd ebolagen för 

ra nclförs~ikring som efte rträdde den gamla 
· ,r men a,· bra ndstod under främst 1830-
.,le t och närmast följande å rtionden. Det

•.un ma gäller liypote kslöre nin garna som 
, im till under ungefär sam m a tidspe riod. 
.),1re lllot är , ·i - med Robert ,·on Kr"emer 

'(_ h Örsundsbrobolaget från 1850 so m när<1 
. ,g; enda undantag - ganska o,·etande om 
.-1 r de första inform ationsinslagen o m for
:1 inga r med kooperati,·a inslag böijade 

--:>r idas bland s,-cnska bönder. Det har där-
-- r ,·arit e tt förstahandsintresse au söka kla1° 
; ~~a något a,· dessa samm anbaug i denna 
:eI, rndie. 

I första hand skall i det. följan de några 
·. •lag som avse r 111r·:JNi- och inköjJs/ö1n 1i11gar 
,·d m·isas. Rla ncl de tidigaste "fYnclen '' ,·ad 

_:,lle r rent kooperati\'a inforrnatio usinslag 
· r. ,,1 ,·itt kunnat bedömas i detta samman
.. 111g. e n översättning av e n arti ke l i cu 

-- h1,·e i1.isk skrift, trvckt i Bt'rn 1859. Denua 

publiceras 185~- 60 i Västmanlands och Öst
ergötlands bns hushållningssällskaps Q\'ar
ta lsridskrif'le r och handlar om hur koopera
ti l'a osrmej e rier a, d å fungerande schweizisk 
modell ä r o rga niserade. Parollen ~ir ''Euig
licr oc h sanwe rkan g if\'er styrka" och man 
beskriw r i detaij hu r ett mejeri för 40 bön
der pra ktiskt _och form ellt/ juridiskt skall 
o rganiseras. 1

' Annu tid igare e lle r l 8!',6 fi n ns 
e 11 anonym ins~i ndare i ele n skån ska "Tid
ning för La nclthushåll11i11g" 111ed C.R. \tVulff 
sorn redaktör. Det \'Ore önsk\'än, anser fo r
frtuaren, dock utau at t antyda n{1gon koope
rati,/ ideologisk innebörd, au bym ejerie r 
kom till stå nd till ,il ka d e mindre jord
brukarna kunde hirnna sin mjöl k. Limp
ligaste sä tte t ,·01-c 

att rnejerier anläggas på å tskilliga ställ c11 , så 
a lt någorlt1mla centralt inom 2, 3 å 4 byars 
om,·ade11 11ppförcles ell mcjni och försags 
med e n skick lig föres tå ndare eller forest/111-
ck rska." 

,\ ven o m Sk.°111e 1:1g i tä ten rent tekn iskt ifrå
ga om rneje riclriflen \',t r man länge ,·ä lcligt 
s,·,da inf'i'ir de "gemensamma" driftsformer
na . Annu a11s:1g man i Skåue att meje r ihan
tering •·cih·acles bäst p å ,·a 1je g,hd ". Ä\'et1 i 
Värm lands liin korn tidigt uttryck för det 
up plcnla samarbetsbelw,·et i lantbruket. 
De t ,·a r led amoten ,·on Scheele som 18:') 7 i 
"lJ nclerrättclse r fö r Wenulands _jo rdbnika
re" anförde: 

Det är e u lti11dn för landthusltåll 11 i11gens 
fo rkon a n, att ge rn t' ns,11nh et saknas. J\iir
n1astt· grannar bonh"' i 1n:-111ga fall ingå fö r
eningar, r e x samfällt a nskaffa i p ,trti och 
därigeno m ofl;i till lägre priscl'. 111<idt' , sill, 
salt och a ndra förnödenhe ter, chrbara red
skap sasom: tröskverk. span nmå ls-torkinr;iu-
11i11gar. s:idcsrcnsnings-rnas kin er, sånings-
111aski1H .... r etc. . ~i,·cnso1n avels- tj urar, -baggar. 
ornar os,·., ,·ar igeno 111 flera kunde ha,·a gagn 
med mindre kostnad. 1' ' 

Säkerligen ,·ar det fl er "tä11kande" enskild a 
la ntbru kare som spontant g jor de s;\clana 
reflexioner, alldeles o be roende av 0 1n de 
binde till ·•gcmensamhetsforrner" e lle r im e. 
Men det , ·ar g i\'et, is dessa personer som 
reagerade allra tid igast på artiklar och andra 
iuslag i tidningar och tidskrifte r, kanske ock-



så själ\'a anskaffade skrifter eller tog initiati,·. 
:\'iir del gäller allm;in införma tion om nyhe
te r na i forma,· o lika slags koope rati\'a och 
andra fö renillgsformcr \'a r det främst popu
lä ra sm:1skrifrer a,· elen i S tockholm a kti,·e 
föreningsivraren C.E. Ljungberg som fan 11s 
tillg;ingl iga på 1860- oc h 70-talen. Des. a 
re kommend erades \'id de nna t id a,· Lant
b ruks-Akademie n och ll ushållni11gssällska
pens ombudsmöte (Lantbruksriksdagen ) rill 
h 11shå ll ningssällskapen rö r a1wändning i 
deras i1 1form a rions\'e rksamh e r n;ir beh m· 
chira,· yppades. i ; 

r\ll 111iin l sett for lanciet bö1j ad e frågorna 
0 111 by-, soc ke n- eller distriklsm e je rie r att 
dyka upp också ,·id både fokala och all111ii1111u 
la11tbruks111ötr11 i början aY 1860-tale l liksom 
de be ha11dladcs i o li ka tidskrifte r, s:l\·{tl orli
ciella som enskilda. De nna diskussion pa
gick på det cen trala p lant't under i stort se11 
go t1r e ll e r rram til l Olllkring 1890 u tan all 

ll] an fr{111 cenlralt placcrncle a 11ktorite tcr 
(unda nt ag Lan tbruks-,\ kademiens tjänste
m;in ) fick n{1gr,1 klarare r ikLl injcr e ller för
o rd for koope rati,·a driftsfo rmer. På del 
lokala pla ne t pa o lika hall i landet a,·saue 
e me llcnicl informationen ell anlal regelriit
ta försök att b ilda enskilda eller koopera ti \'a 
by- e ller socken mejerie r under denna period. 
1860- och I 870-talen har a lltså, ;iYe11 om 1·itt
nesbö rde11 ä r li tet mer sdr:n kom liga, en m·
göranclt' betyd else som sta rtskecle (ör koope
rarint icleer och w·rksamh e tsfonner inom 
l,m thrukeL. 

Den Lidiga fö reningsbildningen 
- "mejeri-förenings-bolag" 
1.. F. Rose ngren, professor och hirare 1 
m ejerit;ir,t ,·id A lna rps la n rhruksinst itut. 
;ignar mejeriu t,·ecklingen i Skåne en ing,'\.en
cle beskrim ing i ett bid rag till Sk{n1ska H us
h;"tllsföre n ingens skrif te r i samband med ek 
skånska lrnshålln ingss~illskape11s hundrn
arsj ubilcum l~J14. " Ha11 redo1·isar att \l al-
111i'>hus li.i ns H S 1862 gm' lcdarnö termt g re1-c 
t\. d e la Cardie pa Löberöd och inspektor t\. 
:-Jordström på Ö,·edskl oster i u ppdrag ,ttl 
al'ge 111.l{1ta ndc orn "in r;i u a n dc av socken-

111c:jerier". De lämnade redan eft er ett par 
m;°made r fö rslag lill ett s.k. sockenmejeri. 
som skulle k11nn,t ta e mot minst 10 000 kan
nor"' 11~ölk å rligen frå n elen omkring liggan
cle trakten. \ ' id in rättande t skulle elen, som 
erbjöd sig inräu::1 meje ri p:1 av siillskapet 
bestämd o rt och i ö ,-rigt e n ligt s;i! Jskapeh 
bestäm me lser, fi ett premium på 500 Rdr 
under t\'å å r. Fö rslage t b ifölls a ,· hushåll
n i11gssällskapet ijuli 1862 me n skulle till en 
början endast 11tg:1 till td personer. 1 ÖHigt 
skulle sättet a tt sköta meje rie t Ö\'erlä mnas åt 
elen mejerist som i egenskapa,· e nskild före
tagare kom ifråga rör u p pgiften. Från 186g 
111t;im11ades ocks;°1 td sådana p remier under 
elen stipulerade tiden. En aY cle så premiera
de mejerierna låg i Sjörup s trax ,•;is ter om 
Ystad. Resul taten av dessa försök be. kri,·s a, 
Rosengre n pii f'öUa nde siitt: "De n11111a resul
tat.ena,· de båda pre mierade soc ken m eje
rierna \'Oro dock ic ke sådana, all ytte rligare 
ansl,tg till d ylika premier a nsågos böra an-
1·isas. 

Oe b,1da utre dn ingsm ;-i n11en hade emel
le rtid uppfattninge n att elen mjölk som lc\'e
reradcs till ert s;°1clant m~jeri "på lang r när 
icke kan 1·,1 ra a,· den kl'a lite l som Yicl et1 
e nskil t på g runda,· a ll111 ~i nhe te 11s ovana att 
sköta och r ik tigt renhålla sina n~jö lkkä1r. 
,·il ket också uttr)'Ckles i 11lredn i11ge n. Gi\'et
l'is fanns h ii r reda n fr:111 bö,:ja n hc rrgårds
m~jeriernas hantering s0111 e tt m:nt på hur 
·kö tseln skulle ga till men det innebar na tm
lig t, is a tt ett handikapp lades på den nva 
,·erksarnhctsfonnen. I ställt>t utYecklacles så
viil de kom binerade som specialiserade hcrr
g,'ird s- och u pp kiip.~ rn ejer icrna ocli dessa 
fon uer hade under l860- och 70-tale n sin 
glansperiod i Sk{u1e liksom i llertale t andra 
syd- och mc llansn· 11ska län. l bö1jan ,11· 1860-
talc t kom clcssut0m.J. G. Swartz' isrnetocl ti ll 
arn·ändning och 111edffirde parag liga kl'a li
tetsforb,it tringar rör he la nwjcri hantcring
e11. '.!0 

Rose11gre11 redo1·isar au det u nder 1870-
ralc t till ko 111 td mejerier i Skane srnn "drevs 
rör lantbrukarnas gemensamma räkning··. 
Ot· tra Yar säuet att uttrycka a u d e hade ko
operati1·,1 inslag i sin a drifts form er. Red a n 

11 ih•rrPII, 
, ri1/1'11s bu 

. ,74 imätt; 
-ict , id Fe l, 
<utct ,11· l f 
'llt'jcri ,·id ~ 
, 11-,lagard i , 

_re n ptt de• 
.. , d e första 
!".Hi1·a i nsla, 
:-,rloppct s 

1 liirifran : 
I.id ti ll de 
hö gs kola 
riittade 11 
fo rmen el 

"a~Olll g n 
tra kta son 
ing i Sn·ri 

Rme ngren 
, o m 1·ä!jer, 

bolag som 
1ige. Bolag, 
törst efler t 
,·eras au d, 
!igen g;illc 
gru nciligt . 
n.·cklinge11 
Jigen har u 



-~ n,aru19srum 

for 

Ost 

'llfl!J 

1Jeleck11i11gor. 

A. Ån1:;pa1ma. 
B . Ångmaskl. 11,J hk. nom 
C. Separ11tor Al fn ,\ I. 
n . LJl\'i\:d iug för <l:o. 
E. Sk11111Silll1lare. 
F. Pnstenriscring. 
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Il . ~Ijtilkpump. 
I. '.\!jillkvl'lg. 
I\. '.\ljölk c istern. 
L. Pump for vns~IC'. 
'.\f. \'rit teripump . 
N. Ostknl'. 
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P. OslprCS:ifl \" 
n . SalllAdor 
S. lsbass ln. 
T . '.\lj ii lkk yla t·c . 
l i , Syrhrnu:1. 
\'. H.i'tr 11or. 
X. Smfn· !r~ g 
\'. Sn1iiriilta. 
Z Diskba lja 
i\. Dis l.npprir:it. 
;,. Valltink o lc 
Ö. ,\ngkamin. 

Carr!P1nll 

.f'".iinlil 

J(fJ7<. itum 

·,·,•rett s. k. heng;r111/s1111je1i med sin 11w.1l!i11el/a u/rns111i11g. t'ä ö,,ervå 11i11ge11i11ry1111·pirnto1111'11 lw11/orävr11 
,1,•11 1· hostor/ 111er/ badrum. ( l 'r l .a11dtbrul!l'ls boll IT!. 1\leJPril111s/1ri/l11i11g, 190 /-0 7) 

' -; 4 imiittad es de t första kooperatiYa meje
er \'id Felcstad strax intill SvalfJ\. och mot 
11et ,t\· 1870-talet til lkom ett liter sådant 
ejeri \·id Skanofta gård som ligge r ,·id Bjär
- iagård i mellersta Sk(rne. Trots att Rosen
en på detta sätt kan härleda fii rekomste n 
de> fö rst,t mejerierna i Skå ne med koope

·i1 a inslag i sin verksamhet beskrive r h,111 
- rlopper så: 

H,1 rifra11 sorn iden hii m r,1cles vicia rt' 11rveck
.. 1d t ill clt' t i oktobe r 1880 ,,id 1-h ilans fo lk
.,-,gsko la p .''t init ia tiv a v D: r I lo lrnströrn 11 p p
.1uadc l hilans 1m:jc 1iak tie bolag . E h u ru t il l 
irmcn ett aktie bo lag ,·,LI' d ock clet.t.a före tag 

-.ho m grn11d at på a n d elsprincipcn a tt be-
-r.ik ta som elen första egentliga 111ejerilörc 11-
:ng; i S,·erigc_'.! i 

, e n g ren anslnte r sig således till den skola 
·11 1·idje r au beteckna H,ilans meje riaktie
lag som det första andelsmejeriet i S1·e-

.::e. Bolaget ombildades ti ll a11delsförening 
- ~-t t>fter tio års ve rksam her. De t bö r obse r
,a~ a tt denna h istorieskrirning Ui rmocl

.:e 11 giil le r på grund a1 a1·saknaden a1· 
_ _ tnd ligt genomförd a djupsmclie r a1· ut

ckli ngeu ö,·erhu1ud tage r i S1erigc. Trn
.:en liar ttppgiftcrna om Ih ilan fätt sin gil-

tighet, de ls på grund ;t\' att det - till skillnad 
lriin fl era fö regånga re - blc, bestående un
der en Li11g1·e tid , dels p,'\ grund a, att d e 
formu le rats och 1·idarcbef'ordra ts till om1ärl
den a,· L inda perso ne r och an ktoritc tcr, 
som haft sin \·e rksa111lie r e ller börjat sina 
karriärerjust i Sld 11e . De som åsyftas ä 1· rek
torn ,id H vilans folkhög- och lantrnau na
skola L. I Iolmsrröm, mejeri professorn L. F. 
Rosengreu , professor LudYig Na11neson och 
agronomen l\' ils H ansson, kontrollföreni11g
a r11as up pho1·s111an och sede r m era också 
professor. Professor l lj . \/a thorst ,·id Alnarp 
spt>lacle också länge en d ämpande roll på 
t1t1·ecklingen a,· andels mejeriformen i Skäne 
genom sin förfäktade åsikr att ''gemensam
lie tsnwj erie r .. inte 1·are sig lö nad e sig e ller 
\';;ir konkurrenskraftiga halitetsmässigt. 

1 Krist.ianstad län \·a r Yid slu tc t a\' 1890 
amalet m e je rie1 l~O, ,·ara, sju var andds
rncje rier. Dessföri nnan liade dock utYeckli ng
en i detta hin 11ngefär samma karaktär som i 
grannbnet med upprepade försök att anJ;ig
ga livmeje rier, \·il ka dock misslyckades trots 
u tlm·a1 och planerat stöd. De t första andels
mejer iet anlades också i detta lä n 1890 i 
I lannne nhög. Om Kris tiaustad l~in säger 
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Rosengrt>n att försöke n rnisslyckcldes cl:ir!'ii r 
au h usinöclrarna, som \'allt s ig att: dispo ne ra 
inko msterna från smör- e ller oslförs:ilj n ing. 
fruklad e att gå miste o m d enna inkomst o m 
mjölke n skull e levere ras till m cj e ri_t~ 

Om Skå ne kan sa1111nanfatmings,is ko 11-
sLaleras att elen koo p e ra tiva meje r iform e n 
hade p åfalla nde sdrt a tr ,·irrna insteg. 1890 
rnr d e l to tala a n rakt m ej e rier i J\ila lmöhus 
lä n 200. va ra,· e ndast e tt ande lsmeje ri (= 
H1ila n ) . '".\1lnen "" om 1-1, ilan som d e t CörsLa 
andclsm e je ric l ger alltså så lå ngt e n gan ska 
snecl\Tide n b ilda, Skå n e som koo p crat i1·L 
foregångsmnrådt>. Från 1890-talc t gick dock 
ntl'(:ck lingen p å a nde lsfronle n sn a b bl och 
d e båd a Skå n e lii11cn segla r p å kort tid upp 
som fra mtr:iclancle ancle lsrnejcriornråd e 11 , 
1·ilkct ocks:1 illus1 rt-ras a, Lillgän gliga siffror 
fö r ut1eckli ngen .~" 

Kooperativa bymejerier i 

Jämtland 
Fn a n nau siLua t:io n rådd e i d e no rdl igare 
trakle rna a, · S, e rige, som nncler 1860-talet 
in te hade n ~1gon fö retagsmässig t n a blerad 
m ejeril1an te ring att rä kna m ed u löver h us
be hovsprocluklio ne u. Dä ra\' ko rn ocks:1 all 
atti tyd e n ,·ar en a nnan än i t.ex. Skån e d är 
man "red an ,·isste h ur m e je riha nte ring sklll
]c gå til l" . Så r ar fa llet ijämtland dä r rnan så 
tidigt som 1867- 68 b ö rjad e d ryfta föreLags
fo rrn e r m ed koopera ti1 a inslag. l\fan ko m 
a tl göra detta i samsp el med intresserade 
kraiter i Väs1e rbottc11. i Yilket landskap säll
skapf'rs sekre te ra re C. Cav,1ll in be1istade e tt 
la11Lb rnksmötc oc h d ~irifrån h emfö rd <:> ll Y 

informa tio n . Srmskonsule u ten Fredr. Ced er
horgh had e i bö rjan ,w 1860-ta let börja t s in 

J11 tNii!rji 1111 1111'fnil'I i 7i/i11g111i/:1>11 1912. K,•i111,r111 lii11gst till Fii11 ,ln /111 bi/rim lir 111tjt'ulw11 !!i/r/11 Li11tllmi,t 
( I 8 79- 1971 ). (jii111t/r111r/1 lii11, 1111111, 11111. /'o/11: , \ 1110/it' 1!11r~liornlii. jii1J11'/I ! 
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:n,t i de nordliga landskapen och talade 
':llf för cle ''gemensam m;:i" driftsfonuenrn. 
·i,terbotte11 medverkade han ,·id tillkomsL-
1 % 7 a, det forst::1 byrnejerict i derra land

. ap. i brn Hössjö sLrax söder om Vän niis i 
·::.ers söd ra d e l. Nils G. Asling anger art 
-·ca , kulle ,·ara !a nde ls första audclsrn e_jeri , 

:....ct sA h~ir lång-i: kan sägas ,·ara korrekt ef
• <llll d e tidigaste skånska med kooperati,·a 

-.. I\?; ti llkom först p :1 1870-t::11eL.~1 

Rcnt juricliskr fanns ,id denna tid e ndast 
'~ ars aktiebolagslag som erbnd företags

m \icl sidan a,· enskilt företagande. Den 
•ta fö rc"ningslagen i S,·erige antogs a\' 

. , d agt:> n 189:'i n1e11 tr~idde i kraft försL 
- -: . Företag. som bildades a, · folk so!ll \ 3r 

e ,,crade a1· gellle nsam verksam het, fi ck 
:,-, r fran 1850-Lalc t ofta benämningen 
_-!llen kunde 1:u1ma kooperaLi,a inslag, 

x. ,-ippenh et, gemensamm a och likartad e 
-'...otta,· rö relsem edel och utdelning a , 
,, t .. e llt>r :he rbiiring efter mängden Ic,e-

.• id llljölk eller deltagande i w:rksambe ten 
.umar säll. Så ,·ar ofo1 fallet m ed fle ra a,· 
·id iga b; rnejerie rna ä,eu om d e kallades 
lag ... Termen ·· mejeri-fö renings-bolag'· ä r 

·r1ö r inte alldeles o moti, e rad. SiLUationen 
,- precis d e nsamma , ·id tillkornsten a, H\-i
, mejeri i Sk:tne 1880: de t ,·a r formellt ett 

l.1g foch1 till 1890 m en med I i kanade in
..; ;n kooperati,, karak1iir. Paralle ll e r till 
--a nam nkombination e r föreko m p :'\ elen 
n , umentkoopc ra ri,·a sidan d ;i r beuiim

l1!!,"a r so m "kons1 mniu11s-lörenings-ak tie
:,1g .. m.fl. former ff> rekotn . 
Det finns också sk~d a rr obse r,era att "Jan
,on i sin bcskri\"11ing a ,· fö rcragsut,,cck

. .!en i S.\ll{:s_j 11bi leu rnsskril"t 1942 demen-
.11 uppgif"ten att 1--l\·ila ns a11delsrnejeri 

. . tl lt' Yara .. det fiirsLa .. i S1crig<' orh clessut-
1 a tt L. Holmströrn sk1tlle ,a ra idcgi,·are 
: ,111de lsforrnen. n/ir han skri,·e r röUandc: 

Hnl111strii111 bru kade lwr;itt ,1. >1LL han fatt 
,elen ti ll elen ,id I il·il,111s 111cjni t ill:irnp;iclc 
.111 del,pr incipcn fr,°tn n:ig,·a bi")llcln i F;i,-, 
h;irad . ,·i lka e tt par ar clri,·it ett 111i nd n , i, 
mc jcri tilba111n1:1ns o ch clc laL inkn 111stcn f"iir 
p rodukterna eftc, r d e n a,· ,·a r oclt <-' Il le1·c rc
r.1dc 1njiilk111ängdc11."°' 

A,· den tidigare frarnstiilln ingen ha r fram
gått att d ess::1 mejerie r Yar i verksam het före 
Hvi la ns nwje ri som startade i dece mber 
1880. Dessa bönde r - från Fclestad respek
riYe Skanofo1 - hade som njmnrs bedrivit 
koopcratiY mej eri,·erksamhet för egen och 
grannlantbrukarnas rä kning ,·id f e lesLad 
f"r;'.\. n 187.+ och ,·id Skartofta från slute t a \" 
l 870-takt. Vad som skilj e r d essa mejerier 
från Hvilans är att de blev av kortare Yarak
t igh et och ö n :rleYde a, allt att diima inte 
n ågon l~lngr<> tid in på 1880-Lalet. 

För a ll återg{t ril l Jimtland tog d e n nyss
nämnde CaYal lin iclcerna med sig hem til l 
J ämtland. d är man ,·id en lantbruksmiite i 
Be rg I 8G8 hade engage rat Ccderborgh som 
f"iire läsan:· om meje ri hanter ingen. Oe> t dröj
d e in te Liuge förrän byamänn e n i Mör.sil 
och :fas förklarade sig in tresserad e a,· på 
detta siitt organiserade meje rie r. I december 
1868 11ppräuades kontrakt 0 111 det s.k. ''Me
jeribolaget i i'vlörs il" solll 1·ar a,· samma typ 
som d e t i Västerbouen startade H össjö-rneje
r ie t. I ö,·e re nskomtuelsen ing ick au eu stöd 
l~lmnacles från landsti11gcr och HS och d ess
uLOm att mejerie t :,tog sig att hå lla en fricle,· 
och td clnplarser för m ejericlcn~r, efter
som en a, d e stiirsra sdrigheterna ,·,1r bris
ten p ;°1 ku n nig m t:jcripersonal. H11sh :'i ll 
n ingssällskapet fic k frfo 1869 EiO riksdaler 
i e rsättning fö r cle,-pla1serna frå n I.antbntks
r\kademie n . Denna sornlllar e lle r 1869 star
wde ,·11erligarc m<>j erie r i N~is och Offerdal. 
Miirsil ligger p,'\ dstra sidan a ,· Stors_jött någ
ra mil fdn Ö sters11 nd, :\~is söder o!ll denna 
stad i n)irhct.e n a, Had:.ås som ligge r Yicl sycl
ä nd a11 a,· Storsjön. Offenlal finner matt 
ungefär lib l{tngt mot uorch·äs1 fr,1 11 Öste r
sund se ll. Den senare sratskonsulcntt' n G . 
Liljbagcn ko m111cnte rar dessa _Fimtlancls
me je ri er i eu rneclcle la ude rrå n Lanthntks
styre lsen ~,r 190] om \lejerihctnteringen 
1800-1900. 1·ilke t ocks{t Luch ig ?\antteson 
senare a nsluter sig ti ll : 

1,:gc1Hligc 11 n,ru clcs,;1 mej e ,·icr a11dcl,
ll1C"'je-1·ier. L)' l1a1J t<··ri11gcn bcdrc,·s i de flesta 
fa ll c·1Jclast me d d c, J;igarna., mjölk och b e hall
n ingcll ;"· d e gc111ens.1111t til h-crkaclc- och 
lll<'St.ickl.s .'i,·c" ge 111<: 11 sa1111 f"iir, a ld a p rocluk-



1crna ckladr>s 111cllan clelägarne efter mäng
den inl:i11lllad mjölk."" 

Redan s:i tidigt som [859- 60 anlades dock 
del första m ejeriet i.Jämtlauds län i Ljusne
dal i H .1 1jedaleu a,· e n brukspatron W. 
Farnp. som först. l'ungcracle som fön·altare 
,id ljusneclals bruk men senare ble,· e nsalll 
~igare till hrn ket. Han drog in alla torp 11n
dcr bruket ti ll huvudgården och försökte sig 
p:'l. stordrift och en cEirp:1 grundad m e jeri
rörelse - e tt ri') rsi')k till "fjällgocls" med 500 
kor, dags\'crksskyldiga torpare os,. Cninde11 
for d etta \'a r de goda so m marbeten som 
fanns i de jämtländska och h;1rjeclalska fjfdl
bygderna. Della försök blev dock inrt> den 
guldgnt\'a soui han hoppats och framfö r al lt 
''hade han icke räkn,H med det annorlunda 
kyirne som rådde bland denna fj~illbygds
befolkning", som lonuuleringen lyder i krö
nikan ''Fr:Ut bymejeri till storindustri ", ut
given till '.ZS-årsjubileet för .J~imtla11ds läns 
Mejeriförening 1964."7 Bruksmeje riet hade 
a ll tså ingen karaktär a\' by- eller anclelsme je
ri men har sitt intresse som d els ett försöka,· 
e n tidig men kanske alltfö r ,·idlyrtig före· 
gångsman , dels det första i denna lancls~inda 
ar.r "st:1 på s tort", Yilket misslyckades. Farup 
var under ganska lång tid o rdförande i Hedc 
härads l111shållningsgill e . I deu nämnda 
_j11hileurnsskrif'ren omtalas också au ~iven 
andra affärsmän lörsökte sig på m e jeridrift 
och osrtilh'Clkning i_ Jämtland på g rund a\' 
de gyn nsamma beti ngelserna, fra mför allt i 
form av goda solllrnarbeten. 

D~t \'ar de förut n~illlnda bymejerierna 
ocb flera efterföijare till dessa mer intressan
ta som tidiga lörsök till sam arbetsformer på 
mejeriolllr{1det- ä,·en 0111 de inte heller blc,· 
s;irskilt lå nglivade. Som f'ra111tr~idande driv
kraft i dessa sam manhang och senare fö\jan
d e bo lagsförsök framstår lautbrukare C11staf 
Ericsson, Myckelgård, i\Jlörsil. I Ian bit>\' sena
re riksdagsman mi.>n hann dessutom med att 
bilda "Jemrlands Mejeri J\ B'' redan 1872.~' 
Problemet för de små bymejerierna ,·ar näm
ligen att de hade alldeles för liten och o jämn 
tillförsel av rnjölk; ofu fick de Iågga ned d r il~ 
ten somma rtid. Yilke t drng ner inte bara 

]1(8 

nettot av ,·erksamheten utau också t:idl'is 
omi'~liggjorde produktion och god krnliter 
p:1 de framställda produkterna. Ett förh å l
lande som bidrog till detta var f'äbod syste
met ,·arigeuom tillförseln av mjölk till meje
riet upphörde under som maren , d å betet 
,·ar gott. Deua var egentligen i dubbel be
m:irke lse eu anomali eftersom fäboddrifren 
ofta fö rekom i samarbete mel lan flera går
dar; problem et var möjligen att transport· 
fr:'tgan fr{in fäbodarna st~il lde sig ,1111111 sv:U·a
re än den eljest ,·ar. 

Insatserna från hush{dluingssällskapet 
framstår som både framsynta och långsikti
ga, En genomgång a\' s;illskap ets hand lingar 
och årsbe rättelser frå n 1869-70 fram ti ll 
1890 ger bilden av en lång följd ,1\' sys te m a
tiska insatse r, där man hela tiden har något 
a,· den kooperativa gruudtanken som ett 
klan och m ech ·eLet insbg i handlandet. 
\frch-erkancle och stim11lnande till d eua , ·ar 
statskonsulen 1en Fr. C:ederborgh , som bl.a. 
mfonnade eu förslag till by-111ejerijormingr1r i 
Nordond, vilket 1870 offentl iggjordes iJe mL
lands Tidning samt , ·idare direkt tillsändes 
,·arje mejeri. I a, saknad a\' så, ä l före nings
lagstiftning som kooperativ te rminologi 
talar Ceclerborgh om lo/ler i fören ingen. 
,·ilka hiir lösas i ett anta l moL\,·arande an taler 
ägda ko r. Cenom dessa lotter ;igs förening
en och dess tillg,°tngar geme nsamt av lott· 
:igarna sorn , ~iijer styre lse varje år efter ~\ rets 
bokslut. Vid mejeriet skal l foras tre journa
ler: en n~jölklista för va1:je dags leYerans, en 
mejerijournal som utvisar t ill\'(~rkade pro
dukte r och en forsäljn ing~journal som ,·isar 
"allt h1l'ad so111 rr:1n m e jerie t blifwit utlem
nadt eller fö rsålt. .. . Klara kooperati\'a känne
tecken ~i r öppen heren, det gemensamma 
ägandet och ansvareL, bestämmelse om 
resenfoncl sa mr 1'11ll lihid vid J ret.s slut, då 
sl11taH;ik11ing sker mor , ·arjc loLLägares mot
bok.~i, 

l krönikan om me_jerihanteringen tonar 
dock författaren n ed de kooperativa in
slagen : fö re tagsformen ,·ar enligt honom 
genomgående enkla bolag eller aktiebolag. 
Exe mpeh·is skril'er han att "Fören ingsfor
men hade :in nu int c> nmnit burskap•·. Salll· 
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lig t konstaterar han dock a 11 inge t bolag 
. ,r , lutet liksom au ,instförcle ln ing gjordes 
:rcr mängden levererad mjölk."') Denna 
· r, iktiga betoning a,· de kooperativa iusla-

_cn kllnde , ara naturlig, eftersom de_juridis
--..1 u tgångspunkte rn ;:i bestämdes a,· 1848 års 

:...r iebolagslag. Den genom förda geno111-
:-.1nge n a, hushål ln ingss~illska pe ts handling
~:· och berättelse r syns d ock kunn a fö rsvara 
-n något mindre restrikliv to lknin g, i syn
·.crhet om man ser akti,·ite te n som e tt inslag 
en långsiktigare utveckling. 

För 1870 uppger siillskapet att. det derta :ir 
·.ll ko rnmi t sju nya m ejer ier, alla me d d et 
:rg;ående stödet frå n säl lskapet och lands

·rnget.. Detta bestod fr~111 början av 200 Rd r 
il1\·e nrarie llnderstöd, forsra å rets lö n m .m. 

·Il! mej e rskan på ca 300-400 Rcl rsarnt-n är 
:1era mej erie r ti llkom miL - underhåll a\' 
·,,·ermejerska och elever på ca 300- 440 Rdr. 
..,om motprestation fick mejerie t/ d ess del
.iga re förb inda sig alt hå lla mejeriet igång 
.ma månader per år under tre års tid, motta 
tYä elever sam r hålla en egen frie le, . Åtagan
de t o rn d e n årliga driftstiden , ·ar det s,·{tras
tc for me je rie rna a tt klara, särskilt und er 
dåliga foderår, då mjölkmängden var så li ten 
art drirte n in re kunde uppehållas. För miss
\·äxtår be,·iljad e sällskapet också mejerier 
helt blottställda på mjölk undan tag från 
detta konrraktskrav.~1 

l\'iir kontrakts tide n på Lre år utliipt a nsåg 
,ig in te sällska pet ha befoge nh e t au utöva 
m1gon kontro ll eller ti llsyn över mejerierna 
lCh deras ,·erksamhe t. De kom därför under 

perioden 1871-80 att lämnas åt de ls '\iclr iga 
llllSLändigheter i form av fö rlamad yerksarn

het'' genom missväx t och dels en övermäktig 
ko nku rre nssi tuation. Ytte rl igare en faktor 
-o m tillkom i början a\' 1870-talet var näm
:i~e n skogskonjunkturen som medförd e a u 
,kogshuggarna betalad e mer än d ubbelt så 
m:-cket för mjölken direkt vid gårdarna som 
bn nejerier och mejeribo lag kunde prestera 
- upp till 50 iire per kanna uppges ha be
,alrs. Både mejerie t i Mörsil och ''.Je mtlands 
\ lejeri AB" delade detta öde -ar.r konkurre
ras ut a, · skogsarbetarna."~ Dessutom locka
les en del bö nder på grunda,· höga priser 

a11 sälja sitL hö till skogskörarna i ställe ! för 
aLL utfodra korna tillräckligt bra . 

De första bymeje rierna i Jämtland ,ar 
.Vlörsi l, :Vlartmar, Offerclal och Niis sout 
samtliga hade ha rt p roblem med dålig till
gång på mjö lk. Dess u LO m bildades unde r 
tucn 1869- 72 bymejerier i Kall, Tullings{ts, 
Torsta , Sikfts , Raf'tkälen och Cre n{tskäle n , 
sa mtliga med stöd från hushåll nin gssällska
pet. J emtlands Mejeri A.13 under ledning a, 
C . Ericsson, .\ilyckelgå rd, inköpte därför 
1872 samtliga tio byrnejerier med tanken au 
f:t biitrre tlllderlag fii r prod11ktionen . De 
närmaste åren gjorde .\1ejeribolageL stora 
ansträngningar i forma,· egen försäljnings
loka l i Öste rsund sann affä rsfii rbinde lser 
med båd e Sundsvall och ITucliksvall och 
gross is te r i Stockholm för att kunna a\'sä tta 
smör och ost. Fram till 1878 hade dock samt
l iga dessa m eje rier på grund av de ogynn
samma o mständigheterna misslyckats och 
upphört au drivas."' 

1 börja n av 1880-t.alet bö1jar man emelle1~ 
tid i sällskapets handl ingar åre r att tala om 
sröd t ill m ejerier på liknande Yillkor som 
tidigare t il lä rnp<1Ls. l 882 gjorde Fr. Ceder
borgh en ny förcdrags n1rne i län et samtidig t. 
som ha n rådde s~illskaper att byta ur det t id i
gare un de rstödet till mejerierna mot amor
teriugslån.3) Del som emelle rtid ~ite r satte 
fart på "mejerisaken ,. var alt d en 1883 ny
a nlände landshiiYClingenJo hn Ericson åte1~ 
upptog förbindelserna med Viisterbotten 
geno m att ta kontakt med landsh ö,·ding 
v\'äs tfelt, under vars ledning man i detta hin 
hade nått betydande framsteg i mejeri hante
ringen. Resultatet blev att Västerbottens "väl
förfarne sekre terare herr \1~lllgberg" besök
te j jmrlancl och h öll e tt an tal föred rags
möten med allmoge n i O vikens, :\ilyssjö, 
Bergs, Hackås och >l~is socknar. Dä rvid fi ck 
de Y~isLerbottniska bymejeri erna en andra 
g{u1g ge modell åt de jämtländska motsvarig
h eterna, vil ket utgjord e 11pp1.akten ti ll ett 
å rtiondes systematiska in satser för att friim
ja mejerit1tvecklingen. Föredragen trycktes i 
2 000 ex. och spreds över hela läne1 tillsam
mans med i1wentarie förteckning och "bo
lagsordning" fö r etl meje ri me d eu dagl ig 
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inv~ign ing a\· 500 kannor. Man anmg ocksa 
nya \'illko r för lån och bidrag som skulle ges 
åL nybildade mejerier. Dessa inn ebar a tt 1:111 
skul le utgå med I 000 kr tre å r räntefritt och 
som arnoneringslån mot förbindel se an 
drin1 m ejeriern a i fem å r; därtill beviljade 
förvaltniugsutskottel eLL irn·e11tarieb idrag p:1 
300 kr samt HJO kr i bidrag till m ejerskans 
lön utan å terbewlningssk:·ldighet. Re dan 
18Wi hade 17 nya mejerie r startat och fram 
ti ll 1886 hade 2'.2 nya mejerier tillkommit p{t 
liknande Yillkor."·· 

De goda naturliga föruts~ittn ingarna fö r 
e n förs tklass ig mjölk- och 1rn°:_je rip rndukr ion 
i l~inet innebar därför end,tst en kortare 
nedgångsperiod. Detta år hade d essumm 
elen b]iyande föreståndaren fö r Hus{t mejeri
skola Pe hr Rundgren tilltr,iu som meje ri
konsulent i länet. l sin berättelse anger kon
sulen len .lll det totalt fanns 27 igång Yarande 
mejerie1· i hinet och "imresset och förtroen
det för mejeriha nteringe n är i till tagande'' . 

\ 'idarf' disku te rar och förordar han betal
ning m· mjölken efter fetthalt och anser att 
"detta så mycket bttare (bör) kunna :l\·äga
bringas, der leverantöre rna sjelfva ega meje
riet och låta driva de l tör egen riikning". 
Runclgren argumenterade fli tigt for den "ge
mensamma" mejerid ri ften och anga\· exem
pe his i sin be.r~ittclse 1886: 

Cn111dtanken ,id a11liiggningen af bp11eje
rierna h ar ju ,·ari t. d e n. an le,·erantörcn1a 
skulle \'ara d elegarc i rnej<· ri t't, cle r gemen
samt tör en eller Oerc brnr ,njiil k sku ll e cmoL
ragas och fiirarbetas ti ll i ha11del11 begi-irliga 
p rodukter. I farigenom skull e cL, ,·innas . a ll 
nwra cnsanack \·aror ti lh-erkades. a tt dessa 
bcha11cllacles enligt konstens regler och 
111arknade11s fo,·dring·ar, att a rbetskos111ack11 
nedbringades san1t a l l försä~jn ingen lclttarc 
och siikrare J\'~igabragtes. A.f delta frarn gar. 
menar ko nsu lenten. ock ln·eran törcrnas ge-
111ensarnrna inrressen med 11wjerit'ts, och au 
det ,ir rill k,·cranrörernas lx'ista och forcle l 
0111 mejeriet h ar fu ll1 upp 111ecl n: Jiilk."'' 

\ 'a ls/(({fli'/s jrihorl i Ho1gm i Oviken. Bilrlm äskådliggör 111ifjii11 11irl rll'fiiborlar rliir Prhr R11 11dg1m jiinii/:!(, införa e11 
111er s_ysil'111oli1// 1111jnili1111lni11g i a11d1,fsjin111 . I-Ja11lrri11p,r11 1>rir rn111Jm111p;r1r rfp11 mldasl 1110/ip;(I hr111/J1pd:smiissi
ga od11i!lverlmi11p,n1 IJ,,sturl l,ii1(111s111ö1: (jii111tlr111ds liins 11111se11111. n ,10: .\'il, Thomr1sso11. A,e) 
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\ led dessa :1tgärde r b le ,· yuerligare t\·å 
:ragor m· betydelse för elen lyck liga utg.°mg
cn a1· satsningen: utbildningen m· mcje rskor 
,ch häure cijurmaterial. En meje riskola in-

:-ä llacles p å Huså i Kalls socken o ch som 
:,-,res tåndare för d enna antogs mejerikonsu
.enten Pehr Runclgre n. Ti ll skolan fick hus
)1a l111ingssällskapet ocks{t geno m riksclags
l-ieslu t ett årl igt statsbidrag på 3 000 kr sam
·icligt som man sj~i!Ya a 1wisad e I 500 kr till 
-tö rbereclancle utgifter". Vid skolan tttbi lda
!es '"full uppsi1ttning·' e lle r sex e leve r i a l.l a 
le då förekommande ntjölkhan te ringsmet-
1clerna : Gussandcrska metode n , ismetode n 
,ch scparatorskumning samt til!Ycrk11i11g av 

,mör och helfet ost av Västcrbotte nstyp. 17 

'\agot å r senare stan adcs premieringen a, · 
n ö tk reatur som o cks~l Yar ägn ad att fi\ c11 
b;i m c gnindrnl rör hela djt trskötscln och 
·ncjcrihan te ringe n. 

Insatserna g ick , ·ida re m e d e n snan nog 
pafallandc mod e rnisering genom att separa
torn introducerades i länet. Mejerikonsule n
ten Rt111dgre n berätta r 1886 att ett m e je ri. 
Ha lle ns, anskaffat separator och a n ha n 
n ed e lc,·e rna 1id meje riskolan g jort swclie
,e,ök d;irstädes. I samrnandr,tget för :1rc t 

noteras a tt också Ragu11da m ejeri a nskaffat 
,eparat.or; ;iYe n Yicl m e jeriskolan hade i bör
jan a,· 1887 en separato r uppställts sam t e n 
laktokrit. Ylcd hjälp av de anskaffade appara
te rna mlördf's också tills l'idare kosrnad sfria 
fc-• rrhestämningar a, inLirnnacle n~jölkpnJY. A,· 
smörtil h'crkuingen , som ännu domine rade 
och noterades som prima mejcris111ör, hade 
lt;illten t'xportera ts till England ö1·er \falmö, 
CöLeborg och fro11clhj e m. Ett aY problemen 
1·,1r dock a lltjämt kn appheten 1xi mjölk i 
mi'\ nga meje rie r_'.'-' 

Ett m· de 111cst p,1ragliga problemen som 
Ru11dgre n sökte uppnlt h:11Iharare g runder 
fö r ,a r hur 111a11 tog tilhara mjölken som
martid på f;'iboclarna. Fiir a ll uppn å detta 
måste fas killig energi och ö1·erta lni11g till tör 
a u fft bönderna at t något rucka på d e n m
~arn la trad itionen att föra korna .. till ti;i lb .. 
pa sommaren . 1887- 88 lyckades Runclgren 
,\ stillskapets ,·ägnar trä ffa en uppgöre lse 
111ed de bönder som drev fäboden Prest-

bodanw i O,·iksijä lle n , dår han uppriittade 
ett forsöksmejeri. Analct i1111cbar at.t s;il!ska
pet upp köpte mjölke n av fabodde!ägarna till 
e tt a ,·talat p1-is och d reY mejerie t som egen 
röre lse u nder sommarm å naderna. ÖYe 1· 
sk<itseln och driften fördes fu llständiga 
meje riamcckuiugar och r;ikenskaper så au 
m an ,id försökspe rio d e ns slut k u nde råkna 
ut r esu ltatf' t. De närmasL följa11dc :1rc 11 ut
,·idgades försöken till ytterligare två fäbodar. 

Som resultat su mme ras all smör kunnat 
t ilh·erkas med full t sarnrna e ller n ~irmast 
b äLtre utbyte_Fimlö rr m ed d e sLaLionära by-
111cj c rie rna ; d ~iremoL låg utbytet säm re till 
ifr:1ga om sötn~jölksos t. .vljölkmängde n per 
ko Yicl fäbodarna unde r sommaren ,·ar något 
I;igre genom fö r luster på grund a1· oregel
bundf'nhet i kornas hemkomst för mj ö lk
ning, ju, c rajukdom ar a,· det La skä.l osv. De t 
ä r också gan ska n all 1rligt, m e nar Ruu dgrc11, 
att kornas \'andring p{1 en mil elle r td pe r 
d ag till och fr:u1 betet måsrf' 1·erb sänkancle 
p:1 mjölkn1ii11gd e n , med a n d äre mot fet thal
ten blc1· högr<'. Transportkostnadern a al' 

p rodukte rna från fäbodarna var av n aturliga 
sLil d t}gare . Som utfa ll a ,· fö rsöksn:rksarn
heten 1889 redm·isas a tt ,w sam man lagt 182 
kor m ed ..J,7 clcl;iga re fick d essa. sed a n a lla 
0111kostnacler borträ knats, e n nettobeh{tll-
11i11g a1· 18,08 öre per kan n a mjölk (2,617 
li ter ) medan hf'h ,'tllningen rnr ingen med d e 
gamla d ri fLsmetodcrna.3'' 

t\ ndra sätt att anl'ända fäbodarna 1·ar art 
e ndast h å lla 1111gcijur eller sin-kor på d essa 
st;i1Je 11. Det tredje sättet att 11pphä1·a m å nga 
a,· n:1ckclela rna med fä b o d arna ,·ar. cnligr 
Rundg rcn, att ''clri ,·a de111 gemensamt i sam-
111ansl1nning'·. Därigenom kunde driftskost
naderna reclt1cf'ras vid fäbodmcjerinna p å 
s,1111111a s;iu som för bygdemejerierna . vi lket 
bekr~i ftad cs a,· 11tfa lle L a,· den I id fi'1 rsiiks-
111ejcricrna bedril'Jla n .:rksa111he1e n . Rund
gren~ sam111anfatta11cle b udskap bl ir: 

S<11 11 lll,111sluLni 11g. centra li sa t ion är t idens 
li1scn: !" ·ad l:j elen c 11,kilclc llliik1ar utföra. 
d et iir e n o he11·cllighe1 för llla11ga gemen
salllma kr;if'ter. 1.n-er;intörcrn as goda 1·ilja 
11 ,;tsrc· dock clc1Yicl 1;igas med i bcriiknin gcn. 
t~· ut~tn an ;111str ,lngni11g-ar ti ll astadkon1111;-in-
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de af s tö rsta rni'>jliga rnjiilklllii11gd - helst 
åre t Olll - göras. skola liige och skö tse l <>11-

samm;i aldrig betrygga meje riets f'rarn
gång ... 1,1 

Alldeles oaYsett me jerikonsuienLen Rund
grens och hushållningssällskapets omfattan
de missionering utgjordes troligen de f-lesra 
becirin1a mejeriYerksamheter i länet ännu 
under 1880-talet av e nkla bolag e ller aktie
bol ag; i 25-årskrönikan 1964 anges att sam
manlagt ett hundratal mejerier ,·a ri t i ,erk
samhet unde r ol ika perioder inom länet. 
Födattaren hade ocks:1 i d etta sammanhang 
t illgång t ill ma Lerial i forma,· räkenskaper 
m.m. från de tidiga bolagen . Etta,· dessa 
bolag ,·ar "Byns Mejeribolag·· i Lockne b ildat 
188:'i, en annat l\'äs som sLan ade på uyttsom 
bolag 1883. Ar 1891 lämnade P. Rundgren 
sin tjänst i J ämtland och efterträddes så 
småningom a,· namnen Per Syh\'an. Ar 1904 
bilclacles den forsla renodlade andelsmejeri
f'ören ingen i Pilgrimstad p~t initiativ av 
Sylwan. Fyra (1r senare tillkom Öste rsunds
ortens mejerifö ren ing som elen första stor
foren ingen . 11 FöruLorn vanlig ost ,·ar det 
mesosten sorn in p:1 1890-talet och senare 
blev denjämrländska specialiteten och som 
ga, produkterna fd111 landskapet gott rykte. 

!\ils C . .Åsiing ger yuerligare en intressant 
aspek t på den tid iga föreningsbildni ngen, 
d å han ser denna som en mer e ller mindre 
direkt fo n sättning p å sama rbelel i de gamla 
byalagen . Sådana samband kan naturligtYis 
bäsL beläggas genom att ta del aY lokalt 
material.'~ Ett vittnesbörd m· denna typ redo
visas i krönikan om mejerihanteringens ut
veckling i J ~i mLland, niimlige11 att rnejeri
st;imman for Lockne meje ribolag också 
fungerade som byståmma där andra frågor 
än mejeri,mgelägeuheter dryftades. i'vlan 
diskuterade bl.a. snöplogning, betesfrågor 
och , ·ägfrågor av annat slag liksom m an 
möjliggjorde a n läggn ing av eu mindre bad
hus på eu del av mejeritomten.u Lockne 
mejeribolag är upptaget under rubrike n 
"Mt:'._jerifören ingar" i den första upplagan a,· 
Kalender för s\'enska lantbruket 1908/ 10. l 
Västerbotten var landshövdingen Axel Wäst
f'elt sFilv me på hyastämmor fö r au Lala för 
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bätLre mejeriskötsel. i ' Fr[1n Da la rna kan 
man också erfara atr någon av d e tidiga 
111('.jeriforeningarna i Siijansnäs bildades a\' 
det befint li ga bva laget. Det syns dock som 
om d eua samband exis terar i högre grad 
från Dalarna och norrut medan mo tsatsen 
t,-cks g;i! la fiir landets syd liga och mellers ta 
delar. där skiflena och den tekniska utveck
li ngen i ÖHigt g:ttt 1;ingre. 

Om den tid iga utvecklingen m· koopera
ti,·t betonade verksamhetsformer säger Nan
neson 1942 ( och ger därmed också en belys
ning av benämn ingen av mejerierna): 

Vi I ket som ,·ar S, erigcs första amlelsmejeri 
tord<· icke iinn u \'ara ful! L klargjon. Såsom 
redan 11,i11111ts, arbetade redan somliga ar de 
gamla bylllejnit>rna pa 1860-och 1870-t;ilen 
hun1ds;ikligen efter andelspriu cipe n . Den
na kan så lu11cl;i ha vu nnit tillämpning i drt 
lan d långL i1n1a11 ajiih·a be teckni ngen andels
mejeri nrn ni t insteg i språ kbr11ket. Det ;ir 
an tagligen först sed an denna fö reLagsfon n 
konrn,it till allm:'.in anrändn ing i elen sLa rkt 
uppblon,strand e danska m eje r ihantering
en, som n a nnlt't a11dels11wjt>rit>r ,·inner bur
skap ii,·en i S,·e rige.•·· 

Kooperativ information och 
bym ~jerier i Västerbotten och 
Västernorrland 
A, de förut anförd a uppgifterna f'ramgår a tt 
dejorclbrukskooperaLiva icleerna hade for
Jlledlats t il l VästerboLLens län redan under 
1860-talet.-1" Vid ett sarn111a11triide i Linets HS 
1868 beslöt man låta utarbeta "förslag ti ll , 
för detta hin lämpl ig, assoriaLio n för handels 
bed riJ\ ,ande''. Uppd raget gick till en kom
miue, bestående a,· tre ledamöter av sällska
pet, som utarbetade förslag till "SLadgar för 
Ume H ushå llsförening". FörsLiget var ut
forma t. "efte r de g runder hwarpå Växjö Hus-
1t:t1Isbcsparingsfören ing efter de enge lska 
föreningarnas mönster ii r hygge! " och u t
löste en li,lig diskussion om dess ändamål.·" 
frågan kom au kompliceras av att förslag 
väcktes b l.a. om inte dess friimsta uppgift 
\'Ore att aYsiitta_jordhrnkets produkte r. Det 
hle,· cfarför r,-å ganska mot.stridiga m ålsätt
n inga r at t ta sLällning till. Någon förening 

kom på grunc 
ii llfalle. Sällsk 
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•1 pa g ruud dä ra,· inte ti ll se1ncl ,·id ctena 
.:ille . S~illskapel beslöl därför: 

<Hl WKILi1111a hufvudgru11derna i de ffm:-
- .l<alla stadga rna, 
_ a u la ta trycka s1adgarna på d ess hekosL

.1d för an på filialafd c lni11garne fördelas. 
"'~1111 1 

,111 bita J'dgan {i 11vo så~om dis kussions
•11nc ff>l"t'kom.ma ,·id ·m,gon f"ra mdelt>s sam-
1,1ntriidandt· la11 tbn1kskl11 hh. 

"uwm u ppdrog man å t rre cle lYis rwa 
t , 011er an ,·erka för teckning til l imräde i 
,hall föreningen samt att 'Tråg·au i öfrigt 

.-.irbeta" . Något vidare om denna lå ngt 
1,11a planering för e n hushållsförening i 
:11ea har dock inte på tr~iffa ts i tillg~ing lig t 
ek.~' Hushåll n ingss~il lskapet i \ 'ästerbot-

11 ,·ar också i fl era a ndra a,seenden aktin 
·raga o m allmän kooperatiY information. I 
,l ika häften a\' tidskrif'ten i hötjan aY l 870-

t,1 le t i11 f1ö t a rtikla r 0111 folkbanke r, sparban
ker i riket och i >lorrland samt ··Den nyare 
tidens assoc iat ionswäsende, dess betydelse 

>C h nänvarande stå ndpunkt", Yilken ,inikel 
,·aret l <1,· tryck t11· tidskr iften "Fram tiden" . 
Det h ände också all mer allm~inna soci,i]a 
t> lle r ekonom iska fr~tgor blev fö remM fö r 
.-l\·e rläggningar in om sällskapet och dess 
.. lantbrnksklubb". I j11bi leumsskriften kon
•ta teras om sä llskapets ställ n ing till den 
)cgynnande kooperati\"a rörelsen atr ·• ... a\" 
· h ,a or. aker, ,·~il i fr~imsta rumm et by111eje
. 1ernas uppkomst, ställde h ushrtl In i ngss~ill
,:...,1pel sig a,·gjort s~·mpatiskt fö r de koopera-

' a idecrna ..... 19 

\'ad som är påfallande iir d ock au man i 
e,krivni ngarna fo r lll('.jeri hantet·i 11gens 

. >rtsa tta utbyggnad i Västerbouen enclasr 

.:nner \'aga fo rmuleringar o m ens något om 
,L'n koo pc ratiYa mejeriformens fortsaua 

..-,i~tens och u t,·eckling. Hössjö mejeri be
-:...rivs ingående i s~illskape1s hanctlingar och 
,d,krirt all tifr,i n Ku ngörelse om bymPjni i mars 
',()8 i ,·ilken \'i l I kore n för mejeriets öppn,in
.e och dri ft till kän nages, lill d t· o lika öden 
.,t ge nomgar de närmaste åren . Den / de 

, ,111 slanar mejeridrifteu och får de l a,· säll-
-,.1peLS bidrag och mc::jerskam adöning. får 
- rbiuda sig att hå lla mejerie t i gå ng 1mder 

tre ar. I protokoll fr{1n sällskape ts sam man
träde i januari 1868 redogörs fö r d e s,irn
mantr~iden man h,i llit med byastä111 t11an i 
I lössjö och det kont rakt m an upprättat med 
1-1- byamän 011t mejeriets stan och drift. De n 
srarliga konsule m e u Fr. Cederborgh rekvire
ras och infinner sig i.j uni l8b8, varefter nytt 
ammanträcle med byast~imman hålls och 

klarrecken fo r starten ges "efter varjehanda 
swårighcters öfo-crvi nnan cle'·. En av dessa 
qr att finn a en mejerska till räckligt kunnig 
for att klara dri fte n . Sedan denna fråga lösls 
sta rtade mejeriet i slutet a,· no\'ember l 868. 
I en rapport o m d riften d e n närniaste tiden 
är man påfalland e optim istisk: där anger 
man också a tt urskouet (= s~illskapets förval t
ningsutskott) ··1oranstalta1 r ... ] a tt utclt·lning 
sker till hwatje deleg,ire efter hans unde r 
rn:111aden inlemnade kanuetal såsom norm: 
hwarefrer cler o försålcla inwcn teras som be
hållning .. . Detta gäller a,· allr att döma belal-
11 ingen fö r le,·eranserna.-"1 

Del berättas också alt m an under året 
starta t ytterligat·e tre mejerier. td i Nys~itra 
och etl i Lö,,r1nger. talskonsulen ten Cecler
bcffgh hade ,·iclare besökt e u aural byar och 
karrlagt föruts~inn ingarn a a tt sta rta rnejeri
verksamher. I ntrcsse t för detta fanns p:1 flera 
1i:111 oc lt d e n~irrnaste åren kommer ä n a by
mejerie r til l . tåud genom sällskapets be
m öd anden . Den e\'entuella koo1wrati,·a 
innebörden i dessa å tgärder är dock endast 
antydd. Om den kooperar i,,1 g ntncle11 för 
mejerie rna sägs i historiken: "De n sam,·er
kan bönderna emellan, som utgjo rde gruncl
n tlen till n1<.jerie rnas bestånd , \'ar dock i 
många fa ll icke l~i ll att uppnå rör siillska
pe1. ,, . .i 

T~·cl lige n saknades trots allt i V~isterbotten 
elen e lle r de föregångsm~i n s0111 n ir Lill r~ick
ligt slarkr moti\'erade för an hä,·da dessa 
p rinciper och form e r för de n nya verksam
he ten: bilden a,· den kooperali,·a ,·erksarn
heLen förbleknar tro ts att Cederbo rgh giir 
upprepade besök i länet och att ha ns skrifter 
om smör- och osuilh·erkn i11g sprids. 

Indire kt fö r man dock en slags indikation 
0111 att man i Västerbo tten tillämpa t "associ,1-
tionspri11cipen ··genominslag i Göteborgs 
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och Boli us läns I fushålln ingss;illskaps Qrnr
ta lsskrift i j anuari 187 1 respekti\'e _J önkö
p ings hi11s llnshå lln ingssi-ill skaps Tidning i 
augusti 1J1ånad 1871. Diir beskriYs u nder 
rub rike n .. D is1riktsrnejerier·· dt' n Yerksam
het. sou, frå n l Jl OYe m ber 1868 till 31 okLO
ber 1869 fö rekorn mi1 ,·id f~-ra bymejt'rier i 
\';isterhotten. De narnngin1a nwjerip la tser
na iir I lösjö, Flacke11, Esre rmar k och Selet, 
,·ilka dock i \'äste rbottens eget tryck sta,·as 
och be n;im ns H össj ö , Flar ken. Es tersmark 
oc h Sele t, \'id \'ilka s:dedes ina lles 53 intres
senter llled "f"rallls tående resultater" till iim
pat de n n;imnda företagsformc n. I nettobe
hållning hade 1n ,111 pe r kanna mjölk erh{d li t 
21,S ö re i m edeltal fö r sa,nll iga f\ra n1e::_jeri
e r, medan Sele1s låg så högt som på 26 ö re 
p er kan na i bchallnin g efter ti lh-erkn ing a,· 
e nba rt os1. De u a be t raktas som ''\'ackra re
sulla c'' fö r norrl iind ska förhållanden: lll , ll1 

bör doc k m inn as au mcjer skans a \'löni 11g 
inre ingår i drif"tskost rn,derna. En g issn ing är 
au i d e tta fa ll Ceclerhorg h srått för nOLisen 
til l A.flo nblaclet. ,·,u ifrån redogö relsen hä rn
ra ts .. -,'.! 

De nna os;ikerhet giiller än·n om ma n fö l
j er ut,·eckling·en några ~ir in på I !HO-talet . 
Genn111 medYerka n a\' liinsagrononwn H.F. 
Rossing bild ades red a n efter e11 par :,r ··\ \'es-
1erbouens i\I l:jeri-. ..\kt ie ho lag·· som u p p 1og 
samtliga d e bcf-i nrliga b;m ejcricrna som 
"huf'n1dsta1ioncr'' för si n ,·erksa111heL n1 en 
om mejerierna behöll e lle r beYarade ~i11 
koopera ti,·a karaktiir a nges inte . )ws ik1 e n 
m ed bolaget ,·ar att me r sanila t o rdna med 
,l\ sä u n i11ge n a\' läne1s 1nejeriprodukter: re
dan tid igt inri ktade man sig p;1 mtf"ra111s1iill
ning: 187-1 rapporte ras pa bolagets stämma 
att produkte r f"r:111 liinct nmn i1 in te 

1>1011 ktipan: uta 11 iifocn wid 111stiil l11i 11gcn i 
l icrnfoa11cl oc h lanclthruks111ii1c1 i Skcllcftc;1 
förl icle11 su111111ar. cla bolag-t'l för ( ' X ponerade 
111cjcriprnd uk1n nhö ll premie r ti ll e n be
lopp ar i11alks 96 Rclr r rrn .''' 

I fö n-a lt n i ngsutskottc ts redmi sn ing för 1869 
angt"s a ll mejerie r rrjll i ,·e rksarn lwt oc ks!i 
,·id G11111rnark i Skellef"teå, C ,1111111elb ;·n och 
Kn1rnbyn i Bu n riisk och .-\.forn i LöYånger: 
K,·arn b7·ns niejeri hade dock ej ··gru ucla1s p{1 

bolag". L'ppgifter finn s i omlop p att mej eri
er p,t 11ago1 slag bo lags- eller kooperati,· 
basis fu nni ts frå n 186"1 i C unsmark och f"l•;111 
J 8 fi?i i Bunräsk "'men dessa uppg ifte r ha ej 
n111ni t bekräflelse ,·id denna unde rsökning" 
som fö r fatrare11 till l 00-å rsskriften Bo Enan
cle r anm;irke r . .-" 

;\"ä r det gäller Väs te rnorrlands län ka n 
också 1101t>ras tidiga insatser p{1 me je r iom
rådet. Den "ni riske sekreteraren" i läne ts HS 
pastor E.L' . Carleson lä t i ticlskrif'ten införa 
d e n arti ke l o m "By- eller clistrikuneje rier '' 
so m tidigare e ller I 862 p 11hlicer;;iL~ i.J. T heod. 
Be rgdins ·T idskri ft för s,·e nska la ndtbnik
et ... Dessförin na 11 hade Carleson ticl ig-r un
der 1860-taleL \'äckt förs lage t au s;illskapet 
~kulle a nslå en belöni11g på 100 kr till den 
som fö rst anordnade e tt bymejc ri i liinet 
me n mu a, slag på den ,·~ickta f'rågan . I s;ill
skapets tids kri fl refereras också innebörden 
m· artike ln 0 111 d e scl1\\·ei1.iska osLmejerierna. 
D j n •icl fro nderar pasror Ca rleso11 mo r Be r
gelins slu tsats a11 de t lämpligaste siittet \'ore 
att a nl iigga u ppköpsrnejerier - han hade 
m·sett koo pernti,·a lwrncje rie r. I slt1 tc t a ,· 
l 800-ra let kom f"r;°1gan npp p:1 nytt och pas
tor Car leso n ubä nd es som kunskapar c till 
\ 'iisterbo tten rö r a u in li iim La ek lärcloniar 
och erf'arenh eter som cl ~i r bacle gjons p;1 
mejcrifrom en. H ter detta hesliit sällskape t i 
\':is te rno1-rla nd a ll\"isa I 000 kr att med '.ZOO 
kr pe r nys tana1 mejeri s1.öcija anl;iggningc n 
a, 1)\"lrn~j(Tier. [11 försök gjordes också ,·id 
Bru u11 c i Stigsjö sockc11 1870. som e mcllcr-
1 ict efter <"ll'a nd naders lön lösa st rä,·atH.lcn 
f·ick ned I;iggas. Dena bt'rodde enligt re f'era
tct p ;, ··1i 11sn1ödra rn as obenäge n het" o ch 
"holagsn1iinncns oenig he t". Fiirutsä11ningar-
11;1 1,-ck~ ha ,·a ri r ,l\·se,·iin ,träva re i \'iis1c r-
11orrbnd ä 11 i d e hf1d<1 a ndra länen i uo rr. 

Fran 187b re'1e d o ck elen ~ratlige råd giq1-
re11 Cedcrborgh regelbu11de1 i I;in e t och 
11;·,11 fii rccl rag o n, krearursskötscl och rncje ri
lia111 eri11g. Fran 1870-Lakts mitt beskri, · · 
ocksa all ··nera lantbruks-föreningar ( infam
nat) ,11biik11 i11gar 0111 un derstöd 1ill an orcl
nanclct af'lw111Ljcrie r .. . Tre mejcrifo re n i11 g.1 r 
fick sadana anslag mt>n a lla m iss l~Tkades. 
Fi",nal1nings111~kollel ko 11 sta1e rade seda n 
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"1 uppgiYet att ''Mejerihan teringen ligger 
ele, nere i detta liin" .-u 

;'ullt ~a il la ,·,1r d et dock in1e, eftersom 
,\-.il cl,l meje rie r kom till st:111c1 tidigas t ,id 
-:,rna brnk i \'iksjö socken redan 1872 och 

, - 1 pa e tt antal större g-årclar sam t lan1-
;..,,kol,rn i lä net. I bö1ja11 a,· 1880-ralet 
. nck~a några 111ejerie1· till ~,åncl. bl.a. på 
" L' b rnk strax ,·äster om Sollefteå och i 
I, , a ll. Frå n 1884 ,·;icktes imressc från 

_ • .1 , oc knar i norra .\ngennanla11d och 
till 1887 hade samm an lagt 17 by

e1·ier startats under medn' rkan av läns-
- o nome n A. Löwcnh ie\111 och l'nl igt 

_ 111ds1adgar som uta rbet.ats aY honom. I 
'1i \eurnsskriften för liine ts hushållning-ss~ill-

--.• ip karaklerisnas förc1agc11 så "att de \"Oro 
-!~cla p,1 ande lsp r incip, so m dock ej Yar 
It genomförd". ·••· 
Det a nl<ircla il lustre rar an det i ele n norra 
k n a,· landet rörekom ett slags triangel-

, •na rhetc rn e ll,111 lrnsh :dlningss;illskapen i 
rre liint>n }imrland , \'ästerboucn och 

,Ler11orrlancl. Deu ge mensamma näm1ia
,1 ;ir dock den . Latlige undervisarcn Cccler
r'.J;h . som ju pa rikspla net länge argume11-
.1d c för "gcme nsam rna" m ejerier uta n an 
na , ton gehör, me n som i d e län ha n ,-cr
ie ö m,0111 hade framgång, ömsom fick 

,t,l mis,h-ckanclc-11. De t sis1nä 111ncla beror 
11 '-;-en mer pa au förursätu1ingarna skifta
de {) li k;-1 länen eme llan. c\lan har ocksa 
·,cke1 a tt Ccderborg h hadf' lä ttare a tt !a 

->r fö r si11a koo pcrali\'a tankcg,1ngar i de 
rncla :'\orrlandsJ;in e n ;in i d e sydligare 
l,kap han hade i11om sitt ,·t'rksarnhe Ls
.1clc. I.ex. Örebro I:in och \ \ irmland. I 
-i ,tn;i1nnda J;ine t 11ttalade t.cx. län~mc:.je-

- en H. Ryclc sorn sin men ing ,·id Gillberga 
. 1cl , l111shi'dlningsgilles 111ö1 c den 11 sep
l)er 1888 a u ha n ansag d et önsk\·;iri a tt 
",l kle \"e ra111öre rn a före ni11g b le,·e 
e1·i;igare··. ~Jcn detw iir a lltsa ci rka tjugo 
:·er a ll man i de n u nån111cla ;-..Jorrlands

t n rog n1ors,·arancle initiari,._.-,, l a\'s,1knad 
,retagsmässig mejcri,·erksarnhet ÖYer 
id taget hade man i1He heller i l\orrland 
ma kr:i,· som ställde s i t.ex. Skäne . Cc
.,rg h a rbetade mech-ctet efLer normen 

·'biittre 111t'd försök på försiktig basis ån inger 
a lls" och ,·ann cl;ir igcuom ofta rra mgå11g i de 
no rrbncl. ka b,·gderna. 

Njr det gäll e r de senare aktuella inköps
fö re ningarna utsiincles liinsagronornen Axel 
Bosin fran \ 'iiste rbotten på ny~1ret 1902 fö r 
att i \ \isrernorrland srude ra de a,· E.O. Are
mrnde r o rganiserade fören ing;una med de 
d ,°i n;'a utgängspunktenrn, ,·arom mera ned
an. 

Föregångare till lantmanna
föreningar 
Frän 1860-tale t är ock ·f1 e tt föredrag ''Om 
lantbruks-föreningar·· dokume nterat i Q,·ar
ta lsskri!tC'11 från Orebrn liins h ush~il !11i 11gs
sällskap 1869. Lantbruksklubben i Örebro, 
\'i lkcn för iiffigt cillko111 si\ tidig t s0111 186'1, 
hade 11pp~räll t folja ndc diskussionsiim11e: 

Skulle S\l·11ska jordbruker 1·inna 11ago11 h;it
nad ge110111 bolag, bilda de afjo rclbru ka re 
fi\ r fö rs:ilj ni11g afjonlbruke1s alste r. fö r f"ör
iidlandc1 af"mjiilk och fi\r uppköp ,1l"kf11ads
f<in 1iick-11 I wtc r~ 

Fragan bes,·arades i ett föredraga\" h:1rads
h(ll·dingcn C:. Stenberg, som 1not bakgru11cl 
a,· dcu förändrade marknadssit11atione11 
a11si'1g all rna11 i st~illet för elen rracli tionelht 
spa 11 n rn itlsprod uktione n n1 ;°1s1 e J;igga a n 
m e r pa lörädling a,· rn ejeriproclukter. Kon
kuffens pa spannn,:dsornrådet kunde 1·iintas 
int e bara frå n R,·sslancl 11ta11 ocksa fra n 
,\ustrali f' n och K,difornicn. 

.\lcjeririi rel, e n 111as1e clii r fö rc an litas. 11pp
d r ifra, o ch fi"> rbii11ras ... hiist genom lllLj e ri
fiirc11 i11g:1r. Sa bcskaff:iclc fore 11ingar iiro a lls 
ingen ting n~u . F<">r iner än ~O ar sedel n in
g i11go, ,aclana hade i Scln,·ci, o ch Jura-her
g·c11 . 

Fran Scl11\"e i1 hack dessa arbetsforme r ö ,·er
röns med ut\'ancl rare Lill ,\rneri ka , varifrån 
bc riiuacll's a ll man i s ta ten :--:ew \'o rk redan 
18(Fi räknade '.100 sådana mcjt'rier som rnor
wg m jii lk f"rfo I '.rn 000 kor. f :\lorge fanns 
redan rrnn 1858 e ll d istriklsn1cjPri i :'\itcdals 
sockt'.n 1ned 28 hemmansägare, 11 torpare 
och 2 skoll;irare som medlcmrnar. "alla s;ir
d c les fön j11ste öh·e r sin fiirenini( ( refe re rar 
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aY J Th. Bergelin ) . Dagens l\'ittedal ligger 
strax t1ra11för Oslo nordost om staden. Äxen 
ryska tidningar föro rdade samfällt inrätta n
det a\' koope rativa clistriktsmejerier t'f't.er det 
swartzska systemet (s.k. isml'jNiere fte r den 
svenske god sägaren .J.G. Swartzs m etod) . 
Stenberg framhålle r a tt man i "varje ind u
stri" bör akta p(1 tidens tecken , "på d el tiden 
icke måtte åka orn oss". l forts~ittnin gen a,· 
arti keln be tonar han att m an också bör ob
ser\'era ele n nytta ''.jenw~il t1ppköps- e lle r så 
kallade const1mtio ns-föreningar ger la n t
mannen". C enorn dessa kunde man a nskaf
fa så,·~il ,.lifsförnöcle nhe te r som de för lanclt
manne n nödige varor". Han menar att man 
efte r mönster av ckn engelska Rochdale-för
e n ingen och d e tys ka lage rföreningarna 
enligt Schultze-Delitzsch mode ll skulle kt1n
na erhålla varor 20-:W _procent billigare iin i 
"alln1änna rörelse n". Aven avsä ttn ingen a,· 
cle l~igarnas lanrrnannaproclt1kter kunde a n
fö n ros dessa fören ingar.:'" Någon fören ing 
kom dock inte till stånd m ed utgångspunkt 
Frå n de tta föredrag men rimligen sau e det 
spår i rned, etand et hos mötesdcltagarna. 

Del nu refererad e å te rfinns också i_jubi
leu msskriften fo r Örebro hins Lanunä ns 
Centralförening 1906- 1956 under rubriken 
"Tidiga ini tiatiY inom Hnsh ~\l l11ingssällska
peL ... :,,i .J ubileurnsskriften uLgör ti llsammans 
med e tL antal andra liknande källor ,·~irde
h dla tillskott till bisLorieskrivninge n om den 
Lidigaste fören ingsbildnin gen ; i deua fall 
har H. Riistin och G . He ll hisr hållit i pe n
nan. Där ornnäm ns också a ll de t (1r 1870 
utgick en in l~jndau om b ildande a,· ".\llälar
prm·insernas m e je ri-aktiebolag'' som också 
kom till stånd och anlade ett mejeri i Örebro 
Liksom det något år senare tillkom yuerliga
re ett "Örebro lä ns i\ile jeribo lag". Dessa ,·a r 
dock privata bolagsbi ld n ingar vilka var typis
ka fö r mellersta Sverige vid d en na tidpunkr. 

Med hj äl p av hush ållningssällskape 11s 
tryck ochjubi leurnsskrifter 111.111. från läns
och lokalplanet kan s;\ledes en hel d el små 
bita r fogas samman och ge e n bild både aY 
informa tionsförloppet och av de tid igaste 
f-örsöken ifråga om föreni ngsbildn ing. E rt 
annat såda nt exem pel ~ir Västerbottens Lant-
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rnannaforbunds j11bilcurnsskrift 1906-19!'>6. 
T denna uppges a ll de jordbrukskooperativa 
ideerna va r spridda i VästnboLLe ns liiu r<:>
dan under 1860-talet. Detta fram går också 
soltl reda n beskrivits av hushålluingssällska
pe ts h andlingar och tidskrift med unda nta
get a tt de t in te klart bekräftas n ågonstans au 
det tidigt bi ldade bymejerie t i Hössjö och 
dess närmaste efterföl jare , erkligen behöll 
sin koope rativa karaktär.(•> 

Sa1nband husbonde- och 
tröskföreningar - lan tmanna
förenin o-ar 

b .. 
I j ubi le umsskriften frå n O rebro kan man 
också få information om ett slags samhan<l 
husbondcföreni ngar - fos t.e rliindska före n
ingar- trösherksfiireningar och lanmian na
före n i ngarna . 1 Sköllersta strax svclost om 
Örebro b ildades i m-aj 1877 en h usboncleför
e ning, , ·ars uppgif't p rimärL var att befrämja 
sparandet bland anställda på gårdarna och 
stimulera ti ll ins;ittningar av medel i s.k. 
riimcförsäkringsanstaller; med andra ord ett 
slags pensionssparinrättning.61 Dessa för
e ni ngar bi ld ades av d e stora j orclägarna i 
kommunerna i avsikt att något lätta på fauig
forsötj ningen a,· obemedla de och ga mla, 
eftersom de t å låg de m est Yälbiirgacle j ord
ägarna att s,·ara fö r fattigvårde n . Det låg na
turl igt\'is nii ra till h ands au man i denn a 
krets också tog upp a ndra rr:1gor till diskus
sion. År 1896 beslöt man t1pplösa husbonde
före ningen och i st~illet bilda "Skölle rsta 
lan cl tmannaforening" som från bö1jan 
friimst fungerade som d iskussions- elle r lant
mannaklubb. 

\Jågot. senare beslöt man att e n "lokomo
bil för a1w iindning till trösk m . 111 . " skulle 
inköpas, Yilkc t också finansi e rades genom 
ett lån i Skiillcrs ta spa rbank. Efte r inköp 
ä,·e n a, · ett tröskverk uppgick lå net till 3 600 
kr för ,·ilket <dia medlemm arna solidarisk t 
fick ans\'a ra. Den na ,·erksamh e t. m ed trösk
n ing beclre,·s med fram gång e tt anLal år m en 
när nyansbffning a\' u trustn ing krävdes gick 
rörelse n inte längre runt ekonomiskt. Det 
man då rog till Yar extra uttaxeringar a,· t ill-
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, ·t fr.\n medlemmarna, vi lkeL fick till följd 
med lemmar ,·ägracle betala och gick u r 
en ingen. År Hll2 beslö ts a tt s~ilja trösk
· - ,mrustningen. U111gt dessförinnan eller 
.. tn 1896 hade man dock tagit upp frågan 

~e mensa n1111a inköp och både focler
---lel och torYströ anskaffades för mecl lern
:·rnb r~ikning. "\Jågon verklig inkiipslör
:1g; ble,· Sköllersta Lancltman nafö re n ing 

'e ... säger fö rfattarna. En sådan bildades 
,nen i december 1905 sorn lokalföre ning 

Ö rebro län s La nclunäns Cen Lralfö ren-

I b ne L togs dock fler initiaLi, · för au b ilda 
en ingar a\' o lika slag, bl.a. den redan 

,H,t!ad e lrnsbonde löre n inge n på 1870-
.t' l. Diskllssioner inom hnshållningssä llska
.. , och husbondeföre ningen "a,·kastade'' 
.ck r samma årtio nde flera förslag om lant
.,nnatöreui11gar vilka dock aldrig bildades. 

,:· 1882 lä mnade en ö,·ersLeJ. Lillieh öök in 
, ,t motioner till HS - e n om e n kemisk st.a
·1011 och en om l'örslag t.ill "föreningar, helst 
r-n fö r ,·a1je hushållningsgille, i och for upp
,1andling af artiliciella gödnings- och foder
.lmtie n , h l'il ka genom före ningarnas försorg 
'llifri t u11clersiikta" . Som etL resultat cl iira, 
bildades i april 1883 ''Örebro liins fören ing 
·Ill in köp a,· konstgjorda gödnings- och 
: ,cler~i11rn e n " ,·ilken dock aldrig kom au 
.unge ra i praktiken. Den för läne t ä ldsta 
.ungeran de la1Jtrnannafören ingen ~ir en 
-.1clan i Linde frå n 1878 som dock upplöstes 
·,,1 g rund a, · a tt ''enskild handlande il.ragi 1. sig 
.a a nskaffa förnöden heter'' ,h bönde rna . 
~r,111 .l880-talct finns det yt:re rl igare några a tt 

.'imn a s:1s0111 'J ärnboås L111dtrnannalör
ning" och "Karlskoga Be rgslags l.a ncltman
.. tfö rening" . .J ~irnboås ligger liksom Kar l-

•,-ov;a i ,·:ist:ra delarna a,, Ö rebro bn; den 
- rra mol no rch·äst rr:111 Örebro r äknat. l 
.en fö rst.n ~i mndas sLaclga r fanns angiYe t 
.ide inköpsfunktionen och den ,·ids träckta
~- uppgilte n al.I. "arbeta för jordbrukets, bo-

-'.,,1p~skö tselns oc h binäri11garnas höjande 
.:enom diskussioner, föredrag, l;implig littc
Jtur osv.".1i::i 

L"tiin°r d e 1111 nämnda föreningarna r.ill
,\,m 1886 e n före ning be11~imnd "Ö rf'b rn 

läns.Jorclbrukareförcning" som i böijan hade 
ca 300 rnecllemmar. På denna punkt skiljer 
sig uppgifterna från h ush;dJningssiillskapet 
och_jubileumsskrif'ten från central fo rening· 
en . Enligt 100-;'.'t rsskriflen för h11shåll nings
säll skapel skulle föreningen h a "självclöLt" 
och ersatts m· en nyrekonst:ruerad lantbruks
klubb. Enl igt heskrimingen från centrallö r
e ninge n hade den bildat.s först. något senare 
på initiati,· a,· e n agronom S. Albo rg Yid 
K~in :sra lantbrnksskola . \lledle mmar skull<' 
främst ha ,·arit deltagare i en srn{1brukarkurs 
vid K~ivesta samt a,· de ltagare i tid igare stll
clieresor för småbrukare t.ill Sycls\'erige och 
Danmark, ,,an·id hl.a. studerats da nska an
cle lsl'ö re n i ngar. Troligen koll id erade in Lres
sena i denna fö rening mellan å ena sidau de 
storajon lägania och den sm åbrukarin rikta
de falangen å d en andra. f ör med le mskap i 
la11tbrukskl11bbt' 11 stad gades d~irefrer 4/ !j 
majori te t for inval a,· medlem mar. De n stör
re e ller mi11drc tro1·ärdighe ten i d e ol ika 
ur.sagor na kan inte licdi'Hnas m ed utg:111gs
punkt !"rån d e t tillg~iugliga marerialet.'" 

T Jordbrukarföreningens styrelse skulle 
ha invalts fl era persone r som tidigare , ·arit 
akti\'a och som orks,'\ skulle bli ledande i de n 
fortsatta föreningsut,·eckli ngen i länet, bl.a . 
k~tna11ten H . Hega rt och godsägaren Aug . 
\Jaclirnanson , som st~illcle sig i spe tsen fö r 
de n 1905 b ildade ()rehro L'ins Lantrnäns 
Centralförening, då man också kunde r~ikna 
19 anslu tna lokalföreningar.'':' 

Ideella lan tmannaföreningar 
och lantbru ksklubbar 
J>;'\ 1860-La le L började också idl'l'lla la11!111r111-
11ajii're11i11g{lr och l1111/br11ksld11.bbar att bildas. 
Den första la ntbruksklubbe11 siigs vara elen 
i :Vlal mö m ed 1862 som t illkomstår. I T id
skrift for Landrhushå ll n in g, utgi,·en a,· H_j. 
\Jat:horst, forest[rndare för Alnarps laut
hntksinstitut, o mnämns eLL föredrag i Ö re
bro budtbrnksklubb redan 1861, vilken sft
ledes sku lle ha funge rar p å någo L säLL fö re 
\falmiiklubben.'"; Året: efte r diskuterades en 
lalllbruksklubh i Ulleråkers härads hushfdls
närnncl i Lppsala L111 och Uppsala lantbruks-



klubb är ptt liknande sätt nämnd I86--J.."7 

Om uppgiflen om Valk h~iracls lalllbrnks
klub b i Skaraborgs län ä r korrekt, är d e nna 
k lubb f"rå11 186--J. också en a\' de första i 
landet i likh et med e11 lan tbrnksklubb i 
Ha llands 1;ins södra d e l fr;tn samma å r."·' 
f',, en Stockholms lantbrnkskl ubb (från bör
jan kallad landunannaforen ing) ä r rclati\'l 
tidig med ti llkomstå re t 1878. Från Söder
manlands län omtalas i\'ykiipi11gs lambruks
kl ubb redan 1868; i denna första omgång 
ö1·erlcwle elen dock endast i fyra å r. Under 
senare hakan av 1880- och börja n a,· 1890-
r.alcn b ildades i detta läu ett flerta l lant
br11ksklubbar som kom ar.t u tYeck la be
tydande akti,·itete r.m 

År I 86:'i bildades e n /a11/11101111r1fi.irP11i11g i 
H enu nesdynge i sydligaste Skåue. Den rnr a,· 
a ll t att döma en lokal ideell sammansl uu1ing 
med politiska och upplysni ngsinriktade ak
til' iteLer.7" 1 beräuelsen från Rö cliins tings
lags distrikLsordfora 11cle (d is trikt = hushålls
gi ll e) till .Jämtla nds !;in s hushå llni11gssäll
skaps redm·isning för 1887 / 88 a nges att 
"distriktets 111ccllemmar under förlidne höst 
b ildar en före ning under ben :i111 11ing Krnk
rnns Landt111annafören iug", rnecl syftet atL 
utbvta ta11k,1r och åsikter rör;:inde _jordb ruk 
och därt ill hörande frågor. Föreningen sa11 1-
manträdde i Krokoms god tcrnplarhus en 
g[lllg i imimtden.71 I Heirnb,·gdas Tidskrift 
.Firnten I 9:''J'.Z beskri,·c,r .'\ils G. t\sling til l
ko111stc11 a,· i\l'herns lan1111a11m1förening i 
JimLland 1891. Den \'ar frå n hiir ja11 en ide
e ll förening som tog upp och diskuterade 
o li ka lr.°tgor med a11k11l'tni11g till bygden 
e ller ;:i,· allmänt inrresse. lnitiarinagare 1',ll' 
e n fr:u, \'äs tcrgötland ko1111nancle f'olkskol
l?1rarc och d e ltag,m1<1 ,·ar ge110111gäende 
biinde r p ~t trakten . r\s li 11g niimncr ocks,t art 
ett par cliskussionsiirnnen ,·ar b il dandet a1 
en rnejeril'i)lening och en hästfors;ikrings
förening . .\fan diskuterade ocks,l, mor bak
grund m· elen sYara skogssköl'lingen, eu 
löre11 ing a1· virkesproclucent<T ,0111 hade 
p:llaglig,t likheter 111Nl de sen;:ire skogs~iga
rdören iug,1rna. lfter tio ~trs n·rksarnhet och 
diskussioner togs f'ragau 0111 l'arua11skaflning 
11pp och f'iire11inge11 ii1ergirk I DOl till att 

f'llngera som inköpsföre n ing. Nyh e 111sriir
eninge11 ;ir upptagen bland inköpsforening
,trna i den första upplagan av Lantbruks
kalendern 1908/ 10. 71 

\ lå nga andra likirnncle föreningar ,·erka
de längre e lle r kortare perioder på olika håll 
i landet men ;ir in te n{i rmar e ut.forskade 
eller dokumente rade. D e n u onuabde för
en iugsforme rna nir kanaler f'i'>r det lokala 
u p pll·snings,trbetel genom att d eras arbets
form i huntdsak bestod av föred rags- och 
cliskussio11s1erksa mhet och h a r ibland be
skri,·its med ett nästan 111issaktan cle ton fal l: 
d e n)re ime "äkta'' la ntman naföre11inga r. De 
bör dock p:1 in te t säu betraktas som mindre 
,·ärcle fulla. De n tr elen gamla tid e ns mot
s,·arigheL till srndie- och cliskussionscirklar 
e lle r RLF-,11·de ln ingar och funge rade so m 
kollekrin e ller samfäll t betonade in l0nna
tio ns- och opinio nsbildningsorgan . Det l'ar 
genom dem som m:Uiga nyhete r. ideer och 
m w:kc n kuuskap kanaliserades 11 r ti ll i 1·a1:je 
fa ll de in t resserade bland ''folk i al lmiinhct'' 
inom jordbruket och p tt lanc\sbYgclen. 

Ofta va r dessa fören ingars existens och 
1e rksa 111het beroende a , nagon e ldsjä ls 
arbetsinsatser; betwle lsen al' de lokala opini
onsformed larna fram sr;tr reda n hiir kla r t. 
De ,·,u därmed l'iktiga länkar i spridnings
och i11um·ationsprocesserna. Hur stor be
tyclelse de ras fu nktion skall tillmätas iir dock 
ornC~l igt arr a,·göra, eftersom de aldrig gjorts 
till löremål för n:1go11 me r ing:1encle 11ncler
sökn ing ocl1 anal:·s. Ostcrman bekräfLar an 
de 11\'bildade konsumtions-. lantma nna
eller inköpsföreni11ga rna i SL1raborgs och 
\"~isternorrland, lii1 1 fonsa11e sin tracl irio11cl
la 1t"rksarnhu som cliskussionsklubb<1r efter 
att de etablerat sig s0111 ege11tlig,1 inköpsfo r
e ningar. J 1·,nje !all i det sistniirnncla liinct 
glömde 111a11 a ldrig "sitt hush:'.i llningssä ll
skaplig,1 ursprn11g".7 ' 

l ' ncle r de1rna tid började ockstt en d el 
l,111tbrt1k,klubbar sa,äl s0111 lan1m,u111 a för
eningar au iclb i11köpsYnksamh e L. niinnasl 
som e l'tcr l'öl_ja r t' eller par;:illellcr till s/Hlau 
,·erk,,1mhet i h ushallni11gssällskapcns e lle r 
-gillcrn1~ regi. 1 1'-ristianstads län inlä111nacle 
FFil kcstacb Ian trnan nalörc11 i ng 1879 en 
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.1111s tä1Jning till läne t.s hushå llningssidlskap 
i lken m an framhöl l "at r det , ·isa t sig. att en 
.kii psnärnnd för anificiella gödnings~im
en ,·arit a\' sna rt sagt ober~ik11dig n ytra 
,im annat län , i synnerhet for mindre jord

:·u L u·e ... " \fa 11 ansåg det därför ö nshiin 
"l man ä\'el1 inom d e tta län tillsatte en dl'lik 
.:irnncl. Samtidigt föreslog gn.:, e R.G. 

:-i,rn1i lton att d e t inom 1·,u:je dis tr ikt tillsattes 
: k.ö pskummitteer. Den tttredningskommil

,om l'ick uppgil'ren om hand hade dock 
~ ·,e;re ambitioner. \!Ian föreslog efte r snabb 
-redn ing all sä llskapet självt skulle utse e n 

:1kö psstrre lse på fem personer som skulle 
. :1köpa bådf' gödningsämnen o ch fröer. 
;,_qm mittcn skulle hå lla sig underr~ittad om 
_ -,d n ingsfabribntcrnas prise r och \'illkor 

ch \'id l~i111pliga tidpunkter tmder :tret 
_t' no 111 l;'i nskungöre lser och tidningar till 
-...i. n nage, au d e som önskade beställa 1·an11 
-~u lle in l~imn a skriftliga rehisit ion e r t.ill 
-,Hclse n. f öre le,·e rans skulle ko ll[roll ,w 
.norna ske på hush ,'\ lln ingssällskape rs be

.,cht nad liksom s;illskape t skulle iklä d a sig 
, c tal ningsans,·ar tills lik\'icl hunnit e rlägg c1s 
t\ re k1·i1-c11ten .' 1 Denna modell innebar d;ir
:•11' något a\' elen onwäncla orclni11gen järn
· ,">rt rncd ele n e ljest giingse arr lanunanna för
·n ingarna e fter h a 11d Ö\'e n og s~il lskape ns 
,ch lrnshå llsgille 11as ,·a rurekl·isi rio 11er. I Tär 

1M kou1miLttn ba kom fii rslaget på ,·iig att 
: ii ra siillskape r till in kö psorgau i sto n. Hur 
, u111 helst utgör d e anförd a ext'mplc11 tidiga 
!cd i förh istorie n till d c u p,'\ 1880- oc h 90-
·alen beg1·n na11de ,·e rksamh e te n i lo ka la 
rn köpslören in gar. 7

; Ett ann at likna ncle be
,kri1·s i fö lj ;rndc a,·sn i tt. 

] ordbrukeL'i förkovran vårt 
mål. Enig samverkan är medle t" 
I \'ii r rn la11d bilclacles gc 11 olll e tl i11 itia[i1· i 
\ lolko rns lanrb lllkskl u bb. bi ld ad 1889. J\',,_ 
~·d , inköpsföre11i11g 1893. De n na ;ir u rlörligt 
luk11111enteracl i e n sepa rat skrift frirn 19-±?> 

, ,c li är intressant cl ~i r för att den d c ulj era t 
iJc ,kri1 c1 hm e n m:111gsicl ig lanrblllksklubb 
;..undc uc, ·eckl.is o ch f't1 11gcrn. De t program 
,11111 11ppstii lldcs fö r de n till lantman naför-

ening ombildade klubben \'ar förm 11lcrat på 
följande sätt: ,,; 

N,·ecls I [iirads l.anrrn a llllaföre ni ngs ä nda
rn,11 är a u åstaclkorn111a e n sa1Tllll.tllslutni ng 
mell an la nclrrn;inne n ino m :\yecls Hiirad fo r 
a tt bereda d e m tillfälle till gag narn k sam
<1rbe t<:' p[1_jo1·clbruke1s fö ,·korran genom be
hiifliga [1tgöra 11de n o ch anordHingar till 
gcrnc nsarn nytta . h,·ar11ncl<:' r i1111 cfauas: 
l:o) Bilcl;inclc m inköpsf'iirening för 11ppköp 
a1· kr,1frfoclc rämne n sanll utsädesspannmäl 
och frö rn rn . lwilka inkö p sriillas unde r 
l ,and 1ma n11af'ö re11 illgl'llS ko ntroll. 
2 :o) Hå lland e a, s11 ,iirre u rs r;illni ngar d e r 
lan cl 1bruksprocl11ktc r rr:111 fö rc n ingso m
råde t 11 p1wisas o ch bed ö mas . 
::J :o) Fi',recl rags o ch di skussiontrs hallancle 
,·"·n fr(igo r ,·ö r~ncle jorclbrnker och d i\rinecl 
san,1na nh :-i ng;-uHlc näringsgn-"tlar sa1n t d ess
u tom unde rstödja o ch 11pparbe t;1 al lt som 
kall gagna ,·c\n sn., 11ska_jo rdbn1 k. 

Med de1111a uppg if'rsforrnu lering Junge rad e 
la11tman naförc11ingen som kombine rad hus
h å!l11 i ngsgi I l<" / lan tbrnkskl u bb/ in kiipsfo1 -
e n i ng . ,·ilket frä m st torde ha berott på a tt 
den e lle r d e leda nde krafterna s,isorn lära
re/ agrono me r ,·a r kn utna til l Mo l ko ms lant
manna- och fo lkhögskola. Diire!llot ha de 
klubbe n syn barligen in te n ågo n n iinnare 
a11km't11ing till lrnsli :t11ningssiills ka pt>r i 
\ 'iinnla nd, Yilkct e ljes t kan sägas ntr,·1 d e t 
1·a11ligas te i land e t i Öffigt. Dessut o m , a r e ll 
pa r priister i traktt>n m ed som dels inbjud a
re til l d e t konsLiwe ra ncle mötet, dels b la nd 
sti fta rna a, , klubben. Inbjudarna ,·ar kommi
n iste r] .A. \r\'allq,isL, ."Jyec! o ch agronom e n 
.·\dri an B il lströ rn ,id lalltmannaskolan. 
Bland d e fd111 bö rjan i111·alda 36 pe rsone rna. 
so m 1·,1r ·'en ganska bla11clacl sa mling'' fanns 
t>n ligt beskrin1i11gen fö rutom inbj udarn a 
.,l' ll stins, e n kron o j'.igarc , en la n tm~itare . tYit 
i 11gcn jör er. e n kapte n . en löjtnam, en kam
m arherre och e n prost", med an resten 
gen o rn gaen cle \'a r liem ma11s~igarc e ll e r 
··harc!l·albgubba1 .. ' som d e kallas i skrif't e n.77 

\led lt>m marna korn fr:U1 13 sockllar i \ ';irm
lallCI o ch e n i Dalsla nd . Tn orn l'iirc11 i1tgen 
antogs särs kil da stad gar fo r "i11 köpsa1'dci-
11i11gen". \'il kct l1ICY det dire kta u rspnrngt>t 
ti ll den sena re e lle r frå n 1903 r1 111gcr,t ncle 
lok;tla1clelni ng<" n a,· \ \ innlan cls l~i n s Lan t-
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mäns Centralförening. Dessförinn an hack 
fören ingen hunnit ,mrn~ila sig som medlem 
a\' Kooperati\a Förbundet, ett medlemskap 
som man dock sade upp 1905. 

Bland d e m~inga ä mnena\· både lokal och 
a ll111~in karaktär som man diskute rade fanns, 
förutom de siih·klara in köpen av handels
göd sel och kraftfoder m.fl . förnöden heter, 
a\Jttri11g a\' skogs- och lantmannaprocluk ter. 
betaln ing a\· mjölk efter vikt och fettha lt. 
nöLkreatursa\·elns höjande, r,1tioucll j ord
lm1ksoclling, rost på grödor, bo rttagande a\· 
berberisbuskar på järnvägens områd e, om 
beti11gsarbe te och ~jänan.:s och arbetares del 
i a1·kastn ingen m jordbrnk, andelsnHjerier
nas betydelse, samarbetet mellan fören ingen 
och folkhögskolan, kontrollforcnings1erk
samhet, anclelsLorvströförening, bokföriugs
löre ning, insa1nling till PJ Rösiö,jorclbrukets 
brist på a rbe tsk,·aft, ''köpe plikt'" for medlem
marna i före ningen sam t 1912 frågan om 
bildande a1· slakteriförening. Som svnes eu 
imponerande lista a \· i de fl esta fall centrala 
och aktuella f'dgor för lantbrukets utö\·are 
under de nna period. 

Oessutom hade ma n gåu i förfa tt11 i11g orn 
att fi'i mark för eu eget m agasin samt uppfört 
e tt sådant vid lkrgslagernas j änwägs /\Bi 
Molkorn, ~i r ligen hålliL ulst~illningar a1·jorcl
brnksprod11k te r frå 11 orten, genomfört egna 
loka la fältförsö k, t rycka ,°trsbe rättclser Ö\·er 
fören ingens Ye rksamhe t fö r utdelning till 
mecllemmarna, prenuruerera på Socia l Tid
skril't samt uttalat ö 11skljrd lwten ,w ett sam
arb ete mellan lat1trnannafören ing,1111a i 
fonn m· en cenrralfö rbu nd fö r V~i rm la nd. 
Tidigt antog man ocks:1 \·,tlspråket 'Jordbru
kets förkoHan vt1rr må l. Enig sam\ erkan är 
mecllcr". Bland ek ledande i föreninge n 
märks frä mst agronomen J A. Andersson. 
Ylolkorn, som Yid upprepade tillfallen höll 
föredrag 0111 elen kooperati\·a rö relsens ide
er och 1·nksam h e l och som 1907 ble\' ele n 
fö rst e affä rsleclare n i V~irmlands läns I.anclL
mannaforcningars Cen tralforening.'' 

Hans ko llega. den föru t nämnde A. Bill
ström , h le,· senare jonlbnrksko 11s11lent i 
lånet och kom som sådan art l;igga ned ett 
i111po11cra11de arbete för medlernsrekryte-
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ring och att bilda loka lföre ningar i Värm
land . !Ian gick systematiskt in för att bi lda 
organ isationen "nedifrån och uppåt" . Det 
medförde också a u länet, trots dess karaktä r 
a1· skogs- och småbruka1fa11, t idigt var eu d e 
med le msstarkaste i lande t med l 757 med
lemmar Yicl konsLitueringen 1904, e n s iffra 
som fram ti Il 1910 hade ökat ti Il :"i 297, elen 
liiigsra i landet.79 

Västernorrland - nya 
modernare inköpsföreningar 
Frå n Västernmrlands län uppges 1878 att % 
"lantbn,ks-löre n ingar" bildats i I;iners 4 1 
socknar. De var fr{111 d e nna t idpunkt den 
y;ist:e rnorrl;inclska varian ten a, sållskapets 
g illesorganisation som då res taurerades och 
11nc.le rgick namnbyte . De a\ E.O. Arenander 
omkri11g sekelsk ifLc t (1898- 19<Fi) bi ldade 
butmannaforeniugarna i cleua län byggde i 
\·iss må n p:1 restf'rna av dessa ;ildre rören
ingsfonne r. "Lrintbruks-fören ingarna" hade 
man ,·id upprepade t ill fä llen d isku terat 
ino m husb:11Iui ngssällskapets fön-almings
u tskott i d e tta län. I\'1a11 had e ocks,'\ flera 
g{wge r unde r 18 70- och 80-talen sorn upp
muntran och stim ulans ställt medel Li ll för
fogande för dem för lokala aktiviteter i form 
a,· 11tställni11gar, mö tes\'e rksarnhet rn.m .. 
utan att dessa egentligen hade utnyLtjaLs och 
någon akr.i\·itet förekornm it. Man hade i 
dessa norrländska trakte r än nu inte kommit 
1111de r fund 111ed lrnr ideella föreningar skul
le arbeta. SFik1 a\·stånden i :'-/01rla11dsl;inen 
\ ',11· också i s ig e tt sdrforcerat h inder för 
lören ingsarbete. 

l\'ågra aY de s.k. '' lalllbruks-fören ingarna'· 
hade dock Yarit inriktade p;1 inköps\·erksam
het ca LreLtio ,h fö re den tid cL't Are nandcr 
å kte runt och organ iserade ''cle f'iirsta" lan t
man nafriren i nga rua i Viisternorrla ncls län . 
\lu hade emelle rtid , enligt Arenander, nya 
u1omen 1. 1.illkomrn it son1 starkt talad e för 
förcningsbildning e nligt: nedanstående. De 
främsta niedlc11 for at t frä ntja, stimulera och 
"höja j orclbruksnäringen i Vestcruor rla11ds 
lä11" Hire au bi lda fören ingar och stimula 
samarbetsanda n bland lantbru kers 11rö1·are. 
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De talade ocks{t fiir all h ush :t1lni11gssiillska
pec borde lämna eu un derstöd fö r att orga
nisera "landtmanna.förcningarna" inom läne t 
i främsta rumme t för d e e konomiska imres
,ena. De argt1ment som J\renancler a nförde 
tör de nya föreningarna framgår a, · sarnman
,t:älln ingeu nedan ."' 

• Ö nskem{d en och strömningarna u tg ick 
11t1 fr{111jordbrukarna sjäha. 

• \'iåkittningarna vilade inte längre endast 
på ideella intressen u tan på ekonom iska 
moti1·. 

• Dessa utgjordes i främsta rummet av be
hm·cll att arwända de n ya procluktio11s
m cd len han delsgödsel, kraftf"ocle rrncclel 
och utsädesfrii. 

• .\'i•a kommunikationer i form a1· järn-
1·ägar, ångbåtar och allmänna ,·äga r hade 
ti llkommit, ,,iJket i hög g rad unde rläuadc 
Lrn11sporter, sarnma n tr;iffa nden o ch for
c n ingsarbe tc. 

• En n y före n i ngslag hade trä tt i kr;ift f r {u1 

1897, som ga1· fö ren in garna e tt "erkä n t 
och utpekat be r/iuigancle". 

• f öreninga rna lärd e d ess utom bönderna 
nyttan av sannnanhå lln ing och lo ja li te t 
o ch brö t udd e n av misstro och anrncl
~juka dem emellan . 

f ram till 1905. då Are nander läm nad e Viis
tcrnorrland fr>r e n tjän st p;'.'i Ult.una lant
brnksinstittn, hade 64 loka.la inkiipsför
en ingar b ildats. Dessutom had e man inom 
fören ingarna och sällskapet tagit in itiativ for 
at t åstadkomma a ndclsfrörensericr. li no cl
lingsforening ar, h ingsta1 e lsforeningar och 
kon trollföreningar same h flll it liY i d en gam
la u ppgifte n a tt anordna diskussionsmötcn, 
föredrag m .m . kring olika förjordbrnkets 
1·idkommande a ngelägna frågor. Vi se r där-
1·id de t nära sambandet med hushål lnings
sä llskapets ÖHiga 1·erksa111 he t men också 
fö d1å lla ndet att a rbete fö r foreningshi ld
ning i11on1 eu in t resseorrn"<'ide m e dförd e 
stimulans till sådant o ckså i11orn andra 
a ngränsande områden . Baks idan a, · förh[il
lancle t i sin helhetjust for d e l ta läu rnr dock 
all i och m e d a tt eld sj:ilen försvann från 
lfine t föll oc kså den samma nhå llande kraf~ 

fll 1,,riörfrr111 l.r111d/111r111 11afiirb11ndds 11wgasi11 i (;ii11il' rn 1910 111NI 11/rnsl11 i11g.förso11ni11g; och 1P11.111 i11gav säd. 
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ten bort och diinned fören ingarnas och 
framför a llt lii11sorg a11isat ione11s in re st~-rka. 
De tta visade sig bl.a. i alt orga11isatio 11en 
inom \';isternorrlands La11tman11arörhu11cl 
sP nare i ,·is, mån förföll och alt elen ar 191 7 
,tlh irs111iissigt gick s,unman 1uecl AB Land1 -
niannaförbundet i Gäde. 

Sarnband mej eriföreningar -
lantmannaföreningar m.m. 
Blandförn1p r ,t,· w·rksam he rcr pa n1<.jPri
o ch in köp,om radcna uppstod 1 id igt i Dan
mark i sam band med andebme:je ric rna, 
smtbha u t,·eckliug p,'\ 1H80-1alcr. D:ir i11gi ck 
d e t ofta i g ru ndsradgarna fö r anclclsm{'. jc
riPrna att 111ecl lc1111narna sku lle utfodra 
cl_j m en e n I igt u p pst~illda regler, b l.a. 111e d 
kr,tflfodcr. 

Erter,orn siir,kilda inköpsföreninga r 
mestadels sakrn1dcs , ·ar det ,tnde ls111 c_je rie t 
,om fi ck o mbesörja in köpen a ,· kraf'tfoder. 
Detta fiirh{dlande kom också till uttn·ck pa 
olika li,'\ 11 i SYcrigc, bl.a. i Sk;°u1e, iJirntla ncl 
s,rnir andra :--Jorrlandsliin . Riis tin nii1nner 
Pxempeh·is \'insl{>YS m('.jcri- och la11tm,rnna
föreui11g i Kristianstads liin. l Gä,·lehorgs liin 
Lurns t.f'x. Gnarps m e je riföre ning so m ,·id 
sidan om m<cjcrirön:lsen bcclre,· lanthandcl: 
·' 1 e n kombinatio n som för iiHigt ''smittade 
a ,· sig·· långt fra m i tiden. försr i !'orm m· s.k. 
]e \'(·rantiirsbuti kcr u nder SundsYalls mjölk
ce nrral och s~1 lå ngt fram som i slu tet m· 
l 9G0-talcL resu I teraclc i d cu <:' nda s. k. 
hranschblandaclc röreni nge n i lan d e t: .\'edw 
.\'o,.,./a11r/:, /11-od11 f'Plll(ii1mi11g (1':--J I' ) . bi ldad 
1970, och som in ne f'attacle mcjcri-, slakt<:' ri
och Jan t man na,·crksam hete r. '~ 

Andr,1 län med kornbinationf'n me_je ri
i11 köpsfiircning \'a r l'rärnstyirntla nds, m en 
;i,·e n i Ko pparbergs samt \ 'iiste rbouc ns och 
\Jorrbottcns län fa nns flera o lika slags kom
binarion<:'r. I d e senare hi ncn \'ar cle t ol'ra 
i11 kö psfö re ni ngar som ä,·en anskaffade kon
s111n tions,·aror liksom man kombinerade 
in köps- oc h mejnifore ningar. Ytterligare 
cxempel pa tidiga ini tiati,· främ st ifd1ga 0111 
inköpsförcn ingar stå r att fi nna i 11. Rösti ns 
bidrag i jubileun1sskril'tc n "S,-c11ska Lant-

111;inne ns Riksförbund 1905- 1955'. samt i S. 
O stermans ·· 100 ar aY sa nn·c rkau. t\ linucs
bok om I.a 11uuä nne 11" fran 1982. bt a ,· clc 
tid igaste exempel som Röst in behand lar är 
.. Tierps lantmanna-l'iircn ing .. fran 1880-
ralct. som d cssuto111 dokurnenrcrats i Lant
b rttksakadem iens Handli nga r l'ö r 1889. 
Denna artikel atergm·, dcss11t01n i handli ng
ar oc h tidsk ri fte r fran fl era hushållningssåll
skap: bl.a. i.J ;imtlands låns hushål lningss;i ll
skaps handlingar I 8WJ>' 

Sanwerkan på produktions
området 
Del tredje omr:tclet l'ör ticligr organiserat 
sa111ar])('l(· ,·,1r aY rent p ri111 iir agrar art och 
giilldc tj 11r- oc h hingstföre ni11g,II'. Blancl d e 
tidig,1src Pxc111plt'n på asso ciatio11cr for 
de-,,a primii ra agrara bchO\·. son1 antriiffats i 
stuclt"rar lll<tterial, ;ir den tj11rfii1f'llillg som 
redmisas l'rfo \ 'ärrn lancl 18..J.2 til l ,·ilken s~ill
skapct bc,·iljadc 300 riksdaler banco i bidrag 
l'ii r anskaffning ;n· tjurar. \'arnkrighcten b le\' 
dock int e s~t lå ng ; redan 18<19 hade s,·,hig
he tn 111ccl tjttrh:tlln ingcn tillstött rnreher 
s;illskapet sFil\'l s,·aracle för denna genom ut
p lacering a\' djure n hos o lika jorclhrukarf' . 
l11itiati\'tagare ti ll den na första tjurförc11ing 
,·ar löjtnanten J , ·0 11 Echsrecl1 so111 i fl e ra 
samm anhang funge rade so1n u ppslagsrik 
icleg i,·,u-c.' ' \'id 18-lfi å rs allmiit111a lantbruks
möte stiillclcs ocksa en direkt fråga till ,·iirm
lii 11t1ingarna hur det fö rhii ll sig med cle td 
l,iistmw/.1,fiim1i11gar, so111 omtalas rr:111 Värm
land Yid bö 1jan a,· 1840-tal e r. S,are t föije r 
e nlig t miitcsbe rärrclsen p[t föl_janclc s;i1t: 

I lc r r S1 a i-1·acle t \\\crn mt'cldclade röra nd e 
bcsagclt' ftirl'ningar lö ija nclc: Den ena ff> ren
i nge n ha r för äncl.1111:il au lll('dc lst norska 
bnbllarc siika lörbii11ra den \\'cnnl iincl , b 
h:i~Lrn,cn. och elen andra sö ker a11 , inna 
sa111ma 111:il gcno ,n Engelska hings1ar [ ... J 
i\ lan har g rn ndaclt, l'iirh o ppningar a ll fi l·w n 
d e nna fiirc ning, hl'mödanden ,ko la ko111ma 
att krii11a, nw cl frn mgang:'·· 

De ,·iinn lä ndska h ings tförc11 ingarn a sam
man slo gs 18 J(i till e n geme nsam för länet.. 
l7ii reningarnas uppb:·gg11 r1d bcskri\'s inte 

'1,1rlllare lllt'l 
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18-18 Kro1 
18 -19 Söd< 
18.'>-l Väst 
18.~.) Goil 
1860 l\or 
1s7q .Jä rn · 
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rma n : men chi rc m o l ,tll de uppkö pe r 
1~star f"r;'\n \!orgc resp. Eng-Jancl och att 
, ,a ,n· u lYalda l1ingsthå llare ··hå llas allmän
ll' ll ri llhancla s[1som bcskiillare u nder ,·issa 
,·aref"ter de hli f\ ·a hingstldl larnes egc11-
m ··. 

\ id dl'I 1wssniirnnda la111hruks111Ötf't fö r
_,t,1clt> e 11 ,-cterin ;-irläka rf' L igcrlt1nd att 
·11ä n11;1 l1ingstfiircn ingar bordt" bi ld as i 
Je hi11 med in riktn ing pa h iistar för 
lhrnkets be hm·. Kronan. stuterier borde 

'l i11ri kras på ltiistar fo r krigsbruk saml 
_n,- o ch paradhästar. Dessa fr,'igor ,ar i 
·<iuni11gcn i ol ika , ·ariationer fi\rcmal för 

,ku~s io 11e r ,id de ll es t,t ,tl lmä1111a la nt
,k,mötcn. 
l:.xe mplificring<"ll i tabla 11 nedan ger e11 
I a,· ,tll elen ,·a11ligaste !'orm en aY produk

.1 , fö re11i 11g 11nclcr hela cle1111a tid speriod 
h ing~tföreni ngarna. l"ncler dessa decen-
r l'iireko111 det ocks:1 e11 konkurrens e ller 

,irje fall e n ömsesidig ,·iixch·e rka11 mellan 
.c- ren t . talliga ,·erksamh eterna, som r.ex. 

-l,tm h ollii 11cle rie rn ,1. d e e11Skilda in itia ti,c 11 
h de mer ko llckti,·t betonade a rbers-

1nnerna .>" Fran 1850-GO uttalar s tamhol
.rnderis t)Te lse n i e n lig h c t med ele n d ~1 

d,rnde uppfa t1ni11gen att huscijursslarn
·ns förbii trring i högre grad ho1·cle ligga p:1 

1, kil t cllcr före n ingsm;issig t a11 , ,·a r:" 
L.,md1bru ksa kaclcmi en riis te ocks:i i ett 

· kulär a,· den 16 december 1887 p a n)U 
i-h al li I it igssällsbpcns uppmärksam h e t p:i 

. ,j liglietcrna att bilda tjur löreni11gar för a rt 
,a tjurhallningen liksom p å sii llskapens 

möj ligheter a tt di re kt stöcija dessa.''' Da är ,·i 
niirn111 framme ,·id niista etapp i ut,eckling
en. d;1 man 111e r sys1e111a tiskt 111nyt~jacle sa111-
arbetsf"orn1cr a,· olika slag p,'i prod11klions-
0111 radet. frii mst i for m a,· ~j ur f"ören ingar, 
komroll lörcn ingar och så småningom a,·els
forcningar. Hela tiden fin ns hush:11lningssäll
ska pen rned i sa111111anhanget som 111o d e r
organisa tio1wr. ku11skapsgi,·,trc och slöc\jancle 
pa rter, ;in:> n ekonomiskt. Det eko nomiska 
sliidc1 ges i fl era fo rm er: s0111 r;-intefria lån 
med rela 1in kona amortcrin gs tidcr. som 
rena bidrag 11 tan atc rbe talningsskdcligliet 
eller som incl i,·iduc lla premie r i fann ,l\· ko n
ta n 1a pcng,tr, meclaUcr e ll e r jetougn fö r 
fra n1s1aende dj11rbesiittningar. god mejei-i
clrifl och d ito produkter, goda ocl lingsi nsat
scr. tekniska 11ppfi11ningar o.d )'i. P,'\ g runda\' 
siillskapens skiflaude ekonom iska fonns;i n
ningar är d e t dock tämligen o jiimn t fö rde la t 
ÖYer la ndets o lika delar. 

:-:agon klar föreställning om antalet bo
lag/ fö reni 11gar a , olika slag iir s,·å1-a u astacl
ku111ma fra n d et anvånda mate rialet 11nder 
perioden ifraga:_jo rd bn1kssta lisriken forble,· 
under lå ng tid frama1 e tt snirlöst proble m. 
f-' rnn början j r d e t 11an 1rlig t,·is fråga om e n
s taka e :-;c mpel p:1 före ningar. 0 111 Yisserl igen 
under perioden sprider sig ön:r landet och 
flenal et lii11 men som knappas t blir mer 
,tl l111 iinna och a lloml"atta n cle . De , ·anligaste 
torde ,·,na hingst- eller h~israw·lsfcireningar
na. I sp:1ren ,1, m·e lsföre n inga r och s ti111ula n
sen till dj11rprod11ktio11 kommer ocksa ridig t 
cle första indi kalionc-rna 0111 en ökad n~jölk-

E .. xemplifiering av produktionsfö1·eninga1· m.m. under 1840-70-talcn" 
, --1 1 \ \ irmlancl : ~ jurfö re ning, :100 R.clr i stöd fran 11S; en dast 11;1grn fa å r, 

d ;i refter I-I S lwv11dma11. 
,--111-t. \ 'iirmlancl: '.Z h ästan·lsförc11ingar, 18--lfi samma nslagen lill e n. 
,47 lppsala liin: Reglemc11re och före n ingar fijr h ~isLa,·c lns förb;ir1ring. 
,47 Ö re bro : Reglemente och lören i1 1gar för h iist,l\·e lns förbiittri ng. 
'1':> Krono be rg: Reglemen te och föreni ngar for h iirn1,·e lns fö rhäuri11g . 
,4~) Söclcrmanla11CI: ·Tö re 11ing pa a ktie r for h;"ist,l\dn··_ 
, '>--! \'iiste rnorrla11ds hi11gstföreni11g 11ncler bildand e . 
'i.1 C o tla n ds J;in: Bolag fö r hings1h å ll11 ing bildas. 
'11() l\orra Kalm ar bn: I lingstlören i11g bilcb d. 
,-;-9 J im tlands län: H js1a,d sföre ning bilclacl . 
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prod1tktion, från 1850-talel alltmer accen lu
eracl. Omvandlingen a\' det extensiYa spann-
1nålsjordb ruket har p åbörjats. m e n d e t tar 
ytte rligare nttgra dece nnier innan d en ä r 
rullbordad. Från 1880-tale t börjar dock an
talet tjurföreningar a\" "andra generationen" 
all b ildas i 111{1nga län och c1;1 startar - om 
man tar in även den danska utYecklingen i 
bilden - också anclelsm ejeriernas storhets
tid . ii.xen om dessa fören inga r här kallas 
"agrara" rymmer d e dock i sig e ll koopera
til"t mome!ll, detta gäller oavsett. om de age
rande personerna k~incle till det latinska 
o rdet coo/Je1mf' (=samarbe te) eller inte. 

Sammanfattande ko minen tarer 
De inlcclningsYis redm isade fiireningsfor
söken och fört'ningstankarna av agrarpoli
lisk karaktiir ,wspeglar 11:1gra reaktioner p :1 
den aktuella )"ttre situationen för lantbrnks
näringen under 1800-talets oli ka produk
tio ns-, a\"s~ittn ings- och priskrise r sarnr vilL1 
tankegångar och samarbet~initiati1 dessa för
anlcclcle. De beskriYna organisatio11st1-perna 
antyder dels att e nskilclajorclbrukare eller 
grupper a1· siidana tidigt förest~illde sig all
mänt l"ungeran cle egna organ, 1·ilka - för
utom et t agrarpoliliskt tiinkanclc - represen
rcrar både e tt: mer moclern r syns~itl och en 
ur demokratisk synp1 t11kt mer representatiY 
o rgan isarionsform än Yacl t.ex. hush ållnings
siillskapen 1·ar. l rnpporre>rna fr ån h ushäll 
ningssällskapen till LanlbruksaL1demie>n 
talades om "betrYck och förlarn11ing" både 
under 18?>0- 40-talen och 1860-talets miss
,-~ixdr sam t de11 "tryckta pen11ingstitllning'' 
som d it och ~i1·e11 senare rådde. Detta ble1· 
fallet i s1 nnerhet under 1880-talct, då konkur
rense11 på span11m{dsornrådet från r\nwrika 
blc1· s~irski lt kännbar. I slutt' t a1· 1870-talet 
hade dessutom kylfan1g l"iir transporten av 
kött och misk bö1jmanY~i11das, ,,arför konkur
rensen på ani 1na lieområclet snart nog ocks:1 

gjmdc sig påmind. 
Gt'nomg~tende ;ir dessa tanka r uttryck för 

attjorclbnikets inlressen inte e ndast upple1'
des sorn primära agrnra sJ dana p{1 gårdsnid 
utan alt de också tog sig utrryck i ett spiran-

de agrarpolitiskt tiinkand e mer i SlOrt och -
inte minst 1·iktigt och på tagligt - au man 
samfallt kunde p:11·e rka dessa frågor genom 
au sa1111nanslula s ig i föreningar. Olsson 
Ba rrs och C.A. Wul ffs rankegångar kan ses 
som fört'löpa rc till elen politiskt betonade 
agrarrörelsen som uppstod i Tyskland i bör
jan a1· 1890-talet, men är till synes in te direkt 
influe radt> av denna."'' Dä remot framgår det 
a1· iis tgötasäll skapets t ryck i ÖHigt att tull
frågan 1·ar högaktue ll; Olsson Barr rn.tl. 
agerad e i del s,11rn11a11hanget för tullskydd , 
,,i]ker ocks:1 orsakade meningsbryt:ni11gar 
inom s~i llskapet. I-far ligger ocks:1 frågan om 
det under 1860-ralet i riksdagen formerade 
I .anrrnannapartiel smtbblancle nära och hur/ 
om detta l'ungeracle ute i bygderna; eftersom 
partiet svn harl igen inte hade kapaci teten au 
rn11ga upp d e agrariska tankeg:111garn,1 u t
gjorde de nämnda Jörh{t!la nclena grogrun
den ockst1 for d e agrara föreningarn a n:1gra 
år in p,'\ 1890-talet. 

l\'är det gäller de ridiga kooperativa info r
rnationsinsatserna respektin: föreningsfor
söken ä r clt>t intressant atl k1tn11a konslatera 
aa lllan reda n under 1860-Lalet kunde finna 
lantbru ka re ute i landsorten som var fullt 
informerade om de kooperati\'a san1arbets
forrner sorn uppståu och 1'C11.acle ule i Euro
p,1 och i USA. l rnobats till en del s.k. "ron
g iYancle" opin ionsbildare p:1 riksplanet 
talade lokala fiired ragshillare "m sk~igge t" 
p,1 ert helt a11nal säll, ma n anga1· klart och 
utan omsl'e p det rnarknaclsrniissiga samrnan
hange>r. 1·arifrå 11 samarbe1.sfonnerna h~ir
sranunade . 1ilke n karaktä r de hade och de 
förd e lar som kunde 11pp11{1s. r\1· den tid iga 
informationen p{1 lokalplanet framgår inre 
lwllcr ek farhågor för kooperario11c11s socia
listiska kar,1ktä1. som centralt placerade kon
sen<1t i1·,1 skribenter sena re s:1 starkt betona
dt>. lnledart'n i Örebro läns H S fra1nh,'\ller 

t.cx. att d e t ligger i statens intresse att be
kantgöra clt'ssa fören ingar och befrämja 
d em , fr~imst för at t d e Yar "del säkraste s~iuet 
all f"ört>ko111111 a prolewriatet". "Ju 1·ar lian 
11aturlig11·i, ingen osko lad "normalbonde", 
11ta11 t1clligt'n badc bel~ist och kanske ocksi\ 
berest. lllen hans rcko11t1nencla tio111·,1r l1·ek-
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. ·" : elen uppst~illda frågan om fören ingarnas 
.\lta bes,·arades med ett obetingat j a . 

Likaså framgår det al" handlingarna fr{111 
ie norrländska län e n an lrns hållningssäll

,~apen frå n 1860-talet bedrev en ganska sys
·ema Lisk infonnationsverksamheL, både o m 

iopcration i a llmänhet och f-or lantbrukar
.. 1 intressama Lillämpn ingar . .vi.an lå nad e 
ckså på olika h ~tll i landet friskt m aterial 

.:an a ndra ticlningar och tidskrifte r för a,·
·:-ck i de egna tidskrifte rna. Så h ~ir l[111gt 
~ mmer dock d en na fram st~il lning endast 
-,empe l frå n e LL fåtal lrnshållningssiillskap. 
::--ir e n helhetsbi ld krävs en sysrem:-i tisk och 
.:rundligare ge nomgång a,· sam tliga hin och 
et lokala material som kan ge bidrag t ill 
d hctcn. 

\ ·act gälle r de procluktio ns inriktade för
·.mgarna \'ar d essa som framg:1u bland de 
iigasLe a,· alla och d e vanl igaste utgjordes 
h åstavelsfo re ningar. De t dröjde d ock till 

.• 1m på J 880-talet innan föreninga r uppfat
_cles som ert all mänt anv~indbart instrument 
· :· ,Ht främja ave ln ~i ven inom nötkreaturs-

-- ·,t.,eln och att S)'SLe matiskt skapa en bäure 
_ c1 rn1c1terial sam t genomföra kontrol l a\" 
,urd ri ften p:1 dt' e nskilda gårdarna. 

En a llmä n up p fat rning om f'öreni11 gs-
... hendet inom lantbruket i S\'erige har \'a ri t 

-ll det tillkom täm ligen sent i förl1:t11ande 
·:Il ut1·ec klinge n ute i Europa och ä,·en i 
· ,Tiga no rdiska länder. Gustaf Lcuf·,,en, som 
.tr en a,· de mest betyda nde förgrunds-

.;~L1rerna \·id uppbyggnaden a, framfor al lt 
!1köpsorga11isarion e n/ Lan t1nä nne11, 11 tr.alar 
,c kså el'ter hemkomsten från sin su1dieresa 
T1 sklancl 1903 sin förd11ing öw·r d e tyska 
>rclbrukarnas uppsl utning kring sina för-

~11 ingar oc h "S,rn1tidigt [ ... ] erfar man c11 
,.:ins la af bekbmn ing öf'l·er ,·år egen efter

li fren ht't nti dessa ,1,·seenclen ... " '" I stort 
:.1er ocks:1 denna karakteristik si n rik tigh et. 

,1111tid igL u tgör d e tta inte n,°igon rimlig 
.. n ledn ing till a u int e söka orsakerna til l för
... 1l landct. Varj(" skede i en utveckling a1· ett 
-·>rlopp ha r sin förh is to ria - så ä,cn den tidi
.::.1 "·aga föreningsut,·ecklingen inom d et 
,,enska lanthrnker. Det är iignat att ge en 
1,, tillfreclssrällelse alt s:1 mycket intressant 

finns att upptäcka och no tera i dessa a\·seen-
dcn; de t som krä\'s ~ir "endast" en viss arbets-
insa ts . Resultaten bära, skall också redm isas 
i den under 200:'> 11tkomma11de boken. Dä1~ 
m ed kan denna uppsa ts avrundas m ed 
samma slutsats sorn utgjorde en dela,· både 
rubrik och summe ring i inledningen ,·id 
Lantbruksakademiens seminarium i okLOber 
2000: De n tidiga förc11ings1ttvecklingen och 
elen information . som bedrevs kring o lika 
fo re n ingsidce r, \'ar den gn1ndliiggr11u/e .fiir
l'l1ingsslw/11n for e11 stor d e l a,· d e s,·enska 
bönde rna, som hade sin stora her:ydelse för 
del hastiga och to tala ge no m brottet för fo r
eningsideerna u11de r 1930-ta lc t. 

Noter 
J111 sso11 19:-l'.! :.Jansson l \ltt~; J a 11ss011 1987. 

Studie n har a rlw tsna1nne1 ··1-;1n1brukan1as orga n i

satio11 e r - agrnn och koopcrati\'l 18:\0-19:\0" . 

13\an d oniciclla/ hc1 h of1icie lla t ids krillcr/ sk rif ter 

" 11dC'r~dcs fö ljande: f.:1m1{1. S,,e11slw Landlbrnk,-.-\kadt· 
min11· I la11dliugor och Tid,kriji. rcdaktiirer från 1862 C. 

.Juhl in Dannl'el1 och J . \rrht'11 ius; Kungl Lr111dluruhs
atyre/.11>11., heräl/e/snoch 111eddt lrn1dr·11 från 18\JO: H11sh,i ll-
11i 11~;-i.;s~ill~k;1pc11s t ryck och handl ingar (ett ~0-1al u 11-

dn e 11 rad ol ika n a mn och ar,l'i',ijder) : fi,,riil leisN öfun 
för/Jaur/lin!:(ftrno ·uid tfp ."~llmänno .'·iHttHl:o /,rnu/lbrulo·-

1111ilnu1 18+6-19:HJ. IJ1,rä//dmiiji1rrjörha11dli11gm11" ,,;r{ 
de .\·urdislu1 !.a11d//Jruk \'knn~ffssl'r11a l t'l88, 18~)7 och 

I \10 7: _j11 b ilt"11111.»krifte r rr,in h 11sh ;11lningss,i llskaper" 
h11ndraa rsj 11 b ile n 190'.l- 20 (för S1orkhol111s . Ko p p<1r

bergs och :-s!or rbot tens I IS senare t idpu11ktcr. cf'ter

sorn d e b ildades e lle r rl' konstrueradcs St'11a rc ) . L'r
, ·alel ;-\\- .'il 11cleradc fr ist<tcnde enskild :--t h1 n tbn1k:-,1 id 
skri i'tcr g,illn luij,111dt': '/idsln'i/1 f ör '-r/ll ril111(n1110- orlt 
f._'n1111111111a/-Eko110111im 18-10-(i I. rcdaktöt· r. \ '. Edcls1,·,ird. 

fr,111 1:-l+, J r\nlicni us; Tir/11 i11g fiir l .r111dilt11.1!,l,//11i11!(, 
redak,ör C. R. \\'ulff. l 8'>:'1-6 1 (bilades ocks,1 an" 11 

HG8- (i I liir Slun,slw / !11,llfil!s--Fiiw11i11gms I lrn1dli11gru): 
/11/1/ll'i/1 pir l .011d1h11s/",l/11 i11g. utgi,·,m· H_j . N:11l1ors1 . 

fön·.-,1t111dart' fö r .-\l11'1rps hu11l>n1 ksi 11sti t ut. 11 1gi \-c11 

1/'IGC\- fi:-l: Tid,kriji j iir S, ,e11slw /J111!/J1'11ke! 01-/1 rt,,,., lii-
11iiri11grn. u tgi,·arc J. Tlicod. Bergelin, sekreterare i 

Stocklwl 111.s litn,; h 11.s ha ll11ingssällskap , 18.i:'i- fi+: l ·1-
111110 l.r1111//ur11/1<--IJ/.\lil 11/s Tidsl:rif) . 111 g i,·a1-c C.E. Berg·

s1ra nd. L' pps:da. I 8fi-J-(ili: lo11s:1t1 genom Tir/sl:riji Jiir 

lanr/thrulrnre 1807- 08: A hnhr11f<tl ot/1 I / 11<:djrn:ishätsd11 . 
///11 1/mml '/'idsl:rifl. 111g i1 are C.A. \\'1d lf. I :-l'I0- 97: Tid

,lui/i /01 l.1/llr/l111ii11. utgi,:trt· 11. 1..0. Winlx· rg llCh '.;_ 
E11g~1n')111. lxtd;1 l~i LIIT \' id .- \l narps la11tbruk~insti1u1. 

I :-l80-l 'l I 7: Lr/llrll11lfn111f' II. "ti·d,i!ri/i jiir S11eri1;n jord/mil: 
nr·h dns bi11rhingo r. u tgiq1re \\". Flad 1. 18~)0-I ~)17 . 



\kd "Ci',rbg·· e lle r "'ffnlagsrncdc l" 111 e 11;1d "" fi",n 

k.rcdi L lör cl ri l"tcn <IY f-(·)rC'1ag c lkrjurdbntk. 
·, /Jniittfl,;: ,~ t>j1 1trfiirlwurllingunn, 11id rfrl l rnlj1' .il/miinna 
S111)11 ,lw l .r111rlthruh:.,mÖ/1)/ i .\'ordt6jJi11K l 8~18 lö4D, s. -1-1 fl. 

lk ahemp ;idc fragorna l"icl mötet \':t r liilja ndc : I. Da 

S,11nliii lkt.s lyck;, 1ill e n e j rin g a del herorafj <> rclbruks

;1rbC'1 a n·11.-i 1nc ra b ild nin g- och dil-;tand, nlannc l'.j, sa

so111 <"Il m edel t il l e rna <"ndc dnaL Folk-skuLi11 sk1dk 

Kl1nna lcmna undl 'JYi~ni ng url T riidgt1n_lss ki')[scl11s o ch 
I .andu11an11cH1~iring-en:-- enkbst<: grunder. med Li lll~ ll c 

ri"1 r L'i1j1L11g'arna att lia11dEigga \' is:-ia ilänill h ö r::1ndc 

görom:\P Och hurn sbll lör detta ,ind:11n al. Folk

:-.kolan l~implig.1sL organiseras~: ~. I jyj\k;, 11H'dcl kl1nn a 

r,-,rö las t il l u11d .. rl;iua11clc :11"1'at1igdrdc11 pa landet."' 

l"ii l med h,i11 s,:,·1 Hk till löreko 111111:11Hlc- af al l , för sto r 

f'.:1ttigdo111, son1 1n e d af'seendc p :-i arbt't<'~ an,;kaff,1 ndl' 

/n de l{i11jt' fu lle och f()r.~,·:1rsli')sc:": -l. \ ' ig·len afje111-

ft,r:1 11de forsök i la11d1 h rnk,•1, s ,· r,k ilcla del;i r ,ir a l l-

111äm c-rk'.i11cl . l .:ind1 hrnbrni\tet kan rra111bll:i sadana. 

p;cnorn all u ppdraga a l en d e n ill ,·;-del Ko u1n1iLt' au 
ff>n·~la de !()r..;i.Jk. d em rna11 i'>nska r :-ie utrörd~\. :i hT11-

.:;,om all bes1j 1n 111;1 del_ förLt ra nde . m an. , ·id dessa för

st)ks ;u1s1 ii lland e . h ar at t iakttaga . . -\n-;cr La ndlbruk .... -

111()1<·1 n t1g-ra å Lgöra 11d<·11 h~i n n innan b{)ra rt)resl t1~~ 

S,h·c I (l 1-l . ,. I ' l I. 
.fönkö/Jinp.:\· lli ,n l-f1t\'lu"rlluin,!!,·,\iil/:,,/wj;:, ·t id,lnijl 1nar, 

18li7. s. \!-l f. 

.fii11kiif,i"g' //i"< I /11; l!fi1111i"g\.1iil/s/l((ji.1 Tid,lu-ij) ja11ua

n 187'.l. -;_ :1 ff. Se ~lvl' tl Osl('nnan I ~)B':l. 
ö.~r1•1gä1l1nufa liins H1i.\ltal!11in,!2:s-Sii//,;;hoj1s l-!rt11dli11gm 

18fH-. 1n edlern sflJl'lt~ckn i11g s. ~~~:1. 

,,. Tid,i:ri/i.fur / .llilrll>11ii11 I ö8-L S . :l'.Z'.Z ff. :1.11 ff. 
11 O.,tng1itla11d1 /iins H111//Mlning.1-Sii/lllrr1/1.1 l-/o11,l/ingr11 

1887. 

l '.: 'f'id.\hrijl fllr La11dlmiin 1888. s .. -)r1 ff. Den orn11ii11111-
ck Sigg-e Fbcl1 ,·ar i111H·iia,·:1r<.' a, egend o111;._1r11;,1 Pri11s

h aga o c h hk,il l i Skai-ab <> rg , b11. fra 111'1:H·11de jord

b rukar<' oc h ,·ar u pplw,·,111,111 til l ,lt-1 pa IH80-talet in 

fflnia ,~-;1cme t f"i',r pn·nlieri11g ;i \ n ö tbosk;ip. \ ' id d e t 

rc ft' rcrade lllÖ lt . .'l i Skaraborg n ~i1Tar rcprcsc11ta111cr 

f"ör I l11s,il l\ . \ ';1rfurta. Söd1·a \'adsh: . \ 'al le hcirads. 

Ka k ind:-. o ch Cucll1e 111~ li;·ir;1d(' r-; ~ann l\..i11 11cqcnli 11g:'I 

lantbruksrii rcni11gar o c h -k l11hbar. 
1' .~\ htrbrukf'I orli /-/1ndjun ,hlllwln, 1n a r.-; J 8q2 _ :-. . ~.~, n. 
C .,\. \\'ul lf ,:ir redak tö r· lör tidskri f1L· 11 .1/ll'rlmtfwt orh 
lfo,k"/111·//iit ,r/n. De1111c \\\1 lff skal l in1e r,-,röxlas n1cd 

C.R. \\.ul lf :-.om nnn1 ;illl 11s S(.'IJ;-1rc. Cr;ingc hc1yd d(' 

en ligt \\'u l ff "-;~ide.slogt··· pa .. ~u11 c ri kansk1 !ll;d .. in<'n 

,uH finde~ i i\n..:rfön l btJm iirkel-;c so1n n alll n pa lan1-

hruk~orgc111 is.1 tio11c11 . 
1• Q11rntrrl ,\ln{fifiirjonlhrulwre ulgi/fwn oj \ 'ii.\l1twn/ant!, 
liin< /1111/l(il/'.,i"g,.,ii/l.,lra/J IX:"i\l, s . l)l) Il.· ··0111 <<>cken-

111t.:jcricr ... ()s Le rgöt la11ds L"l ti:-. H u:-,ha.lln i 11g-;s;i lls kaps 

Tidskrir, I XGO. s. 3'.!.~ Il. 
n Tidning {iir !.t111dtht1.\hdl/ning l X.">6. ~- I 0 .-1. _jtimf'i)r 

~l\T ll R o:-.c11gr('ll 191-! .... . 2 f. 

r.. Thorpc I 'F,3. s. '.!2 1. 
17 C.E. L jungbcrg,arachuka tliskal i S 1ockh<>llll. men 

~i r rnc:-.t b i11d ~om i11 tro d tt k1 t:>r a , kDnsu111Li o11sff:i1-

I (i(i 

e 11 i11g;n och e11 111ii.ngd a ndra n~·h et.LT pa fi"> re· nings

olllr:td('I son1 p /1 I 8 1,0-talet str01111nadc in framfö r allt 

fr:u1 England. T:,k la 11d o c h r rn11kri ke . l-f ush:'lllni 11 gs

..,j\J,kapcns 1Hni.Huls111 c'Ht·n inlrocluccr;.1<lcs , ·id bö1j an 

;1,· I H70-1a le1 :-.om e n s,1marbctsfon n mellan represe11-

1an1er rr~ln la n d et ;,; ~6 l111sli tli l11i n gssä1l:-.kap ~om m a n 

u pplcnlc 1·cTbd<" <t lldelcs for isole rat rr,111 YMandra . 

U rnb11cls111()1c11.-1 k;.tl lrtdc:-. ock:-,t1 Lan thruksriks, lagen . 
1' Ro:-.('11gr(.' n 1~)1 -1. 
1•1 Kanna ,·ar ett j !d re sn.: 11sk1 r y111dnLlLL rö r llyt.1 11dc 

,arur nlots,·a ra11dc 2.61 7 li1er. 

~
11 J.-.,11 H' tude11 p1Tst· n1 e rades a,· g-ocls;igan:n och g ro~:-.

h ;i11dl:11,·11 J.(;_ Swant från Östcrgiitland och innebar 

a1 1 1nji.>lkt·11 :-.kld le k~·las ned s11 ahh 1 i hi->ga . ad;\ngL 

c\"li11driska brl 1il l ca :2- -1 g rader C:!' ls i11s m ed l~ :i lp a,· 

is och Yat ten. 

n Ro~engren I ~)l -l-_ , .. ) . 

.,, Jb id .. s. 1- D. 4-l. 
21 S1 ,11"kon..;,11\, ·ntC'n p~t rnejerio rn r.:1dc l lr a 11 1889. 

C11staf l.il_jlrng<" 11. s:irnrnan,t;d ldc fra 11 1890 siffro r· på 
antale t mejerie r o ch dnas procl11ktio 11 . Yi lka p 11hlicc

racks i .\lrddela 11 dt-'11 j,·1/11 Ko11gl. l.,anJbruh.n-l.Yrt'l ,·,~11. 
" A,ling l'.1:">-1. s . 13g ff. 
~-. i\"a11 11 cson I ~l-l~ . s. 14-. Ska rt ofta lag i F;ir~ h;irad. 
21

; l. il.Jliagcn 1~10 1. ;,, 1-1: ~an n e:-.011 19-l-2. ::, . 10 f. 
17 Sn·c Uc b nd l ~J()- 1. s . 2r> ff.: S,·e 11 s~o11 1991 s. '.10 ff . 

Sn·djcland I %-l. s. :2H ff. 
'" _/1'111//rrnd, Tir/11i11g. 11 r ."ii-1 . l O d<"n·m b e1· 18 70 . 

'" S,·e dje la11d I D6°l. ,. \! I. 
" j c111tlo"d.' lii11., K,mgl. l-lu.1/111//11i11gssii//1kaJ1. 1-iirlrnnd
liugur i .\11111111tn1drag . . -\n,11 18/fJ- i J. 

' h., 11 del I I '.I I 7. D. I. s. I 18 . 

" .J, 111tlr11ul., lri11., J.:ongl. l-l u<li lillni"g,sii//slrn/11. F,ir/1(01d

li11.!ftll" i ~(lfillll<lll(frag. .\rt-'11 18/0- 7], '· -I fT.. 1-l r. 22 f. . 

:,o l.: S,ccljclancl l % -l. ,. '.!8 ff. 

" , \rshniil!d\f•r ri/l_/1·>11//r,,,r/s lr1>11 f.."1111gl. l/111/uil/11 i 11gs-
,ii/hlrnjJ . I 882. :-i . 7 f. oc h 18i"t1. s. 2~ f. 

_/l'mt/and, liin, I / 11 1!11Wnin.~1.,iill.1/wj1., /-hu1dli11gr11 l"ii1 

ar L88fi. ~- 68 och \{i11s11Hj<~ri:-i1ens bcr;lttclsc. "· 8 1 ff.: 
1,,m ld l 19 17. U. 2 . ,. '.!:2(, ff. 
11

' Jri'11tlla11r/,;; liin, I !u ,hallningnli//s.h11j1s /-_/rnu/li11p.:ar 1( )1 

;\r I HKI). I j11s111t: j<·rist(•n -; hf' r~i t te l"e . ·"· 82 f. 
" 1':mlcll [ l) 17 . D. 2. ,. 2'.>2. Cussa11dns 111nocl för 

111_ jhlkc11'-i hant (.'ri ng in n ebar <l ll 111ji)lkn1 ~togs i stor,1 

lla1:i hlcc kh1111br· l"ii r , edda n1,:d an,1ppn ingskra 11 i 

\·i lka gTjclcls~in11 i11ge 11 :-.k(·dck Yid e n Len iper;1111r p~1 
17- 1~ grader c·lkr !i()gr<'. ,·arel'Lcr skurn 1njt')lkf'n a ,·

ta pp;-id<'_.., Dcli g r~idden h o psa rnlatks. ~k tuden ,·ar 

e n fi)rl, ~i11 r in~ <l\ den ~amla liol.,1ei n ska b unkrneLu

dc11 oc h intrucluccraclc') u11d<'r IKSO-Lale t av rn ;1_j o rc11 

P.t· . Ct1<;..;~u1<!t:r Ira n Ci\d e ho rgs lä n . Ha n aklc under 
18 :,0- och liO-talc11 rn 11 1 i Sff1·igl' o ch unde n ·isad<" 

mt-:jcri ro lk ncli i111rt·, , erad e L:111 1brukan· i 1neLoclcn 

1,,;im t icl i g-1 -., 0111 han ... alcle , in a b u11ka1 och annan m<.~ jc

ri 111ru,-.,u1 i11g. 
i... De appar.i ll-r "<Hn an,jnde.-, fi)r k t1 h ('~t;:irn 11inge n 

,·ard .. b \r,/n·/1'11. del- elen a,· C l!si; il clc l.a,·a l 11 ppfu1111:1 

lohluhrilt•IJ , amt en tred je ..;0111 h l· n~imn d e~ ,\Juffhtu1d., 

I et l bc..;1{i 111 11 it ig-..,app~traL. 

f, >nllrwds /ii>1.1 I 

1,-;,1 _,_ 7~ ff. 

f, ,111/0 >1rl1 hi11.\ 1-
... .... ~1. " · 7~> oc h ·1 Ot 

'wccijebnd ll)li 

-\ 'iling I ~J'.,4 . 

~, edj<" la ncl I 'lli 

A:alendn· ~/11tr ,\ 
. \lejl' ri rö1Tl li ng,1 r 

'\.tnncson l ~H~ 
,·j,· r ic t i Hjedd i 

........ ~. 

För a,·snill t"L 01 

~ ,m Lill ni;11 t'r i;ll 

.. ~tnd l inp;ar och t i< 

,1nhol/f>1 .1 Land, 
i i (j_ Sena n · h;1 r l 

11 bch :i11d lat , i 

' "11 111.1 t idskri/i I' 
t1t' r til lko mst;'-\ r s; 

n g . 

\ \(,\1,-,1ho1tn,.-. L 

n//. a rg . :L l . I~ 
11~-., fö re 11 i11g .. , ·;1 

n ing<.1r11a . bil dac 

\hrah :1111 Rll11tl b;i 

,d1 d n·y clc 11 <'ll, 

11 ··.\ yJiandl in~ < 

.111 bl.a. 1i lb g11a< 
\ 'äst,~rlJOl/f'JIS I 

~ mt·a 1 ~>r,6, :-.. 1 H 

11[!111illslw/1.1 T id.· 
E11anclc r I ~l '.·f), 

l'rotohu/1. /,r)/fr,/ 

ng,,ä/fjlutjJS ord. 

hi/an ; l 'mt' <,fod . 

L11:1ndn I ()3:, 

.Jij11fiä/1i ng., hi J/-' 

·1 lX7 l ,s. l '27 ff. 

\ \ ;.,1nbul/f )I> I 
,,:rifl. ar~. 7:-L 18' 

[n ::111cler 19 '.t ' 

,,111d. \ 'LF. 1906-

1 It-den 190:i. · 

11,;c1 .. , _ 1 '2 1 n 
l b id ., "· 222. 
Örl'hm liin., f.... 

\hri/i I g 70 :'.Z. s . 1 '. 

Ö11'bru lii11-' / .111 

'· ~8 ff. 
\ ·;i,ll'rlHJltens I 

I S f . 
Fos1erl,i11dsb 

ad:ig~arc a,· ck n 
111ecl drou11 l11ge1 

[ör E11t ig- och }" 

lc',r:-.~ik r i 11g~-,111:--L: 

1idi~'11T ( 18'.\0-

oc h \'id l:in 1b rnk 
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xi :ln 

/1 mtlruul., liiJt., I I 1nlwllningniil/.\ho/J' Houdliugor fi)r 
h ,~\J. s. 7+ ff. 
/1 111l/a 11ds lä 11s 1-1 ushå/111 i 11gs.,iill,ka/1s1 I la l//l/i11ga r [iir 

" ' ' · ,. 7,i och I 08 IL s:i n11 18'!0. , . I 11 IT. 
.,, cdjeland 106+. ,. ::io f. :t'i I. 
. .\,l ing 19:'i·I. 

.,,ecijeland 1%•1. , . '.l:'i f. 

;..·utenrfrr iJfa 1n · .'liWJt.\lw londtbruhtl. ~\rg. I, I ~H l8/ I 0: 
jcrilörcnin~a1·_J;\m1bnds l,i11 ··. , . 10-l. 

'- .11 11 1<·so11 19-l'Z. , . 1-l. De t iörSia rl'11ocllade ande ls
e r i,· t i H_j,.cldi11g i 1);1n111a1·k bildadt's pa .Jdland 

Ftlr ,n·s11ittel om \ '~i~tl'rhn11 cn i dc1111a uppsats har 
,1 k;i \lrnatcria l c:111,·~ints h t1sli:tl lni11g~s;il lsk;-tpeh 

.dli nga r och ticbkrifL.jL1 bil,·,11nsskriftc11 1 \) I+ sann 
·, r!J1,l/('//.1 l .a 11dl mu 1111ojiirb1111d, jul1ilt11 m Hlni/i I 9U6-

' 1J. S<~11;1n· har erfori ls <lll bymej c rit' rna i \'iisterbot-

hchandlats i t'I I .-.;peci;il11u111n1er ;:l\ \ 'iislnbof/r1 11 , 

111111 t1d.,lnift I U'J-l :'l. i ,·i!kt·t rnc:jnic rn « l,irteckna1, 
r tillk0111s1:ir sam t ev. upphör;u1de och reorgani .... c-

'\~ \frrbul lr' ll.\ L iin\ /\.011gl J-/ushrlllnin,a,s,;ii/ls/,·a/1\ Tirl

·t. ,1rg. :1: I. 18(i8 . . , . 'Z-l f. ··\'ii,;ji·, H11slia lls-besp:1-
_.., fö rening·· ,·ar c11 a,· de tidiga~ll' kon,, 111 11 tio11s lö r-

11 ~arna, bilcbcl redan 18()7 ;1,· t11 :1Lematiklck1orn 
-.d rn rn Runclb;ick i \ 'äxjö. Ha11 .-.;1anadc f't, reningcn 

,1 rln ·,· " " " <'ll :11u,il !1 r lör au d ,ircC1n ( 186D) ,kri,·a 
.. \, handling o rn ko11surnti o nsfö rt.·n ing·ar·' ,·ilkc..:11 
h l. a . till ,ignarlc .. r ik<'ts l!t ts l! al ln ing,,;illskap<'1 .. 

\,i,INhullm ., /. {(1/////(//1//(!jiir/nl!lrl. 1·1.1-; 1906- 1956. 

»c- ,1 l 'F,G. ,. 18 I.: lli.11nb1111n1 , l.ii 11 , f.:11 n1.;I. ll11shal/
..;\ ,iillslw/J' TidshrU(]an uari I RC,9 . 
Ena11cln I ~l:>:J. s. I \!?i . 
l'roloko/1. hM/et vid \ \ io ,1crbotlt111 / .ii 111 f.:011gl. 1-111.,hrill-

1tg~ .,iill.\l:o/1.\ ordinoril' -..oinlP1sao11nrn1kom•il d eleme11/(lr

J:r,/011 i Cme slwl i 869. s. 2(i ff. 

F11:111dcr l ~l33. s. I ~.'J. 
Jii11h rJJJing,· lån~ I l itshti!IJ1i11g:t\ii//.)l,·ap.~ Tir/11iHga11~.{11'i

' J.~7 1. ,. 127 IT. 
\\'nt,~dJlll/r>n., LiiJ1 , A.·011[!! f/11~hdllni11g\\iill.,!:a/J.~ ·nrt

ri/1. arg. 7:·1. 18 7+. ,. '.C\\l rr. 
Ena nc!,· r 11.J'l'.l . s. 11 0: l 'ä11Nl,011ru , J.r11111111m11,i/r1r 

w,/. \ ' I.F. I \JO(i- I 9,-,r,. , . I '.\. 
I leden I \Jl)j_ s . I I li IT. 
11,icl .. s. l 'Z I Il. 
lh id .. s. '.2~:! . 

iltthm lrin " A..·,mg:f. lluslul/111iug.\-Siilhlwj1, (211rl/'trtl\
fl l ,~70:2. , . l'.!- Jq_ 

()ubm lii11, l.011/1111i11s C:mtraljöm1i11g I 906- 195(; I \l.1li. 

- " ff. 
I ·,1,IC'rho/11,11 , / ,1111/ 111111111f!jiirb11 nd. l °LF 1 9116- 1956 , . 

' I. 

F1 h tt·rl~i11<bk1 f'(.,ren i ngar/ h11slH>1Hlcrörcn ing-ar ,·ar 

-~~!!al'(' a\' den 1~7 1 bildade F(,~1,,r!i;nr/\hojiirr.'11inpJ'J1 
d d rotu1 ingen ~orn IH')g bc~k\'C.ldarin na. 1)(• i,T<H.k 

-.- Llltig- nch pcn~Lon-;;rt)rsc")Jj11i 11g genom"'·"· ri-ln tc.:
.. :d--rings-<U l.-i C:lher. \'i lka dock aktuali.-,erat'i L'1ng1 
~a re ( IS:HI- nclt .JO-talen ) i h11sl1all ni11gss,ill,kap 

.1 , id bntbruJ... ..;111(1 1.('n . 

"' Örrbm lii!II l.1111tn11i11.1 Cm1mljiir,,11ing l<JU6- l956. 
I %6. s. 'N- 11 . 

" ' ()rchm lä11., L1111tmiim Ce11lruljiim1i11g 1906- 1956. 
10.-,6 . , . '.IO- 'l'l:.Jo11sson I 90:-\. D. I. s. '..!09. 

,,1 ) .o ns.-;nn 190'.). 'i. '.!09 . 

O,l'ino läns Lr1!1/111ii11s C!'lllml/iim>i11g /906- 1956 . 
19"16. s . 9 . l:l rr . 
"" Enl igt Jot1,so11 bi ldades dock lant brnk.sklubbe n 
18li-1. Se jon<son I 903. s. 208. 
,.; l '/tu 1111 /,a1llltbrnh.1-l!!,lil11l.1 Fid.,//rift [86-1 . , . ,,c) IT. 

"' Jnh li11 lh 1111ldt IUl3. D. 2. , . -16 f. Dannldt niim-
11 cr ock'ia hjr 1rl('j('ri- och landtmannaf() reningar f'ör 

inköp. 
''" Scl11tel! llJ?i!i. s . l'Z7 

'" C, rbson 19,,(i . s. '.B9. 

" jmlil!!nd, lii11, 1 lush!,//11iug,siil/1ho/H I lo11dli11gor I 887. 
, . I 18. 

" .- \ sli ng J lJ.~'.2. s. I I :, r. : 1--.·a/mr/N 1,j,,n 11,m,!!!1 /o11dt
lm1kt t 1 \)08/ I 0 : ··.-\l lt11iinna in köpsf°ör<'n ingar .J;i t1ll
la11ds liin··, .s . HG. Folk.sko ll:ir,tre C:.E. ,\lenius ,.-11n 11r

,.., prungligc11 10g initiati ,'e t b ·ar:"lt;'_i1 so 111 onlf<:'ir~111de . 
Os1er111an I l)~~ • .s . • ~!i. 

Joli11sso11 I \1'10. , . <Jb r 
.Jämffn OsLcrrnan l0R2, s. ~'.1 ff. 

.\\rds /,t111t111r111111!formi11g11/1a 1893- /9-13. J<I.J :-1. 
Il lbid .. s. ?, fl. 

I hid .. :-i. ?,- 1 ~) . 

'I Siffran ff1r ]~1()-t enligt Os1cn11~111 19<~~- ~- ~H)."',: di10 

k,r [ <)J(I <'nlig-1 Olo l Brandes1t'1 t. " """ '' till komman
ek ~krih Luntlnrdmn,rg m[;anisaliom•r - agrorl orh lwo/H'
mlh•t 1830- / 93(). g-rund1 ahcllcr. J°e m:trsnwdeltal i11kl. 
rrisLu·udc f{\rcn ingar . . i.,T 11 1r;1n1 till 19:lll \'ar \'~ln11-

bntbl~lrenin~en den trccije i antal t11l·dk 11 11 11a r riiknal 
med I I) 7,-,., l'i 1er Skan ska L m1, nii111wn och ,\[I Land1-

111;11,11ak,rhll11d<'l i ll;i\°le . """ II;llk 11 D.IO ,·e, p . 
1 1 87() 111cclll'mrnar c~d;.I. l ri~tac 11 cle l'ön- 11i11gar ( Svn n

/:11 l .1111/1111i"11n 11 /(ik1Ji1duu11/ I 'JO(,-/ 92U I \J '..!0. t:tl,. '.! . ,. 
lli) . 

·"' . .\r<' 11 ancler I 1<l)Ci. s. 2(i6 IT. .-\ 1·c 11 a ndcr lllH·ckbr i 
fc')rt.·dra.~c-1 titförligt l>;.t<i<; d t.· p rakti~ka fhrdc·lan1a 111 cd 
f'(.>ren i ngan1 a liksom Jan, 111a11 11afil1T11 i IIJ:rs,·~l,-;l'nd(' l.S 
pri nciper. 
,, s,,,,,,,,/(/ Lr111/1111i!lll!'!I\ /iil!,Jiirb1111d 19//5- 1955 l \l:'i 'i, 

·' · ·1 '2 r. 
SOi ' I <J7'J:62. , . 2.-,-1. 
A.·,u,gl. Lruulthruk\-.. -\/({ldn11in11 hru1dlinp.:ar urlz tirlshr!Jt 

l ,"H"\~l:-i: .fii 111/lrurr/ , /il n I/ u 1/w/l 11i11g\ ,rillsl:rt/H ha ndli ng;rtr 
I 81<ll. , . 1 7'2 IT. 
' ' . .\11dcr.sson I ~IIJ:1. ,. I U l r. 

liniilll'iw• öfw rfiir/111!{(/li11ga1 /I t ,,ir/ d i'/ fön /11. \ll111ii1111a 
S!'mslill l.1"1dtbrul:rn111il'I i S101khn/111 18 16 18-17. ,. 'Z'.l I IL 
,..,,, /-lnnrlling:nr riirandt l .oudlbrukl'I orh dtss hi11rll'i11g(lr 

n'.\/1 ll1111rl/ingar 01/, Fid,!,rift. 1/s:Hl- 1890. l11g ifne a, 
!~(111gl. SH·1bk:t l ,,11l(l1bruk~-. \h.aclt-1nic11. 

' ' .I n1tli11 D,ll111frl1 1<1 1 :1. n. '..!. ,. 1 :w. 
~ .. L'ppgi fttT11 a h;irri)r fran lt1h il;'.d ]11ing"is;i lb kapens 

:11·lig;t rcclo\·is11i11g:1r och bt.-r~l1 1t'lscT f·r;,1 11 la 11 thru k"--
1ni'► t c11 under periodt·1 1. 

"' .J uh lin l);i11 11fcl t I \1 1 '.l. D. 2 . .s. 12-1. 
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rat tullskydcl i de t,·sb, s1a t('J'na. Rörclsell spred sig 

snabbt i norra Europa och bL1. ti ll ek nordiska J;inder
lla . I Sve t·igc b ildades 1895 S1•erig1·s Agr111jorlmnd. vilket 
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·•t '/'idshriji fiir Landtmiin 1903. s. 7\!5 . 
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\ "ENSK KOOPERATIV BONDESAMVERKAN 

-\PITEL 9 

Ensam är sällan stark. 
Om sammanslutningar mellan lantmän 
,id sekelskiftet 1900 

·ven-Olof Olsson 

: n rroduktion 
.;tikel ns undcrrubrik syftar på elen r,tp pon. 

111 Kungl. J ordbrnksdepanementct gay tll. 
1112 fö r a 11 sLöcija och ge t ips til l la n cls
~clens folk liur d e skt1lle gå Li Il 1!1ga för a tt 

dela in köps- och lc1er,tn tii rssam mans]ut
.:nga r fö r a ll ku11na modern isera och 
.inga 1necl i ko11 kt1rre nsen i olika a1·scen
en .1 De fö ren ingstyper som berö rs i elen ä r 

_ncle lsmejerier. ko ntrnllfiircn ingar, ~urför
-n inga1·, in köps- och ko nsum tiomföre11ing
r ,,uitt iiggförsiiljningsfören ingar. I rappor
e11 ske r fö rst en p resenLaLion a1· frarn1·~ixten 
,, fören ingarna ocli de fö rdelar förenings
, n ksam heten kan ge och därefter rccloYisas 
,taclgar för e n el ler t1:t Cö reclön11iga exern pcl 
p ,t s:tdana föreningar. A1sikt:en är giYcllis a tt 
,timule ra la n Lbruka rc an gå sam m an i ko-
1pcrari1· för att bl i i stånd till att modernisera 

,iu jorclbrnk. Skriften redm·isar också higet 
1·arl g~illcr c11 de. I a1 elen föreniugsanslutning 
,om elit r~iclcle. t\1cn om det uttryckl igen s;igs 
tll rcdm·isninge11 intt> ä r fulls r;indig frarngår 
lo ck au en omfarnrncle kooperati1· 1·c rks;-1m

:.1c t 1·;ir på g~ing ö1er hela landet - men att 
le n 1·ar allra starkas t. framujdande och hu n

n it J;ingst i södra S\·t'rige.~ 

Rapponcu bildar här underlag fo r en 
ön·rgripandc och generell disk ussion om 
det s1·e 11 ska j ord brnkcts f'öreningsrörclse 
under periocleu före la n trnan naorganisatio
nernas centralisering och cbrrned fi'>Uancle 
illst it11c io nal isering, l'ilkenju i hu1uclsak i11-
tr~i ffacle f'örst p{1 1 \J~O-t a let. l det följande 
disku teras o lika samarbctsfonncr på lands
bygden , al lrifrån 1·,1ttcnavtappni ngsföretag. 
tröskverks- och cld istrilrn1 ionsföreni11gar till 
and e lsföreni11gar såsom tjurförcu ingar, me
jerie r och i11 ki>psfö reningar, sparbanke r och 
_jordbru kskassor etc. I sammanhanget ras 
också aktiebolagsformen upp något, men 
ocks:'.\ mer liisl ig<1 och 1il lfä lliga form er a1· 
samarlJl'ff' på den svenska la nclsbygden .:1 

Slutligcn d iskute ras, h urn1·icla tandsbygels
kooperationen kan betraktas son1 cu e n tre
prenö rie ll kraft. Dä1 efter åleryj11 der vi till 
1902 {trs rapport for all sa111ma nfaua. 

Äu11u l'id sckelskif'Let 1900 \'ar det sw:nska 
jorcl bn1 ket tro ts genomgång na rcl'ormer 
som skiften och 1·::ixelbru k rn .rn . ga nska 
ef'terblil'et. Sjä ll'i1 ushållni11gcns princip räd
de till stor clel fonfara 11 cle. Dc' t mesta a1' 1·ad 
m,1u lwhi',1cle a1· h,'\clc 1·aror och redskap 
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prod ucerad es allLs:1 p{t gården eller i lw11. 
.\1an använde sig ofta av c 11 gammalmodig 
teknik och de flesta bönder \'ar ganska oktm
niga o rn sådant som utsädes- och awlshali
te t och gödsling, vilke t samman taget m ed
fö rde au jordbruket hade låg produktivitet. 
Det allra \·iktigaste skälet till eftersläpningen 
inorn jordbrnket \'a r dock dålig lönsil mh e t 
på g runda\' de n hå rdnande in te rnationella 
konkurren sen. Det svenska lantbruket hade 
e11 depressionsperiod på 1880- och 1890-
talen, \·ilket. också ledde till au tullskydd in
fördes fo r d et sve nskajordbruker å r 1888. 1 

;\Jyilre maskine r och reds kap , såsom moder
na plogar, trösk1·erk sann nya drivLillor s:1-
som Jnglokomobiler och olje moto re r etc. 
hörde d;irmed till det som knnck var;i s1·årt 
au nå - särskilt för de sm å och medelstora 
jordbruken. På större gods och g:1rdar och i 
synnerhet i sbttbygcl skedde det d;iremot 

perioden 1880-1915 en a\·se\·årcl foriinclring 
mo t .. e n rationell och ime nsiv _jorclbruks
drift'·.;; 

Omkrin g år 1910 len le fortfarande tre 
fiärded ela r m· alla s\·euskar på landsbygd en 
och nära Ji;iJrten av dem var svsselsau.a inom 
_jord b ruket. :\1 de n d ryga fjärdedel som ej 
direkt S:'sselsattes i jordbruk \·ar de fles ta 
knuurn till_j;irnhan tering, skogsindustri samt 
cli1·e rse mindre indusLrier såsom Legelbruk, 
glasbruk och m indre H:rkstadsindustri e tc. 
Den dom in e ra nde type n av jordbruk var 
srn~jorclbruk. Av de cirka 350 000 bruknings
enhe ter som fanns :1r I 910 hade 64 procenr 
2-20 hektar åker och cirka 1ar fjärde mi ndre 
ä n td h ektar. Bara rnrt tioude jordbr uk 
hade mer ;iu 20 hektar .'.tker. Dessutom fanns 
de t cirka 145 000 torp och m indre lägt>n
heter.'; T il l bilde n hö r också a t.t e n m ycket 
stor de l a1· d e m som sysselsattes inornjord-

l'.Mllririlf>IP11 11or bPt_wldsefull.fiir Pli mlio11rlljordlm1hsdn(t. i11/P 111i11st .fiir dP trii ,lnwrilsfiim1i11gar som tidiwirr 
oftast harlr ha(! e11 r111gloho111obil som (hivhäl/a, 111e11 1111.fich 111öjli[!;hel all i11 11es/Pm I de efjPhtiva, /ra11s/101-rahla 
l n111sjim11alor- och 1110/onlf1g11r111111. ( Brosrh,•rji-1111 1\SL.·\ I 930 ! 
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bruket ,·ar arbetare och ~jänstefolk - endast 
·10 procent va r sjä lvägan de bönder: resten 
,·ar således d rängar, p igor, torpare. stawre 
,ch backstugusittare e tc. I norr ,·ar jord

b ruken mestadels snd, medan gårdarna 1·,·1r 
, 1ö rre i mä lar landskape n och Sk{1nes och 
Ö ster- och Västergö tlands slänbygder. I 
,kogsbygclerna 1·ar det vanl igt med kombine
rar jord- och skogsbrnk. 

Tidigast ins:1g man behc)l'e t a, förändring 
1 de börd iga slättbygd erna samt i trakterrn1 
runt de franw~ixande industriorterna och de 
expansil'a sr~ide rn a. Här fanns en när a och 
,·;ixancle marknad för j o rdbruksproclukter, 
-.'irskilt för mjölk, smör och kö tt, span nmål 
·nc n ä, ·en potatis och andra rmfrukLer. Ägar
:1,1 till de stora g:1rdarna var helt naturligt de 
, ,m först såg 1nöjligheterna till ett hiigpru
cl ukti1 t, bpitalis risktjorclbruk. lcleer och 
kunskaper om modernare j ordhrnk kom in 
i landet f'rämst från Engla nd, Danmark, 
T:·skland och se nare i 1·äxa11de grad frå n 
LSA. l takt med a tt man införde ny arbetsbe
,parande teknik såsom nya harvar, plogar. 
rröshe rk etc. p:1 d e större gårdarna t{jorcle 
man sig också aY med en sror del al' elen 
,trberskraft som tidigare säsongsarbetar inom 
jordbruket o ch som därtill haf't en del bisyss
lor inom t.ex. slickning och henn·:in1 ing for 
,ll·,alt1, helllslöjd etc. De t betydde a tt efte r
fragan på arbetskraft miuskade !'rån ungeDir 
1X70-tale t. De n Öl'ertaliga befo lkninge n 
t1 a11gs d ;", att l'äija mellan rre ,,äg,tr: anr ingt" n 
le1·a har p å la11clet nnde r m1-cket kn app,1 
1i llkor hmudsakl igen som ''hjon" f'iit'r att 
,i'ika ,ig t ill elen fra1m·äxande industrin eller 
,o m tredje ut,äg att e migrera. ' 

:Vlc"d industrialisme n foijde o , ks;'.1 en U l· 

J)l'gg1 tacl a1· in f'rasLn1 ktur .. I :irn1-ägsbygga1 idet 
had e ,·id sekelskifte t 1900 påg:m i fl e ra 
decennier. och sta n1b,rnc11:irct hade kom
pletterats nwd ett antal p ri,·atajänll';igar. till 
qor del IJ1·ggda och finansierade a,· industri
kap itale t. Utmed kuste rna och cle inre 1·at
rc nv;iga rn a - inte minst genom kanalb)'g· 
~a ndct under 1800-takt - försiggick ocks:1 
t·1 1 bet\'danck sjöfar t. Det fanns alltså nu he lt 
,u möj ligheter ,1tt till r imliga fraktkosrn a-
.c-r ff> nncdla import- och exportYaror ä1en 

långt in i lancletji-illlförr med tidigare. Skif:. 
tes refo rmerna och in dustria lismens fram -
1·äxt h ade d;irmecl skapat en n yfiken het för 
n ya metoder och ny te knik också hos den 
del aY landsorts befolkningen som e j l'ar s:ir
skilt v;ilbestä lld . Problemet varj ust, hur man 
skt1ll t" gå til h·äga för au k unna fi nansiera 
sam t organ ise ra drift och u nderh åll av allt 
det nya. 

Samarbetsform er 
Det före ko m give tl'is flera samYe rkans
forrnc r sida vid sida. En \'ar den pragmatiska 
nmliga l'crksamhet som a ll tid funnits i fonn 
al' sama rbere i samband ti ll r;rn iga topp
be lastn ingar inornjorclbrnket vid s:1dd och 
skiird, 1id reparat ioner, byggnatione r samt 
arbeten for ortens gem ensam ma angelägen
he te r. .\Ilen enligt den danske forskaren 
Ral't1holt , ·ar de t s~1. an medan det gamla by
samhället snarast präglades a,· e tt tvångs,·is 
samarbete, pr{ig lades ande lsfö reningar11a av 
f1il'i lligt santarbere." H ä r gällde der a ll ts:1 
ol'tast ideellt, oavlönat arbete al' styre lsen till 
medk111marnas fromma. ),ven foreui11gens 
rnedlem mar lördnt.ades st;ilJa upp med oa,·
li'>nat arbete e lle r st;illa materia l s0111 ,· irke 
och redskap etc. til l fören ingens lw hm , id 
an maning . Mer orga11iserad tog 1·e r ksam
he te11 !'o rm e n a1 en ekonom isk fören ing, 
med begrä nsad pe rson ligt am1'ar (m hpa) 
eller ll tan person ligt auS\'ar (upa) e n lig t 
principe11 e n medlem - en riisr. Mbpa i1111e
bar illl styrelsens medlemmar på tog sig par
tiellt borge 11 s,1ns1·ar, l'ilke t ofta ökade for
c11ingarnas krecl itl'ä rcl ighct, och ,·ar clet 
1·anligas te i en tidigt sked e_jus t för au det 
ö kade miijlighe terua för finansie ring. Som 
regel riirde det sig om all m an erlade '.20 
proce nt a1· i11sarserna ko11 ta11t och resten 
ordnades l'iil bo rgen. Upa innebar clärlör i 
dt:'rt<l fä ll lielr enkeltall styrelsen ej behö1de 
p ina sig ett siicla11t ekonomiskt ans1'aL Dett:a 
1ar de tl'å 1·anligaste form e rna m· sa111arbe re . 
För me1· omfattande gemensa111 ma :nagan
dt>n . d ~i1 kapit:a li nsatsen 1a ,·ar sto ra såsom 
betriiJTand e i\a1s kanalisering, uppförande 
och drift a1· lllcjerin e ller e lkraltsanlägg-
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(;1,110111 jiimviigrniitel so111 li/llw111 u11drr senare de/rn m , 180/Nrdet lu 111dl' /a11t/Jn1ks/;rod11l! tn11a lättare 111/ rf,, 
viix{(/1t!,, hn11s1w1c11tgrn/!/H'rn !I i städerna. Föniilj11i11g'.fårtl!l!!,f'II liii111tar liär 111jö/h vid godssta tio11e11 i Storl:lw/111 . 
( l ·r /-lnnviinlll'II 1886) 

n ingar förekom också akriebolagsforrncn 
o fta . Dock h ade 111eclkrn llla rna / ägarna till 
e11 bö1j ,rn ofta sY:lrt att skilja på d etta - i sYn
n e rh ct som ägarna och u1edkmmarna \·ar 
cl<"sa mma och som d e också \·a r de enda 
kuHclerna o f"tast." lckerna o m olika sam
a rb e tsformer kom i h11n1dsak till S\ e r ige 
frå n i försra hand Danlllark och Tyskland. 
Det var i llle m·anligt att bönder i S)'d sYerige. 
där rör önigtjordbrukskooperatiou e n är 
och Yar it rn esr 11tbredd , gjorde s tudie resor 
till Danmark för au lä ra s ig hu r kooperatio
nen fuHge rad e i praktiken i s lutet a\· 1800-
talet. Det \ a r också f"r~i1 11st danska och ryska 
förebi lcler som i dåtida fackli tte ra tu r lyftt>s 
fralll . 1" 

Ett s~irski It prob lem \·ar dimensionering
en a\' clet lanclsbygdssarnarbe te som skulle 
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sä ttas igång. Beroende p ,l arten a\· d e tsam
ma krä\cles, au antale t mccl le n1mar Ya r til l
r~ickligt stort från bör jan för att kunna eko
nom isera n:rksarnheten m e n inte större än 
att kapac iteten pf1 elen till tänkta verksam
heten också räckte ti ll. SFilYk lart är _ju till 
e xempe l. att e tt andelsmejeri b ehöver ha e n 
\·iss mängd le\·e rantörer rned tillräcklig sam
lad mängd llljö lk för att det skal l \'ara li"rn
sa rn t: m e d de imcsteri n ga r som Yerksa m
heten krä \ er - samma gäller g i\ e t\'is for e tt 
slakte ri . En i11köpsför e ning for in sa ts\aror i 
_jordb r uket m åste h a en \·iss storlek for atl 
den ska ll kunna fö rhandla sig till fönn [m liga 
priser. För en e le k trisk a ndelsfö,·en ing gäller 
cl;'iremot, att dess utrus tn ing, dvs. ledn ingar, 
isolatore r och ii\·erfflringar d imensione ras 
för en \iss b e las tn ing. \'ilkel betyder, a tt det 

kan vara s\·å r t: 
rc tillkom rna n 
:>! ler 11tYid gat 
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;,.an 1ara sdn art senare koppla in Ytterliga
:e tillkommande 111edlemmar på befintlig t 
a· ller t1Ll'idgat ni1t. De u;i gäller gi1·et1·is s;°i 
·111·ckf' t mer som eL1m·äncln i11gen hos m ed
c mmarna ö kar ö1·er Liden. 1·ilkf' t. lätt leder 

.;11 ö1erbelasming och chirm ed påföljande 
·-1-cn·äganden om nte rl iga1·e irn·est.eringar 
-,r 11tby·ggnad a1· sysL<"me11. Vanligen liiilsa
.n dock de som 1·ille ansöka o m rnedlcm

•,ap i ett lanclsbygcbkoope rati1· med g läcije . 
··ersom de genom de tta stärkte ekonomin 

h det dessmon1 låg h elt i linje m ed dt'n 
•npe ra t i1·a idcu som sådan. 11 

Et t an nat problem s0111 1·äckre stor upp-
1rh am her 11ncler elen pionj;htid som här 
-:1.rn dlas är att c u de l bönder kunde dra 
· t,l a1· a ndcls1·e rksa mheten utan att 1·ara 

x dlemrnar. Df' kallades d:1 olta "pytså kare" 
-:kr ·•parasiter .. och borde chirför helst klip
_1a, bort från fören ingsträdet.1~ Det kunde 
·dl exempel 1ara lallet med de m sorn {unjöt 
,.1111rna prise r hos e11 lcn·rantör for inköp av 
·1andclsgöclse l eller insäde som lan tmanna
:,-• re n ingen p{i orten. Manga lanu11anrntför
...-n i11gar Yar nämligen ti ll f'n början a lltför 
-111;1 och s1·aga och saknade h andelse rfaren
H' l för ,Ht kunna pressa priserna hos le1e
·,rntöre rna. Föreningarna blc1· därför offa 
.:,1 nska konliYade . 1" Rydc11 ifr,1gasäuer dock, 
.ll t fripassage ra rprnbleme t sku lle ha 1arit så 
· .rn ligt föreko rnrnande, e fte rsom föreniugs-

<->relsen bygger på solidaritet oc h inllehar 
_u ganska ston m;ht a1· idea l it.el, n :igor som 
eks;\ styrkts a1· andra forskare. 11 

~rorbönclernas ambivalens 
\ langa storbönde r imog en ambi1·alenr hål l
,lll g ti 11 jorclbru kets koopera tin1 1·erksam
.cl. . \ ena sidan ,·a r cle ofta clri1·;rncle i liillens 
111sh,'\ll11ingssäl lskap, d;ir de redall frfo bör
.m , 1wlade en dom ine rande roll. De i1Tacle 
:r,111 denna posi tion ofra f-ör att förmedla ut 

·1,·he1e r till laudsbygclens folk, au i hush:111-
'.lingssällskapens regi ordm1 lantbruksutstä ll
.ingar, de clre1 på arbetet med ,u1stj lJancle 

.. 1 h usdjurs- och mejerikonsulente r e tc. 1·• De 
.1r o ckså tidigt, redan uuder förra h,'ilften a\' 

: " OO-ta lct, mycke t i1Tiga t il lskyndare a1· 111-

diknings- och 1·art enal'ieclningsföretag, int<· 
minst eftersom d e sj;ih-a d;i rmecl kunde rå 
stor nytta a1 dem . Dä nid d1-c1· de of1a på 
uLYecklingen berydligt snabbare ;in vad andra 
llliJJdre bemed lade bönder ans:ig sig ha rild 
med. 1·ilkct k11ncle skapa missän~a ocli göra 
all företagen fonlrii jcles.1" 

lktr~iffände a nd elsrn~jcrirö rc·lsen före
kom ofta ett motstånd frå n storbönder, 
chersrnn många startade egna h e rrgårds
och gårdsm ejerier tidigt, 1·ilka a lltså kom att 
uts;irtas för hå rd konkurre ns när a11 dels
rn ejeri11;iringen 1·iix re fram runt sekelskif
tet.1; I det långa loppet. ch·s. f'r,trnför all t 
efte r and.ra 1·iirldskriget. slogs de flesra pri-
1·,1trnejericr 11t <11 andclsmejerierna. Vad gäl
le,· utbyggnade11 a\' eldistributiouen genom 
,rndclslöreningars förso rg gällde nog sorn 
n .,gel , alt de srörre jord~igarna ,·ar de dri1·an
dc och de so111 till stor del bekostade u tbygg
nad genom att de s1arade för betyd ligt fler 
a ndel;ir 1·icl s1.anc11 och korn att abonnera p:1 
rner kraft. 1" .\Ilen e ll hsaude undantag kan 
hämtas fr:in södra Halland, crir gre1·e r\ do lf 
1011 .\löller p,'\ Skottorps gods ställcle sig 
uranför ele n lo kala elclistrih11t ionsfören ing
e n, 1·ilkct också p it sikt kom c1tt lw1ycla att 
hau liarnnacle pi\ efterkälken Yad gäll de he
h-sn ing och mo torkrafr på gården . 1'' 

Rent genere llt kan kon stateras. au sa m
ti digt som storbönde r och m er ben1edladt' 
perso1lt'r p:1 landsbvgden dre1 på utYeck
lingen, 1'ar de oftas t for pri1 a ta , i ndi1·id11a
listiska lösn ingar. De , ille ha priYat: lrnnclcl , 
ej kooperat i1·a inköpsföreni11gar. de rnr för 
pri1·ata m t~erier och slakterier. D1·s. de va r 
oftast för e n fri , ko11 kurrensutsatt marknad. 
.\11:mga ,Il' d em hade a llts[1 sin politiska till
hiirighe L Lill högn För biinde r med sm :1 och 
medelstora _j ordbruk 1·ar den koope rati1·a 
förenings fo nne n a ll föreclrn . De nnn cliir
rn e d stordrif'tsfö rclelar i form av billigare 
inkiip al' insatsYaror och fraktkos tnaderna 
för im poiwaror sjönk samtidig , som de kun
de utö1·a större k1alite tsmässig p1 ess på pro
cluce11te rna . .\1lcd andra o rd så kunde clc 
genom samarbe tsformer11a bli konkurrens
kra ftiga p;t rnarknaclen . En a nnan positil' sak 
1·ar att d e k11ncle utnyrtja det geme nsamt. 
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ägda på ert bättre sätt, antingen det rörde 
sig om ett mejeri, eu trösherk med motor 
eller en tj u r. Allt detta var också sådant som 
i hög grad framhölls i d en samtida litteratu
re n."') 

Finansieringsproblematiken 
En Yerkligt bromsande fa ktor ino m jord
bruket ,·ar således d en ekonom iska insars 
bönderna var villiga e ller hade möjlighe t 
t il l. En annan var de ras bristande k11nskap 
om vad som sku lle bl i det slutl iga resul ta
te t a,· insarserna. Skifresriire lserna hade_j11 
som är allm ä n t bekant tagi t lång tid och 
m ycket resu1·ser - inte minst av ekonomisk 
art - i ans pr:1k. l.Jtgifter for lantm;itarens 
insatser, (ör llvttning och nyuppförande av 
bostäder oc h lador samt a nläggande av 

1ägar hade vari t mycke t kostsamma för 
Ian tbrukarna . 

I m ånga omr:1den pågick samtidigt med 
skiftena eller strax därefter 1attena1tapp
n ingsprojekt för att ytterligare öka elen areal 
som kunde tas i b r uk som :1ker. Dessa pro
jekt tog ofta 20-50 å r att genomföra på 
grund aY t1 ister mellan deu1 soru var för el
ler emot och ibla nd också på grund ,11· miss
nöje med resultaten a1 proje kten. Vidare 
t1·istades om kanalstriickningar. 0111 ägobyte 
och om ekonom in i stort, d,\ projekten ofta 
1isacle sig 1ara synnerligen kostsamma i läng
de11.~1 Ytterligare 1·,meuavled11ing skedde ge
nom den fr[in 1870-talct allt Yanligare t~ick
dikningen - också en a rbetsam och ganska 
kostsam hisLOria för au l'inna åkermark. De 
sra1sbidrag, so111 från rnitteu aY 1800-talct 
utgick för ,11tappn ingsföretagen, b idrog 
gi,·et\'is till att dri1·a på processen, men ä1'en 
d;irerrl'r (örckorn eko110111iska t1·ister, i11te 
minst 1·acl gälld e beho1 a1· rörcUupning a,· 
kanaler. drift och u11derldll a,· broar. ,,diar 
etc. Den mark som utvanns genom dikning 
och avtap pning 1·ar Yauligeu i sLarkt bel10\' 
a1 Lillskou a,· gödsel för att ge bra skördar. 
och fråu 1870-LaleL b lev clärfi'Jr handelsgiid
scl i forrn a1 guano och senare konstgödsel 
1·ik1iga och ganska kostsamma insats111edel i 
jordbruket, för l' ilke t syfte lantbrukets i11-
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köpslöreningar kom att spela en mycket 
1·ikrig roll."~ 

;\1en annan j ordbruks kooperativ verk
samhet som blev vanlig i slutet av 1800-talet 
och i bö1:j an a\' 1900-talet va r ekonomiskt 
p:dresran cle för la nclsbygclens fol k - rill 
exempel uiir det gidlde ångtröskverk och 
e lclistribution 111.111. De senare bleY dock 
från första världskrigets dynid betriiffancle 
o ljor och lysfo togen en fråga som prioritera
des a,· staten. som ocks~1 kom att l~irn na be
tydande bidrag till lanclsbygclens ele ktrifie r
ing. De11 skedde till stor d el i fo rm av bidrag 
till de kooperativa eldistributio nstöreni ngar 
som bi lcla ts . ~:, Eld is tri bu tionsföreningarna 
skild e sig dock p:1 elen punkten au. de berör
de alla på la ndsbygden di rekt, och man kan 
al' efterlärnnaL a r kivmaterial också se, alt 
redan fr.hi sta!leu anslöt sig de flesta lands
ortsbor som kunde el ler fick möjligh et 
direkt i e n bygd, oberoende av yrke eller 
social stal\ls. De med större behov löste fl e r 
andelar och för lllotorkraft, de med mindre 
behov och kapital kanske bara g ick in med 
eLL medle mskap 111ots1·arancle en lam pa från 
början. :!' 

Td 1·ikr iga omständ ighe t.e r som bid rog 
till att h{rlla nere utgifterna i a ll lautbruks
kooperatil' , ·e rksarn hel ,·;;i r för der första och 
som tid igare nämn ts, att ande lsfr) r t>n ingens 
styrelse for\';i11tades fu llgöra sina uppgifter 
utan crs;ittning (l'ilket de ocks:t oftast gjor
de), for der andra au det behm· som fanns a1· 
clags\'erken och mate ria l (Lex . i form a1· 
1i rke) uLLaxeracles från gårdarna efler elen 
andel sum g:mts;igarna hade i kooperati1·u1. 

Bankernas utlå ning 1·ar in te på något s;iu 
sjähklar för landsbygdens folk i gemen. En 
del liypoteksinstitllt för liu1gfristig finansie
ring till_jordbrnkeL Lillkom redan !'rån 1830-
t,det m en de 1·ar dock ganska fä samt hade 
framför allr sm :1 resttrsc r. De l1esta aY 1·{tra 
affärsbanker tillkom redan fö re 1850-LaleL, 
111e111,tr i första hand inrikt,1cle p;t att ordna 
fin ansiering ;\r ind11srri och stiirre handels
företag. \ 'an ligt 1·ar således å LminsLone fram 
til l och m ecl 1860-ta leL, au man o rdnade 
perso11lå11 i11biircles, n;jr det giillde kredite r 
ti ll s111a och meclelstora_jorclbruk, medan för 

,torjorclhruke1 
affärsba n ker, h 
banker en bety, 
,c11 som korn i 
, 0 111 de första ;; 
fö r stadens bo1 
h,1t1 clelsrnän , 1 

1800-talet, niir 
,till högre grad 
b\gcl att bli 1·ikt 
:,rn tbruksbefol 
,o m till stor dt 
l:ieh01, kallades 
m te mindre är 
I ~65-85."" 0ft, 
dominerande~ 
,parbanker nai 
rcge lsystcm 1:1 
'.--ooperatiYens, 
n,i som ägare t 

.Jorclbnr kska 
nc ll, kooperat 
de n tvska jo rd 
t,1 le t. Den \'ar 
godose j o rdbr 
1 S1-cr ige upprr 
,en r. Från hii1j 
lokala j ordbn1 
d irekt inriktni 
b ruket egen t l 
,ikten med de 
11 0 111 avliirn m1 

,ku lle st(1 ,·isst 
biirandc fören 
io rdhrukskass 
, riillen rnnLOIT 
taget m ycket 
CL'Jl tralkassor I 
c.;, ,e 11slia .Jorclbn 
19:10 b leY org<1 
resu rserna stö 

Sam man t ai 
la ndsbygd e ns 
modernisera , 
k ring 1900, \'i 
,to ra i1westeri 
,kalTa fraru kr 
rcrsorn lönsar 
1ilket: g,1v hö11 
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,·nrjo1·clbrn ke11 spelade kreditinstitut so111 
;Uirsban ke r, hypoteksfören i11gar oc h spar-

111 ker en betnlande roll.~--. Sparbanksrörel
.,-11 •;o111 kom igt111g u ngefär Yid samma tid 
• 111 de första affärsbankerna \'ar främ st till 

1 ,tadens borgan· - dess hant,·erkare och 
.,ndclsm;i11. men d en hl e\' mo t slur t'L ay 
, 11{ )-ralet, niir lo ka la mi nd re sparbanker i 

t hög re grad etablerade sig p;t ren lands
..>;cl ,llt bl i viktiga s0111 kredi tg ivare ock~å till 

t11tbrnksbefol kn ingen i allllliin het. Oessa, 
m till sror del inrik tad es mot böndernas 
hm·. kallades o fta sockensparbanker. ,·ara,· 
'L' mindre än u iira 200 til lkom i perioden 

-.i"i.i - 8:> .~'; Ofta hade jordbrukarn a sjiilva en 
lll inerande ställn ing i dessas . t:-rclser, och 

-·1,1 rba nke rnas ideologi, org.111 isatio 11 och 
..>;t'lsvste m låg niira clc ,·anligajordbruks

' ,operati\·ens. med kunderna och ,111,·~ind ar
.,t ,om iigare et c. 

jordh rukskasserön.,lsen ,·ar en inrernatio
t:1 1. koopl." rati\' rö relse med si n föreb il d i 

ien L:ska j ordhrukskasserörelsen p /1 1860-
't·L Oe 11 nir spccit'll t in r iktad på all rill

- lo,e jordhruke1s hc l1 0\' a\' kred ite r. :Vlen 
" erige upptriidde_jorclbrukskassor ganska 

H . Fr:111 hö1jan skedde det oftast i form il\' 
'....i la jordbrukskreditfore nin gar o c h 111ed 

t kt i11riktni11g pa kreditgirn ing tilljord-
1kc t egrntligt·11 fö rst på 1910-talct. A\
Ll'll med dem rnr att mcdle m11iarna ''ge
m aY!iim nande a\' g"ran 1 i fiirhi ndclser 
d le st,'\ \" issr solid a ris kt ans\·ar fö1 veclcr-

. r,111cle fö rening~ förpliktelse r" .~7 ,.\xe n om 
rl b rnkskasso r sedan hi lcL,d es p:1 m ,'inga 

• lien runto m i \',lrt land. hade de sam ma11-
_ t·L myc ke1 s111:1 resurser. Förs t efte r att 
·1tra lkasso r bildats och riksorga11isationen 

1•1ka .Jo11/br11kslwssa11 (~JK) till kommit år 
,I) ble\' o rganisatione11 fastare ocl1 kredi t-

, .1r,er11a större?' 
,11n manraget \' isar cle11a, "tt ä\·e11 om 

d,b:·gde ns fo lk ö11sbcle f'iirä11dra och 
k rnise ra sin _jordhruksver ksarnhct 0111-

1~ 1900. \"ilket a ll ts,1 sk11llc dra nH:d sig 
r,1 irn-csreringar. så ,·ar möjligheterna att 
.:f.t fram kredi1e r ganska begrii11sacle, el~ 
,,nn lönsamh e ten i_jord b rukct ,·a r d{Uig, 
L L g,I\· bönderna låg kreclit,·iirdig hc t. 

Kan en kooperativ kraft ock å 
vara en entreprenöriell kraft? 
Entreprenörskap brnkar efter Scli um pcters 
te rminolog i \·a11lige n förkn ippas med en 
akriir som på n{1go1 sätt kom111cr med 11ågot 
n)'ll som giir a u det företag som det iir fråga 
om ,·inner e n för ·teg framför andra. Det kan 
giilla nya procluk1e r, 1wa prod 11ktionsrneto
der, 11\'a ma rknad e r, n:·a insats, ·aro r elle r ny 
organisatio11 a\" i11dustril'nhetcr Pller bran
sch er.~'.' N;i r clcnn.1 fram g:111g blir tvd lig, fö ljs 
han a,· en hel s,·iinn "irniratörer'' , som efter
apa r och inför samma nym odigheter. \·ar
ige110111 ko11k111-re11scn ökar enon 11 t. p riserna 
faller på n ya produkter och en m ii ngd löre
tag sl:1s ut oc h d~irmed har åstadkommits e11 
"skapande fors1iirclse··: '11 En \'iktig egenskap 
hos c nrreprenöre11 iir au han , 11 iir ha n s1ar-
1ar 11 iigot 11 :·n cliirrned också tar en be tvda n
d c (·konomisk risk. Ocr ;ir t\·dligt. att Schum
pe ter i all miin hel llled en e mreprcnö r aYS<'T 
e11 e nskild person, men 11ppenbarligen kan 
ocks,'i en organ isation som en koope rari,· 
rörelse ftlllgera so111 en e111rep rc11ör . .1 1 I det 
fö \jande ska ll , isas, att_jorclbrnkskoope raLiY 
kan fungera so m e n ny, e n trcp re nörie ll 
kra r1. något solll hittills föga d iskuterats el ler 
u pprnärksa m mals. 

U tt oss w mejerie rna som exem pe l! Ru11t 
sekelskiftet 1900 fanns i \'a rt land en rnång
falcl me je rier - enligt d e 11 terminologi som 
N. Hansson n1.Jl. arn·änt - grupperade i an
dclsmejerier. uppköpsme je ri er, hcrrgå rds
lllejerier och he rrgårdsu ppköpsmejerie r. 
\Ia n b n se e tt ganska tnll igt 111ii nster. Oe 
flcs1a mejerier ligger i södra S\'Crige, söder 
om Oaläl\'(_'11. De a ll ra llesta anclelsmejerie r 
finns i de s:·d s\-cnska lan dskape n H alland, 
Sb11e och Rlckinge, medan de enskilcla 
mejeriern a {11edi11ns i \'~iner- oc h \ l~ilar
lanclskapen , och med särskild koncentratio11 
til l Skaraborgs lä n. tvlen en uppsee ncle\'~ick
a nck faktor ii r att runt S iljan och Stor~ji'> n 
finns e ndast a ndelsmejcrie r. Vidare : u1mecl 
norrlanclsk11ste11. och siirskilt i Skelld1ebyg
cle11 , ;ir Yid denna tid anclclsmejericrna hell 
dominerande til l a11tal1 O bsen·era oc kså. au 
de norrlänclskajorclbrukcn i allmänh e t iir 
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ganska små. A,· deua LOrde man kunna dra 
följande slutsatser: För det fö rsta, att andels
rncjt> rie rna fick en s:1 f"r;:i nt tr~ida nde och do
m int'rancle rol l tidig t i S)'ds,·e rige kan siikcr
ligen fö rklaras a,· nä rheten till Danmark och 
de koll(akter som d e syclsYenska hönde rm1 
tog med sina d a nska riircbilde r."~ Fö r de t 
and ra: anclelsmejerierna i :\forrlancl ti llko m 
därför a tt bönderna cliir uppe annars knap
past had e kunnat f:1 11ltgo11 a\'säu11i11g a,· 
bet)·delse for mj ö lk. smör och ost. För det 
t recije: det är pMallande, a tt under 1\)00-
talct lörsYann d e pri\'a la 111ejerierna prak
tiskt 1aget h e lt och hallet. medan det r,hal 
som fortfara nd e ;\r har nästan lwlt utgörs a,· 
andelsmejeric r."' Sammantaget tyder detta 
alltsa pa au det inom mejerinäringen i rnrt 

fall ,·arit a ncle lsmejerierna som fungerat 
som e 111repre11ii re r o ch p.'t sikt skapat d e n 
··kreati,·a förs tiire lse ... ,·ilket lc11 til l pri,·,1t
mejerie rnas unclergang. 

i'vkn frJga n iir: fin ns d c 1 någon koppling 
mel lan elen röre taga rancla som sn ia och 
rnedelsLOra lantbrukare utYeckladc i koope
rati\'t' ll oc h e n allm än företagsa mhet i en 
lwgd ? _jo rclbrukskooperat io m :11 i Hall a nd 
har a lltid Yarit stark och spelar fortfara11Cle. 

nu i bii1:jan a,· 2000-talet en viktig roll , men 
d e t torde ,·ara s, ·~irt a lt hii,·da. <1ll den skulle 
,·ari t särskil t befordrande pli annan före tag
samhet. Halland har snarare förbli\'i t rclati\"l 
agrart ijiimföre lse med andra svenska regi
<mer. Gnosjöbygden med sin anda kan knap
past he lle r säg,ts \' isa fram en sii rski lt a kti,· 

_jordbrukskoopera ti,· ,·erks;:irnhe t. Skcll<-·fte
hygclen d äremot har både lian c>n aktivjorcl
bruksföre11ingsrörelse a,· smr betyd e lse för 
b~·gd e n och gjort sig bind för livlig före tag
s;imhct , , ·ilken tagit sig uttryck i att en mängd 
li,·skraftiga sm:1 och 111eclelstora företag tll

,·ecklats där_ :; i , \ ,· det m·a11 sagda tord e det 
alltsa ,·ara s,·,ht au med siikerhet häwla, at1 
dcr jorclbntksk.oopera ti,·a f-öre tagancle t också 
skapar u nderlag och foru tsiiuningar rör an
nan fort>1agsamhct. Det ,·ore d ock underligt 
01n så inte nJ re fal le t. Me11 d e nna sak är ä1111u 
lj forskni11gsmii ·sigt riktigt belyst - m en iir 
a lltså ,·ii l ,·ärd e n s;i rskild unclersf,kning. 

Iågra slu tord 
De r h ,tr a llts:1 k!lnnat ko nstateras, att d e t 
sn:'n ska _jordbruke t ,·id sekelskiftet 1900 
befann sig mi tt inne i en omrnndli ngsfas. 

I lo/fr111d1 lr111/111ri11 Pa r n1 m• dr för~to i fa11rf1,110111 gir/: i11 i d1•11 11yo ,il:\//1gr111ilf1lio11m rn111 r'(ft'hlilian' l:1111de lifl
r•amla lr111//n11/:om({\ i11/11•11m gmo111 all 1/11/a 111n (iirddohliga /,,,,, 1w11/:011tml:t fiirfö111iidr11hetn 8ildm 1•i1or 
111r1g11.1i11t'I i \rir/Jr1g /H1 i 920-lflil'I. 
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K.ipi ta lbrist ,·,u e 
tt>r bönder nted 
b ruk. BehoYct aY : 
personlån. nwn, 
kN,o r spelade oc· 
möj ligheter frår 
o mläggn ingar son 
utdikning e tc . S,11 
L' tC. kuude ge lat 
to rm a,· kredin ·ii1 
och insa ts,·a ror < 
, ,1 111 lad styrka för 
högre p r iser p ,'i I 
:i~g. n ~jö lk och I 

dvs. lägre) pris 
krä,·cles. Den k< 
ku nde dcssucon1 
,kap hos med le m 
.1grara ;rndelsfört> 
fö rtjäns ter bedre 
n ingssällskapcn S< 

medborgare . .J 11sr • 
,tark för a ll '°höja· 
C ll lli\'å SOlll ll~irn 

I detta onwanc 
.111 t berörde d e s 
b ru ken. spe lade 
~a rclarna e n l'ikti~ 
i ~a ,·ikLiga arbell 
och c lcktri fi e r in. 
dessa E-111 spelad e 
de ro ll och möjli1 
norn att d e tog p~ 
del i den a 11clclsfc'i 
,01n bildades for 
,·;1r ocksa clri,·ancl, 
m 11 1 förordade 1 
lan tbruker. o ;iren 
qand mot den , 
korn a u sta i str id 1 
de ine r bemedlad 
~ii1 t. Det ;ir ocks.'i 
1nccl hög andel a, 
i Swl- och \lcllam 
,·atmejerit'rna i 1-. 

1900, mecl,rn det,. 
diir si nå och rneck 

En fraga ~olll b 
;ir den roll som_jo 



:. men 
~ -~ulle 
.- reta~-
rclati\ l 

H:'\fl

C ill,lp
l ~ ak· i\ 
r~;ertc· 

tl\ JOrd
E ,e rör 

felJ..::

lllJ.ll'.!d 
~"3.'I ll l 

~Ce det 
tl.. . . n 

rr .llln . 
mrn :i: 

Kapita lbrist \'ar e n srarkr h~immande faktor 
fo r bönder m ed s111å och m ede lsLOra jorcl
hruk. Behm·etct\ kapital löstes främst genom 
1w rsonlå n , me11 sµarbankcr och j ordbruks
kasso r spe lade också e n \iss roll, liksom lå11e-
111öjlighe te r frå n staten \'ad g;illde stora 

o rnläggni11gar som skifte, to rrläggn ing, moss
utclikntng etc. Sammanslutning i koopcra ti\· 
etc. kunde ge la ndsbygde ns IOlk resurser i 
fo rnt aY kredi t\·ärdigh eL a u köpa 111askine r 
och insats\·aro r och till r;icklig e konomisk 
,arnlad Sl\'rka för a ll kunna förha ndla sig ti ll 
högre priser p{t p rod ukter solll sparnuu{tl , 
:igg, mj ö lk och kö u och sa111 ticligt bäLtre 
(dYs. läg re) prise r på de insa Ls\·a rnr som 
kr;i,·d es . Den kooperati\·a n :rksamhete 11 
kunde d esslltom bidra till a tt ge bättre kun
,kap hos medle 111ma rna. Upplysn ing om df' 
,tgrarn andclsföreningarn as möj ligh e ter och 
fö rtFi11ster bedre\·s såYäl a\· staten, husbåll
n ingssällskapen som aYe nsktlda e ngagerade 
medborgare. Just \id den na tid \'ar aktiYi teten 
,rark for att ··höja'' det SYe 11ska lantbruket till 
en ll t\·,'\ som när made sig Lex. den danska. 

1 de u a onffa ndlingsa rbete, som framför 
,d it beriirde de sin{t och m ede lstora jord
br uken , spelade ;iYen :-igarna t ill de stö rre 
(;ardarna c 11 Yiktig m il. Det g~iller inte minst 
i så 1·iktiga a rbete n som an·attningsprojekr 
och e le ktrifie ring ,1\' la ndsb)gden. I båda 
dessa fall spelad e storbiinder11a en a1·giiran
clf' roll och miijliggjorde ol'ra p rojekten ge
nom att de LOg p;'t sig en stor e ko nom isk an
del i den anclelsförening (ibland aktiebolag) 
,om bildades för ä11dam i\Jet. Storbiinderna 
1ar ocksi\ d r i1·,rnck i hush;rn ningssällskapen . 
,om förordade många nymodigheter för 
Ltntbruker. D~iremot fa nns det o f't a e tt mOI
,titncl mot ele n a ncle lsmejeri rö re lse, som 
k0111 att st,\ i strid rnecl de pri\a trncjcrier so111 
de mer be medlade had e in t ressen i på olika 
<i tt. Det är ocks{t betecknande, att i b\·gdcr 
med hög ande l m· sto ra lantegendomar som 
1 S\Cl- och l\ le lh111sYeriges släub;gcler \·ar p ri
\·,nmejerie rna i klar m ajorite t omkring {tr 

I LH JO. nwcla n cle r \"ar rY;irrom i r. ex. l\'orrland. 
där sim'\ och medelstora gå rdar dominerade . 

En fdtga sorn borde bch-s,ts betyd ligt rnc1 
:ir den roll so111jordbrukskoopera tiYen spe-

lat för att cl riYa p;t eller möj ligen för all för
hindra annan före tagsamhet i en b:·gd . I 
någo t fa ll , Lex. beträffande Skelldtebvgden , 
to rde m an clefin itill kunna häwla, art jord
brukskooperat iYen i \ a1je fall ej h ind ra r e n 
li\'lig a nnan fiire tagsamliet, medan det torde 
1·ara sdrare au fi nna e n såd an säke r kopp
ling t.ex. bc tr:iffande H alland. Men au de n 
kooperati\'a kraften också kan \·ara en entre
pre nö ri e ll kraft i Schumpeters a nda torde 
dock \ ara kla rlagt redan 01·an. En särsk ild 
unde rsökning bo rde ske fö r a rt u rriina, hur 
starkt detta sam band kan 1·ara . 

Noter 
1 lansson. I 11su la11der 8.: l.c-u h·c n 190'.l. 1\. 11:insson 

,·ar Ll r:1rc ,·icl H,·i L-111s ht111 1nannaskola ( dt'n \'ar Sn'•
r ige~ för,ta i siu slag. lag i Skåne. cti r f<-·)r ( I\Tig t ocks{1 

Sn.Tiges fö rsta andel-;mejeri ti l lkom ) . E . ln.suL:1ndcr 

\·a r ~1gro110111 o cli G. Ll·1tfrt11 , ·ar sekn -•ttTare ,·i d ~\Ial
rnö h u, län, lw.,hallningssä lbkap. 

L' ppl\·sn ingsn·rks:irn lw1 b land bönder l'id denna 
tid hcti-iiflanck _jo rd b ru ksk oopcr:11i<HHT11a ,111sags 

111~·ckct ,·ik tig-. De !"ramstid Ides :--0111 tt1i'H1s1cr ocli för<·
bi ld<'r ff)J· fra 111ga 11gsrik 0111 ,·andl ing- a\' jn t'dbru kt·L 

,·ill.et bLa. fra rngar '" . I lolrnberg 190-\. 
f()rf'at taren:,, int tT':-.">e f("irjorclbruket'i i11tn..'ssesa 111-

111;111~lutn i11ga r ,·iickt.es i "i...tmband med e tt f(J r.'->k 11i11gs;1r

be tc kri11g ck k trificri 11ge11s b<:tydclsc för la 11dsbygdnl 

- 111cd fo kus pa I lallau ds !;i11. Diinid upp 11 1,irk.-,1111 ma

c.ks del.-; det ~tur;i icl eell;_i ocgc 11 11yuig;-i ;-1rlwtt.: so111 
manga r<·,r1 nwnfkYalda 11tff>rdt· til l före n ing-;medle1n

marna;;; !'ron1rna . elds hur den s~ nnerl igen ;i rbct,
kr;i\·anc\e 1rösk 11 ingen \'ar u rganiser:tcl i S,-eri~c krin g 

"t'kcl, k iflel Jqoo. s;-ll l\ l h u r 1rt>sk11i11gr11 f/1r;'indr.-td('S 

gcno111 i11 f() rand<" a,· !llodcrna 1ri)skn-rk. r{H·st ofta 

dri,·na a, a rq.~·loko 1110 1J ik 1·. '-('11are med t'lrnotnr·. Se 
() J,,,_-.,nn I ~lWl. pa~, irn . 

.Juhli11 Da1111feld t 192'.2: 13<>tHJ\\' EJ'.Fi. ,. J'.20. 
I lii ijn I() I !I. s. 22-\- 2'.\2 . 
/Jirlmg till S1wrig('; ()jji, iella olflli,,tih I 8iSOS 1. I <J l I. 
Cadd '.2000. , . '.\2fi. 
Rarn h ult 19-l'l . , . I J fL 
C;l1 1-;ka of'ta stöter man i c 11 L111t bruksri'HT lli 11g~ 

mn·l,cprntokoll etc. p:i .t ll 111,111 ibl.111d b lbr dc11 liir

l't1 i11 g. ihl.1 11 d bolag. D et li ~indcr ocksa a1t c11 rt)re11i11g 

0111h il1b:-. til l bol;1g l;'i 11g-rc 1"1 ·<111 1. D e t g;·ill<'r 1. c>... \·a tl<·n

a, 1appni11gsf"i)rl'tag. Se Ols~on K· i'<" tlc-r~::-on 2002. s. 

'!00- '! l I. 
11

' Sl· t.ex. OY<lll i n u t I och-+ .:111 /örda ;ll"bl·tc n ;i\· I la 11~

so n. lt1." tl:111dc r !l.- l.,·ufrC-11 I 90\\ ochJ 11hli11 Dannleld1 
1'122. 

11 Kdcbcick l \ IX-!, , . 8 I. 
1~ C:1t !Lt11d l'r JqLJ~. s .. )7: S111,,-ign lantln11/nfiirh1111d 
i'Jli- 195 , 1'1.-,7. , . l (i- 1\l. 

17') 



u Fripassagerarproblema tike n 111g l)r som synC's a,· 
tite ln en centra l d e l hos Rc int' lhc\e n i dennes a,·

li ,1ndling, ' / \ Il fllw ... nf/L,hj11I.;,, iir i r/(l) hedf'rli!(I. ·· lJt Yt. 1en,\Jw 

j onlbruharua ~ mga 11i.wtio1tS/HOaH I 880- 19-1 I. 1 ~)9~. 
11 R:d<'·n I ')')8 . s. 3 1: Sen 1982 . s . 8 4 lT.: .\l.,r ahamsson 

1981i, ,. fil I .. 87. 

"' R,·den Fl98 , s. 5(1 f .: StaLLin 1980. passim. S<' ,i,-en 

re,pek tiH· bns h us liallningssiillskaps skrilh· r i anled

ning :i,· hundra;l r ~jub ileum och lik11;1nde . 1.cx. Bring 
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lwojJNalionn1.\ Jrunniiixl. Se ~i,·en o,·c111n~imncla .Julilin 

Dan11h·lclt l~l2~ o ch Han-:.so11, ln:-- lt Llnclc-r & l .c11fn:··11 

1\10::l: 
~ 1 O lsso n 8.:. PC'ncr!'l~o n ~002 . 
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" O lsson l lJH9. s. (i., - 71. 10-1- 109. Se ;;,•e n l.u nd

s1 r i">111 1989. , . 101 -1 :~o . 

,·, ~la rti n ius 1\170. s. 137 f.. 1-17- F,'.l . 

::t1 
\:) g re n l ~}81 , ~- 78- ~t>,_ F11 sparban k, 11 H_·d god u l-

lan ing i s tadc!l Sala 111c11 ocks,1 i o rn gi\'a11dC'jo rclb n1k:-.

bygd. ,·ar Sa la ,parbank. Se I lcllgrc11 200 2. si-irskilt s. 

62- Nil. 
" 50r1rilflnlhrnhri>ljä»<I /9/6- 1966 1%(, . s.1 3. 

"' lb id., s. -t2- S3. 
•
111 Scli u mpetcr I ~f)9. s. l ~~O ff. 
'" l.:111d s1rö 1n J l]()'l. s. -t) f. 

Se t.e, . Sd11tmpe tcr 199,1, s. I.i-I 9 . 

R,·d c n 1998. s. 71 ff. \"ad 1;itllcr p rnd t1kti,·i 1cL. 

rnjö lk,l\ kastn ing och .s1nö1T,p<n 1 (friimst ti Il S1orbri

La11 n i c11 ) va r d:i:u 1skarna \"id dcuna tid kbrt il,T rl~igsn a 

ek -.,-c-1v;;ka bönde rna. Se S1,1ffan~~nn 1995. ~- GR- 78. 
' ' R\Cl0n I \l\J8. s . 7-1- 78; Olsso n I ')8\J. s. 2'l r. 
11 I ~-n ~1\'11a11dling on1 Skclkrtebyg<k11s förclag;111dc 
~c°)rs ;,1klrig dc1 111a kopplill ~ mella n elen rik:1 t'öreko111s1-
cn a,·_jonlhn1k~ko opcra1 i,· i omradt·t och den lidiga 
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de n bnd. Se Dancll 2000. 
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SVENSK KOOPERATIV BONDESAMVERKAN 

l{APITEL 10 

J ordbrukskasserörelsens långsamma start 
1865-1915 

Tore Johansson 

Bakgrund och frågeställningar 
Ö \C:' rgånge n Li ll p e nninghushålln ing i d et 
tid iga ind ustrisamhället skapade ökade bC:'
hm· m· krediter och kr~tvd e nya formera,· 
1w n ninghantering. Inte minsL p i\ landsbyg
de n , där sockenmagasinen tid igare hade 
fu ngerar som lokala natttrabanker, st:l llcle 
b l.a. skiftesrcfonne11a kra\· p:1 kredi te r aY 

~ -
'l 

/4.b.ul' 
11P,f' -

' «.- , 

""'" 

Frinliidt Wifltd111 H.ojfr'i.11'11 ( l fllfl- l f/89), i11ifi(lfiv
taga n' till JOrdbrukslwsserörelsen i Tisklrrnd nr/i ide
?:i1•11rr till den hoo/11'roliva /Jo11/merkrnmhete11 över 
he/(l 11iirldr11 . 

e n tidigare:' okänd stmleksord ning. U nder 
1800-talcts förs ta hälrt u tvecklades ctirför en 
tidsa npassad penningfö rsö1jning främst för
medlad a\· hypoteks- och sparbanker. För 
bl.a. ha11t,·erkarc och mindre lantbrukare 
visade det sig e rnellenid tro ts de tta svån au 
fä krediter och de förble,· hämisade till lå11 
rnot o ckerräntor h os spannmålshancllare 
och andra privata penningutlånare. 

JJ.e hc)\'et m· e n fungera nde kreditmarknad 
för d essa g ruppe r kom e rter hand att f\ ·llas 
a, · koope rari,·a banke r, som utgick från sjäh-
hj~ilpsta n ke n och hade siu ursp rung i Tvsk
la nd. De t rö rde sig d e ls om folkbanke r för 
städernas hcurn·erkare och iivriga sm årii re
tagare m edj11risten oc h folkb il daren Tler
mann Schul/,e-Delitzsch som forcgångsmc1n, 
elds 0 111 kreditkasso r rör lanr.brukf' t m ed 
lc1 nthorgmås1 a re 11 Friedri ch \,\' ilhe lm Raif
f'eisen som banbrytare . Den tyska bankko
opcrarionens "'C r i'1ncle rz'='it " inföll under 
h a n ssekleL 18:'50- 7!':i med ett ,·isst kronolo
g iskt och h a ntiLa Li\l försprång för folkban
kerna . Dä refter Yicltog en internation ell 
spridn ingsfas under \·ilkeu la1Jtbrukcts kre
ditföreningar visad e sig mest expansi,·a, sär
skilt 11ranlör Europa. !'\är S1·erige 19Ei fi ck 
si n försLa lag om jordbrukskassor til lsam
ma ns med sina första fi.'ire ningar, o mfattade 
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rörelsen inter11atio11ell t redan m er än 20 
länder m e d över 7:"'i 000 före n inga r och I 0 
miljon e r med lemma r. A1 kassorna fanns 
15 000 i Indie n och 10 000 ijapa n .1 

T \lorden fannsjo rdbrukskassor euclasc i 
F i11 la11cl . d~ir docenten och sed erm e ra pro
fessorn J-J,111 n es Gebh a rd , a r d e n d r il"ande 
kraflen. Geb hard , som kallats den finska 
kooperatio11e11s fader, fi ck s itt imresse 1·äckl" 
a,· d e n t:yske lan tbruksekonomen \ tfax Seri ng 
und<":'r <":'11 s lllclie 1is te lse i B <":' rl in 1893~94. 
Ceb harcl tog i11itia ti1·e t ti ll s~illskaper Pl'llnvo 
1899, ,·ar d ess ordförande i nästan tl"å clecen-
11ier, redaktör för dess tidskrift och låg bak
om den fö rsta a nde lslagsti fln ingen, som 
trädde i krafL 190 1. Gebhards och Pe llerrns 
le dande stiillning medfö rde att andelskas
sorna i Fi nland, till ski ll nad från d e fles ta 
andra hinder, t illkom p;'\ initiati1· uppifn '\ n 
g e nom art t> n ct>n t ral ban k förs t startad<":' 
1903 och samma :tr följde de forsta lokal
kassorna. Både i f"r;'\ga om prin c ipe r och 
praktik var Raiffeisens kassor förebilden. År 
19Ei fauus 508 aude lskassor med mer än 
25 000 m e d le m mar och J 920 hade an talet 
iik.--t t till 77b, l'ilka utg jorde 23 p rocent al" det 
totala antalet registrerad e koopera t iva fö r
e ninga r i Finland.~ 

Mot denna bakgrund uppst[i r naturligt,·is 
l"rågan varför d er. d röjde en h a h·sekel eft er 
bankkoopera Li o n ens forrnati1·a fö· i Tyskland 
och mer än tre clece1111icr efter det att elen 
börjat sp r id as internationellt innan d e n in
förd es i S1·e rige. Andra type r a1· fö re n ingar 
särskilt inköps- och m ejer ifören ingar - uL-
1·ecklades med framgång hctvdligt tidigare. 
Fre h e n se n a1· st11diebesök I icl tyska lanL
b ruk, forskn in gs institutioner och organisa
tioner var hög under h e la andra h iilfwn a1· 
1800-Lale t och e n rad in nm'aLioner Öl'erför
clcs till Sn :r ige. Med ta nke p:t att i11nm·a
tionsförloppen för andra typ er ,ll" Ia n tbruks
kooperat in1 fore11 i11gar i regt-1 Yar sn a bba 
och a u _jo rclbrukskassorna u tgjorde Tvsk
lands kanske främ sta o rganisatoriska lancl
l'in nin g inom lan tbruket framst:tr deras 
];'inga inku bationstid i S,·e r ige som an nu 
anmärknings,·ärcla re. 

l\ågra fr:tgor i samrnau liauget iir: 
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• \"ar be h m ·et a1· lantbn1kskoopera1i1·a kre
ditföre ningar mindre i Sve r ige än p å an
d ra hMP 

• niir. hur och a1· vilka spreds de bankko
opcraci\"a ideerna) 

• fanns in stitutio ne lla och / e ller o rgan isato
riska himler) 

• hur fö rhöll sig lantbru kskoopera t.ionen i 
iiHigt till jordbrukskassorn a? 

• hur ställde sig politiker och myndigheter? 

I denna uppsats läggs efter en inle d and e 
i">1 crsikt ÖYer folkba nkerna tyngdpu nkten på 
utl'ecklinge n unde r p erioden 1885-1915. 
En hun1dlinje iir att undersöka iclespridarna 
o ch propagandiste rna och deras bakgrund 
och mi lj öer, en annan a l t fö ljajordbr u ks
kassefrågans behandling i u tre dningar och 
i nsti LUtiouer. Axsl urn ings,·is görs ett försö k 
au ut1·ii rd e ra vi lka fakm re r, som i ol ika ske de n 
rnrit m esr utslagsgivande und e rjorclbruks
kasserörclsens t re decerrn ier långa tillb li
n·Jseprocess, l'ilke n aYslutacles m ed r iksdags
beslu te t 1915 . 

Folkbankerna i Sverige 
Ar 1864 in fö rdes närin gsfrih eten i Sverige 
u nde r e n e konomisk d e pression, som bl.a. 
ledde ti ll att harrnerkcts stäl111i11g fön·ärra
des. Det 1·,u i denna s ituat ion H e nnann 
Schulze-De li tzsch s ideer introducerades i 
Sffrige. H öste n 1864 höll n ational<":'konom i
professoru Gustaf Ham ilton e u förehisuiugs· 
seri e, som följande {tr trycktes under tite ln 
·•om a rbetsklassen och a rbetarefö ren ingar". 
H a mil ton salte Schuhes idccr i fo kus men 
underströk också starkt b ildn ingsforeningar
nas hetycl<"lse. 

Lösningen på a r beta rklassens problem 
låg e nligt 1-Ia milto n i en samma nslagni ng a1· 
h ildn in gsföreninga r och koo perat iva före· 
tag, dock med tyn gdp unkten lagd p:t de n 
t> ko n o miska 1'e rksarnheLen. IIant1 e 1·karnas 
rncla möjligh e t \'ar enl ig t H am ilton a l l gå 
s.t111u1a11 i associationer. K.red itförI1:dlandc
na kunde förbättras ge nom forskottsfor
en ingar m e d sol idarisk ans1·arigh e t och rå-
1·arufråg<1 11 lösas geuoni samköpsföreningar. 
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1·ilka också kunde tttsträcka sin l"e rksarnhe t 
ti ll försäljn ing av färdi ga produ klt>r. Man 
kunde ;iven bilda tilh·erkningsföre11 ingar för 
,ll t gemensamt utnyttja teknisk apparatur 
,cl1 p rod ucera stora serier. 

fö r industria rbe tarna fö resp råkad e l la
m ilton försäkrings-, förbruknings-, bost,tcls
uch tillverk11i11gsföreni11gar. Förbr uknings
röreningarna kunde antingen organ ise ras 
, o m d e engelska /Je1111_)" socieles och de tyska 
'5parverei11e - dvs. i fon11 av dclningslag med 
,ammanskott av pe ngar och gemensamma 
m köp - eller som konsumtionsf<)re ningar av 
ele n tvp som fanns i Ro chda le . 

En annan kooperali1· propag,u1dis t under 
1 ' 60-talct ,·ar statisti kcrn och politikern Carl 
Ech·ard Ljungberg. Han e ngagerad e sig ock
sa i praktiskt organisa tionsarbete som dri-
1·a ncle kraft i d e t 1865 konstituerade S iil/-

1/wpet för ar/Jetarr:förminp;ors jiii111j1/!/dl', som 
gal" ut Oe ra skrif"te r i kooperatil"a iim11e11. 
\ fan upprättade reglementen och stadga r, 
,amladc in ,·erksamhetsherättelser och inrät
lade e rt bibliotek om det ekonomiska för
e n i ngsväsendet i utland e t. Lj ungberg ta lade 
1,u mt för rå1"art1-, magasins- och förskort:sfö1~ 
e n ingar al" samma slag so m Hamilton . 

Konkre t a\"sar.re propagandan den forsra 
1·,1gen av kooperati,·a fören ingshilclningar i 
S1·e rige. Statis tikeu iir bristEillig mt>n under 
perioden 186:'i-80 tvcks omkring 375 koope
ra ti,·a handels- och hushå llsförenings!öretag 
- d e fl esta på landsbygdeu, ,,ilke t. ~i r anmärk
n ings,ärt m ed tanke på p rop;iganclans in
r iktning och karaktär - och eu fem tiotal 
.1 rbeta rproduktionsföreni11gar h a registre
r;:u,. \!fan grundad e 1·iclare fo lkbanker och 
n ;ir bostadshristen hle,· kännbar under 1870-
:,tle r b ild ad es bostaclsföreuingar i d e större 
, 1,'iclerna. Företagen organ iserades , au ligen 
1 bo lagsförm efte rsom begreppet: ekonomisk 
,,1ren ing inte existerade i s\"ensk lagstiftn ing 
:1°,rrän ele n första lagen om ekonomiska för
rn ingar antogs 1895. 

Fo lkbanksrörclsen tillhör de outforskade 
: -,re reelsern a i d en s, ·enska kooperatint 
.i ,ru rie n. Någon tillförlitlig sammanst;ill
m g ö1 er au talet folkbanker och deras loka

:-t:' ri ng före ligge r l"e te rl igen in te . l:,n ge-

no mgång a1· de t officiella källm ateria let ger 
eme llertid ,·id han d e n att 2:'i fo lkbanke r 
registrerades unde r p e rioden 18 65- SH. A,· 
dessa fa n ns 13 i Götaland, 7 i Svealand och 
Ti i l\'orrland. De flesta - J 6 s tycken - till
kom uuder 1870-talct. Folkban kern a 1lf

g jorcle av allL all döma e n he terogen sam
ling . Några hörde hemma i stora städer 
som Stockholm , Gö teborg, Öre bro och 
>lorrkö ping, andra o m fauad e ell hä rad el
ler t..o.m . e t t landskap m edan a ndra ,her 
fauns i s111:1städer, m indre sa rn h ;-ill e n e ller 
på lan d sbygd en.J uridiskt betraktades folk
bankerna som sol idariska bankbolag och 
fick en rillsynslag samtidigt m ed sparban ke
rn a 1892 . Lagen sbirptes 1903. vilket f"ic k 
till följd a tt l'olkbanks rö re lse n spliLtrade s. 
N~ir de sol idar iska bank bolagen m·skaffacles 
1934 å terstod endast e n handfti ll folkban
ker. Som o rganisatoriskt rätLesnöre fuuge
rade under hela perioden elen iildsta folk
banken i Örebro från 1867. 

Atskill ig t tyder emellertid på att antale t 
fölkbanker varit hög re än de t officiella rnate
riale1 ger vid handen . För d et första förelåg 
före 1897 ingen registre ringsplik t för ban ker 
och bolag. För det audra bedre1·s bankverk
samhet o fta inom ra men for de liberala arbe
ta relöre ningarna, vilka tillhörd e folkban ker
nas främsta tillskynda re . Det rö rde sig i 
många fall om kombinerade spar-, lime- och 
förskottskassor a,· informe ll uatur. Ornfar.t
n ingen a1· d enna ,·c rksamhet ;ir omöjl ig au 

ange, men m ed tanke på att det under pe
rioden 1865- 9:'i bildades 140 arbetarefören
ingar förefal le r det sannolikt a tt au ta let fol k
banker i l'id bemärke lse vari t be tydligt hög re 
~in d e 25 som 1·,tlt att registrera sig hos nwn
clig heterna." 

Idespridningen i Sverige fram 
till 1900 

Lanlbrulmnötel 1865 
Fö rsta gånge n lantbrukets driltkrecl itfråga 
diskuterades i fore nings termer ,·ar veter
ligen ,· id det a ll mä n na la ntbruksmö te t i 
~fal mi\ 186:'i . Jnlecla ren J u lius rnn Schwcrin 
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från Skarht1lt i Skfö1e ko11stale rade a ll liypo
teksrörclse n inLe förm ådde fylla lantbrukets 
kre d itbe ho,· och föreslog all mall skt11le 
''a nlita associatio nsancla n oc h bilda för
en ingar·•. De n e fLe rfö!jand e d iskussionen 
, ·isade sLOr enig he t o m 11öcldncl ighe 1c11 a\' 
en bättre f'örsö1jni11g med d rif'tk recliter. 
Fi11 ansm i11islernj.A. Gripenstecll me na de 
alt en re f'orm e racl sparbanksrörelse \'0re 
bäst ägnad a tt förse Ian tbruket med förlags
kapi lal. Förslaget ,·äckte anklang och mejeri
p ionjären .J.G. Schwa rrz från l\orrkiiping 
efte rl~·ste e n sparba11 kslag fö r art stärka 
rörelsens ställn ing . La n tbruks!llötel rillsatle 
en komrnirtc beståend e aY bl.a. C.A. \lan
nerskantz på V~irna n~is, chefredaktöre n S.A. 
Hedlund och.J.G. Schw,11'lZ för <ltt 11 tarbe 1a 
ett mlå tancle i ä111 11e t. . {1goL sådan t a,·ga,·s 
clork aldrig. ' 

Folkbankerna och hushållni11gs
sri LL\k afJ11 n 
Eu försök art sprida folkbanke rna till lands
bygden gjordes ,·icl l1t1shållningssäl lskapens 
olllbudssa111ma nträd e 18 70 då landshcn·
d ingen Eric Sparre i Vän ersborg motionera
d e i frågan . En kommitte l illsalles och a, ·
ga,· e tt u tlå tande cl~i r man redogjorde för 
Schulze-Delitzschs banker och cle p ri 11cipe r 
dessa tilhi1npacle. Kommine rade ansåg dessa 
inrättningar ,·ara syn ne rligen n~·tt iga m en 
uuryckte t,·in:1 o m de ras lämplig he t på 
la11Clsbyg-clen d ~ir näring-siclkarna enlig-t deras 
11p pfauni11g \'a r a lllfö r geografiskl spridda. 
\fa11 förordade dock ,ur ltushåll11ingss~illska
pen skulle sprida bn11cclom o m folkba nker
na och dela ur de skrifter o m dessa , som ta
g its fram a,· C.E. Ljun gberg oc h Sällskapet 
for arbe ta refören i ng-,1 rs fr~in\ jande . t-. la11 
l<i rl's log också a tt ~ällskape n skulle meddela 
r:1clg in1ing å t personer och g rnppe r, som 
pla11cradc all starta folkbanker. l ö,-rigl un
derst rö k m an alt fö re tagen 1m'\ste bygga på 
rrh·ill ighet och sjiih-verksamhcl och därfö1-
in1e skttllt' p:1verkas eller slödjas ulifrå 11 . Det 
ka n 1i lläggas all folkbanke rna i Tyskland 
hade må 11ga lan lbruksmedlem mar (ca 32 
procen L 1895) ~i,-en 0111 få fören i n g-,1 r ,·ar 
lanctsb,·gdsbasernd c . -, 
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Dm tys/{(f lantbrukslwopemlionen 
inlrodua ms 
Efter i11ilia tiYen 1865 och 1870 nu· frågan 
om lanLbrukets cl ri f'tkre diter förvisad till 
o be märkthelen fram ri ll m iLtell av 1880-tale t 
da den bl.a . aktualise rades i ansluu1ing lill 
en statlig ko111111ille . som belt andlacle lant
brukets kreditförhållanden . 

De n ka 11ske allra första prese tJLationen i 
S,·e rige av det ty ka Jören ings,·äsenclet inom 
lanlbrnket gjordes a1· agronomen och kam
re rnren vid Alnarp Le nnart Klcberg, som 
swderade förh :dta ndena p{1 plats 1885. 
R<'dogöre lsen läm nades vid l\'a 111öten med 
,\la lrnöh us läns hush åll ningssällskaps leda
mö ter somm are n 188ö och publice rades i 
Tidsluiji för La11dt111ii11 oclt Mo/111ö/111s tii11s 
h11shl/llni11gssällskr1/Js lw arlalssl<riji. >lär det 
gä llde kreditföre ning-arna beskreY Kleherg 
den fören ing Raiffeisen bildat i Flarnm ers
fclcl 1849 fö r a tt l'.j~ilpa lantbrt1ka rna att å ler
lösa elen boskap , s0111 några ha nde lsm~in 
tagit so 111 säkerhet för kom a ntlån . Han note
rade au fören ingeu uppn{nl kredit,·ärdig he t 
genom atl lö rmögna lantbrukare anslll(itsig 
aY intresse för saken oc h med full per ·onlig 
,111s,·a righe t. Därig-enom hade d et bli,·i1. 1J1Öj

ligt för de skulclsana lantbrukarna all kiipa 
ti llbaka si11 boskap ino111 fem ar. 

Klebe rg- kons1a ten1cle a tt fö renings,·iisen
clet sedermera uLst r~ickts ti ll områden som 
a,·el, inköp och uthyrning a,, maski11n och 
redska p, dikning-sföretag, m ~jer i- oc h ,,in
ha11tering 111.111. Han uppehö ll sig särski lt ,·id 
de n g re n - de s.k. konsumtionslörcn ing-arna 
- som arbeladc med inköpa,· fodennedcl , 
gödn ingsiimne n, utsäde etc. och underslrök 
fiircldarrnt i form m· låga priser och kolltrol
leracle k\·ali tetcr. De n mest framg-ångs rika 
före ning-e11 fanns en ligt 1<..leherg i Dannstadr 
i Hessen . daterade sig Iran I 8 7~ och hade 
l ..J:'i a nslutna fö reningar. Den ltade grundats 
m· iirnbe tsnrnnne n och politike rn Willidrn 
Haas. represen terade en självst~inclig \'a riant 
a,· ra iffeiscnmoddle n oc h var ocks;t influe
rad a,· dt' konsurntionslören ing-ar s0111 fanns 
inom Schulze-De litzschs o rganisatio n . Det 
~i r osäkert o m Klcberg triiffade I laas pers<m
lige n. 111en d e t får ,·äl a nses san nolikt a tt 
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,:1nc informerade sin svenske besökare om 
~ expauderancle skapelse och om det tyska 
· :·eningsY~isendet i allmänhe 1.n 

: 111 /brul!smdtet 1886 
-=--.,<:1;an om fören ings,·~isende t - s~irskilt kre
.:- och inköps- och försäUningsföreningar 
eha ndlades ocks:1 1·id lantbrn ksmö te t i 

, . ickholm 1886. Inled are rnr doktorn och 
.. rionalekonomenJohan Lenler, nära med
. he1are till brämw inskungen L.O. Smith, 
::-eklör i Arbetarringe ns bank och som så

. ,n prakriserande ba nkkooperatör. 
Lcffler inledde sitt anförande .med e n 

:-1emering om några försök med andcls
.:1tbrnk (sambruk ) i Tyskla nd och England 

h ö1·erg ick cl~ircfter till det egen tliga äm
ct fö r överläggn inge n. H a11 11~imnd e d e t 

.. n tliga fore nings,·äsen , som uppst:ttt i a11-
<tnn i11g till Schnlze-Deli1zsch och Raiffeisen 
-ch redogjorde för principerna bakom och 

,:,,.i1 1rn1derna me llan folkbankerna ochjord
rukskassorna. Leffler uppt'höll sig tärn

.Q"en 11tförl igt "id raiffeisenkasso rna, 1·ilkas 
.m al sad es uppgå till 400- 500 i Tyskland. 
Ha n beskre\' elen soliJariska ansYarighe len , 
p rincipe rna för in- och utlå ning, den geo
,!rafiska begrii nsnin gen , fon de ringen och 
an·oderi ngen . 

Leftler betecknad e erf'a re nhetern a av 
Raiffeise ns lånek;issor, främ st tack \'are den 
, o lida riska a ns1·arighete n och samYerkan i 
ce11Lralkassor. som goda . Ett annat positi\'L 
im lag u tgjorde de s.k. kas inona . i ,·ilka mecl
k 1nma rna regelb11ndet u tbytte Lankar och 
erfare nheter. Inom dessa hade också iniria
:iY till andra t,·per av ande lsfö re Lag tagiLs. 
Lerfle r rekomme nderade loblt begränsade 
:,-,ren ingar ch'i r medle mma rna kände var
.llldra och liitt och billigt kunde hantera de 
;mi kLiska angelägenheterna. s :1dana foren
mgar krävde emellertid regional och natio
;1ell samverkan för att bli fu ll t effektiva. Len~ 
e r cfte1 lys te ockstt e 11 fören i ngslag a\' d en 

, p . som ,·isat sig så nynig i Tyskland.' 

Et I in he-rnskl förslag 
:.u fo rslag utan kiinda int e rnationella fö re
bilder prt>se nterad es 1886 a1 kapten en och 

lantbru karen Hah·ar Tisell i broschyren 
"Om jordbrukets kreditförhållan de n" . H11-
n 1clsyftet , ·a r e nlig t författaren "au få bon 
borgenselänclet samt de minsta jordbruka r
nas l:U1esäu au sälj a på hösten for underpris 
och sedan köpa åter under vin tern och Y:1ren 
kanske samma ,·aror för ca 50 procen t högre 
pris'' . Lösningen ansåg Tisell ligga i en lag 
om forlagsimeckning för jordbrnk och 
kredi tfören ingar, sorn med säkerhe t i in teck
n ingar skulle anskaffa konta nter till för
e n ingarnas m ed lemmar. Tisell t;inkre sig 
rela tivt ko n frisliga kred iter med normal 
~ttcrberal11i11g inom eu år. Va,:je län borde ha 
en kreditanstalt med en edsvuren nämnd 
för 1·ärderingar a1· lånepan ter och lånen 
borde kontrolleras av socknarnas kommunal
nä mnder. Uinebeloppen borde vara högst en 
tredjedel a\' lösegendornens 1·ärde. A\'sikLen 
1 ar all all ösa lantbrukarnas skuldbörda och 
ge dem ekonomisk självst~ind ighet och att 
skafht fram nya kred itbllor genom inlå n ing 
från allmänhet, spa rbanker, kommunkassor 
och fö rsäkrin gsföre tag. Tisell räknade med 
att Sveriges Allm~inna Hypoteksbank skulle 
fungera som cemralorgan f'ö r kreditför
e ningarna? 

Stael von Holsteins jörslag 
Första g:mge n frågan om en j o rd bru kskasse
rörelse a1· tysk modell aktualiserades i stal
liga utreclningssam manhang , ·ar i anslut
ning till 1886 års kom m itte för lan tbru kets 
kreditförhållande n . 

T ill ko rnmittens betänkande fogades e r.t 
särskilt yttiandc a,· o rdföra nde n och hov
rättspresidenten O.W. S tael von H olste in 
med förslag om en lag angående sockenför
e ningar ,·ilka skulle förbättra sina medlem
mars ställning och särskil t genom medlem
marnas gemensamma ansvarighet a nskaffa 
förlagskap ital men också bedriva inlå ning. I 
e n och sa nuna kornrnun lick e nclasr rinnas 
e n sockenförening oc h i städer med mer ån 
t, å tusen invåna re var bildande a1· sockenför
ening inte t illå tet. A, medlcn11mmia 1 en 
sockt'nforen ing fordrades: 

• att :ttnju ta m edbo rgerligt fö rtroende 
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• au \'a ra myndig o ch råda öve r sig sj;":il\' o ch 
siu gods 

• a tt va ra rnan talsskrin:n eller ~iga fastig het 
inom sockn en 

• au inte tillhöra anna n socken fö re n ing . 

Medlem k un d e u teslutas: 

• o m h an im e läng re uppfylld e manståen
dc villkor 

• om han ff)rsa t:t:s i konkurs 
• om han avhärn sig större eller mindre d el 

av sin liisege nclo m 
• om h an uppr epade gånger bli\'i t lagsökt 

fö r sku ld till föreni ngen 
• o m han a 1wänr d e med el h an lå nat ,w 

fö re ni nge n ti ll a n na t ändamål än h an 
uppgivit. 

En so cke nförening skulle ha m inst '.20 med
lemmar och 1·erksamlwten bestå a \' in- och 

N"tio11{,/1,Jio1101111'11 01/1 /iimrl'I/ vid K1111g/. Slwg1!1äg0 

slwla11 . .fohan vn11Ei1ges/rö111 (184--1- 1 938). 11aren
gagnad i /0 11 /brukels eho110111isha ul11ecli/i 11g och skrn, 
el/ .fler/al artiklar i 11om dPlla ii111 11 /'S0111u)de. Hn/1111 

18 % log han upp jordbrukskassPjrågan till krilisk 
,[!_'rt1nskni11/:;-. 
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utlån ingsrörelse, d en förra i form av sparkas
scrjkning. Vidare kund e e n d e l a\' före ning
ens eget kapita l a 1wä nd as till u p pköp för 
m ed le mm a rnas räkn ing a1· u tsäd e, göd
n ingsä m nen, kraftfod er o c h d 1ämue11 för 
hemslöjd likso m till an läggn ing av meje rie r, 
11pplagsmagasin och andra in rättningar fö r 
geme nsam nyt ta . >!ågo n annan h andels
rörelse fick inte bed ri\'as av fören ingen . U111 
fick ime l~i mnas t ill andra än m ed lem ma r 
och e nclasL mot full s~ikerhe t. Prön,ingen a,· 
lån eansö kn ingar skulle inte ba ra aYse säke r
he ten u tan ä, en ändam:de t . Vinsten skulle 
a11v~indas til l a tt bilda e lt fiirlagskapita l, vil
ke t skulle ,·ara fö reningen s egen dom och 
in te u nder några o m st~ind ighe te r fi ck fö r
d e las mellan med lem marna. Inte he lle r a\'

kastningen fick an vän d as till mecl lems u t
d e lningar. Stämma, där va,je med lem hade 
e n röst, skulle hållas td g:111ge r årligen och 
beslu ta O lll in- o ch u tlå ningsröre lse n samt 
fastsr~illa d e t be lopp , som styre lsen fick bevi I
ja va r je medlem. Stämman fasts t~illde också 
d e t belo pp styrelsen fick låna 11pp fö r lör
e 11inge11s räkni ng. Styrelsen sk u lle beslå a, 
fö res tå ndaren , en suppleant for denne ocb 
tre bisittare. De n tecknad e fö ren ingens fir
ma, upptog lån, s, arade för kreditgin 1ingcn 
till mecllcrnmarn a , kon tro lie rad e lå nens 
am•;indn ing och beslutad e i medlemsfrågor. 
Komrollnämnclen skul le bestå av minst n io 
ledamöte r och a,·gjorde klagom :d iiver sty
relsens beslut o ch kunde i ,·issa fall be \'i\ja 
lå n ti ll högre lw lopp och på lfo gre tid fo 
stä mman fasts täll t. Led a mö te rrn1 i styrelsen 
och näm nd en had e ,·arken an·ocle el le r er
s;iuniug för resekost:nad e r. Kassalörvalraren 
a n ·od erad es e n I igt stäm1nans bes! u L. Om 
antale t medlemmar sjö nk till 19 eller lägre 
e ller tillg:11 1garna ril l 90 procen t a1· sku lder
na e lle r d ärunder skulle fören ingen s affärer 
awecklas. 

Stae l rnn Hols teins förs lag, so m uta rbe
tats 1ned Raiffe isens li'1n ekassor so m för e
bi ld, ÖYe rbmna des til l den kom m itte med 
Hj alm a r H am marskjöld som sekre te ra rt'. 
som i slutet a, 188.;,; Lillsaues för au bl.a . ut
arbe ta c11 l<tg fo r e ko n omiska föreninga r. 
Kon11nittcn tog emelle rtid inte upp förslaget 
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•ehandling med 111o tin;ringen alt förs,'i k
_,. oc h kreditföreni ngarna Yar fö rern:tl 
<ir-;kilda u tredningar och a tgärde r.'' 

111 von Engeströmsjöredmg 1896 
, u tfi'irligaste redogörelsen for ele n inte,~ 
,,111clla lanthrukskooperati, ·a rörelse n 

· ~ 1900 stod.J ohan rnn Engt'ström för ,·id 
_ tbniksakackrnin s samma n komst elen 18 

l l"\96. Föredraget tn-cktes i akad emins 
.. d li ngar 1897. Engcströrn rnr 11at io nal-

. no m. lärare , ·id Skogsinstitutet och sena
., ,irnrer hos La ntb ruksakademi11. 
:- 11\.\"eström satte in föreningsY;isendet i ett 
n perspt' kti,· med hö1ja n i agrarsam h iil
, b ,·alag och lagbi ldn ingar ocl1 ronsätt

_,!. i inclustris,1111h;il lc ts eko no mi och orga
• 11ionsforrne r. I J ,111 redogjorde därefter 

- '-,chulze-D elirzsc ils betvdelsc för u r,·eck-
-_.;t'n a,· sjäh'hjä lp lit.all statssröcl och de 
· r,1,· orsakade nH• n i 11gsmotsätt11 i ngarna 
ed Ferd inand 1.asalle och Victor r\imc 

:ubt>r. Han va rnade fö r de tendenser au 
.. derordna f"iire ningsYäsende t s ta ten, som 
.,11 t,-ckte sig se b l.,i. i T, skla nd. Enges tr/'1111 
· -logjorde för Schulze-Dclivschs förskotts
- ren inga r och Ra ilTe isens lan c kassor och 
· r ,killnaclerna dem e111t> ll a11. Bl.a. med
.c-lade han att fö rskottslöre11ingarnas 11H·d
,-m 111ar I 89:'J ti Il ~2 procent u tgjordes a,· 
,mhrukare trots a tt: cle prim;irt riktade sig 

·111 a ndra samhällsgrup pe r. R.ai !Teise ns kas
,or p resemeracles med tonYikt pfi de låga 
imatserna, de hiiga kra,·en p;t meclkmn1ar
nas personliga k\'a litcter. hegr~insningen til l 
la ntbruke t och lan tb ruL1rna. de t beg rä nsa
de geografiska 1·erksamhetsområde1. de 11 
•lr;i 11g·a kre d itprörn ingc n . den politiska 

bundenheten. kam pen mo t ockret, elen 
,01.;gra nna ko11 tTolkn a,· r~i11 ror och a mortc
,n~a r sa m t den s.k. fö re11ingsl'onde11. 

Engest rö m behandlacl e utförlig t o lika 
,pt>ktc r p.°t frågan o m rnecl lem111ar11as pt'r

• n lig,t a 11 s,·arig hel och drog s lu tsatsen a tt 
"il , ;irrn ingen borde- ,·,u,t art försöka s kapa 
· ren ingar med begr;insat personlig t anwar. 

. -dn i11g och förYalming borde b,°tde a,· 
. .--ologiska och ekono m iska sk~il sii I:rng t 
·,jl igt lianclhas a\" person e r ur lllcdlcms-

kre tsen. Engestriirn poängtt'racle dock he-
hm·c t av fackkunskape r och fram höll de 
tyska re,·is io11sfiirbundc 11 som d te i-fiilja ns
,·ärcla exempel efterso111 d e m i"t jliggjorcle en 
rim lig awägn ing me lla n fac k- och lekm an
nainflytande och därtill kapade en he tl ighe t 
i fö r\'alt11 inge11. I-Ian ställde sig dock skeptisk 
till den blandning a\'jordb rukska.-;sa och in
kiipsföre n ing, som ,·a r \'aulig in om raifle i
senrörelscn . :\lär de t gällde ,Ht uppnå sa111-
lctd styrka och slag kraft pekade E11geström 
pa de rikforbu11d som Sch ulze-Delivsch och 
RailTe ist'n bi ldat, men informerade oc kså 
om de o rga nisationer som astadkornmits aY 
\'\' ill 1eln1 Haas oc h om den s.k. "P reus. en
kasse··, som startat~ a,· sto 1jordbrukare 1895 
o ch a rbctadl' med Slatsm ed e l. 

RetrMfanck S\'(.' rige fram höll En gest rö m 
au den t,·p a,· ocke r, som grasserat i b l.a . 
England och Tyskland och starkt befordrat 
folkliga kred itanstalter ,·arit obet~·dlig i ,·,'\n 
land d e l\'is till följd ;w utbredni 11gt>n a\' 
h ypo tekslöreningar och sp arba n ker och 
genom l'ris l;ippande t a,· handeln på la 11ds
b,·gcle 11 I 8:i2. De t fanns dock o roande 1110-
nopolte11de 11st0r ino m ha ndeln och krecl it
mark11aclens ut,·eckling ,·ar illm·a rslanclc för 
lan th rukl't. t:ngcsrrö 111 me nade d iirför art 
bchm e t m kred it-, inköps- oc h förs;il_j nings
före- n ingar , ·,n srort. S~irskilt krediLbehO\'et 
för det m indre lantbruket ,·ar w:trt att t ill
godose ino111 det t>x istcra nde systemet. Ra if
f'eiset1s kassor re ko mmende rad es som ett 
I;i1 11pligt rö reclön1c för S\'erige. I 89:> års lör
eningslag ,·ar en ligt Engeström l'tt be tydan
de stöd fiir ti llskapandet a,· e t t lörc11ings-
1·iisende ä1·e11 o m elen innehö ll inslag. som 
kunde lörsY,°ira clcl1aganclet för mindre be-
111 ecl lade perso ner. En geströ m löro rclacle 
s,h·;il krt>dit- och inkiipslören ingar som för
s;i ljningsförc ni 11ga r, fr:irn st for spann mål. 
Krcaturshanclc ln oc h mejeriha11teri 11gen ,·ar 
andra a ngehig·na sa1m ·erkan so111r:1dc11. D;ir
till ,miste en centra lorganisation ko1111na til l 
sund . l:kträffande d enna m·s tod dock E11ge
stri'1111 fr.'111 n;irmare- re ko111me nclat ioner . 

F.11gesrrö111 ,·a r ,·iilgöra nck kri tisk i si n 
rr,11ns1;iJlni ng . han ,1nah-~t'rade, ,·arnacle och 
rekom111e nde rade . Han stä llde- sig t\'eksa m 
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till a tt engagera hushå lln ingssällskapc n för 
fore ningssaken e f'Lersom d e nna då "hitt far 
e n o ffic ie ll priigcl , som håller tillbaka inu·es
sct'·. Hans t\'ekan g r undades på Yetskapcn 
om bönde rnas nedärwla mol\·i! ja mot stat
liga ingripande n. fvle n o m nöth·änclighe te n 
om å tgä rder ,·,u han överl\gacl : .. Så skarp 
som intressestride n är, handla man all fråga 
jorclhrukarne k lo kt. om de, sä langr ti llfälle 
~ir, taga sake n i egna hiinder pa det särt, som 
i tnlancle t ,isat så lyckliga föUder. " Sä rskilt 
ange l~igc t var det fö r det m incl rejorclbruker. 
Eng eströ m ge r inga an tydningar o m n 1r
ifran lian hä1mat sakuncle rlagct till sin ö ,·eF
sikt ön:r kooperatio nens 11t,·eckl ing och 
liige. Rade uppläggning och o mfauning t~·
d e r emellertid p ;t a tt han grundat sin fram
stä llni ng på en del a\' ele n i11Lerna rio nella 
litte ratur, so n1 ,·id den hä r tiden bö 1j acl t> 
a nta aktnings,·~irda proportio11e r. 1" 

/)pn nordiska /anlbrul!slwngl'(:'sSPn I 897 
Fiire n ings\'äsenclet i d e no rdiska lä nderna 
n 1r före 111 ;d fö r clisk11ssion , ·id den a ndra 
no rdiska lantbrnkskongressen 1897. För 
S,·eriges förh å lla nde n redogjo rd e p rofes
sorn i h istoria o ch sta tskunskap och tillika 
d e n socialpo liti ka s krifLSLiilla re n Po rnus 
Fa lilbt>,k. so m betraktade fö rcniugs,·äsen
d e t in o m lantbrnkct so111 e n nöch·i1nd ig 
anpassning till incl11srrisamhiillc ts p roduk
t ions- och ko nkurre nsförh ;°11la 11de n. Ld1l
bcck s,'tg Tyskla nd so m förcgangslan cl och 
Raiffeiscn o ch S,hul;,e-De li vsch so111 ba n
brl'tare. 

l s,,n ige läm nad e f'ii rhå lla ndc na P11lig t 
Fahlbcck mycke t ÖHig t att ö ns ka oc h den 
o rganisa tionsfl o ra . son1 re prescn tt>rad es a,· 
lrnshå llni11gssä llskape n 111.fl. maste be traktas 
som fo n't lclracl. Endast nw jcrirö re lsen hade 
nago11 o rnfattn ing medan chi n ·rnot l.C'X. in
kö ps- och f'iirsä l_j n i11gsf'i"Jrc 1J i nga rna n;istan 
hel t lyste 111ed sin l'råm·a ro. Orsake n till S,·t>
rigc~ eft t> rblh·t>nhe t ,·ar e nligt Fa hlbcck bl.a. 
l)\'alagem spriing ning, som isole rat la ntbru
karna fra 11 ,·arancl ra men o,ksa att h u~ha ll
ningssä llsk,tpt'n ime e 11gagerat sig tillräck
lig t. Falilbeck t,il'lad c p ,lj ordbrnkskassorn,1 
dels fö r att h:'J)<Heks- och sparbanke rna 
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f:·llde san1m a be ho,· dels för a tt h a n in te 
rrodde a tt principen o m fullr personligt 
a nsn1r passade d e t s,·cnska kynnet. H a n 
re kornmcncleracle satsningar på mejeri-, in
kö ps- och a ,·t>lsforeningar men m-råclcle från 
soc kerbrnk, brän nerier och krnrnar s~tsorn 
a llrf'ör kapitalkrävande. lia n l'ar ,·idare be
hä rskat o ptimist isk b eträffand e försä\jn ing 
a,· spannmå l o ch ancle lsslakte rier även om 
erfarenhe te rna a l' d e se nare ,·arit blandade. 
Fahlbeck efrerl~·s te m·slutnings, ·is e n g rund
lig undersökning m· fore n i11gsväsende t inom 
la n tbruke t s0111 und e rlag l'ör fram t id a ar
gärcle r. 11 

ldes/Hirlarna - en sw nmering 
Hte r det\'ainit iati1en l8föoch 1870dri~de 
d e t till mitten a ,· 8 0-ta le t innan drift kredi t
fragan akt 11a lise rades pa nytt. Orsake n ,·ar 
clt>ls den statliga ko 111111itte . son1 d å arbetaclt> 
m e d rr,1ga n dels at t Ra iffeisens idPe r ,·id 
denua tid började spridas utanför Tyskland. 
Ra iffc isens ,·isio n 0 111 näringsmässig t diffe
rcn t ierad e la nclsbygdssam h ä llen med u t
\'ecklad koope ra tion i a lla led 111:gjorcle en
ligt d e ledande iclespridarna modelle n f'ör 
rd"o rma rbete t p,'t lancbbygde n. Sam,·e rkan 
giir '',dia småd clarnc till t' tt he lt, murb ruket 
m t> llan s te narna, l11·ilka det föru tan a ldrig 
kunna bi lda ckn rn~iktiga byggnaden ... skrc,· 
Carl H e~·mans smahrubrin ri ktade tid skrift 
Pm ktiskt l .r111tbruk 

De nna bedömning delade hl.a . na riona l
ckono mc r11a .Jo han 1·011 F.ngeström och 

.J oltan l.c('[lcr samt d e n sta tist iskt och natio
nale ko 11omiskt inriktade sta t~,·c tare11 Pom us 
hd1lbeck i L11ncl . D e ing ic k i e 11 .. , ·ä lfärds
inte lligentia'' m t>cl ston inflyta nde. Fah lbcck 
oc h Leffle r n 1r anh ~ingare m· en akti\' sta tlig 
soc ialpolitik, so1n drog e n kla r gräns mot 
socialismen. Båda hade studerat i T,·skland 
o ch to rgfö rde ta nkegocls fra11 \'erci n f'i'tr 
S01ia]polirik. Lo rPnska stiftelse n. med Leff 
ler som ~ekrercrare . fina nsie rade so cia h'c
tenskapliga studie r 11tomlands och , ·ar e n 
,·iktig förening, p u n kt. En annan sam lings
p u11kt ,·ar :\ationale ko no!lliska fo ren ingen i 
Stockh o lm. B:1de l::i1gcs trörn oc h I.e !Tler 
frannr~idde diir o ch Le ffle r satt d essuto m i 
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redaktio nskommittcn . Engeström före läs te 
i na tionalekonomi \·id Skogsillsti t11 ret, Leff~ 
le r i samma ;imn e vid Stockholms högskola 
n ch Tekniska högskolan och fahlbeck lä rde 
it stats,-etcnskap ,·id L unds universitet. De 

· .ir poli tiska e konom e r inriktade på a tt med 
e m pirisk kunska p lin na S\·ar p{1 sociala pro
Dlem . l samma krets å te rfa11ns o ckså l-la h·,u-
1 i,c ll. G. 1-1. rnn Koch o ch miijlige n O.v\'. 

tae l \·011 1-lolstein. 1~ 

Frå n lantbrukets sida e rkändes behoYe t ;:n 

t:n lösning a ,· clriftkredi tfdga n men några 
,, m kreta initiati,· togs till skillnad [r{m exem
. ,eh is lllejeri- och fornöd e nhe tsområd e ua 
!1 LC. Ingen a,· de lautbruksko ope ra ti,·a pion

.ire rna inorn dessa områd en engagerad e sig 
:·,r de fö rs lag som '\•;Ufä rcls;iL1dernike rna" 
· re ,c11terade . O ckså Stad nm H ols1e ins för
, -,k ,ltt på\·erka si n egeu sta tliga kred i Lkom
·nitte misshckacles. R esu lraret a, p e1ioden 
: "~:i-1 900 \·ar d;irmed au driftkreditJrågan 
,kw alisernrs, au b e hm·et e rkänts, att beprö

··.ide lösn inga r presenterats men a tt äreudet 
·rots detta bordlagts i \ ä ntan p:1 framt id en . 

Lan tbrukskooperativ 
op in.ionsbildning 

Svenska Lan I männens Fören,i ngsblarl 
Tillkomsten 190:) m· ele n första r iksorgan isa
cione n S11enslw l .r111/111ä1111n1s Rihfödm11d 
/S l.R) oclt d ess tidning Svm slw T.a11!111 ä1111m1 
Fö1Pni11gsblad (SLF) inne bar för första g img
e n e tt aktin - om ;i11 inte auktoritatin -stä ll
n ingstagande i jordb rukskass<':'f.rågan fran 
elen etablerad e lantbn1kskooperationen. 
SLF:s re d aktör under elen första lern å rspc
r ioclt'n \ar chefen för husli:tllningssä llskapet 
i \la lmiihus l:in Guswf Le uhcn. srnn ockS:\ 
1·ar SLR:s sekretera re. I .eufrcn hade studerat 
fii reningsY;ise nclet i T\·skland och Danma rk 

och gjonm-görancle insatser\·id in köps- och 
fii rsä lj n i ugso 1·ga n isa ti one n s upp b,·ggu ad. 
Han ble,· ele n lecbnde lantbrukskoope ra ti\'<I 
1dcologen . förcsp rii kacle elt m{ingkooper,t
Li\'I landsb;gd ss<1mhälle och rn ech ·nkad c 
,1k ti\l Yicl före ningsbild ningar in om en rad 
o mråden . LJ nclar1tc1get ,·,ir i \·iss m:111 kred it-

o mråd e t d;ir h a n i ett anförande infö1· lant
brnkslärarna 190:'J fö rordade d e t dauska 
system med statsstöd da kreclirJö re n ingar, 
som i11 trod11cerats 1898. H an Yar också av
gjord rnotstånda re till kredi tgivn ing mot 
inteckn ing; i la ntbruksinvem a rier . 

Le uh-ens medhjä lpare på SLF , ar agrono
m e n A.K Ecke rho m , som u nder de löljancle 
å ren ,·isad e sig vara e n e1tgage rad in for ma
tö r och k1tnskapsfönnedlare i kooperatint 
ä1111w n. inte m inst ijordbrukskasscfr{1gan .1~ 

SLF-s och J:.,'ckerboms ujJjJ!ysnings
lwmjJanj 
Reda n i tidningens förs ta å rgäng 1906 p ub li
cerad es en artikelserie i I O d e lar o m koope
rati\·a kred itfören inga r i Eu ropa. De l~inder, 
,·ilkas lan tbrukskooper,Hi\·a kred itsyste m 
presen terad es \·ar i tur och ordn ing E11g
l;ci11 c! , l r la m l, Frankri ke, l3e lg ien. Tyskla nd, 
Ita lie n , Österrike, U ngern, Serbien , Rumä
n i e n, Finland och Danmal'k. Störst 11pp
rn ärks.tmhe t :ignades Frankrike, Tyskland , 
Italien och Finla11cl. 

Arrik la rna, som e nligt författaren byggde 
på stadgar, {trsberätte lser, rappo rte r, sta tistik 
o ch ridningsuppgiftc r. ga1· en tydl ig och in i
t ie rad bild bitde a\' lörhållandena i d e enski l

da bnclerna o c h aY skillnaclerna mellan 
dem . Bl.a. kund e 111c1n in hämta a tt Schul1.e
De lit1.sclis och Luigi L1 tzza tti s folkb,111ker i 
Tyskfand, Italien och Ösrerrike haft betydan
d e framgån gar på landsbygden nwcl ntark
naclsa n clelar rn e llan e n (Firded e l ocli e n 
trecUeclcl. r\niklarrnt a\'slii jacle både kunska
per och engagcrnang h os fö rfatta re n. som 
encl;cist frarntr~iclcle under signau 1re 11 I-I. Vem 

d e nne \'ar ä r okla1t ;i\'en o m man lllcd tanke 
p :t d e n breda e u rope iska 0 1·ic n te r inge n o ch 
d en omfa tta nck och initierad<':' beskri\11ing
e11 a,· Cörhå lla11dcna i Finland skulle ku nna 
frestas att gissa på elen finska anclelskasse
rii rc lse ns fader Ha n n es Gcb ltarcl . An dra 
t~i11khara nalll n . som fann s 11Jed på licl ning
c ns medarbe tarlista, \·ar agronome11 :-J ils 
I Llllsso n o c h sekreterare n KA. ,Hiigsrriim i 
:-Jyköping, som senare kom att \'isa intresse 
for lantbrnkets kreclitfrågor. 1 1 

, \nikclsericn fö Udes upp I <J07 m ed en 
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serie m· [ckerborn om hur fö reningskassor 
skulle kunna ordnas i S,·erige. H a n utgick 
ft·ån ett konkreL exem pel näm ligen I1alie11s 
fö rs La j ordbrukskassa, som med Raiffeisens 
kassor som förebild startats av juristen och 
ekonomen Leone \i\'ollcmbourg i Loreggia 
utan för Paclua 188?,, Eckerborn redogjorde 
fiir kassans ändamål, ans,·arighet, fö rvalr
ning, kon trollfunktioner, kapitalanskaffning 
och utlån ing , Därefter ö,·ergick lian Lill 
fråga n om hu r ett liknande system skulle 
kunna skapas i Sverige . H an förordade sm:1, 
lo Lila kassor och rekommenderade en kom
bi 11a Lion a\' fondering och personlig an 
svaright>l for all ge dem optimal kredit
Yä rcl i gh e t, 

Kapitalanskafl ninge n kund e ske genom 
samar bete med sparbankerna, ,ilka e n ligt 
Eckerl.Jom borde a llokcra e n större del a\' 
sina medel rill lanLbrukskrediter, siirskilL om 
de erbjörb den organiserade borgenssäker
her. som jordbrukskassorna representerade. 
A\'en personellt l.Jorde sarnYerkan ut\·ecklas 
genom styre lserepresentation etc. Lämpliga 
f'iirebilder för eu såclanL samarbe Le fanns i 
Ital ien där många kassor fungerade som 
loka la utl{mingsorgau för sparbankerna och 
t.o,m . organ iserades a,· dessa. \'le n [cker
bom pekade också p;t d e n tyska mod ell med 
sanwerkan mell a n iuköpsf'iireningar och 
_jo rclhrukskassor, ,·i lken u t\·ecklats aY Raif~ 
fcisen som en prakLisk möjligheL. Kassornas 
kapital kunde då anskaffas genom upp
lå n ing hos p ri,·a1persone r, andr a banker, 
sLare 11 eller genom egen inL111illgsröre lse. 
Eckerhom förordade s_jäh' ell system ct:ir 
jordbrukskassan garanLerade medlemmar
nas lån och ert utomstående lokal t bankkon
tor s,aracle för d e n praktiska h,mte ringen . I 
Lr,ikter, som saknade andra bankko11LOr, 
rn:1sle kassorna dock ha egna sådana. Ocks,°t 
fråg,111 om egen inl{111ing m:iste avgöras u L
ifr:111 den lokala hanksituationen . 

Eckerbom förordade ,·iclare eftf'r lörebikl 
m Haas ' bank i Darmstad t en centralbank 
mecljordbrukskassor, s1x1rbanker och lant
brukskooperati,·a föreningar som medlem
mar. Han s{tg heller inte n,\gon fara i statslå n 
till jon.lbrukskassorna, något som f.ö. före-

1\)2 

kom i T;·sklancl sedan 1895. Kassornas a,·
görande fördel var en ligt J::ckerbom atr de 
,ar lo kalt: lörankrade, ömsesidiga och sjäh·
för \'altancle. Deras enkla fön·al t:ning och fas t 
organiserade säkerhet tillförsäkrade dem 
bill ig kred it. Kontroll en a,· lållens an\'änd
ni ng ,·ar e n annan fördel. Vad som måste till, 
a, ·s lu r.ade Eckerbo111, var en s,·ensk Raiffei
sc n e ller v\'ollcrn bou rg. i:, 

Eckerbom viclareut,·ecklacle tanken på etL 
samarbete mellan föreningskassor och spar
ba n ke r i e ll föredrag vid sparbanksförening
ens årsmiire hiisLen 1907. Han föreslog där 
all sparbankern a skul.le kornpleuera sin in-
1:ming från allm änheten m ed uppgiften som 
kred itgi,are ti ll srnå l'o lkeL, g~irna i sam
,er kan med lå neföreningar ay Raiffeisen s 
modell , ,·ilka kunde funge ra som kred itför
säkringsansta lter genom den ömsesidiga 
a11sYarigher.en. Eckerbo,n prese nterade u t
förligt de tyska och iLalienska modellerna för 
sp,u ban ksfolkeL I lan ut\'ecklacle jorclbruk~
kassornas fördelar och föres log all spa r
ba nke rna skulle ta ställning i frågan och u t
forma t'l.t konkre t o rgan isarionsförslag. 11' 

Samm a re ma uL,·ecklacle Eckerbom ,·id 
Lantbruksakaclern i11s sammankomst i febru
ari 1908. I Ian 111oti, erade d ä r 11rlörligt kredi
ternas niiddndigheL fiir fram å tskridande t 
och lantbruke ts starka beho , · a, säkra och 
billiga sådana. Krecli tsystemer behöYde b:1cle 
11riikas och saneras meu Eckerbom sr~illd e 
sig elen här gången av f'olkpsyko logiska skäl 
a\\isande til l slat:skredi1er. H an tänkte si~ 
fyra formera,· kred itfö ren ingar: 

I . Kreclitforcni ngar aY enklaste slag. borg-e n, 
föreningar skul le 111a11 kunna kalla dem , fö r
e ningar sun1 i11skr~l11k.1 sig till att µ;arantera 
rn ed lcrn n1arnas lån men l,1t,1 d essa sj:ilf,·a 
, e ,·kstiilla ly!tni ngar och inbetalningar i 
en krccli1lw,·il_jancle sparbank. Sparbanke n 
LjiinsrgiJr som löreningcns bankir. hålle r elen 
med kontor och kassör. 
:!. Kredi1f'öreni11gar med eget ko11wr och 
Pg-en kassör: förening-en förmed lar in- o ch 
u1bet::tlni11gar [tl sina medle111mar: all kredi t 
komrn(T fort f'a1·,u1dc fri\ n e n sparban k. 
3. \'lera ajiilf.,1;i11cliga krccl i1fiire11inga r lll Ccl 

sparkasse;if(klning. h\'ilka doc k m ;\sre anl ita 
sparbank fi,r en lwtHlande del a f s ill krecli t
lwhol'. 
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I. A11d.'l själfs t:'i ncligare och s1iir rc krt'ditfor
c:-n ingar arbe1a 11 cle som bygd e banker. Kalla r 
111a n d e 11·å första type rna för fo reningsbts
, o r. skulle lllan kuu11a kalla dessa s ista ff,r 
fo reni ngsb;i nker t'ller ö msesidiga folkbanker. 

:":u ,tadgeförslag för kreditföreninga1· pre
--e lllerack:s, vilke t hade utarbe tats a,· se krt'Le
.,ren i Södenna11lancl · hushållningssällskap 

=---. \. Högström. Eckerborn utvecklade också 
:.liir detta foru m tanken på heclitg i\'ning i 
_•, , lutning till lantmannaföreni ngarna. Eck-
:·bo n1 :1beropacle utländska e rfaren heter -
:.imst rai ffeisensystemet - och hans foro1·d 
- ren sj~ih·stämlig jorclbrukskasseriirelse ,·ar 
:C:-1111a gång klarare ~in tidigare och kritiken 
.. o l affärs- och sparbankerna hårdare. I [an 

_'.,_llla liserade också m i\jligheten a,· e n ''rib 
-- reningsbank" a1· samma typ som de n dans-

.i . .\ndel banken. Ecke rborn fram hö ll a tt 
:et ko nkreta arbetet med a tt fä till stånd en 

--reningsbanksrörelse borde sta rta snabbt 
--r a tt int e \'iktiga konkurrensförcklar sklll-
.c- ~a för lo rncle .17 

pa 1banhsspårPt 
Det iir ingen ö,·erdrift au pastå att jordbntks
'.,_n:di ten ~ignades större 11pp111ä rksamh et ~in 
:1.12;ot annat förenings lag under SLF:s båda 
: -> r-,ra år. De n ö,·ersikt iive r det koopera ti,·a 
~n·clit- och jorclbrukskasse,·äseudet i Euro
?a. ·om publicerades 1906, ,·ar imponeran
rk allsidig och fakta päckad och a,·slöjacle 
,JMt de skandirn1,·iska hindernas cf'terbli,·en
.et på området. Den clri,·ande kra ften ba k
m kampanjen rnr a,· allt a tt dö111a Ecker
>111 . sorn n u· angeläge n orn au lantbrukets 

• ~ecticfråga skulle få en snabb lösning också 
,crige. Det ,·ar an tagl igen denna ot:il ig

,ec. som fick ho nom an rekomm t'nd era e n 
. .:i. ra ank nytning til l sparbanke rna, \'il ka 

-ecl,111 länge Yar etablerade och erbjöd t'll 
:b, ggcl i nfrastruklll r. År 1906 fan n s LI 2'.! 

-: ,1 rbankcr med 375 fil ialer, , ·ilka fön·a ltade 
·. er 700 miijone1· kronor. Inom sparbanks
-rcl~e n fa nns e me llertid en traditionell 
. it,·i ija mot personkrediter, som ,·isade sig 

-- .1r a tt ö, ·e1Ti11na. 1906 utgjo rde personkre-
- ·erna knappt 17 procent a,· sparbanke rnas 
·J,rn ing. Det ta irriterade Eckerbmn men 

han hop pades a,· allt a tt dö ma att d en bor
genssäkerhet, som kredi tföreningarna re
presen terade. skulle fö rändra den rådande 
inställninge11. Han efterlyste därför eu kon
kre t sama,·bet.sförslag fr{tn sparban kerna. 
Samtidigt menade han au det förh ållandet 
,ttt lantbrnkarna placerat 840 rniijoner kro
no,· i de sYenska ban kinstitllten 111oti,·e racle 
en gynnsammare belrnudling , ·id kredittill
delningen . Kreditföreningarna utgjorde cbr
för ett nöd,·~indigt komplement till cle t 
öniga ba nkväsendet. särskil t sparban ke rna. 
Att Eckerbom inte he lt låste sig för eu sam
arbete med de existerande bankerna ,·isade 
emellertid hans förslag om fyra o lika typer 
a,· kassor m· vilka en var he lt fristCtende . 

U tredningskvarnen 

1908 ånförslag 
H östen 1903 hade hushf1llni ngssällskapens 
om bud he m ställt a tt statsmakte rna skulle 
utreda om och h ur kreditfö rhållandena f'ör 
lantbruket kunde förbättras med särskild 
in riktn ing på s~ikerh e ter i form m· i11\'en ta
ri e r och på fö re ningse ngagema11g och a tt 
åtgärder kulle ,·id tas med anled ning av ut
red ninge ns resultat. lippclraget gick til l 
La ntbruksstyrclse11, som med anledning 
dära\' dels uppmanade hushåll n ingssä ll
skape11s fö1Ta lt n i11gsll tskott a tt yttra sig Ö\·er 
om budens fran1ställ n i 11g de ls sände 11 t a111 a-
11 ue11se11 i fin a nsd epartementet Conrad 
Carleson för att studera förhå llande na i 
Danmark. L.:tredningens förslag p llblicera
des hösten 1908 och innehöll också en sam
manställ ning a\' hushåll ni11gssällskapc11s 
ynranden , redogörelser för la II tbrukets 
kreditförhållanden i Tyskla nd , Frankri ke , 
Be lg ie n , Italien och Finla nd samt Carlesons 
d,u1ska undersökning. 

Ctredningen fö rordad e särskil t för d e 
mind re lan tbrukarna f'ö reningsYiigen fo r au 
förbättra kred itförhållandena. t. lan fann a tt 
1:1ntagarnas geme nsamma ansYar kombine
ra t med e n swcsgaran ti skul le utgö ra den 
bästa grund en för e tt sådant system. P rin
cipen ,·ar cleu sarnrna som i d t't danska sys te-
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m e L m ed frirskottsföreningar från 1898. L t
recln i ngeu tä nkte sig i ett in ledningsskede 
statskreditföreningar dels för att säkra för
eningarnas tillgå ng till rörelsekapital dels 
fö r att staten skulle kunna p ,'.h-erka utform
ningen och kontrollen a\' \'erksamhete n. 
Föreningarna föru tsattes i11Le få ta upp lå n 
fdn u tomstående och in te lfö1a ut till andra 
än medlemmar. Lånen skull e förde las efter 
.'.'1kera real och som tak föreslogs :'iO kronor 
per ha , ·,uav statsbidraget t~inkLes utgöra 30 
kronor. Arealer ÖYer :'iO ha skulle in te vara 
låneberättigade. Kre ditföreningarna kunde 
bildas med begrä nsad pe rsonlig ausvarighet 
men u t re d ningen förordad e av praktiska 
skäl upa-föreningar med personliga gara11ti
fö rb indclser. N'ågon centralkassa ansågs inte 
behövlig. 

Föreningarna skulle bildas och registre ras 
e nligt I 895 års fören ingslag och ha m inst 50 
medlemmar. Lå neförmedlingen och r~iken
skapsföringen skulle skötas a\' postspa r
ban ken, \'ilket radikalt skulle förenkla fö r
en ingarnas administration. Lån skulle endast 
beviijas för markförb~ittringar, anläggningar 
samt for inköpa,· djur, maskiner, fode r och 
gödsel. I fråga om inköpen villkorat till "för
en ing hvars organisation lämnar trygghet för 
att ,arorna äro af'bästa beskaffenhet" och a tt 
inköpen enba rt gjordes för egen räkning. 
U rreclningen l~irnnade också förslag ti ll 
regle r och föreskrifter förjo rdbrukskredi t
fören ingarna. \tian föreslog att dessa skull<:> 
ställas unde r l~insstvrelsens kon troll , vilke n 
skul le "erkst~illas a \' särskilda ombud med 
rä tt att delta i g ranskningen av fören ingens 
for\'altning och räkenskaper och att n ~ir som 
he lst få tillgå ng till räkenskaper och hand
lingar. Ombude n skulle årligen redovisa sin 
,·erksarn het till länsstyrelsen. 1" 

Fö·n laget 1911 
Lantbr uksstyrelsens förslag 1908 om kredi t
fö ren ingar med statsgaranti stötte bl.a . på 
bestämt motstånd frå n riksgäldskon toret, 
som inte ansåg sig kunna låna upp medel för 
ändamåle t. Följden blev en a ndra utredning 
hösten 1910 vars förs lag förelåg i början a\· 
föijan de .'.'1r. Bland utredarna befann sig K.A. 
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H ögström från Sörmla ndssällskap et. Man 
tog upp den ta nke om anknytning till spar
banke rna, som F.ckerborn g jort sig till tales
man för men höll i fråga om kreditförening
arnas ändam{tl och o rganisation i stort sett 
l'ast ,·id förs lage n fdn 1908. En n yhet var att 
\',Uten- och avloppsledningar föreslogs b li 
l.'.'meberä u igade, en a nnan atL man fororcla
cle mbpa-forme n i a,·sikt att stärka krecl it
, ärdigheteu gentemot ban kerna. 

Före ningarna fönnsartes p å egen hand 
anskalTa 1:m i bankerna, vilka genom ombud 
skulle del ta i löreningarnas re,isio n. Varje 
lörening skulle hålla sig till en banklörbin
delse och krediten urgå i form av ett kredi civ 
til l föreningen, vi lket administ re rades m· 

banken. SLate ns bidrag föreslogs bestå i a tt 
fö ren ingarna skulle auktoriseras och kon
tro ll eras av hiusstyre lserna och av ett årligt 
bidrag under tio å r till fören ingarnas och 
sparbankernas fiin·altn ingskostnader. U t
redningen i11nehöll också ett ur.kast till no r-
1mtlstaclga r i 27 paragrafer för godkända 
_jordbrukskredi rförcningar. 19 

von Seths utredning 
O ckså 1911 års förslag bedöm des ha sådana 
brister- framför allt fråll\'aron m· inlånings
rärr - att n ågoL genomförande inte be trakta
des som realistiskt:. D;irmed \'ar i p raktiken 
de tre siclosp:1ren - inventariebelå n ingen , 
statsgarantierna och a nknytningen ti ll eta
blerade banker - a\"förcla. Ar 1912 11tsåg där
för jordhru ksm in istern A lfred Pette rsson i 
Påboclaj us titierådet Pe h r von Se th till en
mansutreda re. Han presenterade sina för
slag ,·:iren 1913. Här hä\'Clades fö r första 
g.'.'mgen klart ocb tyd ligt a tt jordbrukarnas 
själ\'\'erksamhe t var huvudsaken . Förening
arna föreslogs få inlåningsrä tt p:1 sparkasse
räkning och fullständig penningför\'altning. 

Som ryggrad för rörelsen tänkce sig för
slagsställaren centralföre ningar, som skulle 
omfatta eu, L, å eller tr e län. Det förutsattes 
att de inl:tnacle m edlen kunde bl i huvud
delen av rörelsckapiLalet men tills detta ble,· 
miijligt skulle kassorna la rätt all diskontera 
,·äx lar i riksbanken. De lokala kassorna skul
le utställa, m edlemmarna acceptera och 
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,kulle disko 

m,äuas t , 
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.1lkasson1a endossera ,·äxla1~ som sedau 
c· diskonteras a,· riksbanken och kunna 

<,t tas r,-~i gånge r. !\, en andra ~in jord
,-..1 r c skulle kunna ingå i kassorna m en 

L\nerän. 
::: . lig t förslaget skulle lokala föreningar 

_, med begr~insad personlig ansYarighet. 
d,-m t>n föreslogs till högst 50 kronor per 
.n,,·;uigheten till lägs t 1,5 gånger detta 
pp och insatsen till tio kronor for varje 
· 1j a t tiotal ha jord. Centralförening -

- ,,1 med begränsad personlig ans,arighet 
- -- dle e ndast bes tå av godkända lokala för-

__ zar. Insatserna föreslogs bli lägst 400 
:.<>r. En lokalförenings krediträtt best~irn

, :i l] högsr hah·a det belopp med ,·ilket 
. . rns,·arade fö r centralföreningens for
riel,er ökat med hälften a,· det belopp 

-_-i , ·ilket fören ingens medlemmar ,'igde 
-,lit rätt i denna. AnsYarigheten för en 
,.dförcning föreslogs till m inst 20 gånger 
· -a mman lagda insatsbelopp med vilket 

.• u1 ingått i cent.ralröreningen. 
1·0 11 Seth föreslog också att lokala fören

:ng,1r skulle erhålla två kronor per med le m 
: fö rvallniugsbidrag från staten. Central
:,"ireningar skulle en gång for alla fä ~ 000 
:..ronor till organisationskostnade r och å r
:igen under de tio första åren 4 000 kron or 
·,] ! fö n·altningskostnacler. De lokala fören
•1 ~arn;i var enlig t förslaget skyldiga att låta 

-::r re,·ideras a,· centrallöreni11gens reYisorer. 

_- 913 å:JS sahkunniga 
-~· ,a kkunniga, som i september 19 13 tillkal
_rle, för att ytt1a sig över , ·on Seths förslag, 
_ lämnade sitt utlåtande red;in den 31 okro-

-r. Efter ett referat a1· det von Sethska för-
- a!L't anslö t sig de sakkunn iga obetingat till 
- , , ,·iktigasre grundsatser. Särskilt fram-
.!!, att en självsr~indig ställning fö r förcn
..:.irna skulle medföra att medlemmar n;is 
·,e,se för siua fö re ningar ökade och att de 
.lle kn)tas fastare till dessa. lnlåniugsrä1-
- lillsnrktes och de sakkunniga menade 
·-kn na utan risk borde kunna til lämpas 
:uör medlemmarnas krets ä,·en i de loka-

.- !·eniugarna. Till en bö1jan borde emeller0 

en rra lföreningarna förbehållas denna 

r~in och ha lo kalföreningarna som f-il ialer för 
sin sparkasserörclse. Lå nerätten frires logs 
höjd till 75 kronor per ha. 

Av hä11s1·11 till g lest befolkade områden 
sänktes det minsta tillå tna medlemsantalet 
för lokala fören ingar ti ll 15. i\rlen om det 
sammanlagda insatsbeloppet understeg 
l 600 kronor fi ck ingen förening driYa in
l{rningsriirelse. Lokalfö reningarnas re,·ision 
föreslogs ske under medverkan av ena,· cen
tralföreninge n anställd sakkunnig reYisor. 
Dessa re,isorer kunde med förd el anlitas 
ä,·en m· and ra ekonomiska föreningar. På så 
s~itt rnre det möjligt an införa elen organ isa
tion med revisionsförbund, som rnrit ·1ysk
lancls fören ingsverksamhet ti ll s:1 stort gagn . 

De sakkunniga föreslog en nanrnä11 cl1·ing, 
nämligt'n att de lokala krecl itföreningarna 
skL1lle ka llas jordbrnkskassor. Be träffande 
kassornas låner~it.t hos centralkassorna fö re
slogs att denna inte enbart skulle bero på 
antalet inbetalda insatser i centralkassau. 
Om de lokala kassorna :1tog sig en ansYarig
het för centralkassans förbindelser med tYå 
tre<U ecielar m· elen ansvarighe t. deras med
lemma r ikhitt sig, skL11le en lån er~itt på 
grunch·al hän11· m edges lokalföreni ngarna 
med t, å trecUedelar av deras medlemmars 
låner~itr. Den Merståencle delen skL1lle där
emot. bindas ,·id inbe r.a lning av insatser. Den 
på insatserna i centralfören ingarna g runda
de låuerätten föreslogs höjd till ~O gånger 
insatsernas belopp.~0 

Opinionsbildning i 
u tredningsskedet 

Örnes slni/ter 
Lantbrukets kreclitfrägor engagerade mänga 
opinionsbilclare både i och utanfor näring
en. En a,· d e m est känd a var konsument
kooperatö1 en Anders Örne, som 191 ~ i 
Odlare biblioteket gay ut en skrift om _jo rd
brnkskassorna. Efter en inledn iug där han 
bröt staven ÖYer hela d et tid igare utred
ningsarbetet på området framhöll Örne dels 
att drift.kreditfrågan var det centrala proble
met for lambn1ket dels att elen rn:1ste lösas i 
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KORT HANDLEDNING Kons ,wu'n tlwoJ1natiirP11 
Anden Ömes lvr1 s111rl
s!nifte1: Dm piisla 0111jord
bmhslwssor 1lilw 1n 191 J orh 
proj1agemdt fiir slwj;a ndt av 
jo1äb111/1si<r1sso1: U/1/Jjofia ren, 
med lili,fnjordbnrhets drift
lunlil, utkom tvd år Sr'nare 
uti, i11 nrhöll bl.a. t1, ha11d
/ed11ing i bildande orh shiit
set av dessa lwsso1: Delta 
exnnJ;lar /rar jx1shrijin, 'Hr 
l'rofesso r l-l. j11hli11-Da 1111/elt 
viirdsa 111/ ji-!/11 fiiJL" 

BILDANDET ' 
AV /0RD8RUKSKAssoR 

ANDERS ÖRNE 

a nknytning till den övriga för e ningsverk
samheten på landsbygden. Problemet var 
enligt Ö rn e in te som man tidigare trott juri
d iskl u tan organ isawriskt och moraliskt. 
Betriiffancle l{rneverksam he tens inriktning 
skiljde sig Örne dock inte nämn\'ärt frår~ 
sina föregångare . Däremot f'anns enligt ho
nom bara e n lösning - kooperation m ed 
självtön ·altning unde r ans\'a r. 

Örne konstaterade a tt det in te f'anns 
m{rnga c i\'iliserade lä nd e r i \'ärlcle n , som 
ansett sig kunna undvara elen kooperativa 
kreclitlö renings\erksa1nheten . Tyskland, Fin
land och Frankrike var s~irskil t efte r föl jans
\';irda exempel. Ö rne anslö t sig till de 
hun1dprinciper, som presente ra L5 i 1913 års 
11 trecl11ingar. Han avrådde från ytte rligare 
utredande och ef'terlyste praktiska å tgärder. 
lnitiati\'e t måste komma underi frå n , u r 
folkets egna beho\'. In te mi nst hack sm~t
bntkarna anled11ing au agera. Örne a\·sluta
de sin skrift med e n auack tnoL m ellan
hiincle rna, som var till ston fö r ff111g för båd e 
producente r och konsume nter och upp
manade ti ll ökad organisation och sam
\·erkan. Samhörighet utan politiska bind
ningar borde vara mftlct.~1 

J<JG 

Td å r sena re - när beshtte t om lagstift
ningen tagits - publicerade Örne en uppföl
jare, som dels inn eh ö ll en redogöre lse fö r 
beslute ts t illkomst och innehåll de ls en 
handledning i jordbrukskassors bi ldande 
och skötsel. Skriften avsågs bli ett hj ~ilp
medcl i de t praktiska organisationsarbete, 
som Örne efterlyst 191~. Den avs lu tades 
med e ll kapi tel beti tlat "Ta ktikfrågan" där 
författare n fö rordade samverkan i central
kassor och avrådde fr:lll f ristående j o rd
brukskassor: H an rekommenderade e n kraft
samling a\· organisationsarbctet där intresse 
och stöd kund e p:1räknas från lantbrnksko
operationcns, h ttshållningssällskapens och 
myndigheternas sida. Särskilda o rganisa
t ionskom m it t:eer borde bildas och e n cen
tralkassa organiseras så snart t io lo kalkassor 
beslutat sig för att medverka. De tta for att 
både uppnå gemensam styrka och snab bt ff1 
tillgång ti ll krediter. De t kan tilläggas att re
ge ringens p roposition prognostice r at: an
t.ale r centralkassor till 15,jorclbrukskassor till 
590 och 111edle mma r till 30 000 J'ör 193 1. 
State ns f'örYaltningsbiclrag till rörelsen upp
skattaclt's fö r perioden 19 I 6-31 till .527 000 
kronor eller i genomsnitt ca 3:'i 000 per f1 r.~~ 

Ca Il Bergl'llnd c 
Politiskt fick rön: 
cle ts gr unda re C 
,o m hirt känna k, 
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:11a n föreslog "kc 
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r/ Ber;glund och bondeförbundet 
.:ti,kt fick rörelsen stöd a,, boncleförbun
·, gr t1nclare Carl Berglund i Gin11ne11e, 
:1 lä n känna kasserörelsen i Tyskland och 
·. 1911 tagit upp la ntbmkets k re di tpro
·11 i si11 tidning "Landsbygd e n'·. I boncle
·,u nclets första p rogram, som antogs 
: t fick kredi tfrågorna en egen punkt cfar 
·1 föreslog "komm unalbanker e nligt etL 

-er o mständigheterna m odifierat Raif~ 
-e ns svsrem, så att kommunerna stt srn :1-
. ; 0 111 b li,·a sina medlemm a rs lå ng i,,are". 
m ule ringen var knappast glasklar m e n 
nö t antagl igen till Ra iffe isens tanke art 

. ,m kreditföreningar överföra ajälvhushål
·• ,amägancle och bygemenskap till den 
.,1,niella eko nomin. Raiffeisen såg kassor

ch deras kapital som en pen ninghushåll
. .:e ns mots,·arigbet till agrarsamhällets 
:Jmänn ingar. Liksorn marken, gå rdarna 

· . b,·a rna skulle kassorna al lt id bestå till 
_ .:11 för sina medlem mar. De skulle ime 

.t , iikra deras ekon om iska oberoende 
_,1 ocksi1 urvidga fam iljebegre ppet och till

: 1,e bchm e n m· barnstugor, fö lkbilclning, 
:-.h us. nödårshjälp, åld rings- och fau ig
l.-' 

ribrulwrekonfr1-e-n.1m 1913 
.. ·1tbrukets kreditfrågor behandlades ock
._ , id sm:1bruka rekonferense11 i nm ernber 

• I :1. F ö rec\raganc\e \'ar Custaf l .agl0 rhjelke, 
• rn varit ordförande i den grupp a\' sakkun
_1ga . som lämnat sina förslag ett par ,cckor 

-.d igare. I .agerbje lke betecknade kreditfrii
..:a ns lösning som en li\'s lråga fö r lanrbruket. 
Han ga, · e n ö,·ersikL över frågans behaudling 
.,llt ifrån h ushållningssällskape ns frarn ställ-

i11g 1903 och betonade rL'.irvicl ele n nä ra 
-1.3. klskape n me lla n d e sakkunnigas nya for
•\ 1~ och det sornjusti tier(1det Pe hr , ,on Serh 
.,gt fram i februari 191 3, framför allt bcträf 

:.1ncle rncdebamkaffni11ge11 och centralkas
• ,rna . Särskilt e motsåg h an ko nkurrenseu 
·!1ed sparban kerna på in låningssidan. 

I deu foljawle d iskussionen frarnhiill hl.a. 
,n Seth det raiile ise nska syste met som fo re
ild l ig t. r öffigt dominerad e frågan om fö1~ 
,t lb1nclet till sparba11ker11a och ilcra a,-

rådde rr:m konkurrens om inlåningen . .\fan 
Log också upp fråga n lrnrnvid a de redan 
existerande koope ra ti,,a föreningarna kun
d e bidra till a tt förbättra kredirförhållan
d e11a . Slutligen a ntog konferensen e tt ut
talande e nl igt Yilket frågan om det m indre 
j ordbrukets clrifrkrecli t snarast borde lösas i 
ö,·e1u1sstämmclse med 1913 års sakkunnigas 
försl ag . .\1e n man tillade ockst1 att ,hg~irder 
behövde vidtas för att förbättra fasrighe t.skre
di ten,~' 

Riksdags beslutet 
De sakkunnigas fö rslag lades till grund !ö r 
ett propositionsarbetc , som e mellertid a, 
hrörs Yicl rege ringsskif'te t i februa ri 1914. 
Efter motione ra\' liberalerna Karl St.aaff och 
H e rrn an Kl'arnzeli us beslö t emellenid 19 14 
års sommarriksdag a u arbete t skull e å te r
upptas. Ri ksdagsbcslutet togs den J 5 maj 
19 1 :). 

Sk;i len till att före11ingsforme 11 valdes som 
underlag for organ iserandet av lantbrukets 
driftkredit motiverades på följ ande sju: 

Oet ,ir p;i cl e 1111a v:ig !ll;111 slagit i11 i a ll a cle 
lii11cler, i ,·il ka h ittills 11 ,1gra Yerkliga resultat 
\ 'llIIniL-; uti ifr:tgaYara11de h~insccndc . C cno111 

att bygga på före 11i11gs\·jsendct o ch gc 11 0 111 

all lämpligt o rd na ans,·a ,·ighetslö rha ll ancle
n a i11n1n f(l ren i11gr1 n1 ,1 Yinncs också gcnas l 
utsikt a lt k,rnna tillgodose t, å viktiga önske
mal. n iirnl igen dels atl bereda en niisLan 
os,·iklig siike rh e t rör långi,·arna samt dels a ll 
skapa lll iij ligheter att ö,·a kon t roll över d e 
iindarn{ll fo r ,,ilka kredit sökes och dä röver 
a tt erhållna Ern \Trklige 11 a rn·,i11das fi'>r upp
giw't iinclarnål med cfara, föl ja nd<' rn iijlighe r 
arr gör:1 sl u t på sa111111anbland11 ingcn ,I\· pro
duk rion,;krecl it och ko nsum tio nskredit. 

Farhågo rna a tt lan tbrukarna skulle ltysa 
motvi lja m o t att underordna sig fören ings
,-~isendets kra,· på ans,,ar ti llbaka\ isacles bl.a . 
med en h;irn isning till de koope rat.i,·a lant
bru kan>rgan isatione r nas starka 1tt ,·eckl i ng 
under de foregåencle årtionde na. 

.J ordbn tksm in iste rn j ohan Beck-friis skul
le helst ha seu att kapi ta lanskaifui11gc11 hade 
kunnat o rdnas ge nom a nslutn ing ti ll befin t
liga pe1111ingins1i1 111, särski lt sparba n kerna, 
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men eftersom denna tanke stött p;t rnot
sdnd rr:m de Oesta h ttll, såg han sig tYungen 
alt medge inlå ni ng från a ll män h eten som 
e n form för pen ninganskaffning för ce11Lral
kassorna. Jorclbruksministern hoppades 
emellertid att e tt omfattauclc sam arbete 
med sparba nke r och andra penni nginstiLUt 
skull e komma ti ll stånd. Finansministern 
Axel Vcnncrstcn hyste d iircmot "cu 1iss för
hoppning om att härmed nya Yägar rör 
sparandet skola öppnas och sålunda den 
1·iktigastc fonitsiittniugcu fr>r n ya lå uc111öj
lig he ter tillgodoses samt hjälp til l sjäh hjälp 
på lämpligt sä tt lämnas". Som framtida l';igar 
rör kapi talanskaffn ing pekades på lån ur 
försäkringsforetagens fonder och statens 
pensionsfond . 

B[1de lo ka lajordbrnkskassor och central
kassor för jorclbrukskred iL kunde enl ig t 
r iksclagsbeslutet fä stöd från swren . Ctöl'er 
regis trering kräwles för j ordbruks- och ccu
tralkassa, som önskade sr.atst1nderstöd, god
bin nan d e från d et allmännas sida. D eua 
irrncbar att staten fick möjlighe t att påYcrka 
kassornas stadgar och - rnöver fören ings-

ffl 

l,tgc11 - att fordra garant.i er for solid organi
sation. Vid godkännandet av centralkassa 
sk1tlle e tt ombud förordnas för atL å det all
männas Yägnar utöva tillsyu över kassans 
1erksamhet. Detsamma skulle gälla lokctla 
jordbnikskassor i [;in dä r centralkassa inte 
bildats och godkänts. Som sLöd för central
kassorm1s kapitalanskaffning skulle s ta ten 
ikbda sig c t1 mindre garanti for deras förbin
delse r. Riksdagen beslöt au för ,-aije godkänd 
centralkassa ö1edämna obligationer till ett 
,-~irdc a1· 100 ()()() kronor Lill riksbanken som 
pant för cenlra.lkassa11s förbindelser.~-, 

Fn ef1ilog 
Efter riksdagsbcslutet åte rförd es _j ordhrnks
kassefr~igan i november 1915 ti ll det forum 
från vilke t ini tia ti1<:> l till den första utred-
11 ingen utgå Lt toh år tidigare nämligen 
h ushi! llningssällskapens ombud. Förste in
ledare 1·ar statskons1tlenten fiir det mindre 

_j ordbruket AugusL Östcrgrcn, som redo
gjorde för och unders trök behol'et ,-1\" u pp
lysning om den nya rörelsen , framför al lt 
gällde det au und,,ika att stiirnplas som "fat-

Statslw11s11lmtm .frir rfp/ 111i/lr/11' j111dbrnliPI, 1\ 11g11sl Ö,tngrf11. 11 /gav 19 i 6 l'II lw ndboh 0111 ordl/a nde avjo1dbruhs
l:!1s.111r s11111 bl. 11. i/I 11ddillförslag till "11ormalstadgor ··för en jordbrnl!s/!(fs.1·11. Skrijirn in 11thöll 1ivn1 1'11 11 n 1w11s frr111 
1'11 t1yrkni rlrir 111rn1 full/de hö/H1 alla 11ödvä11 diga bla11hettnjor /Jildrwr/1, m, ''" jord/;111i<slwssa: lt'clm i11gslislo, 
ll'gisl1nil/p;sbla11kelt. stadgar 111.111. 

198 

:igkassor " fö r srn 
· tterst vikligL att ä 
.an tbrukare anslc 
ha inkluderad e 9 
,ch 7S procen t <J 

rra rn h öll avslu tn i 
,,ir a tt fä engager; 
tö r kassorna. Särs 
,·ande och knnd< 
land besättas avs 
ne rade sig e me ll 
, o m inte ansåg 1; 
\-.unskap. Viktor E 
,ia ns tad trodde ; 
m lan iogen kom 
'.,onkurrensen m 
:nedan Karl Erik 
rran K.F:s sparka1 
1nlaningsmiij ligh 

n;ircfter re do 
tra I kassorna och 
fö rslag ti ll tio cen 
I d iskussionen fr; 
r ikso rganisation 
kassorna fö r att cl 
ii llgfog till en ri· 
K h organisatio11 
dock eftersom dt 
makterna genom 
r{J rclscn . 2' ; 

En utdrager 
p m fört med 1my 
blel" tillskapande 
, e i Sl'erige en ut 
,ar llera. E n ,,ar 
n n ioner fö r lan t 
tillkom sten av li 
fi nmaskiga 11äte1 
,ll l la ntbr ukarm 
m iskt uppbundn 
u:> r i städer na so 
te n. Dessa särdr: 
d ebau e n, tydlig; 
och Fahlbeck 18< 
u bom och 191 1 

Som j ämfiircL' 
~ökn ing al" o rsak 



_ - ,,,or·· för smabrukan :. Del rn r cl~irför 
, c ,·iktigt an ~i\'en rncclels1ora och yngre 

·½ rubre anslöt sig. U111egränsen p:1 :'iO 
.1!..luderade 97,7 procent a\' Ian i bru ken 
;-_'i procent a,· :1kerarealcn . Östcrgre n 
h ii ll a,·slut11i11gs,·is bur avgörande det 

.ll fa e ngagerade 111~in n iskor i lcdninge11 
.h,o rna. Särskilt kamre r-posten ,·ar kr~i
le och kunde l~im plige11 liksom i -1~,sk-
besä!las a,· sko llärare. \1ot detta oppo
le , ig e mellenicl Gustaf Lagerbjclkc, 

111 tc ansåg brarna ha tillr/i cklig ag-rar-
,kap. \'ikror Ekerot från sällskapet i K.ris
, t,1d trodde atr det s kul le dröja innan 
1i nge n korn igå ng p,l alh-ar d1ersorn 

:..u,-rc nsc n med spa rban kerna ,·a r stor 
.. m Karl Eriksson med e r fa ren h eterna 
K.F:, sparkassa som grund me11ade au 

•1ingsm i~jliglte1e rna rnr goda. 
J.:iref1er reclo\' isade Pe hr \'011 Se1h cen
,-.a,,o rna och deras uppgifter sa111 t t'tl 

, .1~ ti ll 1io cc11tralkasseornråde11 i landet. 
,:__u,\ionen framfördes förslag om a u e11 
, ,rganisar ion borde b ildas !öre ce11tral
""rna for a u de lokala kasso rn a sku lle ha 
_.mg ti ll en riksomfattande rådgirnings-

o rga 11 isa1ionsce11rral. Förslaget a,·slogs 
k t' f'terso nt del st red mol elen form stats
,terna genom for fauningarna redan gi,·it 

l,cn. 2h 

:..n u tdragen process 
. n f'ö rt med 1muoriteten a\' Europas li111der 
,k,· tillskapanclet m· e n jordbrnkskasserörel-

, i S,·erigc en utdragen hiswria . Orsakerna 
.tr !lera. En \'ar a 11 behon:L a,· krcclirin st i
ll ion er för lambruke r \'ar n1 i11dre genom 

.ll kom sren a, hyport> ksba11ke rna oc h det 
·im nask iga 11~itet a,· ·parbanke r nt l'n ocks;°1 
,tl lantbrukarna inre ,·ar li ka han ckono-
1i,kt uppbundna m· sina kiipma1111akontak

e r i st~iderna sont kollegorna på kon1inen
e 11. Dessa siirdrag underströks a,· och ti ll i 
le ha tten. t~·dligast ,I\· rnn Engeströ m 1896 
,ch Fahlbeck 1897 nwn sernu·t' ocks,'t c11· Eck-

,:1 bom och 19 11 :1rs uLred 11 ingsförslag. 
Som jämföre lse kan nämnas att t>n under

, <-Jkn ing a,· o rsakerna till kreditkooperation-

ens begränsade utbredning i Danlllark har 
,isaL au de lokala sparban ker,. o m in troclu
ccrndes unde r 1860-ta le r och ex pande rade 
snabbt. arbe tade efter liknande rikLlinjer 
och f\ llde ungefär samma funkrio ne r som 
kred iLfiiren ingarna. De tyska kreditfören
in garna ble,· kä nda i Dan m ar k först under 
l 880-1alcr och då hade sparbankerna reda n 
ri'i tl e LL n~istan ointagligt fö rsprå ng. h.rt>d it
före 11ingar11as ekono miska fu nktione r , ·ar 
tillgodosedda och de poLen tie lla rönroc11de-
1·alda ianspr(1 kragna. '.\Jiir elen första koope
rarirn kred it fö re11i ngen si u tligen bildades 
191 5 fanns 5 13 sparba11 ke r a,· 1·ilka ~ 7(i ,·ar 
lokala landsbygdsba11ker. Kreclitföreningar-
11as expansionsutn·m me ,·ar d ~i rmcd starkt 
beskuret och de h~i 1wisades till a\'sicles om
d1 cle n med gles befol kning, frä mst på _jyl
la11 d. Författarna Guinnane och He nriksen 
a11ser däre!llol inte att sparba nkt>rna ö,·cr
tag be rodde p:1 halitaLiva förd elar uran på 
deras kronologiska försp rång. A\' td li h ~ir
d iga alternari,· ,·ann de1 först crableracle .~' 

,\11 det 1ill skillnad rr:111 exe rnpel\'is rör
nöden hets- och rn e_jeriomr,lcle na in 1e fö re
låg något ge nuint folklig t behm· medförde i 
sin tur att propaganda n for lantbrukariigcla 
kredirlöre11inga r under fl e ra d eccn nin 
friims t kom att dri\'aS , 11· social L e ngagerade 
personer 1n,11ilör n iiringen , cle flesta 1ill
ltörn11de de n libe ral t f"ii rgade "l'iilfärdsintelli
gellli ,1··, som hörde hemman i kretsarn a 
kring :\a1 ionalckonom i ska f"ii rt> n i 11gcn i 
Stockholm, Lorensb stiCtclsen och R.ikslör
b uncler för socialt arbete och med förbindel
ser till elen tyska \ ·erein för S01.ialpolitik. A, 
de tidiga idespriclarna hö rde Halvar T iscll. 

.J oha11 Leffler . .Johan ,·on Engesuö111 och 
Po11rus Fah lberk till denna kategori. Andra 
binda koope ratörc r i denna socialc kono
mi~kt inriktade krets ,·ar G.H. ,·on Koch. 
Carl I lcyman och Ctrl Li11dhagen . lkf"ryn
dad ,·,ir också O.W. Stael HJ11 Holstein. De 
,·ar ,·ä l utbildade. belästa och in1ernationellt 
orienterade och de ras ,·ikligaste insa 1s \'a r 
li k~om Cuswr Hamilton och C.E. Ljungberg 
20 ar 1idigart' i fråga o m arbetare och ltant-
1·erk,11·e - all i11 trod11cera de t.~·ska krcdi1rör
e11 inga rna - och särskil t Railfrise ns system -
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for del svenska Ian Lbrnket. De informerade 
\'ia Lantbruksakadernin och hushållnings
sällskapen rnen llt.an att nå kont.akt med elen 
spirande Ian tbrukskooperaLi,,a rörelsen och 
utan praktiska resultat. Den ende, som Ull

dcr denna tidiga pe riod försökte gå \'ägen 
,·ia det statliga utredningsväsendet, var Stael 
von Holstein, som endast uppnådde au. hans 
förslag bordlades av två olika kom mi tteer. 
fö rsöken att 11ppifr:rn imroclucera en kredit
koop erativ rö relse slog alltså sl int. Det kan 
dock ti lläggas att liknande forsök ,·ar mer 
fra mgångsrika i Finland,.Japan och - d eh·is 
- i Indien . 

Kontakt med lantbrukskooperationen 
fick d e bankkooperati\'a icleerna lörst. efter 
SLR:s tillkomst 1905 genom dess tidning 
SLF, som ULförligt presenterade kreditfören
ingarnas uppkomst, p rinciper, a rbetssätt och 
ttt.breduing för en bredare lan1 hrukarpublik. 
Red;iktionellt hamnade emellertid tidning
e n på ell sidospår genom att Leufren och 
Eckerbom anknöt dels till en italiensk ,a
r iant med samordning med sparbankerna 
dels till rlen dansk,1 modellen med statsga
ranrerade kreditföreningar, \' ilken återfanns 
i 1908 och 191 1 års utredningsförsl;ig. Båda 
håm·isade föreningarna till en enda krediL
gi,,are - den föna till postsparbankt'n , den 
senare ti ll sparbankerna - fiir l:lllefönned
li ng och admin istration och Cörhjm.1 in
låning i egen regi . Särskilt i 1908 års urred-
11i11g spökade också den galllla tanke n om 
krediter mor panrs~iuning a,· inventa rin, 
,·ilken utre tts och Cörkast;irs redan under 
1880- och \)0-talen. Några delsjälar, som ,·ar 
beredda til l praktiska insatser på lantbruks
kredirens område. lyckades SLf ocli dess 
redaktöre r inre heller locka fram . SLR sj~ih·t 
,·ar t ill fö ljd av yttre och inre problem för 
srngL för a r.r kunna agera i frågan . 

Viindningen korn när Alfred Pettersson i 
P:1boda 19 12 tillsatte justitierådet Pt'hr wm 
Se th som en mansutredare . H ans förslag om 
krecl i rJiirening;ir med in lån i ngsriitL ekono
m i sk s_jäh'l'ör\"altning och samve rka n i cen-
1ralkassor sriiddes a, 191?, :1rs sa kkunniga, 
som dessutom bidrog med m11unet jord
bruksk;issor. Fö1slaget foran kr;ides bl.a. ,id 
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småhrukarkonferense n 1913 och 1:1g till 
grund lör riksclagsbeslmet 19Ei.t' 

Aren f-öre riksdagsbeslutet engagerade sig 
också fle ra berydande opinionsbilclare och 
politiker i Ian thru kets driftkredit.fråga. 
Främst utmiirkte sig konsumentkoopera
tören Anders Örne, som starkt förordade 
sjiih·hjälpsfören ingar och samve rkan med 
övrig lantbrukskooperation och rekommen
d erade rnn Seths förs lag till e tt snabbL och 
kraftfullt genomförande. Örnes starka id eo
logiska argumentation och resoluta förkas
tande av tid igare urreclningsförslag sopade 
slutgiltigt igen "sparbankssp:1ret" och över
tygade säkerligen m:u1ga om att man rnr på 
r~itt ,·iig. Bland poli tikerna kan nämnas Carl 
Berglund, Karl Staaff, Alfred Peuersson, 
Herm an J<xa rnzelius och den tidigare lag
stiftuingsutreclaren Hjalmar Hamrnarskjöld, 
,·ilken som sta tsm in is ter och a ns\"arig för 
riksdagsbesluLet 1915 re,·,mscherade sig för 
bordläggn ingen a\· Stael von Holsteins för
slag. Vän att notera ;ir att den liberala reger
ingens aYgång till följd a,· bondetåget 1914 -
d å en omstart från 1886 ärs nilå "erkade 
hotande nära - inte tyckles ha mattat deras 
engagcrnallg ijorclbrukskassefrågan. Ocks:1 
led ande äm betsmiin all Li frå n 1880-talets 
St::iel ,011 H olstein ti ll Gustaf Lagerbj elke 
oc h Pehr Yon Setl1 eu k,·artssckel senare 
gjmde be;iklans,-~irda insatser (·ör driftkred it
frågans lösning. 

}imfon med exempeh'is inköpsföreni11g
arna. ;inde lsmeje riern;i, ko11troll-, a,·els-, 
stärkelse-, h r~inncri- och rnaskinföreningar
na, soH1 expanderade starkt årtiondena före 
l 9 I ?"1 skiljde sig jordbrukskasscrörelsens in
troduktion l"r.a . genom Lil lkomstprocessens 
1'.ingd , genom au in te en enda förening bil
dades under den långa introcluklionsf"asen 
och genom det dominerande inslaget av ide
spridare och prop;ig;indister utanför niiring
e n. i\kcl unclilnrag for Gustaf Lcufrcn -\·ars 
insats snarast ,·ara,· pressadminist.rati\' karak
tär och 111öjlige11 \'iktor Ekerot. i Kristianstad 
- e11gagt'rade sig ingen al' periodens ledan
de lantbrukskooperatörer i_jordbrukskasse
fråga11 trots a tt ek \'ar l'iil in formerade om 
raiffe isenrörclst'ns frarng:rngar i Tvsklancl 
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h inrerna Lio nellr. Orsakerna kan d eh·is 
~a att beho\'e t aY kreditkassor bedömdes 
:1d re a ngelägeL ä n a\' andra typer a\· for
.n!_\'a r, dd\·is kan det boLLna i främlingskap 
_ -•r bank\·erksarnhe 1en. Det ä r t.ex . a n
:..rkn ingsYärt a tt inget fö rs lag \·~ickres om 
· reformera 11:-poLe ksbankerna f'ör att möj
: ..:,-1ra kredi rgi rn ing för d rif'Lsä 11da111;11. 

,:__R- o rganisationens passi\·ite1 framstå r d ~ir-
1t som följclrik rig med tanke p,'\ det o m
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J ordbrukskasserörelsens politiska 
auktorisation 1924-1930 

0 

_\Ti ls G. A sling 

S1·cnska j orclbrnkskrediLkassa11 bildades 1930 
,om ce11tralorgan isation for Jo rclbru kskasse
rö relsen. De l var en bekräftelse på all de t 
u ncler 1910- och '.Z0-uleu bedriYna o rganisa
tionsarbc tet for en kooperati1· kreditorgani
,a ti<rn eller bankrörelse för det svenska jord
bniket fått sitt po liLiska crbinn::rncle. Det är 
l.O.ltl. bclögat alt tala om rö relsens "poli tis
;;.,1 a1 1kt.0risatio11". AvsikLen med d enna upp
,,ll, /t r att närmare kartl~igga de poli tiska 
,t,-11l11i11gsragancleu och re la liouer som förde 
;ram till 1930 ;,rs riksclagsbeslut.. 

_Jorclbrukskassorna had e hli1·it e11 erk~incl 
rö re lse för att lösa d et m indre jordbrnkets 
behm a1· rö re lsekrediter. lcleerna och de u t
J;indska impulserna, framför alll d e t1·ska, 
,o m ofot :,bcropacles som aYgöra1Hk for d en 
,1e11S ka clebaw . .:11 i rråg,rn , hade börjal prö-
1·as i ,·erkl igheten . .Jordbrukskassorna hade 
d ä rmed kommit att betraktas som en Jjmp
li~ organisatio nsfo rrn för att b idrag,t till 
;inansieringe n a1'jo1·dbrnkets ö,·ergfötg rrån 
na t11 rah ushållning till pe nllinghush ållning . 
T illgången till d riftskredite r hade u iiml igen 
b li, it e n avgörande lörnrsäuni11g forjorcl
b rnkets anpassn ing t ill marknad och pen
n inghushållning. 

Det \'ar e mellertid ingen g i1·en slmsats. 
Befintliga han ker och krecli wrga11 isationPr 

a nsåg i allmänhet a tt n yLillskotte r 1·,ir o be
l1öYlig L.Jordbniket hade re d an sina fi nansi
iirer, a11s:1g man. 

De n första h ypoleksföreningen hade bil
dats red an på I 8'.10-talet och Sveriges All
männa lwpOLe kshan k starlade sin verksam
het 1861 . Sparbankern a, som hade må nga 

_jordbrukare som ku nder, ha de också sta rtat 
unde r 1800-talct. De fi nansie ringwäga1 so m 
stod öppna 1·ia clcssc1 insriru l 1ar ernellenid 
hun1dsakligen primä rkrediter mol säker
hete r i forn1 aY botteninteckningar i fastig
h et. Driftskred i ler länmades nnclan tagsl'is av 
sparbankerna och atTirsban kernas engage
mang i del avseendet Yar hun1dsakligen 
ko ncen lrerat till större jonlcgenclomar o ft:a 
i kombination med annan rörelse. 

Tanke n au bvgga npp en kredi torga n isa
Lion p ;'.\ kooperati,· bas och med personligt 
ans,·a r fdtu m ecl lemrnarna, ansågs he lle r 
inte kun na fä d e n bred a uppslu tning blan d 
landeLs bönder, som 1·;:u en löruLsiitlning för 
frarngång. Mech·ete nhe Len o m d e koopera
ti1·a principerna b land land e ts bönder ans:1gs 
inte 1ara tillräcklig. Det fanns emellertid e t l 
snabbt 1·jxancle behov aY clri hskredite r i e u. 
j ordbruk som hiill pä all 1:'irnna uatura hus
h {tl lningen. Denna ofdukomliga 1u:1eckliug 
skulle e mellertid 11inga fram en lagsliftn ing 



på området och chirmed också eu poliriskt 
engagemang. 

Lång väg till erkännande 
Vägen fra m ti lljordbrukskassornas p olitiska 
auktorisation b]e,· emellertid ändå lång. Hur 
ideerna slog rot och organ isationsarbett>t 
startade, har ,·arit förem ål (ör en rad studier 
bl.a. a,· LRF:s arkivarie Tore .J ohansson.' Bil
dancle r a\' centralorganisatione n Svenska 
.Jo rclbrukskrcclirkas an 1930 var inte bara e n 
fö ljd a,· riksdagen · beslut utan ä,·en e n 
logisk följd av det organisationsarbete som 
med v~ixande m ålm ed\'e tenhe t ;ig t rnm 
sedan verksa111 h e ren 191 :'\ ge n s e n form e ll 
reglerin g i den förstajordbrukskasselagen. 
l3eslutel i ri ksdagen o m dt>una rörstajord
brukskasselag h ade foregå tts av å r a,· diskus
sioner och utredningar d ä r idc.:erna o m eu 
kooperati,· bankrörclse n~irmare prövats. 

.Jordbrttkskasserörclse ns fra m,·;ixt är till 
stor d e l betingad a,· ett a11 1al enskilcb indi-

1 'iclor Elll'lnl ( / 81-1- / 9]8) ,,,11· starl:I ('Jlgrtgrmd i 
,111r1hrn//r11TÖlt'i.11' 11 or!t seda1111' m r!Hf p;,- Slatr11, 
1'g11afu,1111str1Pf,1,. I /r, 11 bin, /prfr11110I 1111 jorrlhru//.1-
/111,rf itlw111111itt,i11 19 I J or!t , 1ic,, ordfiim11de i Södm 
Sverigt's /'t' //im//(({ua .Ji,,· jnrdbrnh,lunlit . 
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,·icler, om man så ,·ill iclebärare. Det är en 
his tor ia som rörelsen har gemensam med 
andra folkrörelser. Ena,· dessa personer som 
kom att spela en a,·görande roll i utveckling
t>n a,·_jorclbrukskasserörelsen , ·ar Victor Ekc
rot. Et'1 e r studier i lantbruk. bl.a. i Da nmark 
och p;, Alnarp hade h an 1903 blivi t lam
brukskonsulcnt ,·id Kristianstad läns liushåll
ningss~i llskap. Unclt>r sin tid i Danmark tog 
han starka intryck av elen danska egnahems
rörelsen. H an har ~jäh· karaktäri erat in rid 
somjordhrukskonsulent som "clc11 lyckligas
te tiden i m itt li\'". Han ägnade si?; in tt> en
dast å t att inf'orme ra om j ordbruk och åt att 
ut,·eckla koopera ti,·a samarbetsformer bland 
bönder utan ä\'en :1t egnahems rö relsen .~ 

\ ' ictor Eke rot a,·a ncerade till sekreterare. 
ch ·s. m ed nutida vokabulä r ,·e rkställancle 
direktö r. i Krisria11stacls läns hush,1.llni11gs
siillskap. \'ice ordförand e i sällskapets sryrel
sc ,·ar den libe rale riksdagsmannen och 
godsägaren Rao ul I lamilton. I honom fan n 
l:'.kerot e n sj;ilsfräncl e i synen pt1 t>gnahems
riirelse n och sm åbruken. I si na memoarer 
111,·ecklacle Ekerot närrnarc sin syn på egn a
hemsfrågan: 

S1a1en bör ,·e rksa1111 bidrnga ti ll eg11ahen1s
fragans lösning. Deua hör ske genom all 
S1ate11 uppla1cr a,· sina fas1ighe 1er. Dii rige-
110111 ,knllc stat en icke bion bcford ,·a sina 
1ncdbo1-garc-, h,-,~ta utan pa sa1n1na gång t,ka 
sina inko1ns1n. l .. . l Torpare som s_j;i h·a od
la1 ,in jord eller s1ii rre d elen m sin 101'\'a. 
borde ha,·a 11ago11 råu all friköpa densamma 
ut,lll a ll d e 1ill e tt skä ligen drygt ;irrcnd e 
sk;ill J;igga t'n Il)' bc1alning för s itt rt'clan 
1H·dlagcla arbe1t'. ' 

Ekerot ,·ille i s in strä,·an art frän'!ja egnahems
tanken 1.0.111. 11pph,'.i1·a ficleikomissinstilutio-
11en o ch införa ('iirbud för bolag att fön·~i1Ya 
_jorclhruksmark. 

Ekeror hade 1911 acceptt> rat att kan
didera till ri ksdagens andra kam m are för 
hi'•l,{ern, till si n a l'risinnade ,·iinnns l'ör-
1·å. ning . Som lecla111ot a,· riksdagen fic k han 
1illfälk a ll ).{Ö ra c 11 ce ntral in sa rs fö r d en 
jordbrnkska~scrörelse ha11 e ngage rat sig i. 
Ä,·en sedan h a tt lämnat ri ksdage11 och b li,·it 
dirt>ktör i Srnte ns egna hc msstyrelse fortsatte 
h ,lll so1n s1yrelseleclc1mot i _jorclbrukskrecli 1-
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,.,1 ,sa11 si tt aktiva engagemang för jo rclbruks
" ,1sseröre lsen. 

Som konsulent och sedermera sekre tera
re i lrnshållniugssällskape t hade Ekerot haft 
tillfälle att sysselsätta sig rnecl kred it.frågorna. 
IT ush.°illningssällskapen förmedlade de fles
t.t lån e n u r egna he mslånefonde 11. Egn a
he mslånen for ''mindre bemedlade a rbetare 
-! ler med dem jämställda" bJe,· i 1·ealite teu 
-·1 ,·äg att skapa mindre j o rdbruk. Egnahems-
_,ne f o nde n h ad e e me llertid ett regelve rk, 

• m beg6insacle rollen som finausier ings
.:.lla . .Jo rclbru kskassorn a skulle ko mm a att 

·bj uda e11 kompleltcrande och friare finan
. eringS\'äg. 

Ekero t h ade ursprungligen trott på sam
':leLe med sparbankerna, som han menade 

<.,_ tl le låna ut sitt in lån ingsöverskou tilljord
:11kskassorna. Motsttmclet från sparban ker
., hih dnade emellertid och kom inte att b li 

.en ,·äg han hoppats på . l\'ä r jo rdbrukskas-
• , rn a i södra S,·erige sku lle samord n as i 
--.öd ra Sveriges Cen tral kassa förjo rdhruks
krecli t b lev hushållningssällskapet i Kristian
, tad den o rgan isawr iska hasen och upp läL 
lokal. Gustaf H ansson , kassör på Vid tsköfle 
~ocls , blc" cen tr,tlkassans kam rer och s~i små
ningom verksti1 llancle d irek tör. I Ian 1·ar e n 
.urnan a, · dessa förgru ndsgestal te r i j orcl
n r ukskasserii relseu , som kom att spela stor 
roll fiir rörelsens t1t1·eckling. 1 

H ush ållningssällskapen , där vanligen orcl
:ö ra nclcn var landsh övdingen i respekti\'C 
'..ln . ,ar ii,·e r huvud tagel inflytelserika o pini
,n,bildare även i kred i tfr{igan . Det had e 
,ckså på andra vägar startat e n clebatr p rovo
eracl av_j orclbrukets tl t\'eckling och den för~ 

·•1d rade törsö1:jn ingssiwatio n i landet som 
.irlclskrigct skapade. 

Påbodas insatser avgörande 
= c:n småländske bonden Alfred Petersson -

.. buda som han all mä nt kom att kallas efter 
__ rcb namnet - var led arnota\' riksdagens 
- : , ta kamma re I 887- E)08 for lantmanna
_,tic t och a,·.andra kammaren 19 l 1-20 fö r 
->cra la sarnlingspartie L. H an kom att spela 
-: J.1 gö rand e roll när tanken på j ordbruks-

kassor skulle bli föremål för lagstiftning. 
1-Iaus namn är främst fö rkn ippat med 

beslu tet om den allmäna rösträttsreformen 
1907. 1905 blev h an känd som "d en fö rs Le 
bo nden vid Ko nungens rådsbord", när han 
första gånge n uLn~im ndes til l _j ordbruks
minister. Han råkade 1909 i eu konfl ikt med 
högerledare n och statsministern J\rvid Lind
man och l~imnade ministerposten och a nslöt 
sig Li Il libe rala samlingspa rtiet. 

P:1boclas son, publicisten och riksd ags
mann en K.11u t Petersson, ha r i sin biogra f-i 
o m sin far, "En bonded emokrat" konstaterat 
att l'åboda och Linclman företr~idde motsat
ta intressen: 

Linclma n ,·ar t'n industr ialismens ma n, .L'å
boda ,·ar in i märgen e n bondedemokrat. I 
elen djupgående in tressekon fl ikte n mellan 
hiinder och bolag uppe i Norrland ,·a r al la 
hans syrnpmier på hiinde rnas s ida . Hela in
clustrialist>r ingsp rocessen betrak tade han 
me d misstro och i bolagskapita lisme n såg 
han e n fram r:·ckande politisk maktfaktor. 
som hotade inte e ndast bondeklassens infly
tande i sta t och kommu n u tan ocksi'1 sjä lva 
ba la nsen i samhiillsstrukturen.-' 

1\ljied Petnsson i Påboda ( I 860- 1920), /nlr11110/ av 
/onto ka111111a11'11 och.jordbrnkrnti11 istei; //0111 all iigna 
rn1åb111kr11° och Pg11a/i.m1sfrågan s/OJI intresse. Ha 11 
hr,de även 1'11 m ,görrwr/,, brt_yde/seför/rr1gan 0111 all 
slw/)(/ m lwo/Nmliv l!reditrön,fs1'Jii1jon/brnkets brhov. 
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Spän ningarna m ellan Lind fllan och På boda 
ko m förs t Lill klan 11ttryck ,·id behancllinge11 
m· d e n s.k . X orrla nds ko mmittc n s fö rslag. 
Pabo d a ,·illc tillmö tesga ko mmi ttens förslag 
pt1 en sä rs ki ld lags tiftning som s kulle ge 
a rre nd atore rna t ill bolags~ig cla fas tig herer 
en bziure bes itt11ingsrätt. De n11a arre mklag 
sku lle också kombin e ras m ed e n ny ,·an
hä\'(-ls lag . 

Egnahemsfrågan betydelsefull 
Un d e r d essa å r , I\' betyd,111de politiska m o 1-
sättn i11gar och flera regeringsskiften ä r d et 
e melle rtid f'rnrnfor allt e n fraga so m m arke
rar e n n~· s trö111n ing i tid e n. De t är egna
h e fll srö rclsen s fra nl\'~ixt. 190-l: å rs r iksdag 
h ad e beslutat om statliga lå n for uppb\'gg
nad e 11 a ,· egn a hem. De1 ,·,ir emellertid e 11 
lia lvhjiirtad reform och verksam herc11 hade 
inte funnit in fo rm. '-i~ir Påbocla b le,·jo1-d
b r11ksminister 1906 ti llsattes e n u tre dning 
för a 11 effekti,·iser ;.i \'er ksamhe te n . :'\~ir fö r
slag t ill en n y egnahe111spoli1ik fö re lad es 
1907 ,'\rs r iksd ag ansågs den a llrfcir cijän · och 
a,·styrktes a,· e tt en h:tl lig t sta tsutskot t och 
rnI Id es i första ka mmaren . l a ndra kamma
ren b le,· d et e m elle rtid majo rite t för fö r
slaget, ,·ilket gjorde det m öj lig t fö r Päbocl;i . 
a tt återko lllma Yid nästa r iksdag och d å få 
sLö d för sin a förslag . 

Egnahemsfrågans ideo lo gis ka k~irna ,·ar 
s rr~iYa n att genom a tt be reda rnä n nisko r 
m i~l ig het a u på rim liga \'i llko r skaffa e 1 t egeL 
h e m i for m a ,· ett m indre j ordbru k ås tad
komma ett socia lt !yrt för landsbygclt> ns folk. 
ivled i b ilden fan 11 bl.a . e n str~i,·an a tt ge e Lt 
11aLio ne llt a lterna 1 h· till elen em ig ration. solll 
kom m it a u få e n be twla nde o mfattnin~. 
La n d sh ö vd ingen gre,·e K.A. /vliirn e r, som 
h l.a. ij~inat sina sporrar u nd e r Påb od a ij orcl
brukscle parte nw11te L, be räua r e n e pisod i 
jordbruksd e pa rtem e ntets m in ncsskri ft. som 
,'i r be lysand e for På bo das ,·is io ne r : 

I Ia n~ 111ii k1iga intelligell,. sällsyll t klara prak
tiska blick och sLarka \·il jckrafr o mfa ttack \·is
scrl igt:n alla omraden a,· departementets 
\·c rksam h e1 och si riick1e sig \·ida chiru tÖYer, 
111cn j ag tror icke att j ag gii r ha ns minne 
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o rii1 1. dajag n u näm 11 n ho no m som en sär
ski ld n .. prc~enra111 rör det sociala in~laget i 
dcpa n e mc 11 1cts a rbe te. J ag minns :i1111u hur 
en dag det hiills e n ii\·e rlägl,{11ing i <'gna
he rnsfragan. J ag hade som föredraga llde 
l:i11111at e n rt>d ogörels<" rör fniga ns liige och 
för· fra111 ko m na fö rslag lw träffa11de max imi
\'iird e na l'ör de lägenhe1cr, som sku ll e ku nna 
fä cgnalrcmslt111. Pabocla sade cla: ··oet riick
t'r icke. \"i m:1stc ga rii11 myc ket längrc ... J ,1g 
såg fraga nde pa ho no m och 1i llii1 mig fram
ka,1a: ":\ le n cla förä11 cl rasj u hela karak tär e11 
a\· \·e rksamhece 11 , det bl ir ej lii ngrc fraga 
blo 11 o m undnstiid för arbe1arlr crn u tan o m 
ett lags ll\'po teksba n k fii r hela de1 mindn· 
bo nd,:jordbruk<" L .. Ha 11 nickack L)'St. I det 
iigcmblicke1 öppnad<' sig for m ig ett 11\'lt per
spc kti\·. o ch jag hlC\· slagen m· djiir\'11ett:n i 
lra11s ta n k('.1' 

i\'är Pa bocla a te rkom som j o rdbruksrn inister 
i r ege ringarna Staa r 19 11 - 1-1: o ch Ecl~n 
1917-20 låg fortfarande egna h emspolitiken 
hon o m nära, men ,·idgades al lt rncr till a ll 
ocks;t inn efatta u t,·ecklingen m· de etablera
de egnahc rnnw11 och d e tidigare existe ran
de många m in dre jordbruke n. 

På bocla h ad e niimligcn , n~ir h an 11iinna r<: 
ö , e n ·~igde jord b ruksn äringens situa tion. 
fa ngats a\' tanken a tt genom e n kooperatiY 
kre di t rörelse kunna fö rsö1:ja jord bruket 
m e d clrif'rkredi ter. H an h ad e 19 12 lå ti t e n 
tidigare med arbetare .justitie rådet Pe hr,·o u 
Seth , 11~innare studera mot~,·ara nde organi
~a tio n e r i Tyskla nd o ch Fra nkrike fo r a 11 
lämn a försl ag till en s,·e nsk , a r ia n t a, de11na 
o rganisatio n. Se kre te ra re i d e tta arbeLe Ya r 
ama n uense n H ugo H eyma11. 19 1 :I förelåg 
e tt b e 1~i nkande som följd a,· l'å bodas iniLia
li\'. U tredni11gsförslage1 ble ,· sna bbt remi -
beha11d la L. E11 a,· d e som }'ttrade sig var se
kre teraren ,·id hu ·Iiållni11gsällskaper i Kristi
a nstad \ ' ictor E keroL. H a n n tr ,·id elen här 
tiden riksdagslllan och n ä ra y;i n till Påhocla . 

Nya intressen ter 
Reda ktör Ande rs Örne, ,·id den h ii r t id e n 
,·erksam i Koope ra ti ,·a Förb11nclet bl.a . som 
redaktö r för tidningarna Ko ope ra töre n och 
Ko ns u111e n rhla cle 1 och flitig t verksam som 
koop e rativ ided eb;ittör, ga, · 19 13 u t e n pro
g ram skrift ''.]orclbrukskassor". Han tlt\·eckla-
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~- cl,'i r sina Lankar på en kooperati\' bank
. re lse. Detta arbete fullföljde han p:1 s,1 sätt 
·: h,lll, samtidigt soin riksdagen antog elen 
· r,rnjo rdbru kskassclagen, på KF:s förlag 
· !,n· en h a11clledning i bi ldandet a1·jord
~1kskassor "'Jordbrukets driftskredit" . An
ers Örne skulle sederm e ra b li riksdagsman 
· :· ,oc ia ldemokrarerna i fö rsta kammaren 
r n I !ll 9-34, statssekrete rare i finansclep,u0 

m e nLet 1920 och komrnuni kationsrninis
-r 1921 -2:) och generalcl irckLör och che f 
- r g;eneralpoststyrelsen 1926-46. 

Ti ll de omstän digheter som politiskt clre\' 
., fragan om jordbrukets finansiering hör
~ också att e n ny panibildning- Bondeför
. n cle t - hade gjort frågan till si n särskilt 

:rnriterade . Godsägaren Carl Be rglund i 
,:m me11e hade 1910 i e tt upprop till landets 
· n cler .. Bröder 1:1wm oss e nas", som han 
.1blicerat i d en a1· honom stanacle ticlning
:1 .. Landsbygden", pläderat för e n lokal 
.,nkrördse. l uppropet inbjöd Berglund till 
.idanclet av eLL nytt parti, Bondeförbun d e t, 

• ,m på sitt: program kom a tt (å bildandet a1 
·r s1·ste111 med lokala banker för lambruket. 

?-,re bilcl Yar d e n tyska Raffeise n-rörelsen , 
, J lll Berglund särskilt sw clerar.' 

J::.11 a nnan opinionsgruppering i frågan 
· le\ det 1913 bildade S1eriges.Jordbntkare
:örbun<l, som sedennera skulle komma an 
2;a upp i det 1917 bildade Sveriges Allmänna 
T.antbrukssällskap, en fö regångare till LauL
b rukarnas Riksförhnnd (LRF) . .Jo rclbrukar
törbundels sekreterare 1·ar GustafJohansson 
iran Viskan i :'vlcclelpad, som så srnå n ingoru 
,kul le komma all b li en m·jordhrnkskasse
rörclse ns Crämsta o rganisatörer. På in it:iati\' 
.ll'_jorclbruka rförbundet kom ett förs ta möte 
ti ll stån d for a u bi lda enjordbrnkskassa i 
\·;isterhaninge 1915, som a ll ts{t bleY landets 
r·,-,rsta." 

Bondetåget 1914 och de starka mo1s;in 
ni 11garna mellan höger och 1·änsrer i för
,1·a rsfrågan satte si n pr;igcl på del politiska 
;;.Jimate t Yid d e nna tid. Europa \'ar cless11wn1 
m iu uppe i ell förödan d e 1ärldskrig, som 
m te bell e r lämnade S\·e1ige oberört. Cr 
rlt>nna situation ,·;ixte i 1·icla kretsar och i alla 
;)a rrier fr,trn e n sträYan a rt 1·ån.la d e egna 

f ~r~~ra~ i Jor~~ru~~~a~~of rå~an 
a~ ~nst~f Jon~nnoo från ~i~~an 

~ille1 aå i11~j1,11 av Träunikm Jar~~r1kmm 
( , ~ ,/.,

3
,,, ,lm 2; ,,,,., ~ .fn;,,,, .:y, ;{,,0,✓ 
/},,,.,/✓• il ,'' #, 19-V/. 

Jordbrukal'e oeb andl"a Intresserade Inbjudes! 

F!l~dl"aget avser att vlleka Intresse 

flJr bildande av en JoNlbruka• 

kassa pi\ platsen • 

Fritt lntl'Bdet 

(;usta/Jolw11ssu11 i \'islw11 var under /lt11g lid en rrn 
de flitiga i11 itialiv lr1gama orlt 01ga11irntörema rm 
jo1rlln11hsl!assor i .Vorrland. Här fil (/jjisrh fiir el/ av 
h1111s fiiredmgjifr all viirl!a i11/ressr')1ir bildrnl!IPI av m 
l!assa i 'fir111gsv ilm1 i.J1i111t/a11d. 

naLionella resurscrlla, 1·ilke t också bar fram 
Lanken o m att ge jordbruket b;iure krediL
rnöj ligheter som underlag för ut:veckling. 

Jordbruket blev ett nationellt 
intresse 
De t fan n s en ökat inLresse förjordhrnkcts 
situation också som en följd av v;irJclskriget 
som saue la ndets forsö1:jni11gssiwation i 
Cokus. l n tresset för att lösajordbrukets kre
cliLp roblem ökade 1·id d enna tid h os rn{mga 
tongiYande politiker. Regeringen hade där
fö r en opinionsmässig press på sig au agera. 
Det 1·ar dock rr;imst beho1·et att föreskri1·a en 
formell reglering a1 d e kred itfören inga r 
som i ski lda sammanhang hade börjat före
språkas, som t:1·ingade rege ringen art. med 
d en a\' l'åboda föranstaltaclf' u t redn ingen 
som uLgå ngspunkt fin n a rörelsens legala 
status, 

Det Yar dock in ga re1·ol1tt:ionerande slu t
satser i stödhänseencle, som blc1· resultatet 
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,,å höltP11 i 915 reste (;11staf/uhr111ssu11 i \'i~
l.a 11 r1111t i Storl//10/111s lii11 orh höll el/ jlPrta/ 
jiirNlrag 11111 jord/m1kslwrn11: På el/ möte i 
\'iistra .1/wla11 i ·1i111gefslr1. dåvarande 
\ 'äs11,rhr111 i11W' 110111 1111111, //om riP11.frirslr1 
11w11slw l111ssan 111/ bildas. JJrotolwllfrån 
1frt första sa111u1a11trädel den 31 oktober I 915. 
(Foto: Carl S111111rgårdh) 

m ben:clni11gc11 aY ~irendet i _jorclbruksdepa1~ 
1emenLet. Eke rol ble,· sakk1tnnig i de n korn
mittc som rörbe redcle propositione n 191 :'i. 
Han au ä,·en med i de samlllansatta banko
ochjorclbruksuLskoue n ,id behandlingen aY 
proposi Lionen. Han k1111de cl~ir 110 1 e ra ,tll, 
som ha n uttr\'ck Le det: •·Banke rna och s~ir
skilt sparbanke rna rnro icke mycket intresse
rade för det nya före Laget." 

Etl första och aygöra nde pol iLiskt ställ
ningstagande ko rn alltså 19 15, d :1 regering
en i en p roposition "angående åLgiircler for 
beredande m· clrif'tkreclit :1L idkare av mindre 

_jordbruk'' fö r f'örs ta gånge n gör en alh·arligL 
menad insa ts for au stöcija de11 rörelse s0111 
<1:1 hade börja t få nga ett iikM intresse ocks~i 
i S,·e rige.9 

S1a1sministe r Hjalmar l lannnarskjö lds 
~imbetsma1111 arege ring och dessjordbrnks
minis ter Johan Be ck-Fri is hade f11nn iL all 
_jordbn1keLS kredi1f'r:1gur och organisatione n 
,l\·j o rclbrukskassor m:1ste röranlecla reger
inge ns ställ11ingstaga ncle. Det , ·ar 11ärm asL 
en fö\jd a,· de förbe redelser och det 111-
redn ingsförslag som Påboda lälltnat efLer 
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sig. Regeringe n hade ert. srngt parlamenta
risk t inslag och bara 1\·å ledamöte r m· reger
ingen Lillhörcle riksdagen , d ~iribland Beck
Friis, ·o m d oc k inte var m'\gon a,· de m e ra 
fram1 riidande ledamöterna. Den Ha mmar
skjöldska regerin ge ns hurndfråga var fö r
s,·arsfrågan och förs, ·a ret var ocks;1 den nye 
jordbruksminis1erns hun1dinrresse. l\:1gon 
sLrid i denna, ur de nna regerings synpunk1 
tämligen perife ra fråga. hade man inte råd 
med .Johan Beck-Fri is be tygade dock i ef1e r
hancl si tL in I resse mr jordbrukskredi tema 
och egnahe mssaken: ''LidigL in t resserade 
mig egnahemssaken och rr:1gan 0 111 de t 
mind re j ordbruke 1s drifrkrecli r. som ock. 
e fter omfattande förarbeten , ar 191 :1 fick sin 
lösning." 111 

Frågan om drifls- och sekundärkredi te r 
had e b li,·it a llt mer bränna nde i takt m ed 
_jordbrukets 0 1m ·andling. De t liad e ocks:1 
gå tt to h- :1r sed an ett ombudssammancräde 
med landets llllshålln i11gssä llskap 1903 hade 
efterfrågat SLa 1smak1 e ns e ngagema ng oc h 

lagstiftning j rr:1g 
, i lie i d ctra sam 
heten pröntcl. o 
\...11 n11a liitn na i11 
fii retagsinteckni 
o k~int begrepp i 
jordbruk. 

Fra111s1~il In i 111-
,111 lett j o rdbrnk 
, \...ilcl re111issn111 
pen. \knin ga rr 
liisa _j<lrd brtt k<·Lt 
clelaclc bland r, 
fra mfö r allt nt t 
,,·arig he1erna at 
ko ntro lle ra \ 'Ct 

n ingssiillskap ''b 
det ännu slagi1 I 

e n . för ,11 t clärp, 
0111fa1 rnnde _jor 
p roposiLio11e ns 

\ ' iss.1 hush,111 
I.ut me ra posi 

.ltl o rgan isera I 

1i,·11I behoYe t a, 
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e11 ingar som ri 
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, ,ncl . \ liinsu-c1 
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edrc,· egen i1 · 
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,nm de l sku I le 
111.t . 
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_,z,tiftning i fdgan_ Hush åll ningss~il lskapcn 
-lie i detta sammanhang äveu ha rniijlig
.<-' t l' n prövad, om inte jordbrukarf sklll le 

m na 1:-imna in teckning i i1wentarie r, dvs. 
_ -,rc>1agsinteckning, \'ilket ctitin1ills 1ari t ett 

;...,int begrepp i banhärlden n~i1 det gällde 
rdbruk. 
Framställningen om urrt>dning hade för

·1l e ttjordbruksdepanernentet till e11 s~ir
- tid remissrn nda till hushållningssällska
t'll . \ le n ingan1a om hur denna nya väg att 
- , ,1 jordbru kets beh ov av driftskredirt:r 1·ar 

ladf bland remissinstanse rna . Vad son1 
. un for all t mobiliserade skeptike rn a 1·ar 

- .trigheterna a1 L p:'t ett tillfredsst~illande säu 
,n rrol lera 1erksamheten . Vissa husliåll

_,ngssällskap •· betvi1facte au föreningsv~isen
,et änn u sl,1git tillräcklig rot hos befolkning
-n. fö r an diirpå sk1 tlle kunna byggas n ågon 

mfa ttande jorclbrukskredi r"', Jör a 1 L ci te1a 
roposition ens referat a,- remisserna. 11 

\·issa liush,Illn ingssä llskap ,·ar emellert id 
klart mera posiLi\'a herriilfande möjligheten 
.ut 0 1-ganisera kreditföreningar. men fra111-
hi'i ll be lw1·er a1· statlig-r s töd under en iivcr
.:?:a ngst id. I allrn~inher såg man d essa för
r n ingar som lörm ecllare a,· krediter ur en 
<ir,kilcl för ändamålet upprätt,H1 statlig h1ne
:on cl . Mönstret Yar elen egnahemslånefond 
, 0 111 stare n inrättat och , ·arif"rån hush,\llnings
<tllskapen bl.a. kunde fönnedla krediter . 
De 1 l)Ska syste11H't där kred itföreningarna 
-Jed rcv egen inlåningsYerksamhet a ns;°1gs a1· 
·1agra remissinstanser rnindre lämpligt efrer
• C1 m d e t skulle konkurrera med sparha nk
c-rna. 

Den 11tdrclering a1· ltcla Cr:'tga n sorn lam
rirn ksstyre lse11 p;°t regeringens uppdrag h ade 
-'."jo n förelåg i dece mber 1908. Dt:n a1 P ,°1-
rioda ini tierade utredningen 1913 förde 
:ragan Yicl,trc till konkreta förslag. \!ä r del s;°t 
,maningom ,ar dags att ra sr;:ill nin g i fr{tgan 
, tod det klan art lantbrnksstyrc lse n ,msåg au 
'lllcckni11g al' s:ikerhet ijorclbrnksföretag, 
--h·, . foretagsinteckning, inlf' var en brnplig 
,lg att 111obilisera pant för driftskredirer. 

Re ko1nrnendarionen b le1 i st~i llet bilclanclet 
.11· kredit föreningar. dYs. jordhrukskassor. 
med solidarisk t ,t11s1·ar frå n låntagarnas sida. 

Df'I ,ar den o rga nisatoriska lösning som 
framfiirdcs al' motionärer i riksdagen. sanno
likt inspire rad e a1 Påboda och Ekeror. 

Del skulle all tså clriija ti ll 19 15 innan 
regeringen g enorn en s;:irskilcl kommittc 
gjorde e n sam 111 anfauande analys for ,ttt 
,llll';inde elen som underlag for en proposi
tion. Dröjsm:dct nwd beslut i frågan Yar be
roend e p{1 regeri ngsskiftet till följd a1· b on
cletåge r 191 11 och striden i fö1warsfrågan. 

Eu statligt stöd ttncler uppbyggnaclsske
clel a!lsågs Ya ra av bet>'dclse , men elen solida
riska ans1a1ighete n inom krecli tforeuiugc lls 
rarn sku lle utgöra elen primiira säkerhe ten . 
Erfare nheterna fr:m and ra länder, likso!ll 
rr;i n andra ekonom iska föreningar inom 
jorclbrnket i S,·erige åberopades som stöd 
fö r denna slutsats. Det kunde dock inte bli 
fråga om en obegriinsad ansvarigh eL for 
den enskilde medlemmen, eftersom det d~i 
sannolikt skulle b li s1ån att fi't 11:1gon bred 
anslu1ning ,w m edlemma r, ,·ar en slutsats. 
Därför infördes regeln med beg1-;jusat per
son ligt ans,·a r, iVfBPA , 1·ilket inn eba r att 
medlemmen inte kunde ansYara för kassans 
(traganclen för mer än elen eglla insatsen. 

Centralkassorna introduceras 
Dcr för frallltide n aYgörande med 1915 års 
ri ksclagsbesh tL 1·ar att före teelsen kreditför
e11iug. som därmed ocksi1 fic k namnet_jo rd
brnkskassa , ble 1· el.I all m änt b11t begrepp. 
En lagstift11ing an togs s0111 regle rade _jord
bruks kassornas 1·e rksarn het som ekonomiska 
föreningar med begrän sad personlig an
s,·arighet. MBl'A, och förutsätt11ingarna fflr 
sama rbetet i cenu-alkassor.1~ 

Uc_jordbnikskassor som godkändes skulle 
en lig t ,,ad solll så sm,1ningom bleY riksdagens 
beslut e rhå lla ett stöd rill ff,rl',·tltn in gskost-
11adcrna med td kronor pe r med lem under 
de fyra första .'tre11 och sedan e n kron,t per 
111ecllcm i se:-; föijande :tr. Dt> centralkassor 
so111 bildades rör au samordna n:rksa111lwr 
inom en region mellan jorclbrukskassorna 
skulle ocksii fä d e ls ett bidrag till organisa
tiouskos1 nacle r, dels til l administrationskost
uacler med 2 000 1·arclera 1mde r de tY{1 första 



å re n och \'ard era 1 000 kronor under fö l
jande fyra å r och sedan med 500 krono r 
,·,trdc ra un der ytterliga re fyra å r. De t b le,· 
län sstyrelsernas uppgif't att h andha detta 
sriidprograrn. fö r ,·a1j e godkänd ce ntra l
kassa skulle dessuto m från riksgäldskontoret 
till riksban ken ö,·er länrnas obligatio ner ti Il 
e tt ,·~irde a\' 100 000 kron o r, som pant rö r 
ce ntralkassans upplåning. 

Hände lserna i onw~i rlde n , "ärldsk rigc t, 
den ryska rc\'Olutionen 1917, elen finska fri
görelsen frå n Ryssland, bondetåget och oron 
p:t den S\'e11ska arbersmarknaden , präglade 
deu politiska si tua tionen . Det ,·ar händelser 
som på, ·erkade tidens po li tiker a tt lyssna på 
önske målet om tttgärder för att förh;itrra 
den socia la miijön på w ensk landsbygd ge
nom reförmer ~iw•11 inomjordbrukeL. 

Frä n 1916 och därefte r fort löpande hade 
nämligen strä,·anclena au ordna jordbrukets 
kre ditforsö1j ning , ·,uit före ,mli för riks
dage ns och regeringens uppm;irksam he t. 
19 18 hade kritik res ts n1otjordhrukskasse
lagen for au d en allt för snä,·r a,·g ränsade 
kassornas ,·erksam he t. Den na kritik föra n
le dde en ö,·ersyn a,· lagstif'tningen. Det nl r 
framf'ö r allt de de taljer;ide föreskri fter so111 
regle rade· medlems- och lii nt> r~itte n ~om cL"1 
togs upp till ö,·ersyn. 

Urnerärten maximerad es t.ex. till 75 kro
nor per hektar odladjord med \'i lke n 111ed
le111sbpe t ,·ar forbtmclet. U t11 e n fick illle ges 
för annat ~inclam:tl än fiir .. i11kiip ad 'iirjorcl
hruket nödiga e ller n~·tti ga huscijt1r oc h 
maskine r, 11ts~ide , fo der- och giidselmedcl 
e lle r ton·strö'', t'i le r fö r andra i lagstiftning
e n siirskil t p reciserade iindam;tl a 11gelägna 
förjorclbruksclriftc11. \ ·äxdkrcclitcrna, ,·ilket 
\'id cle una tid ,·ar e n n 111lig kred itform. , ·ar 
srarkt bcgriinsacle och reglerade. 

Regeringen l\ils Eden. s0111 nll' en ko
al i tio 11sregcri ng I i beraler-socia lcle rnok ra ter 
och med l'å bocla s0111 ans\'a rig.jordbruks
min ister. ge110111!ördc f'ö ijaktligen ,·issa ii11d
ringar ijordbrukskasselagt>11. De n iest bc
s, ~i rliga o f'ormli g lte tc rna togs bort. De t togs 
också nya beslut be u·;iffande statens stöd til l 
organisatio nsarberet. som nu hade böijat fa 
be tyd a nde omf'auning. I enlighet med stats-
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,·e rkspropositionen 1921 t.ex. beslöt riks
dagen a nslå :15 000 kro nor ti ll "und erstö d 
for före ningar förjorclbrukskredit" . '" Denna 
auslagspost unde r nionde h u\'ltdtite ln , d\'s . 
j o rdbruksdeparteme n ters ausvarsorn r:tde, 
:1 te rkommer sed an ,·a1je å r unde r röre lse ns 
uppbyggnad. 

Per Edvin Sköld griper in 
Organ isationsarbete r hade nu få tt betydan
de fa rt och n ya j o rdbrukskassor \'äxte upp 
iiH·r hela landet. 1925 hade på g runch·al a ,· 
1915 års lagstiftning fem centralkassor 
bildats. De tre först a bildades redan 19] G: 
\fala rprovi 11sernas central ka ' Sa o mfattande 
Stockholm s, Uppsala , Söde rmanlands, Ö st
e rgörlands och Gäl'lebo rgs liin; Södra S, ·e
riges centra lkassa, som 0111fattade Krono
be rgs, Kalmar, Rlcki uge, Kristianstad och 
H allands riu och Ma lmöhus lä ns ce11tra l
kassa so m o m fattad e l\la lmiihus lä n. 19 18 
bildades Skaraborgs lä ns centralkassa, som 
om fattade Skarabmgs län och 192-i Melle 1~ 
sia l\o r rlan ds cen tra lkassa , som o mfattade 
.Jä mtlands och V~is tcrnorrla nds län. Totalt 
hade d essa centralka sor 111:l jordb ruks
kassor a ns I urna 1925 . Rö relsen hade med 
a ndra ord bö1:jat få ,·ind i seglen. 

Orga11 ismio 11sarbete r bö1jacle nu också 
fä e n \' iss allmän ttpp111ärksamhe 1. Gustaf 
Hansso n, VD i Södra S\'eriges Cen tralkassa 
förjordbrukskredit i JZrisLianstacl. fick t.ex. 
1927 en stipendium från Syds,·enska Dagbla
det Snäll poste n for an studera ''.jo rdbruke ts 
ekonomiska före11ingsröre lse i Fi n land". Det 
,·ar frnrnför allt d en fin ska anclclska:serörcl
sen som ha11 äguade , i11a studier. Seder111 e ra 
g jo rde han studie re ·or än :n i Tyskland för 
att stud cra Raffeise n-rö relsen. Su ,clie rna re
sulte raclc bl.a. i en reseber{i m: lsc som tryck
tes i e n G0-sidigt häfte och sorn spreds bland 
in tresseracle j o rd brukskassefunktio n;irer i 
hela landct. 11 Gustaf H ansson ,·ar ocks,'\ e n 
flitigt a11 liracl talare niir rö relsen t111der 1920-
oc h 30-talcn organiserades. H a 11 ;igna de 
desst1to 111 siirskilt intresse å t reforme ring m· 
cle njordbrukskasselag som reglerade rö re l
sens legala sratus. 
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Regeri ngarna avl ösLe 1·arand ra under 
1:?0-Lale L. 1925 adösLes Tryggcrs högerre-

_.-ring a, regerin gell Hjalmar Branting llL 
m 1·ar en ren socialdemokratisk minori
:, regerillg. :--lär Branting lämnad e reger
_c:e n ble1· Ri ch ard Sandler statsm i11ister 
h S1en Linders k1·arstod somjorclbruksmi
, cc r. \ 'ad som var s~irskilt intressant i detr.a 

_,1111anhang är att Per Edvin Sköld då ,ar 
_ ·,,ekreLerare i jordbru ksclepanernentet 

1 föijaktligcn kan antas ha haft ett d irekt 
,, a r för utfo rmninge n a1· den proposiLion 
jorclbn1kskasserörclscn, som framlades i 
;·, EJ2:"i. Hans intresse for en kooperari,· 

__ :krö relse inom lan tbrukssekLOrn var re-
.:1 1·äl känd. 
Dc n11a propositio11 markerar en ny och 

· ,m, ät tningslös syn p {t elen Cra nwäxande 
.clb rukskasserörelsen . Der föredragande 

·..cL,r;1der gör nämligen e u p rogramuLLalan
.c- ,o m mar kerar d enna nya svn : 

'.:>asom jag redan a!ll)°ll. är jag a1· elen i1p p
L11tn ingcn. att de nu1·aranclc bestämmelser
n a icke liirnnar b ssorna tillräc klig rörelse
lrihe t. oclijag ;ir cliirfi°>r prillcipie ll t belliigell 
rC-n a tt 1neclgiva k;,-tssorna alla l[ittnader, sorn 
Ulan fara för rörelsens fortsa1ta u tvecklillg 
ku n na komma ifr.°ig,1. Om gellom s:tdana liin
nacler Ltssorna skulle erhålla möjlighet ,1tt 
ut1·idga sin n .,rksamhet till anna t än relatin 
korttid ig cliflkrcd i1. 1·arigenom en omlägg
ning ;11· d e t urspru ng liga progr;rn1met sk11llc· 
"kc, ser jag cl;"i ri i och l'ör sig ingen o lägen
het , bloll kassorna därigenorn hli1·a jo,·cl
lm 1kskasscrörelsc11 ti ll 1e rkligt gag11 .'·• 

Der är ingen Ll'ekan om au delta uttalande i 
regei-ingens proposiLio11 blcl' någnL a1· ett 
,11-giirande steg mot 1·acl som kan karnkt~trise
ras som j o rclb r ukskasserörelscns politiska 
a uktorisation. 

Verksamhetsfältet breddas 
Den po litiska debart som hade föregät.t 19 15 
ars beslu t om stiid och lagstiftni ng pr:iglacles 
.11· skepsis och moLstående pansinLresseu 
nch ga,· upph01 till e11 lags1 ifu1ing, som inte 
L1rnnade rnycke t spelrum för rörelse ns 
e :--pau sio n a1· ege n kr;:ifL. I\1u hade de n 1wa 
regeringe n t.o .rn . signalerar e n positi1· syn 

på rörelsens mvecklingsfrågor och lämnat 
dörren öpp en för framtida reformer. Nu 1·ar 
de t rö re lsens egen uppgift att bc1·isa a tt 
reformerna skulle b li 'j orclbrukskasserörel
sens till 1·crkligt gagn". Det 1·ar egentligen en 
utm aning till elen nya rörelsen . 

Frågan on1 au l'idga jordbrukskassurnas 
1erksarnhetsfält ,·ar emellertid inte så enkel. 
Jordbruks111inister SYen Liuclcrs forts~itter 
sin argumente ri ng i propositione n på fö ljan
de sätL: 

I ta nken a lt öppna _jorclbrukskassorna för 
dem , som ekonomiskt och socia lt sam ma n
hiira 111edjordbrukarna , ligger or1·i1·elaktigt 
något lockande, men det fö re fal ler mig 
knappast, som d e11 ifrågasalla uL1·iclgninge11 
skull e medföra några egentliga l.örclela r för 
kasso1·11a . 

SdrigheLen , ar att finna en fornt för denna 
frihel. Attjordbru kskassorna skulle ha frihet 
att bevilja lå n ri ll icke jordbrukare m ed an 
utl :1ningsräuen tilljorclbrukare 1ar i de LaU 
reglerad i lagen , l'ar ingen ~indam{dsenlig 
liisniHg. Sratsråcler Linders stannade rl~irför 
m e d att summ era sin slutsaLs p å följa nde 
sä tt: 

D,·1 lörefaller 11iig lfo-för liirnpligast, au kas
sorna å tminstone tills 1·idare ronsät1a a1 1 a r
be ta på ökad ri llslu tn ing bland _jordbrukar
na . Om och när _jord bruka rna sj iih·a mera 
a ll må111 anslu tit sig till kassorna, s;·nes tiden 
1·ara inne au ii\·e 1Tiiga. 0 1njordhr11kskassor-
11a bi',ra upptaga kreditl'erksamheL. so 111 I l \\ 

ornh(i1rclerhas a1· bostadskassor. e lle,· tillhan
dag;:'i icke rast ighetsiig(,re 1ncd lån. 1t-i 

.Jorclbruksministern skö t därmed frågan om 
rö relsens breddning på fram riden och gjor
de den 1·il lkorad a1· rö relsen s fönn{1ga a tr 
1·i nna an slutning hos la ndct j o rdb ruka re . 
Karaktjre n al' utma11ing b lel' därmed inre 
m indre. De tta, som a1· de aktiva i riire lsen 
uppfattades som ett löfte från regeringen. 
blel' nu e n s~irskild stinlll lans i organisations
arheLet. 

De11 cen trala frågan n;ir det gällde änd
ri nga rna i 191 5 :u s lag Ya r om långirningen 
skulle 1idgas ;.i,·en till andra krediter iin rena 
driftskredirer. D:-ir l'arjordbn1ksrn inist.e rn 
också beredd til l e n generös tolk11ing 11ncler 
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härnisni ng lill jordbrnkskassornas u t,·eck
ling och hans slulsats var: "aLr ma11 med h11lt 
fört roe nde kan överliimna Lill kassornas 
slyrelsc r au bedöma. om ett visst posiLi,·t 
lå ne~indamål bör tillgodoses el.ler icke ... 17 

Skogens värde i blickfånget 
I riksdagens_jordbn1ks11 tskott, dä r proposi
tionen med d e i rr:1gan väckta motio nerm1, 
rd likalvd a11de, e n i , ·,ndera fö rsta och 
andra ka111m are n . behandlades, kom d iskus
sionen int:e att dröja , ·idjordbrukskasserörel
sens ,erksamhe t i a llm~-i nhet. lVlOLionäre rna 
hade nä1nlige n ,äckt frågan 01u taxe rings
v~irdet p:'i , ·~ixancle skog skulle k1m11a inklu
d eras i underlaget vid be,iljande a,· Itu 1. Ett 
annat önskemål som rnot ioniirerna framför
de v,i r a tt i_jordhrnkskassas kassaresen· skulle 
upp til l :'i0 % få inräknas panlsatta inteck
ningar p:1 jordbrn ksfastig he ter. De l f\r ses 
mot bakgrnnd av att kassornas låga solidi tet 
var en bes,ärande ornstä ndig het under upp
byggnadsskedeL. 1" 

Öuskem[tle t att g<' skogen e n bättre pla ts 
i med le ms- och lå neunde rlage t föranledde 
utskot tets f)T,t led amiiter frå n bondeförbun
det att, t illsam ma11s m ed tre socialde mokra
te1· och e n fr isinnad ledamot, resen era sig 
till forn1ån liir en generösare skrirning. Ot-'n 
e fterföljande debatten i andr a bmmaren 
ble, de t föLsta större rneningsuLbyret i riks
dagen kring jordbrukskasserö rclsen .. Jord
brn ksmin ister SYen Li ml ers förs~ikracle a tt 

möj lig hclen att belån a ,·iixande skog skull e 
kornma art ö,en·ägas. Rese rvallternas talan 
fördes a , L1·å a,· d e mest inflyLelse r ika poli
tikerna i bondelörbundet , id denna tid, 
Gerhard Strincllund o ch J ohan J o hansson i 
Kälkebo. som 1907 bli,·it i1 m1lcla fö r liberala 
samlingspartieL och :1te rko mrn it 19 19 so1n 
representanter for bondeförbundet i Gäde
borgs Vi n. 

Den u tskottsmajor ite t som b ilclad<"s ge-
110 Jll o rclförande11 Pa ul Hells tröms, libe rala 
samlingspart iel, 11tslagsriis t tö relräddes i 
debatten av socialclernokraten l'.H . Sjöblom . 
som e rter sin tid som ri ksdagsman skulle 
komma au spela en uppmär ksammad rnll 

som agilator och talesman för lantbruksko
operatio n en. 

Sist i debat ten tog också Pe r Edvin Sköld 
til l orda. Han represente rade [Vla lm ö hus !~in 
i andra kammare n men ,·,u allt.s{1 ,·id denna 
t:id också statssekretera re i jordbruksdepar
tementet. H a n lörs,arade pro positionen 
och , a rnacle för atL gå fram snabbare med 
att öppna för m·a U n e f'onner och för all 
rörelsc11 skulle ,·äxa för snabbt. Riksdagen s 
båda kamrar stan nade f'ii r ell b ifa ll till majo
ri le tens ijordbrnksutskouets skri,·ning och 
därmed bifall till propositione n .1

'' 

Nils Adlers roll 
Vid valer 19~4 till riksdagen s an d ra kamma
re hade som tredje kan d idat på det social
d e m okraLiska arbetarepartie ts Ble kinge
b;i nk i1walts la n tbrnkaren m .111. Nils /\el ler i 
Ellesholm . Nils Acller, som , ar löd d 1878. 
had e , ·iixt u pp p:1 ell liLet arrendest~illc i 
H ?dlestad 11mlcr Ö,·eclsklosters lideiko miss i 
Skåne. D,ir lärde han sig bonde ns yrke från 
grnndcn. 

Som 111:u1ga unga män ,·i d den na tid 
började h,in sin bilcl n in gsgång med au ta 
,änning. Det ,ar Krouprinsens husarer i 
:vlalrnö som blc, hans ,al. Där g ick han un
de rofficersut bi ld11ing och a1',1nceracle t ill 
fu r ir och lii rde sig, som ha n sjäh brukade 
säg,1: ··An !vela order. n~ir så lördrades och att 
ra befälel när d ;°1 så behövdes."~" 

H ans m·sikt ,·ar dock inte au sLanna som 
militär ocb o m kring sekt-' lskiflel tog h an 
anställn ing ,·id Stockholms sp[m·ägar, cLir 
h;istspånagnar då dom inerade . D~ir engage
rade sig Nils r\dl e r i fa ckfö reningsriirelsen 
och redan 1903 å te r finns han som sekrete
ra re i Spån·~igs1mmnaförbu nclet. Nils A,d ler 
fu rtsallt-' si11 bilclningsgång och genomgick 
8rt11111s,iks lölkhögskola. Han korn ofri,ill igt 
att lämna SpföYägsmannaförbuncleL eftersom 
han till hörde de fun ktionärer som. led ning
<"n kastade 1n dter me ningsskiljaktligh e ter 
,id sto rstrejken 1909. 19 10 bin han ornbucls-
1nan i _prm iigsmannaförhundel och å kle 
t111der cl<" n;in11asLe rre å re n land och rike 
kring för an <Hg,rnise rajän wägsfolkeL 
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: 9 1--J. g ick han ön:r till kooperationen och 
, o rganisationschefi förs~ikringsansta lten 
'.kn 1ilket också indirekt förde houom in 
.mklerksamhe Len. Bauk AB Norden, där 

- _<ikriugsansta lten Folke t hade imressen , 
_de komm it på obestånd och :\f ils Adlcr 
k llppgiften att som jourhaYande i banken 

.:.rida si tuationen . Den u ppgiften förde Nils 
_ :ler i kontakL med sjiikaptenen, godsäga

•1 och ledamoten av riksc1'1gens h')rsta kam-
.ire John lugmansson fr{rn Elleholm i Ble
rl !!,'C . som Yar styrelseordförande i bankeu. 
John Tngmansson, som fått stort fortroen-

.- för :\fils Adler, erbjiicl h onom att bli för
:tare på hans gods i Elle holm och SLensnäs 

Blekinge. Adle r. som hade eu brinnande 
rdbruksinrresse, hade 1tnde r siu tid som 

:11 buclsma n i J ärtl\"ägsmannalörbuudet 
.;..,tffa t sig e u. mindre_jo rdbruk i Söclennan

_,m!. Efter en tid bytte han det mol en stiir
e \:{ard med 30 hekLar odlad jord och mjölk
rncl uktion i '>1\·k,·,trn. Han behöll denna 

_-.ircl ä1·en när han 1922 fl yttade ti ll Elleholm 
-r att bl i godsfon ·altare. Gårde n i J\'ykvar n 

=-• rb le1· lians fas ta punkt i tillvaron ä,·en 
,n cler e ngagemanget för jordbrukskasse

~<-> relsen. 
Diskussione rna med lngmansson om 

·ordbruket ledde till a tt !\'ils Adler ;hog sig 
.ll l 1923 arrendera och dri,·a godsen som ett 
:,ooperativt j ordbruk med de anställda som 
medlemmar. Ad I ers engagemang i projekte t 
tö rklaras al' hans starka tro p :1 d e n koope
ra ti1·a företagsforrne n , sorn han ,·illc Yara 
med au prö,·a i 1-crkl igheten. Arrangemang
e t reglerades noga i mtal och rönte stor upp-
111,1 rksarn h et men blel' inte någon ekono
m isk succe. Det bidrog e rne llenid sannolikt 
till a tt Adler l'id valet till riksdage n 1924 
nornincracles som tredje namn på social
d t'mokraternas \'alsedel för Blekinge. Han 
b le, d~irm ecl riksdagsman och ledamot a\" 
riksdagens andra kammare . 

\:ils Ad le r sta nnade i riksdagen endast en 
mandatperiod, dvs. åren 1925- 28. Hansj ung
fr utal inför ka m maren ha ndlade om elen 
a rbeLskonlli kt b l.a. inom jordbruket som 
utbru tit hösLe n 1924. Anförandet h ade for
anletts av en interpellation av högerledaren 

Nils , \din ( 1878- 19"t 7) var l'II av jrirgnt 11dsjJnrn11n° 
11 r1 i la11tbruks//oo/JPmlionr11 och en au de drivrmr/1' 
limji,,nrn i 1/r> bdda jOrdb111//slmsseutrer/11i11gama 
1928 och 1938. Ha ns 01ga11isr1/orislw f ö1111ägu 1•r11 
betylrmdl' 01/, togs inte //li11st i anspråk rr1rn 1930-"t] 
dä ha11 var \'IJ for s:venslw.Jorclbrukslnnlitkossa11. 
(Mdlning av /\·art O,ho) 

An·id Li nclrnan till socia lminister G ustaf 
Möller. Nils /\ eller utnyt\jade ti lllä ll e t att ta 
till o rda och , ädj a Lill An·id Li ndman all 
medverka till en humanare atti tyd från 
ar betsgivaresidan till de strej kancle Ian Larbc
ta rn a . A,·be tsgi,arna hade, m e nade Adler, 
omedelbart "efter det konfl ik te n u tbrutit, 
anv~int sig a1· oerhön brvska m e tode r. En
dast några dagar efter konfliktens utbrott 
bö,jade ma n i Skåne i ganska slor u tsträck
ning 1-r~ika arbetarna fdn deras in neha,·da 
bostäder.'' Ad ler sade sig själv ha blivit Yittne 
till dessa åtgärde r vid ett besök i Tågarp i 
Skåne.~' 

Det ä r vän att notera att Nils Acllcr efter 
si ttjungfrutal in r.e tog till o rda n ,1gra flera 
gånger i kammaren under sin mandatperi
od . H an kon centrerade sin n ~rksa mhet i 
riksdagen ti Il jord brn ksu tskottet och kom au 
betraktas som e n av socialdemokraternas 
m e ra be m;irkra jordbruksexperter. De n 
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forsla motione n han avläm nade 11nde r man
dalpe rioden väckte han tillsammans med 
sin gode y;in och riksclagskollega från Skåne , 
Per Edvin Skiild. Den handlade om bä ure 
besi ttni ngsrä t:t lör arrendatore r av ecklesias
tik jord. l en andra m otion föreslog Ad ler en 
utredning om exportfräm jande :1 tgärder för 
smör och ost, som "id denna tid var e n av 
_jordbruke ts centrala frågor.22 

Nils Adler blev me r och m er anlitad som 
jorc\bruksexpert i de t socialdemokratiska 
partiet. 1924 blev ha n ledamot av egnahe ms
styrelsen och han hade uppdraget att med
ve rka i tillkomsten av e tt j o rdbrukspolitiskt 
program , som skul le föreläggas 1928 års 
partikon gress. Det va r därför naturlig t a lt 
han ble\' partiets represen ta nt i 1928 å rs 
parlame nta riska_jord bruksutredni ng. Utred
ninge n arbetade i avdelningar och Adler till
hörde d en del a\' u tredninge n som bl.a . 
iignad e sig åt att analysera j o rdbrukets för
sörjning m ed drifrk rediter.~" 

Utredningen öppnade för 
samförstånd 
L tredn ingen skulle \'isa sig bli av a\'giirande 
betyd e lse för de n p o litiska miij ö som lö rt
siittn ings\·is skulle prägla _jordbrukskasse
riirelseus utveckling. Redan i de n motion av 
socia ldemokrate n och tid igare re daktöre n 
för tidningen Lanta rbetare n. Oska1· Sjölan
dcr i Kun gsängen , som riksdagen biföll , 
hade tonen a\' politiskt sarnförstå nd väl kom
mit ril l utt ryck i motionens yrka nde : 

i\tt hha Yt' rkstäl1a en noggrann utredning 
rörande jorclbrukets (··ko nomiska hige, sa11 l\ . 
o m a 11 ledning röre liggcr, utreda \'ilka >llgiir
cle r, som böra ,·id tagas rör a rr ltiij a jn rclbru
ke ts ekonom iska bärkra l-t, så att _jordbrnkel i 
likhet med öniga näringsgre nar kan skä nka 
sina u rö,·are lön rör m i1clan och a nständig 
bärg ning, samt an eko11omiska Cö ru ts!itt
ningar skapas för au de n lejda arbe tskr,1fre 11 
kun11 a erhålla lii11eförrn å ne r. som ö,er 
hmud tage r och i rcg-c l tillii inpas för d en 
lejda a rbetskrafte n ino m a 11 cl ra näringso rn
rådcn." ' 

1928 års J o rdbruksutredning hade e n sam
mansiittn ing av lcdan1öte r som sedan akti \'t 
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skulle kom m a au. m erh·erka till_jord bru ks
kasseriirclse11s u t\·eckli ng. Ordföra nde \'ar 
lanLbrukaren och andrakammarleclam ote n 
D.H. Pe t tersson i Bjälbo. Han hade va rit 
jordbruksminister i Tryggers högerregering 
[923- 24 och akti\' la ntbrukskoop e ratör. 
H a n bleY sed ermera s1.yrelseo rclförand e i 
:Vl jö lkcen tralen 1935-40. 

Ledamöte rna i övrigt \'a r: Nils Ad ler, då 
b l.a . ledamot av state ns egnahernsstyrelse; 
ledamoten av andra kamm are n for högern i 
Jönkiiping, frih erren S.H. F. Lilliecreutz; 
första karnrnareledamoten och godsägaren 
8. H. \ on Stockens trörn, liberala samlings
partie t; ledamoten a,· andra kammare n för 
Västernorrland och bon deförbu nde t Ger
hard Strin cllund. 

l 929 tillkallad es två nya lcclarnöter till 
utredningen: Riksdagsm anne n A'i.el Peh rs
son, som sed e rmera sku lle gö ra sig m e r 
Liucl med gårclsna rnnet Bram storp. Han 
had e su t tit i andra kammare n för liberala 
sam lingsparti et 1918- 21 och :1ter vän t Lill 
kamm a re n som represeutan l fö r bonde
förbundet 1929. Led amotskap et. av _jorcl
brukslltreclningen var egentligen hans första 
elclp rm · i rikspo liLiken. Den andre nye leda
m ore n \'ar professorn och la n tbruksa kacle
mins sekre te ra re Thu re Bjö rkman . Adler 
och cliirefter Björkman skulle ju sed ermera 
bli S\·enska.Jordbrukskreclitkassans verkstäl
lande d ire ktörer. 

Brarnstorp skulle komm a all ÖYerta ledar
skapet för J3ondeförbunclet från den konser
\·ati\·e Olof Olsson i Ku lle n bergst.o rp och 
föra boncleriirbuudet m ot e n i ide ologiskt 
avseende sociallibe ral utveckling so m bl.a . 
öppnade för ett sama rbete med socialdemo
kra tern a i ele n s.k. krisuppgiire lsen 1933. 
Ccrl1 ard Strindluncl skulle ko mma att bli 
socialm iniser i Bra rnsto rps s.k. sem ester
reger ing 1936 och sederme ra åren 1938- 39 
komm11nikationsm in ister i bonde förb11n
cleLs koalitio nsregering m ed socialdernokra
te rrn1. Bo\ o n Srockenström h ade bl.a . vari t 
j ordbru ks rn inister i regeringarna Ekman 
1927-28 och 1930-32 

Det \'ar all tså e n siillsyn t samling av nyck
e lpersoner i dåtidens politik som bliYit kalla-

:e att utreda je 
,,. n nerh e t kre , 
:11<:cl korn j o r< 

ch dess betyc 
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-ie11 senare de 
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.e ,ltl ut.reda jordbrukets aktuella läge och i 
, nnerhel kreditfrågornas betydelse. D~ir
-~t"d korn jorclbrukskasserörelsen i fokus 
.:- h dess betydelse för en näring som var i 

,·.1rkt behov av upprustning i elen s\'åra eko
-~ rn1iska situation som präglade näringen 
.en senare delen av 1920-talet. 

Den jorclbrukskasserörelse. som börjat 
~!!;an i se ras sedan riksdagen 1915 beslu ta t 
:n en särskild jordbrukskasselag, var en 

-:tm ligen vi ldvuxen planta i swrt behm a,· 
e n tral ledning och nya spelregler. J ord
:·uksutredn ingens analvs kom au koncen

·-cras till_jordbrukets säregna förhållanden 
, ,m näringsgren, vilket ,·ar fö rklaringen t.ill 

·r befintliga aktörer på kredit.ma rknaden 
-:1e hade kunnat tillgodose behoven . Ctred

__ inge n ansåg det vara "av grundläggande 
"'etydelse för eLL framg[mgsrik t arbet.e ti ll 
1rcl bruksn~iringens höjande i ekouorn iskt 
,änseencle, a ttjorclbruke ts kreditförhållan

den bliva ordnade på ett. effe kti\"t och e fter 
ric1111a näringsgrens speciella fiirh,illande n 
., , passat säll". 2·, 

.1. andra sidan var det. för utredningen ett 
,rosmoment frågan ornjordbrnksföretagar

·1a , kulle vara tillräckligt företagsekonomiskt 
~~cd,·elna för au. inte erbjudna kredi tfacilite
·c-r skul le missbrukas. Det skulle sedermera 
,1,a sig vara ett i rernissinst:anscrna åberopat 
,bil till skepsis inför de framförda förslagen . 
Del är sannolikt au det i deLLa sammanhang 
, ar jorclhrukskassornas lokala förankring 
den främsta garantin för en omsorgsfull kre
d it\·iirdering grnndad på lokal personkänne
dom , enligt utredningens uppfattning. Det 
karakteristiska för jordbntkskasserörelsen 
,·a r niim ligen att närheten me lla n lånesök
ande och kreclitbeviljancle och ans,·a riga i 
jo rdbrukskassan som gjorde att ruisslag i 
möj ligaste mån kunde undvikas. 

Utredningen blev en ig i sitt förslag men 
Th ure Björkman avgav e tt särskilt yurande, 
diir han föreslog att de l å rliga statliga biclra
c;et till fönaltningskostnacler skul le förvand
las ti ll ett engångsanslag om 5 miljoner kro
no r. Elt årligt anslag beroende av politiska 
f)eslut skulle skapa en osäkerhet i o rgan isa
tio nen , ansåg han, vi lket ··inte sku lle vara 

gynnsamt för rörelsens sunda och lyckosam
ma utveckl ing".~ti 

Kamp om kapitalet 
Jorclbrnksutrcdn ingens b etänkande blev 
föremål för re missyur anden. Beniigenhet.en 
från bankrnarknade11 alt erkänna behovet av 
en särskild kredi torganisation for drift.kredi
ter till jordbruket fan ns in Le. 

Bankföreningen avstyrkte följaktli gen 
på affärsbankernas viignar e tt engagemang 
fdn sambället och ifrågasatte utredningens 
slut.sals att j ordbruket va r m issgynnat av 
befintliga kredi tinst.itut.. Jämförelsen med 
industrin ,·ar in te möjlig menade bankfören
ingen i sitt yttrande. eftersom indust.rin till 
skillnad från jordbruket "var penningh us
h:tltningens barn". J ordbru ksurreclni ngen 
hade {1 sin sida hiivcla L, a tt de t skett en, vad 
man betecknade som "kapitalförskjutning", 
chs. kapitalflykt frå n landsbygd till städerna. 

Sparbanksföreningen hade påjorclbruks
ut.redningens begäran undersökt sparbanker~ 
nas engagemang i_j o rdbruket.. En u tred ni ng 
som avsåg 1928 och omfattade h11vuclclele n av 
sparbanksrörelsen visade att a,· sparbanker
nas totala kredit.volym var 18,9% placerade 
ijordbruk. fö rde lningen p å kred itformer 
var mol säkerhet inom 50% aY taxer ings
,·ärdet 11,0%, inteckning cl~irutöver 2 ,3 p ro
cent., inteckning forst.ärkt m ed borgen 2,0 
procem och mol enbart borgen 3,6 procent. 
Slut.sal.sen av d enna invenrering var given . 
Sparbankerna var inga aktiva finansiärer i en 
lantbruksnäring i utveckling och ägnade sig 
i \·a rje l"all inte i någon större ornfaun ing ~it 
att förse jordbrnket med driftskrediter. 

Ä,·e11 bankföre ningen hade på ut.redning
e ns beg~iran gjort motsvarande a nalys aY 
affärsban ke rnas engagema ng i lantbrukssek
t.orn. I affärsbanke rna var kreditvolymen till 
jorclbrukssektorn he ller inte s;i rskil t stor. De 
större _jorclege nclomar och gods som var 
a ffärsbankernas kunder var affärsrn ~issigt 
ofta integre rade i andra branscher och där
för i detta sam manhang in Le särreclovisacle . 
De n fak tiska andelen av affärsbankernas 
kredit.s tock som föl l på _jo rdbruket. angavs 



därför in Le. Affä rsban kerna hade dock. ti ll 
skill nad fr.\n sparbanke rna , ge u jord brukct 
e n Yiss clrifts krt>d it i fo rm m· Yäxlar. Vid a n;i
lysti ll fä llet. de n 15 februa ri 1930. fa nns d e l 
1.ex. 9G miljone r kr i m·jo rdbru kare accep
Le rade ,·äxla r, ch-s. ,·äx la r so m l~i1 n naLs son1 
lihid f"ii r någo n Ic,·e ra ns til l jorclb rukare . 
De l fanns dessutom 78 mi lj oner kr i a,·_jorcl
b rukare d iskon te rad e ,-~ix la r, d\'s. ko lllanta 
d ri fl skrecliLer. \/~ix la rna Yar e n of"tct anl'ä nd 
d ri ftskred it i tide n före checkräkn ingskre
diLerna. 

Till skillnad frå n affärsban kerna 1·irsorcla
de sparbankerna i iLt \Ttrande, unck r häm·is-
11i11g till srnre L frfö 1 e LL 70-ta l sparba nker, au 
de t föreliig m'irigheter fö rjo rd bruke L att e r
hå lla h ed i1e r. :\ågra sparban ker hade i sam
man hangc L ant:·tt a tt cle rra berodde på sdrig
lJe Le n att p resentera fullgoda säke rhe ter. 

Geno mgående Yar re m issinsta nserna 
ske p tiska till möj lig he te rna a tt bygga upp en 
landsomfa LLande koop erati,· bank för j o rd
b r uke t . Be teckna nde , ·ar t. ex. riksba11ks
fu llm ~i kt iges yttra nde : ''Rörelse ns hiui lls
,·a ra n de ut,·ec kling i vi\rt la nd 111 gö r icke 
ti ll räcklig an led ning för an tagande t, a tt d e n 
sku lle nua b rnpacl för elen uppgift , utre d
ni nge n 1·ill tilld e la densa mma.'' En ,urnan i 
sam ma nha nget tung re rn issinsrans Yar ful l-
111ä ktige i riksg~ildsko n1ore t, som 10g de n ,·id 
tillfä lle t b ristfäll iga uppslu tningen i rö relsen 
till utgångspunkt fö r sitt yura nde . Bara fen1 
ce n tra lkassor hade bi lda ts sedan de n möj lig
heten öppna ts med 19 1 !'J år_jorclbrnkskasse
lag . .\ife d lcrnsanslu tningen stannade , ·icl 
12 629.~' 

Den personliga ansvarigheten 
avgörande 
En cen tra l fråga i den poli tiska p rocesse n 
fram till rö relse ns a uktorisation ,·a r frågan 
0 111 m e d le m marnas an s,·a rig h e t. En från 
bö 1jan bärande id e \'ar au den koo pe rati\'a 
fö re ragsforme n för j o rdbrukskasso rna skul
le \'ar<1 förenacl med e n pe rsonl ig a11s1·ar ig
he t. De 11a iuneba r att m ed lemme n u töver 
sin a nde l o ckså ·kulle s,·,1ra rör en , ·iss bc
griius<1d a ns,,a r ig he t i re lation till ,-~irde r a ,· 
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d e n fast ig he t. som skulle vara fö re m:tl fö r 
be !:1n ing. Företagsformen karaktä rise rades 
a lltså som ekonomisk före ning med begrän
sa, pe rso11lig 1 a nsa r, d vs. MBPr\. De t ta ti ll 
skillnad rn°111 fören ingsfo n n cn utan pe rso n
ligt a ns,·ar, LPA. \ 11BPA-form en a nsågs a,· 
ele n u tredn ing so111 låg till gru nd fö r 1910 
:irs proposition ,·ara en begr~insa nde fakLO r 
fo r b red a nslu tn ing frå n _jo rd br u ka rna. Å 
andra sida n be t raklades elen pe rso n liga 
ans,·a rig lie te n som en konsek,·e ns a,· den i 
al1 111 ~inhe t b räckliga kapita lbasen i koopera
til"a rö re lser. 

Be teck na nde för de n ske psis m ed Yilken 
rör!:' lseu be möttes i ,i cla kre tsar rnr också 
de n o mst~inclig heLen a tt in te he lle r rt·gering
e n ,·,u· e nh~illig i sit t beslu t a tt higga !"ra m 
p roposi tio ne n för riksd age n . Statsråde t 
Lundvik anmäld e till statsr;tclsprotokolle t 
m ed fö lja n cle rnoti,-cr ing sin r esen ·a tion: 
'"e när d e fo redragna förslagen angåe nde 
be f"r~imja11 cle a1·j o rdbrukets krecli tkasserörel
se icke bygga på sådana g rHnder, au: de kun
na a1· bo no m föro rdas"'.~' 

Et t a,· j ord bruksu tredni ngens cen tra la 
förslag ntr a u röre lsen skulle få sta ts11 1akte r
nas stöd fö r att inrätLa e n ce ntra l o rgan isa
tio n, Sve 11ska j o rd hrukskred itkassan. Utred
n ingens förslag ble,· i allt ,·ä. e n tligt underlag 
fö r regeringens p ropositio11 i ä re nde t, som 
o ckså b le,· riksclagc11s besl11 t?!' 

Förord n ingen o m _jordbrnkets kreditkas
sor fick dä rmed ett första ka p itel. De t ~ig na
cles de n nyinränade S1 e nska j ordbrukskre
cli 1kassa 11 . J o rd b rukskredi t kassa ns hun 1d-
11 ppgifte r a ngays \'ara: 
I. Att. S\'ara fo r ce11 tra lkassornas försörjn ing 

med de t kapira l de in re ~jä lva gen om in
låning kunde a nskaffa. 

2. UtYeckla och ans\'ara fö r ko nu·o ll och re
, ·isions, ·e rksam h e t i rö re lsen. 

3. Art n.:rka för_jo rclbrukska ·serörelsens be
främjande o ch lll"\'eckli ng i a ll m;iuhe t. 

Organisationsarbete t skjute r 
fart 
Seda n riksd agen an tag it 1930 års proposi
tio n påbö1jades etab le riuge n al' S,·e ns ka 
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:db ruks kreditkassan. Regeringen hade 
;,.,ä ubcll inLcrirnsstyrclsc i a\Yaktan på att 

·· <1 11slutna centralkassorna skulle hålla 
--:1buclsmöte och fördtta \'al. Reger ingen 
.:.de> 1i ll sryre lseordrörancle uLSeLL f. general-
r e klören P.G. Södermark. Styrclseord
·-.:rnclc förbehöll sig regeringen rärr at I rnse 
en sedan ombudsmötet bleY \'alkorpora
·n för övriga scyrelseledamöter. T ill lccla
·>le r utsågs kabinenskanunarherre Eric 

--i.1l lit1, kontorschefen i Sveriges allm änn;i 
p u teksbank E.G. von Hofsten, ledarnot.en 
,rarcns egnahemssrvrelse Nils Adler och 

.he rre Anders Cederström. Supp leanter 
c \ bl .,1. Victor Ekerot, som \·id det. lage t. 

.,clP b li \·it chef fö r statens eg1rnhemsstyrel-
•c. Regeringen hade också utsett n:Yisorer, 
. .i1·ibland professor Thure Björkman_:,o 

.-\rbe te L med au konstituera jordbruks
. :ed itkassan som centralorganisation för 

rdbrnkskasse rörelsen starr.ade omgående, 
·,, .genom all inl eda överläggningar med 
:,n kbara långi\'are, ch-s. institutioner m ed 
'1eho\' a\' placering a\· kapiLal. Att det var 
centralorganisationens prioriterade uppgift 
-rod klart. eftersom tillgången på kapital \·ar 
,ll"görande för rörelsens utveckling i synner
het innan in låningen i jordbrukskassorna 
än nu vara\ relati\·t begränsad omf-auning. 

Jorclbrukskreditkassan anslöt sig Lill den 
Ia n tbri t kskoopera ti va riksorganisationen 
S1·eriges Allmänna Lantbrukssiillskap, SAL, 
och ~ils Acller i1walcles i sällskapeLs styrelse. 
.-\L bö1jade i novern her 1930 utge veckotid

ningen.Jordbrukarnas Föreniugsblad, sol!l 
,nart skulle uLgå till a lla medle mmar i de 
Ian tbrukskooperati\'a rörelserna. T sitt första 
num me r påminner Lidningen i en ledande 
a rtike l om J ordbrukskredi tkassans inled
n ings\'is stora 11ppgifr med kapitalanskaff-
11 1ngen: 

Den friirnsta orsaken till jordbrukskasse
rörelsens ringa framgå ng torde cn1ellenicl 
m , ·i,·elaktigr ha,·a n,ri t de stor<1 s,jrig hc tcr 
,·arincd centralkassorna haft a11 k,impa för 
a nskaffn ing av erforderligt kapiial. '11 

Jo rdbr ukarnas Föreningshlad kom under 
\ mg tid a tt spela e n a\'göranclc m il som 
1ordhrukskasseröre:-lsens främsta info rma-

- ui:~tda'-- IW , ~- ,...-n OdiL\, rs;öd lt det~nd;; jor,,,__....o.k~t. '-· ~ inle.._ 
Stockholms.N)·kö[iin-g. l~an läse r tidni ng:m1a.. Ol\\'Utt vitlm1 det \· 

o, -·att· 
!~J ...., , ,.,. 
j1t 

::; ) 
"•ffi ,_ 
'" I 20() 1 ... 
Wter 

~ l 

""" ak.ul} 

Vi låna av oss själva. Vi betala räntorna til l oss själva dur 

jo1dbn1kslmssnÖll'/se11s logoty/Je och devis. 

tionskanal ut till medlemmar och tilhin111a
de ku11cler. !\ils !\dler och Thure Björkman 
tillhörde de i tidningen ständigt publicerade 
skribenterna under dessa första :1r. 

Vid sidan a\ kapital,rnskaffuingcn \·ar ock
så en central uppgift for j o rdhrnkskrecli t
kassan att organ ise ra re\·is ions\·erksamher.en 
och utarbeta instruktioner förjorclbrukskas
sornas funktioniirer. De \·ar \·anligcn bönder 
som p~1 fri t id skötte elen banhe rksarnhet, 
som de normalt inte hade någon er faren het 
av. Utbildnings\·erksamheten ble\' av samm a 
anlccl11ing e n \'ik t ig uppgift för elen nya 
organisa tionen. 

Ett påfallande inslag i elen första tidens 
organ isationsarbete var elen centrala roll 
som !\ils Acl lcr spelade. Han var o rgan isa
tören som nu reste land och rike runt för a tt 
tala ornjordbrukskassorna. H ans hclhFirta
cle engagemang för rörelsen h indrade emel
lertid im e att han fortsatte att spela e n ;ikti\ 
politisk rol l. 1933 anförtroddes ~ils Acl le r 
t.ex. uppgifte n som ordförande i statens 
potaLisrnjölsnärnnd. De t var en uppgift <I \ ' 

särskild politisk betydelse d"terson1 det rörde 
bl.a. \'il lkoren för elen fabrikspotatisodl ing, 
som kom at t bl i e n viktig pusselbit i upp
görelsen mellan socialdemokraterna och 
bondeförbu ndet i den s.k. krisuppgörelsen 
detta är. 

!\ils Adler hade från j ordbrukskreditkas
sans stan ans\'arct for organisationsarhetet, 
men utniimndes inte till verkställande direk
tör Iörrän efter om budsstä1111nan 1932. Frän 
starten hade \'erkställande direktören i Civil-
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statens änke- och pupillkassa, kommendör
kapten Sam Linclste<lt, uppehålli t den for
mella VD-posten. 

Vid ombudsmötet 1934, som hölls i riks
dagen, had e antalet centralkassor ökat till 
åtta och \'erksamheten bö1jat ta betydande 
fan. Vid stämman hö ll Nils Acller ett lå ngt 
''programtal" cfar han berörde rö relsens hist
oriska roll och franwäxt och akruella er
fare nheter. Aujordhrukskassorna börjat ta 
markn adsandelar både i \'ad avsåg in- och 
utlåning hade börjat märkas i en hårclnancle 
konku rre ns om kunderna. Acllcr kunde 
n~imligen konstatera att "m a n går emot kas
se rörelsen med syn nerlig skärpa icke enbart 
från affärs- och sparbanksh :dl, utan jämväl 
vissa m yndigheter söka på allt s~itt komma 
rörelsen ti ll Jiys" .-12 

Sammanfattning 
.Jorclbrukskasserörelsen hade all tså ti ll sis t 
mecl riksdagens bes! llT. 1930 förvärvat e tt 
erkännande a\' sin affärside och kooperntiva 
företagsform. Det ~ir vad jag har valt att kalla 
politisk auktorisation . AYen om konkurren
sen på marknaden hårdnade kt1nde rörelsen 
successiYt mobilisera politiskt stöd fö r d en 
reYidering av lagstiftning och allmänna vill
kor som var e n fön1ts~ittni ng för att så små
ningom uppnå jämst~il ld het rned a ndra 
bank rörelser. Stegvis utjämnades aU tså kon
kurrensvillkoren förjordbrnkskassorna och 
1974 ble\· rörelsen e n fullsonimentsbank för 
alla och bytte namn till Fören ingsbanken. 

Min slutsats iir aujorclbrukskasserörel
sens franwäxt. u nde r 1920- och 30-talen be
tingades av rv~1 faktore r. Fiir det första fanns 
det i jordbrukets u tveckling från natura- till 
pen ninghushållning ett sto rt behov av drifts
krediter, som andra kreditinstitut inte visade 
sig kunna eller vi ija tillgodose. För det andra 
engagerad e sig ett antal ledande politike r i 
frågan. De t som förenade och e ngagerade 
var strävan att ås tadkomma en social u pp
rnstning av svensk landsbygd. Tidigt korn 
d et m ed närmast ideologiska förtecken att 
illustreras av egna hemsfrågan och diskussio
nen o m småbru kens situation . Så många 
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som möjligt skulle erbjudas trygghet m ed eu 
eget h em och en b it odlad j ord i e n viirld 
präglad a,· oro och dram atiska förändringar. 
Det hade b liYi t ett poli t iskt m ål med sriid 
Ö\'er panigränserna. Det bidrog till aujord
brukskasserörelsen sent o mside r blev en 
accepterad aktör p:1 bankmarknaden . 

Noter 
.Johansson I 987:Johansson 199'>. 

Fkcrol 1938. s. 8. 

Ekno 1 1938. s. I 5 I. 
' Ekl'rol 1938. s. 18 6. 

Pe tersson l %S. s. 86. 
~lörnc r l 925. s. 37- 38. 
"Bonddörb1111dc1s program" 1913. s . G. 
Hag111an l985 . 
Pmj,nsi1io11 l91S: l 19. s. ~, ff. 
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" Bl:ck-Friis 192~,. s. 21. 

11 l'roj,osilion l 9 IS: 1 I 9, s. :'i lf. 
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rn /Ym/J()sition 1925:207, s. 17. 
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\'ENSK KOOPERATIV BONDESAMVERKAN 

K--\PITEL 12 

Kontrollföreningarnas betydelse för 
jordbrukets utveckling 

_-:\.rne Roos 

Inledning 
Komrollforeni11garnas äudamå l ä r att regisu~ 
era e nskilda dj urs och besäLU1i11gars procluk
jon och andra uppgifLe::i- som be liöl's för 
,tn 11ing och skii tse l 3\ besä ttningen och for 
_1w' lsa rbcrt' , r:1clgi\·ning 111.ru. Dessu torn har 
!et a lltid \arit före n ingarnas uppgift all Lill-

·1,rn cla h,'\lla råclgivuing o c h o lik;i former a1· 
-c'n ·icc. 

Den organiserade kon trolh-crksa rn hetcu 
'lÖrjacle för mer än liumlra å r seda n i mjölk
o rnclucerande bcs~itrn ingai. St'dan dess h;ir 
len11a kontroll u tl'ecklats till a LL b li c11 a1· de 
c'11trala se n iccakfi1iteterna ino m mjölkprn-

iuktioneu uran vilken ingen ratione ll llljiilk
::iro cluktion kan bcdri,·as. Sede r me ra har 
mots\·aranclc kontro ll ufl•ec kla ts för andra 
!luscijursslag, t.ex. s1·in och kii rrhoskap. 

f ö rsta kontrollföreningen 
Iden till ele n orga n iscradt' kontrol lve rksam 
:1ete n uppstod i Danmark. E11skilda större 
..:a rdar hade i samarbe te med mejeriet biir
,ll kon trolle ra mjiilkm;ingd och fe ttproce nt 
:{n 1·r1rje ko och intresse t ökade a rr få 1·eta 
:ne r o m skill nade1m1 mella n goda och d{di
::a kor för all gö ra urvale t a1· ,11·e ls(ijur säkra-

rc. ),xe n i S\·e rige hade sriirre gårda r under 
1800-tale t bö1jat m ~ita mjö lka,·kastninge n 
hos e nskilda kor. In tresse fo r ordnad ;ivcl 
Log sig bl.a. u n r> ck i att melsfören ingar bil
rb des, \'ars ändamål var att förbä ttra de o lika 
raserna . 

Den fö rsta kontro ll före ningen bildadt>s i 
Vejrn p/1J>·llancl 189:'i . Enlig t stadga rna 1ar 
äuclamå lct att bi lda stammar a1· kor sorn ga1· 
m vckct o ch fet mjölk, ch·s. aYe lsarbetct och 
111{~lig heten att sälja avelsdj11r ,ar den star
kaste clri1·krnfren bakom bi ld a11der. lclee rna 
spreds till Skå ne bl.a. g<"no rn förm edling al' 
en l;in tbrnksele\· fd n Akarp som pra ktisera
de p/1.Jyll and. Efter til lshndan al" bL 1. ag ro
no1nc-· n Nils H anssou, Lira re ,·id H\·ilans ]aut
m;i nnaskol a och sede rm era p ro fessor \·id 
Alnarp. bildades r l1·ilans Kon Lrollfiirt'n i ng 
clc 11 :!9 jam,a ri [898. 

Genom stud ie resor o ch and ra kontakte r 
spred s tankarna till a ndra områden. T e n 
berätte lse o m en resa till Da nnnr k a110rcl
nad a,· hush ållningss;illskape t i H all and 
1WJ9 s~igs arr ma n b l.a. fåu iug :1e nde info r-
1m11io n om ··en m · lwrvde lsefull fo rm a \· fii r
f'n ingsl'e rks;rn1her, de s.k. konLrollfiire n
ingarn;i" och samma år bildades de tYå första 
kourrollfö1eningarrn1 i Halland. 
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Utvecklingen under de första 
årtiondena 
Konrsollfiireningar bildades under d e fö l
jande åren på flera platser i södra Sverige. 
1902 fanns I 00 ko n trollfö reningar i hela 
landet, \·,-ml\' 36 i Malmöhus län . 19 10 var 
9 400 besättningar med u~ira 200 000 kor an
slu Lna i 698 fö re ningar, som var förd elade i 
a lla län. Detta moLsvarade ca I I procent a\' 
landets kor. Anslutni11ge11 steg därefter lång
samt fram till första Yärldsk rige t, då elen 
~jö nk så att 19 19 endast 7 procent a\ landets 
kor \·,u ansl u u1a i 424 fö re n ingar. Anslut
ningen steg därefler på nytt så a u den i bör
j an aY 1930-ta le t omfattade ca 16 procent aY 
totala an taler kor. Amalet kontrollförening
ar, d\·s. an talet kon 1.rollassisten ter, \·ar då 
Ö\ er 900. 

f\xen 0111 autalcl komrollföreni ngar L)'Cks 
h a ökat ron gick ut\'ecklingen dock trögt i 
vissa områden och \'ar inte problemfri. Det 
finns uppgifter om föreningar som for lle\de 
e ndast ett par år, om besiittni11gc1r som gick 
u r och hur nya med lemmar rekryterades i 
kringl iggamle onu-;tden. Man skall också 

l~ONTgQLLEN l~JALIJER 
o~s ATT FINNA F00[f,(

T JUV[N l 
LA0UuÅ~0EN 

I /1
' 

T('(-/mi11g: H (lka11 A/111. /961. 
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beakta a tt cler. inte fanns något stöd från en 
gemensam o rgan isation , eller någon person 
med uppgift att biträda före n inga rna Yid 
uppkommande problem. Eftersom va1je för
ening bara hade sig sFih- att li ta till är d et 
förståel igt au sYårig heLer kunde uppkomma 
under uppbyggnadsskedet. 

De första kontrollföreningarna 
utomlands 
Några a\"elsföreningar, Lex. Hofstein-Frirsir111 
Assorir1lion i L SA och fhrsian H ercl Boo/1 i 
H olland bö1jade redan Yid sllltet av 1800-
talct au Lillärnpa testntjölkning för au iden
t ifie ra de b~ista korna fo r avel. 

En a \' 1örgrundsf-igt1rerna n~ir det g;iller 
h usdjursa\·el och kon Lroll\'erksam h et, p ro
fessor A.M. Leroy i Frankrike, skriver i e n,\\" 
sina böcker att kontrnlherksamh eL började 
i det iigonblick som der blev möjligt att e rsät
ta daglig prmmjölkn ing med p eriod iska 
ko11troller. Den n a möj lighet demonstrera
des m· Fle ischm an n och medarbetare efter 
nio å rs obsen·ationer i en besärr.ning om 60 
kor. 

Den l'ö rsra ko n trollf'örenin gen i Norge 
bildades l 898. Ä\ en i Finland bö1jade den 
första konrrol llöreningen 1898 . Kontroll
\'erksam h et börj ade e rter de nord iska län
derna i Tyskland och Holland och spreds 
sedan till andra hinder. l LSA b ildades den 
första ko n rro llföreninge n l 905. e n ligt upp
gift a\' c> n di t infl yttad skånsk kontrollassist
ent. _192,1 praktiserades kontroll i 20 I;inder. 
1935 sarnrnanst;il ldes en internationell Ö\'er
sikl som anga\' a r.r kokontroll tillämpades i 
34 länder med .1 4 000 konLrollassis tenter 
e ngagerade och 285 000 ans lutn a besätr
ningar med 4/:i miljone r kor. 

Principerna 
Kon trollfören ingarna omfattade till en bör

_j an inte fler besiittningar än Yad en kontroll
ass istent kunde betjäna. Gen om försök hade> . 
som n~im n ts o\'an , klarlagts a ll man inte be
hii\'de göra dagliga mäu1ingar a\· ,t\·kastning
en för en till fre-dsst,illande ttppskattniug a \' 

.1krationsavkasll 
: ö ra periodiska J 

[ Danmark \'at 
c-ning näs tan ett 
;...om roll kunde 
.,_,,i,tenten kun d 
~ .. g . I Sverige va 
.,_, , istent ca 14 å r 
.1tg;ärcle r till ca 2 
:ens rid upptogs 
\!ätning a\' avka, 
::njölkning uncle1 
ri.en tiden mjöl!< 
:anger o m clage 
~en tttfodrade 
'>arn tliga kor i be 
- kontrollen. Pri 
:--:1re ni11garna ha, 
:'\ils Hansson. 

.Innan u tbi lcl 
;...om i gång k ttnc 

.irbetets p rakli s 
:1orn er.t par ved 
·rollförening. 

Ledning oc 
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Halland skedde 
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na . Detta betyd 
n:cklingcn. Säll; 
i Halland 1927) 
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., ,10ns,\l'kastni ngen u ta n m an kunde 
ue riocl iska komroller. 

:)an mark ,·ar 13 besättningar i rn1je för
: nii~tan ett hclig-r ra l. Det be tydde au 

·roll kunde s ke ,·ar fjortonde dag och 
,·c-11ten kunde ,·ara ledig ,·arannan sön-

- I Sl'erige var antaln besättnin gar pe r 
<t>nt ca 14 år 1910 och steg genom olika 

_ ·,cler till ca 20 år 1935. Kon1rollassiste11-
, rid upptogs aY e n bes~irrn ing om dagen. 

· ·ning a,· a,·kastn ingcn skulle ske , ·id Ya1je 
·.ikni 11g u nd e r p n )\'ntjölkn ingsdagen. Vid 
1 tiden mjölkade man i regel ko rna tre 
.~er 0 111 dagen. Dessutom mätte ass is tell
. utfod rade f'odenn~ingcl e r till korna. 

, •1tliga kor i besätrni ngen sk11lle vara med 
. ,mrolle n. P rincipen för verksamhe ten i 

eningarna hade tttarbctat5 a,· agronomen 
:, Hansson. 
In nan utbildning a,· kon trollassisten r.e r 

,m i gang ku nde behövliga kunskaper om 
.• rbe te rs praktiska utfiirancte inhiimtas ge
nom ett par veckors Yistclse vid H\'ilans ko11-
rrollfören i ng. 

Ledning och övervakning 
De första kon trollfö ren ingarna tillkom helt 
pa p ri1·,1t initiati1·. Det fanm därför inga ofli
~ie lla foreskrirte r for 1·erksamli e 1en . Efte r
nand som n~·a kon trollföreningar bildades 
... ngagerade sig liushållllingss~il lskapen i 1·erk
, ,11nheten. Sällskapen hade en cen tra l roll 
. -,r ut\'ecklingen a,·jordbrnke t och komroll
;,-1 reningarna ans:1gs betycle lsdulb för effek
·11 i~eri ng a,· 111_jölkprodukti one11. Hus hå ll-
1ingssiill. kapens 1·andringsrättare hade b l.a. 
·!Il uppgift au p ropagera för 111bredning a1· 
~on t rollen . 

I [usha l111ingss~i llskapen utfo rmade o li ka 
.e~ler fö r ,·erksam h e ten, Lex. reglem enten 
. -1r komrollassisLe11rerna . \/är '111shå ll n i11gs
,,-dhkapen rick huscijmskonsulcnter (i r. ex. 
H.illand skedde detta 1919) tick dessa ans1-a
. e t för ö1·effak11i 11gen a1· kontroll fören ingar
i.t. Detta betydde mycket för den , ·idare ut
t'l klingen. Siillskapen anstiillde senare (r.ex. 

, I lalland 1\)27) s. k. ö1·erkontrollassisre nter. 
,0111 fick det direkta ans1·a ret för ö1·en·ak-

ning al' kon1rollföreningarna medan konsu
le nte rna fortfarande svarade fö r ledninge11. 

Så sm ån ingom reglerades ö1·en ·akningen 
av Kung l. Maj: ts kungörelser oc h lantbrnks
styrelsens föreski-i fter, som blcY ganska de tal
j erade. Enligt dessa qr hushållningssiillskap 
skyldigt a ll enlig1 a1· htn rhruksstyre lse11 fas t
ställd plan leda och ö,·ervaka ,·e rksamheten 
iJJom kontrollfören ing. Me n d e t fanns möj
lighet a tt uppdra å t ko11trollnämnclen ino m 
lantbruksstyrelsen att S\'ara for ö1·en·akning
en. 1946/ 47 var r.ex. 6 överkont.rollassisten
ter anställda a1· kontroll näm nden för ö,·er
rnkn ing i 1 '.Z län. ÖHiga ln1shållningssällskap 
hade egna Ö1'erkontrollassiste nter. Varje Ö\'e t~ 
konrrollassistent fi ck in te ö,·en·aka fler iin 70 
kon 1 rol lassisten te r. De "sro ra ,. liine n hade 
chir för 2 iil'e rkon I rollassisten ter 1·a rdera. 

I en kungöre lse 19:-l'.Z föresk re1· Kungl. 
iV[aj :t bestämme lser tör Ö\'errnkning a\' le
dande a,·elsbesiiuningar. Syftet med denna 
Yar att främja landets nötkreatursavcl. Del
tagande besättning, som måste tillhöra SRB. 
S LB eller SKB-ras, måstet.ex. liimna kon trol
lan t s~ju ts till jiirlll'ägsstatio n e ller annan 
stari on. dock ej ö1·er t1·å mil, samt kos t och 
bostad , ·id hans hesök. Vid a re \'ar man skyl
dig forn fu lls tändiga anteckningar o m pro
duktion och händelser i besiittningen. Till 
e 11 bö1jan 1·ar intresset ·to rr b land a1·e lsbe
s~ir111i11garna för denna speciella kon troll. 
Me n sä smån ingom avtog intresse t och den
na kontroll fo rm upphörd e ,·id slu tet a1· 
1 9..J.0-talct. 

Länsföreningar 
Efterha nd s0111 an ta le t kon trollföreningar 
kom a tt 1iicka 1·äsentliga delar m· länen ble1· 
d et uppe11bart a tt en sarnord u ing inom 
liinen blc\' niich·änd ig. fl le cl bö rjan under 
första d elen a1· 1930-talet bi ldades chirfor 
liinsfören ingar genom sam111anslag11ing a,· 
dc:> lokala kontrollföreningarna. De blc,· 
s ia rkt knutna ti Il h ush;lll 11 i ngssiillskapen . 
Deua framgå r bl.a. a1· att det rnr h ushå ll
ningssiillskapens fön·a ltningsu rskott so111 
beslöt 0 11 1 al t l~i nsföre n ing sku lle b ildas. 
~lt! jlig heten att pa fr i1·illig Yäg central isera 



\'erksamheten läns,is synes in te ha utnyttjats 
i den o mfatt11 i11g som ansågs nödvändig . 
Med anledning därav {tlades därför de hus
hållningssällskap , som ville ha statsbidrag Li Il 
kontrolh ·erksamh erens frä mjande a tt från 
och med 1942 sammanföra de lokala kon
trollföreningarna inom sina 0111r:tclen Lillen 
ceutral enhet., d ä r d e t inte fa nns skäl till 
undantag från d enna princip. Kont rollårct 
1946/ 47 1·ar komrollen centraliserad inom 
samt.liga län uwm fe m . 

Föreningarna hade visserligen egna styrel
ser och egen e konomi . \'lc11 civerko11trnll
assiste11ten \'ar i realiteten verksamhetsledare 
och i regel styrelsens sekreterare. Detta gav 
stadga å t verksamheten och kontrollens ut
\'eckling och utbredning ble\' e n viktig ange
lägenhet for husbållningssällskapen. 

De tidigare s111:1 kontrollföreningarna er
saLLes a,· kontrollkretsar, där m edlemmarna 
utsåg en orclförancle som fungerad e som 
ombud vid l~i11sfö1eningens årsm öte. Med
lem marnas e ngagemang i foren ingsange
l~igen he terna ,·ar emelle rtid i regel s, ·agt. 
Deu:a sammanhänger s~ike rL med den domi
nerande roll hush{tl1I1ingssällskapen hade 
inom _j o rdbr u ket. Det rn esra p {t dt>rta om
råde ordnades m· s~il lskapeus tj~ins lemän. 

Kontrollfören ingarna \'ar ge no mg{1ende 
ideella föreningar. D etta inne ba r a u med
lemmarna inte 11t'ralad c insatser i föreningen . 
Verksamheten finansie rades genom ,l\-gi[kr, 
e n ,\\'gift per ko och å r. D e flesta fiirt>ningar 
hade dess11tom en avgift per besättning och 
å r. Därpimte g;-illde a,·gifter för speciel la 
tpnster. 

Ekonomiska bidrag 
Hushiilluingssä llsb pens sto ra in tresse för 
kontrolh ·erksa rnh cten visade sig bl.a . i att 
rnan ga, anslag till kontrollfiiren ingarna, 
b:1de til l nybildning a, föreningar och till 
den fortsatta drift.en. Staten började ocks:1 
tid igr, rt'dan 1904. all lämna a nslag till kon
trollen . Dessa ga,·s i första hand til l de mindre 
kontrollföre ningarna och ti ll de mind re 
hesiirrningarm1. Statens a nslag administrera
des a, h11shållningssä llskape11 . 
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Som exempel kan nämnas att en ligt be
st~inunelserna för statsbidrag til l kon trollför
enings, -crksambete11 i en kungörelse 1941 
fic k statsbidrag utg~i för anskaffande av e r
forde rlig 11 trnstning (o rganisationsbidrag) 
och för verksamhetens upprätthållande (år
ligt bidrag) . De t senare begränsades ti ll be
sä ttningar om högst 15 kor i A-kontroll och 
högst 10 kor i B-kontroll. Ett annat \'i llkor 
,·ar att hushållningssällskap e ller landsting 
ti llskii t m ins t l ika stort belopp som staten . 
]94:"'>/ 46 \"ar sta tsbidraget i ge no msn itt 60 
öre per ko och hushållningssällskape ns 
bidrag i genomsni u 2, 15 kr per ko med 
mycket stora varia tione r m ellan länen . Dj ur
äga re ns avgift var samma år fo r 21 dagars 
ko ntroll i gen omsn itt 5,64 kr p e r ko, därtill 
kolll i \'issa l~i n en bes~ittningsa,·gift på 5-30 
kr pe r år. Ti ll detta kom att i vissa o m råden 
ga,· me je ri fiiren ing bid rag till kontrollen . 
Deua betvclde alt b idrage n t ill kontrollen 
de tta {1r s,·arade for !)-25% a, · kostnad erna i 
A-ko nrroll i d e fl esta !~in . l Norrland s,arad e 
bidragen dock för ungefär hah·a kostnaden. 

Prod uktionskon troll 
Redan från bö1jan ingick en ,· iss f"o rm a,· 
utfo dringsråd gi\"11ing i assistenternas a rbete 
i ansli 11 na bes;\u.ningar. Det ansägs , ·iktigt au 
kornas p roduktiousförm åga utnyttjades ge
nom en \'iil anpassad utfodring. Ma n vägde 
utfodrade mängder och bo kförde i räkenska
perna. Assiste n terna gjorde också ekonom is
ka beräkningar och tick fram ett produktions
pris p{t mjiilken. Ax kontrnllfore n inga rnas 
redogörelser framgå r a tt man insåg s,·ag
hcterna i be räkn in ga rna, men d essa ans:1gs 
ii ndt1 h a e tt \"iirde vid jiimforelse r mellan 
bes;\ttningarna. 

Sedan husdjurskonsu len te r kommit i led
n ingen för kon trol le n skärp tes kra, e n på 
ko 11trollassis te11 ternas arbete med utfod 
ringsfrågor. l<.Yalite ten p tt detta a rbe te ,·arie
racle mycket mellan assistenter beroende på 
kunnigh e t oc h in tresse. Om djurägaren 
dessuto1u ,·,u· mi ndre intresserad fungerad e 
utfodringsrådgirningen s~ikcrl igen dål igt, 
rn en frå n ledninge ns sida framhöl ls all tid 

:1ur a ngeläget. cl< 
it' sig å t d essa h 

hon 1rollföre1 
,kapen engagen 
Jt'nom att bidra 
.i,· framför allt hii 

, en ta tivt u rval a, 
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:rin1ingcn . I 94r> 
,er. Resultar.en 
högskolans insti1 
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:.1ra . Värd et avd 
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l1 u r angeläget d e l \'ar a tt assisLen te rna ;igna
le sig å r d essa frågor. 

lZomrol lföreninga rna / h ush:1 l ln i ngssäll
-kapen e ngagerade sig också i focleranah'se r 
_enorn au bidra ti ll kostnaderna for analyser 
.n framför all t hö. \fan cftersLrärncle e tt repre
-en tati\'l urva l av höprove r inom lä nen som 
1nderlag fö r den allm änna 11tfodringsråcl-

2"irni ngen. 1945 gj ordes t.ex . .I 890 hiianaly
•LT. Resu ltaten bearbetades vid la n tbruks
högskolans institu tion för utfodriugslära o ch 
'...om menterades av professorn i utfodrings
:.ira. Värdet av dessa analyser for d en ens kil
la gård e n s u lfocl r ingsplan ering kan d o ck 
rrägasättas. Foderanalyser so m un derlag för 

: ,d e rlistor på e nskilda gårdar fö reko m i 
:m·cket begränsad omfattni ng . Analyssvaren 
·!röjde i regel så länge att uppgifterna ble\' 
,im ressan ta i d e l e nskilda fa.lle t. 

Det praktiska kon trollarbetet 
'. de första kom rollföreningarna gjorde assist

m e n gårclsbesö k varan n a11 vecka. Sena re 
:· rliingdes inte rvalle n ti ll tre ellertyra veck

r. \ 1:rnaclsvis p rovmj ö lkni ng ;ir nu sedan 
.. i.nge stand ard in terna tionellt. 

En av icleerna bakom kontrollen var au 
o ckså best~irnrna mj ö lkens fe tthalt. Smöret 
\·a r då d en viktigaste p rodukten fd tn rnjö lk
p rodu ktionen. Assiste nten tog d ä rfö r u t 
pro1· från varj e ko vid varje mjölkn ing. Dessa 
,-ar proportionella mot mjölkrn~ingd e u och 
-a mmanförcles ti ll ett p rov fö r varje ko for 
dagens alla mjölk ni ngar. Ti ll e n bö rjan 
·ransporteracles provflaskorna till mejer ie t 
:ör analys. Senare a1w~in cle ma n Lindströ ms 
:en best;irnningsmetod cl~ir varje kon troll
,1, sis te n L centrifugerad e mjölkproven i e n 
, ,i rskild s.k. bu r.yro rne tcr sedan d essa b lan
da Ls med svavelsyra . Utrnstningen var tung 

>c h krävd e hästskjuts för transport m ellan 
besä tLn ingarna. Det va r besät.tningsägarens 
.insvar au rra nsportera u trus tningen till 
nästa gård . Sen a re kunde en låd a med ut
rusu1 ingen transponeras av assistente n på 
c, ke l. U\.ngt senare skaffad e assistenterna 
e \\" na bilar och kunde själva kla ra transpor
te rna. 

30. 

10. 

I \ r~OOO Vi va.,:.,. 

100. 

/)pn 1mdilio11rlfa metoden all 111ädw djur i lw111rolfen 
11r11 111nl hjiiljJ av en 11uhl!lr1ng. Systn11,,f var mkP{I . 
1\fodwingm 1!1111(/p i11IP ä11dras orh v ar lätt all av
fäsaför den so111 hade lärt sig .\)'Slrme/ - 111e11 idl'nlijie1° 
ingen grillde barn inom en bl'sritt 11 i11f;. :Hed 111wm-c111-
de identifini11gssyslrm märks rljw,' n i briefa iim11m 
med en /1/aslbridw som anger Mdr besät111i 11g:1- orh 
cUum wnme1: 

Kontrollformer 
J bö1jan fa n ns bara en kon trollform. Den 
kallades fii1-.fullsliindig lwntmll och ko m sena
re au. kal las A-konlroll e ller ~/fitir!! kontroll. 
All l kon trollarbete u tfördes av en kon trol.1-
assisteut anställd av ko n trollföre n ingen . 

Det. fan ns flera skäl till denna upplägg
ning. Efte rsom det vik tigasle ä ndamålet 
med kon trollen fö r d e flesta besäuni ngar 
u nd e r d e nna tid var avelsclju rsförsä lj n ing 
ansågs atL kont rolluppgifterna m{1ste s tyrkas 
av en o be roende assisten t. i\1lan litade int.e 
p[1 att cij u rägaren sjiilv gjorde provrnjölk
n ingarna. 

Kosr.nadcrna för all d e lta i kon Lroll b lev 
efterh and be tungande sä rskil t för m ind re 
besättn ingar. \fan prövade d ä r för olika verk
sam hetsfonner som var bättr e lä mpade för 
mindre besättn in gar. 1 !)~3 startad e den för-

225 



sta s.k. pronnjiilkningsringen i Astorp. Djur
ägarna gjorde sjäh·a prm-mjölkningarna och 
fetthalten bestämdes p:1 mejeri. Denna kon
trollfor m korn senare att kallas enskild kon
troll eller C-lwn!rol! och spreds efterh and till 
resten a\' lancler. 1943/ 44 om fattade prm·
n~jölkn ingsringarna nära 9 500 besättningar 
med Ö\·e r 60 000 kor. Uppgifterna från den
na kon troll fick dock inte anöndas vid för
s~Uj ni11g a \' a\elscijm e ller i andra o!Iiciella 
samm a nhang. 

19:'i0 sanktionerade lan tbrukssty relsen e n 
en klare kontrollform som liinge prövats i 
fl era län, B-ko11tmll. I denna kontrollform 
gjorde ko11trol lassisrenten pro\'mjölkning 
tre gånger per år och djurägaren Ö\'riga . 
Genom au förlägga assistemens pronnjölk
ningar slump mässigt under å re t ansågs till
freclsst~il lande säke rhet uppnås. B-ko ntrol
len ble\' snabbt e n \·iisentlig del a\· kon
trollföreningarnas verksamhet. Dj urägarna 
gavs \·almöjlighet och tillgång till err billiga
re alte rmtti\·. Uppgifterna kunde också an
\·~indas \ id linlj ursförsäl_jning. Även om 
avclslöreningarna till en bö1jan l'a r rveksam
ma ti ll d e nna kon troll f'orm fann de efter
h a nd att d et låg i ekras intresse att accep te
ra ko ntrollformen som 1111derlag för d eras 
\·erksarnhe L. Uppgifter från B-kontroll kun
de ligga till grund för stamboksforing a\· kor 
men inre a,· tjurar. 

Kontrollregister 
En nvhet av mycket stor betydelse för ,\\'els
arbetet infördes i bö1:jan aY 1920-taleL l 922/ 
23 påbö1jades i H alland, som \'ar först m ed 
nyheten, en årlig inrapporter ing a\· \'a1je 
enskild kos härstamn ing, ,\\·kastning och 
kah ningsuppgilter till ett centralt register 
vid h ushållningssällskapet. 1934 fastst;illcle 
lantbruk.styrelsen rapportblanketter för clen
mt registrering. Kontrollregistret tick stor 
betydelse som underlag för srnrnboksföring 
och a ndra a\·elså t:g;ircler. Det gay husdjurs
konsulenten en översikt aY kom ate rialet i 
länet och registret kunde genom sin oflicicl
la status an\'ändas aY andra avels intressenter, 
L.ex. a\·elsfören ingarna. 
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Svenska Kon tro 11föreningarnas 
Riksförbund 
:\Tär konrrollverksam heten utvecklades fanns 
det eu ökat behov m· samordning och sam
r{1d 11\ ellan kon trollföreningarna . Dessa b.il
dade därför :1r 1938 Svenska Kontrul!förming
arnas Riksjörlmnd. Dess sekretariat kom at:t 
knytas till Svenslw La11tarbelsgiv11rPjormi11gen, 
\·ilket antyclei- au de viktigaste uppgifterna 
fo r riksförhtmd et \·ar a rbetsgivarefrågor. 
lönef'ii rhand lingar med kontrollassistenter
nas orga n isation etc. :Kåg ra resurser au ut
veckla kontrolh-erksamlte ten fanns inte . 

Kon trollföreningarna hade av begripliga 
skäl S\ årt att uppr;itthålla in tresset för ko n
trollen under and ra liksom unde r första 
\·ärldskriget. Dessutom inträd de e n snabb 
kosrnadsstegring efter kriget Yilket medför
d<:' stiga nde a\'giher i komrollforeningarna. 
Lnder denna tid hade de fö rsra seminför
e ningarna börjat sin ,·erksamhet (d en forsta 
seminföre n ingcn bildades 1943) och d e t 
hlc\· a lltmer uppen bart att e n stor ansluL
ning till kontrollen beh ö\-cles som 1111clerlag 
för dessas avelsarbete. 

U tvecklinge n observerades i riksdagen 
och regeringe n tillsau e 1946 c 11 utredning 
under ord förandeskap av godsägaren och 
riksclagsman11e11 Gösta Liedberg. Ut.redning
en insåg betydelsen m· kontrollen och sökte 
efter lösn ingar som kunde främj a en ökad 
anslumi11g. Den föres log bl.a. att en särskild 
besättningskontroll sklllle inrättas som skulle 
finansieras a\· mejeri fören ingarna. Vidare 
föreslog utredningen att ans\·aret for kontrol
le n skulle överför:1s helt på hushålln ingssäll
skap<:'n och 11tarbetade författningsförslag fiir 
denna omstruktnrering. Dessa forslag realise
racles dock aldr ig. Utredningen gay därför 
inga beståend e fiiränclringar av kontrollen. 

Anslutningen till kontrol len tttYecklades 
inte i önskvärd takt unde r 1940- och 1950-
talen . 1938/ 39 \'ar '.2'.2 procent av korna an
slutna. Detta hade stigit till 25 p rocent 1946/ 
47. Anslutningen låg ungefiir på samma niYå 
under hela 50-talct. Det \'a r emellertid stor 
skill nad mell an lä ne n. Södermanlands län 
låg i a llmii11h et över 50 procent an slutn ing, 
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e da n t.ex. i\]Ysborgs lä ns norra hushåll
l \!;SS,1 llskapsom r{1de hade ca 10 pron°nt. 
·nna skillnad h~ingde i lrnn1clsak ihop 
e d den genomsni ttliga bes~ittningsstor
:,cn. Anslutningen ,·ar nämligen betydligt 
-,·2;re bland större besätLninga r än bland 
111 clre. 
Sc111i11Yerksam b etens förer.rädare fann a u 

,dikala for~indringar m åste göras i organi-
- ,ti n nen aY kontrollen för att avelsarhetet 
.• te skulle bli lidande på grund av l{1g anslut

ng ti ll kontrollen. Rihso1ganisalione11 STIP
_-, , SP11Ji11fö're11i11gor (RSS) pekade i ett brev 
:1 ,eminföreningarna 1956 på att förening
. na ht>hö,·de mech'erka till en h undrapro
t 11tig anslutning i ,·arje !all bland de besäu-

__ ingar som gav en rim lig försörjning ~It sin 
rukare. Efter kontakter mellan berörda 

,rganisationer tillsattes 1958 å rs kon troll
,._o rnm iLLe med dåvarande geueraldirekLören 
1 h.ungl. Lantbruksstyrelsen Sam B. '-lorup 
,o m ordrörande och med representanter 
Jir S,enska \ 1lej eriernas Rikslörening, S\-c-
1iges Slakteriförbuncl, Lantbruksförbuncle t, 
S\'enska Kontrollföreningarnas Riksför
bund , RSS och lantbrukstyre lsen . Utre d
ningen var knuten till S:-1R, som tillhanda
hiill sekretariat. Genom denna utredn ing 
in leddes en radikal omorganisation m· kon
tro llen . 

Kontrollkomm iLLen kons taterade att an
,l urn ingen till kontrollen var särskilt låg 
bland rnindrc besiittningar. Ett sbl till de tta 
,rnsågs vara kostnaden. Men l'issa djurägare 
hade gåcr ur kontrollen cfarför a tt deras för-
1:i11tniugar på den inte infriats. 

Kommittens förslag ble\' därför: 

l l en allm~in ii\'erg:mg till B-kon troll , 
:? ) clell'is finansiering a,· kontrollen med s.k. 

reglcri11gsmcclcl, 
J) clatabeha ncl ling a,· kontrollresultaten. 

Fö r att genomföra dessa nya ta n keg:111gar 
krä\'des en organ isatorisk ram. E n sådan 
hade skapats ]9:)9 genorn all Svens/i !111s-
1lju1sshö'lsel (SITS) hade bildats som riksorga
nisation för seminföre ningar och avelsför
eni ngar och till \'ilkcn S\enska Kontrollför
e ni ngarnas Riksförbund anslutit sig 1960. 

Genom denna sammanslag11i11g skapades de 
ekonomiska och personella resurser som 
möjliggjorde d en \'idare IH\'ccklingen av 
konrrolle n. 

Den nya B-kontrollen 
Der. srod snart klan all d en utbredning av 
kontro llen som alla eftersträvade inte sknllc 
,ara möj lig från kostnadssynpunkt med den 
11ppl~iggning av fält.arbe tet som innebar att 
en kontrollassis tent svarade för provmjölk
ningen vid va1:je komroll tillfälle . Djurägaren 
måste själv u tföra provmjölkningen . Dessut
om ansågs de t knappast bngre finnas skäl 
till fusk med konb·ollresulraten. Avclsarbetet 
i se rnin med obligatoriska avkommebedöm
ningar av tjurar skulle obönhörligt avs lö ja 
dåligt underbyggda avkastningsuppgifter 
hos tjunnödrar och ljurdött rar. Inte h eller 
beträffande kontrolluppgifternas använd
ning för utfodring och annan skötsel fanns 
motiv fo r fusk. Dessutom infördes principen 
med s.k. förlängda kon troll er vid några till
fa llen under året. dvs kontrollassisten t mtör
de en fullständig provrnjö lkning dagen efter 
djur~igareus. Genom a tt j ämföra de båda 
dagarnas resul tat ku nde ,·iss uppfattn ing 
erhållas orn rimligheten i cijurägarens upp
gifte r. Detta kornplctterades senare med s.k. 
m e jerijäm fö re lser, clvs. _j ~imförelser mellan 
kontrollerad och verklig bes~ittuingsavkast
ning beräknad av rnejerileYerans och uppgi f
ter om hernrnaforbrukning . 

()\·ergångcn gick inte utan motstå nd sär
skilt från a,·elsföreninga rna. Det blc\ något 
av en kul turrevolution fö r många rraditio
nell t bund na dju r~igare . Det krä1des också 
mycket utvecklingsarbete niir de t gäller elen 
utrustning som använ des för pronnjölkn ing 
för au ge d jmägarmt s:1 goda fö rutsättni ng
ar som m öj ligt fö r att utföra pro\'mjöl k
ningarna själva. 

Regl eringsmed el 
Man bö,jade allmänt acceptera att kontrol
len hade stort \'ärde ime bara för elen enskil
de cljur~igaren utan även förjordbruket i sin 
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helhe t gen om aYclsarheLe, råclgin1ing m.m . 
Det ansågs där för inte me r ä n rätt a tt _j o rcl
bruke t i sin helhet dclLOg i all räcka kostna
derna for kontrolle n. En \•;ig all giirn detta 
,·ar a u umyttja d e prisu tjämni ngsa,·g ifler 
inom mjöl kom rådet som fanns inom ram en 
för_jord br u ksp r isanale t. Efter omfa uande 
lobbring godkände riksdagen 1961 au dessa 
med el a m ·~indes och regeringen beslö t at t 
ställa 3 miUoner krono r per å r unde r l11 rc1 å r 
till fö rfoga nde som bidrag t ill a\·kastni ngs
konrrollen. Genom detta " bröts isen" fö r a tt 
med ko ll e kti,·a m edel li nan ie ra delar a,· 
kostnaderna fo r w·rksam he t a,· typen ko
kontroll. iVI:lnga rcirsök hade tidigare g jorts 
a tr fa bidrag Lill kon trolle n fr~u1 m e jeriorga
n isationen. Men sådana bidrag had e erh ål
lits endasL i ,·issa o mråden och i begränsad 
omfntning. Anslag a,· regleri ngsmede l e lle r 
mo ts,·arande kolle ktiYa medel u tgick sed an 
unc!t-r m ånga år. Dessu10111 fi ck man betydan
de a nslag ay dessa medel geno m :1ren lör ul-
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En lw11Jro/lassiste11/ gör s.//. 
.fiirliingd kont,o// hos en 
rljurägall' 1111dn 1960-ta/et 
orh tar ut 111jiilkp1vv far 
p,11ha/Jsbf'slii 111 ni11g. 
1-'l't bä11lw11 gärdsstamboil. 
provglos.1/'hatull och m/1-
/1orlhlr111hell Jifr notering 
m, 11/1pgifterfrå11 /no11-
J//jiillm i11ge11. 

yeckling m· kontrolle n och angränsande ,·erk
saml1 e Le r. Ä,·en a ndra kontrollformer ko m 
e fterhand att de lli nansie ras på detta sätt. 

Da tabehandling 
En fö n1ts~iun ing för den ko lle ktint fin a n
sieringe n av ko 11trollcn var att kontroll
besiittningarna stä llde information ur kon
trollen till fö rfogande för det al hn iinnas bäs
ra. De ua var mi~jl igt e ndast genom cen tral 
databehandling ay ko nrrollmaterialet. Man 
måstf' alltså linna fo rllle r för en s;tdan. 

I de nna siw a tion genomfördes e n a,·. 
görande bytesaffär med seminföreningarna. 
Efrcr omfattand e förbe rede lser a,· SHS led
ning beslöt samtliga . emin fö ren ingar au 
satsa e n kro na pe r ko och år i fem år för att 

. fin ansie ra inköp av en datamaskin . Som 
motprestation skulle kontrollen, som förut
saues bearbe tas på data maskinen , ställa in
formation , bl.a. bättre avkommebeclömn ing 

• tj u rarna , 
- ,gancle. Ot 

•c' ,lllt SOlll I 

.:.ir de t giil I 

.nllll1 _jordb 
·1,·ggt upp e1 
:ii ng av 11pp 

ch av a1 
D,t torn le,·e 
:iam net L'k, 
_,trdsarbere 

Efter ett c 
1mläggn in~ 
~nntrollen i 

ch erfaren 
\id ganska t 
ni ,atio nen , 
m·a 0111r:1dt 
de, korn att 
.1r och de t 
•1 ingarna fi, 
dä rf'ftcr. 

Ra tionaJ 
Ert argume1 
len Yar de n 
!!;enomföra 
r,tl e t kont! 
1960 fanns 
fö ren ingar 
kor. 1965 f 
:)-10 000 ko 
-lOO fris tä lle 
mer än fi n 
inte ha vari 
,1s. is ren 1en 

Senare F 
och kon tro 
kom a tt ka. 

Hustjjui 
Riksdage n 

_jo rclbru ke 
n i ngssiil Is~ 
D;irigenon 
de t nära a1 
F.flcr r eko• 



_-;:inck , c'rk
rme r kom 

f~ti_-.l ,;nr. 

·ncl finan
.- kun troll

n u r kon-
0:1.nnas b;is

m ce n tra l 
ri.:ik t. \fan 

d,m . 
-:e, c' ll a,·_ 
c'1ingarna. 

HS led-
--m~ar aH 

n ar f'ör au 
.-'. in . Som 
- •m förut

n_ , tälla in
iedöm ni n2: 

.,, tjurarna, till se111inverksamherens för
: ,~an de . Deua var ett cUär\'t och framsynt 
ne,lut som medförde att SH S blc" pionjär 
:1 .:i r det gäller elektronisk databehandling 
:no rn jordbruket. Man hade där tidigare 
b,·ggt upp en hålkortsavclelning för bearbet
:1i ng a,· uppgifte r från sem i,werksarnh eten 
,,h ,I\· avkommebedörnn ingsuppgifter. 

Da torn levererades i _januari 1962 och fic k 
!l.t tnnet LMIL, Ele ktron Maskinen I Ladu
_a rdsarbetet. 

Efter ett ornfatrande arbete genomfördes 
,mt;iggn ing från den gamla ri ll den nya 

1--.onrrollen i hela landet på tv:, år. Kunskap er 
,ch e r faren heter p:1 dataområdet vanns chir-

1icl ganska h:U·dbänt av berörda inom orga
n isation en, som alla \'ar nybö1jare p:1 detta 
n1·a område. Det datasystem som ntarbcLa-
1ö kom att i h untdsak fungera \'äl i över tio 

,1r och det utsee nde som djur;igarredo\'is
'l ingarna fick \'ar detsamma under lång tid 
clä rc'fter. 

Ra tionaliseringseffekter 
En argument för omorganisation a\' kornrol
len ,·ar den rationalisering som skulle" k11 1111a 
ieno rnföras . En påtaglig effekt \'ar att an
:ak t kon trol lassisten te r kunde m inskas. 
1960 fanns 707 konrrollass istenrer i kontroll
:ört>n ingarna som då betjänade 283 000 
~or. 1965 fa nns 316 kontrollassistenter för 
·, .H) 000 kor. P (i deu tiden reprc'sen rcrade 
-1-00 frisL~illda rnanså r en minskad kosLnad a,· 
mer än 6 mi ljoner kronor per å r. Det synes 
i11t.e ha ,,a ri r några problem för de friställda 
assistenterna au få annat arbete. 

S<"'nare päbi'njacles samo rdning av semin
och kontrollass istentuppgiherna till v,1cl som 
kom att kallas huscljmstekniker. 

Husdjursföreningar 
Ri k.sdagen beslöt l 9G5 arr r{1dgin1i ngen i 
jordbruket sk11 lle ö,·crföras frän hush åll
n i ngssäl Is kapen Li 11 Ian tbruksnäm ndcrua. 
o;irigenom kunde sä llskapen inte längre ha 
k 1 nära ans,·a ret {ör kontrollföreningarna. 
Eftc' r rekommendation fr.'\n SHS slogs kon-

troll föreningarna samman med seminforen
ingarna til l s.k. husct jursfören ingar. Eflersorn 
kontrollföreningarna \'ar ideella föreningar 
medan semi nföreningarna var ekonomiska 
fö reningar skedde sammanslagningen så alt 
scminföreningen övertog kontrollförening
ens ,·crksam het och kontrollföreningen upp
löstes. Medlemmarna i kontrollföreningen 
b le,· medlemmar i den till huscljursforening 
ombildade seminföreningen. Denna kom 
därför att innehålla o lika slags rn edkmmar, 
deltagare i b:1dc sem in- och kontrolh·erk
samhet, de!Lagare bara i seminverksamheL 
och del tagare bara i kon trollverksam het. 
lVledlernsi nsatserna ställdes i relation ti ll 
medlemmen s oms~ittning med föreningen. 
A\'gi her betalades e ndast för de tjänste r som 
utnyujacles. Senare a\'passacles i mån ga för
eningar a\'gifterna så att del blev en förd el 
a tt delta både i sernin och kontroll. DeLLa ,·ar 
ett s/irr att sLimulera till kontrolldeltagande. 

Omorganisationen till husdjursförening
ar iigde i h uv11dsak rum under s111tet a\' J 960-
La let och gick sm;ircfr iu eftersom den över
ensstämde ,·.'il med d e fl esta lantbrnkares 
uppfattning. 

Kon troUassistenternas a11alysarbet:e Ö\'er
lördcs successivt under 1960- och 1970-talen 
ti ll cen trala laboratorie r där a 11r0111atiska 
a nalysinstn1m enr användes. Efte r rekom
mendation rr:111 SMR och ST IS sarnorclnades 
ko11trollf'ns auah·se r med mjölkbedömning
ens til l ge mensamma laboratorier. Efter 
samordning och srorleksanpassning a, labo
ratorier sköts dessa analvser nu i hela lande t 
a,· ett enda företag, Mjölklm/ö11111i11gens SPl'vice 
r\B, med några få laboratorier. ;11lj iilkprmer
m1 a11\'änds numera för en rad analvsc"r for 
kokontroll, cUurhälsodrd, mjölkhygien och 
mjölkbc"t:al ning. 

Internationell kontroll
organisation 
Sc"dan konrrolh-erksamhet etablerars i flera 
hinde r uppkom heho\'et a,· samordning och 
standard isering av kontrollmetoderna fö r 
att 11ndcrhitta utbyte a,· informatio11 och 
handel med a1·elsdj11r. Redan från bö1:jan av 



19'.!0-raleL d iskuterades denna fråga vid flera 
in Lernationella konfe rf'nser. Men inte förr
~iu 1951 blev berörda lä nder överens on1 au 
bilda I-:11ropea11 Co111111i/lef' for Milk-Rntte1fat 
Rl'to1di11g. FAO wg akfo· del i förberedelser
na. Toh nario uella kontrollorgan isationer 
undert:ecknacle d~in ·id en överenskommelse 
0111 hur kontrollmetodern a skulle vara utfor
made, hur resulLaLen sku lle beräknas och 
hur uppgifterna skulle publiceras. 

Sverige, genom lambruksstyrelsen, anslöt 
sig rill organisationen n:1gra år efter bilda n
det. Kontrollkom mitten ha r ä11drat na mn vid 
e u par ti llfallen och kallas nu flltnnatio11nf 
Co111111illee for 1\ ni111al Rero1di11g (TCAR) . Alla 
större mjii lkproducerande liiuder i världen 
~ir u u medlemmar och organisationen arbe
ta r inte bara med mjölkboskapskon trnl l 
utan ~iven med kontroll a, · andra mjölkpro
duceraude dj11r s~tsom getter och f-å r och med 
köttdjurskomroll. Organ isationen ägnade sig 
ti ll en början mest ål an standa rdisera meto
d er och at t godk~inna de oli ka ländernas 
kolllrollfonne r. Erte rhancl har den blivit ett 
viktigt o rgan för urveckli11gsfrågor och inför
mat ions- och erfarenhetsutbyte på kontro ll-
01nråder. Organisatione ns sekretariat ä r se
dan starten knutet ti ll cle11 europeiska hus
c.\jursorganisaLionens (EAAP) sekreta riat i 
Rom. 

Avelsvärdering och rådgivni ng 
Redan fr:lll kontrolh·erksarnli e te ns början 
an, ändes kontroll uppgifterna för a,·t:Is,iir
cle riug a\' honc.\ju r och tjurar. s ;ikerhete n i 
dessa värderi ngar var emellertid dål ig. Inte 
förrän serni1we rksa111heten hade ~j urar som 
fick rnånga avkomlingar fanns lörntsiittning
ar för e n siikrare a,-c!s,ärderiug. J.9C>'.! bildade 
sen1i nföre11inga rna, kontroll föreningarna, 
avelsföreningarm1, h ush{tlln ingssällskape n 
och lantbn1ksstyrelsen Nä11111df'l1jörtl.vlw111111r
bedö11111ingav ]_;umr, ,·ars namn senare ändra
cles till ;\'ii11111dm jiir Avelsviirderirig 011 1}111w 
(NAT). D:irigcnorn bildades ett hah·statlig t 
o rgan som lick myc.ke t stor betydelse för att 

u tveckla och mföra aYels,ärdering a\' rjurar. 
Tjurars c\\-ds,·ärclen publice rades regelbun-

det i s.k. >JAT-meddelanden. NAT hade n;ira 
koppling til l SHS, som utJiirde det praktiska 
a rbeter, och samarbetade for ut, eckling a,· 
metoder med genetikerna på Ian tbrnkshög
skolan, senare lantbruksuni,·ersitetet. l\'J\T:s 
verksam het övertogs av SI-IS 198:J som en 
fö ijd av e n ny lag om busdjmskontroll. 

Avels,·ärderin gen grundade sig till en 
början nästan enbart p:1 mjölk- och feua,·
kast.ningen. Så s,rn'\.uingom fick ma n möjlig
het au bestii1111na proteinhalten i mjölk och 
lad e ;iven denna till grund för a,·elsvärde
ri11gen . Också andra egenskaper togs el'ter
hand rnecl s:1 att a,elsv;irderingen ble,· en 
nwckel rulls tändig ,·arudeklaration a, a,-els
d jurens genetiska möjlighete r. Niir ko ntroll
e ns datasyste m efterhand byggdes ut ut,tck
lad es ocks:1 m etoderna fö r m·elsvärclering a,· 
ho ndjur. 

Att an\'ända komroll uppgirterna fö r pla
nering av utfodringen a,· korna i besättn ing
e n ,·a r ett ,·ikLigr ändam ål med komrollen 
redan rr:111 bö1j an . Kva lite len skärptes på 
kou trollassistenternas rådg i,·n ing genom 
omfattande uthi ldning och olika l~j~ilpmedel. 
Det blev naturl igt att ut\·eckla o li ka da ta
hj~ilprnedel rör att eff<>kt i,·isera u tfoclrings
råclgin1ingen . s:1 sm:lllin gorn u tvecklades 
d essa ytte rligare så au ma n tog med produk
tionsekonomin i bilde n . 

Råclgin1ingen kom efterhand ä,·en at t 
om faua mjiilk liygie n , cljurhålsa lll. lll . Kon
trollen bar nu bli\ it en integ re rad d el av en 
,·äl utbyggd djurservice bestående a,· semin , 
kontroll, c\ju rh~ilsm)\rcl och p roduktions
och e konorniråclg ivning. Kontrol le ns data
baser är dess11tot11 tillgängliga for forskn ing, 
sta tistiska salll manställningar, d e marknacls
förancle organe ns planering m.m . 

Interbull 
Efter samråd m ellan den in ternati o ne lla 
llleje rifccleratio neu (IDF), d en europeiska 
huscljmsorgan isationen (EAAP) och den in
ternationella komrollorgan isationen (JCAR ) 
b ildades l ntrrbull (Jnternational Bull Evalu
ation Sen ice) 1083, ett o rgan med up pgift 
a tt främja utYecklingen och standardisering-
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en a,· inr.ernationell avcls,·ärde ring m· nö t
kreatur. Bl.a , tack , ·arc att man fdn s1·ensk 
,ida bidrog med a nslag ;w rcgleringsmcdel 
1ill ig:mgs~i n a ndc t m· 1erksamheten kom 
lnterbulls sekre tariat a tt fö rläggas till La nt
b rukst1ni1·e rsi te tet i L p psala. Från l 988 är 
lnre rbull organisatoriskt knuten till JCAR. 
\ 'e rksarnheten, som sedan sta rten kris a1' 
prof"essorJ a n Phil ipsso11, har bliYit mycket 
framg,'\ngsrik. 2001 fa nns 4 1 medle msländer 
anslu tna till orgauisationen. EL har a11tagi1 
l11te rbull som referensorgan för aYe lsvärdc
ring al' europeiska nöt.kreawr. Kontrollresul
ta t från alla anslutna lä nde r skickas ti ll Upp
sa la, cbr man byggt up p en databas so m 
omfattar alla viktiga n~jölkrastj11rar i 1·ä rlden . 
Axelsvärdeu som anpassats så a tt de är j äm
fö rbara med ,·arandra publiceras regelbu11-
det och m gör numera e tL mycket 1·i ktigt u1~ 
1·alsinstrumc11t i ave lsarbetet: framför allt i 
den in ternationella handeln med ~jursperma 

och e111bryon. lnterbul l arbetar också med 
frirskning och mveckling p~i si tt omdde och 
r:1dgivni ng till anslutna l~incler och arra nge
rar konferenser fö r utbyte a1· in fo rmati o n 
och erfare nheter. 

p_jurajukdata 
H11scijursorganisationens ledning försökte 
under 1nå nga år att lä ti ll st:U1d ert uLn)t tjan
de av disLriktsvererinärernas uppgifter om 
diagnoser och beha ndli ngar av kor i ,wcls
a rbete och rådgivning . Efter flera års lör
si>ks\'erksarnh et kunde delta ii nskemål till
godoses genom ert riksclagsbeslut 1982 om 
elen fram tida d jursjukv:1rden . Ftt ramavtal 
träffades mellan staten och LRF i1111ebäran
d e att det clj11rsjukdatasystern som på försiik 
a1wänts i några Lin skulle u tvidgas till hela 
landet från 1984. Ett avtal träffades u1ellan 
la11tbrukss t\Tclsen och SHS inne bärande au 
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SHS skulle ha ansvar eL fö r att genom föra 
och driva d jursjukdatasys te meL. De praktise
ran de vet.erin~irerna åla<les all registre ra 
ctiagnoser och behandl ingar aY enskilda cijnr 
och att iden ti fiera cijt1ren så att materialeL 
kun de samköras med kontrolle n. Detta har 
le tt till stora förde lar i och med all sjnk
clomsuppgifter kunde byggas in i ave lsvärde
ringen aY tjurar och i redovisningarna till de 
kont.rollanslutna besättn ingarna och att 
uppgifter om produktion och cijurbälsa kan 
ligga till grund for rådgirn ingen . 

Utbildning av kontroll
assistenter 
De n första utbildningen av kontrollassisten
t.er anord nad es vid I-fril ans lantmannaskola. 
Kon t.rollassistentkurser en ligt fast.ställd plan 
anordnades sedan p{t många lanLmanna
skolor. Bestämmelser om kontrollassistent.
u tbildn ingen utfä rdades forsta g:rngen i 
Kungl. M,tj:ts reglemente 191.4 för m ed stats
medel unclerstöclcla utbi lclningskurser för 
kontrollassistenter. 

Som en fö ljd aY samordningen a,· det 
praktiska fältarbetel i semin- och kontroll
verksam het sedan huscljursforen ingar bildats 
samordnades kon trollassistentu tbildningen 
med elen utbildning a,· sem inassistenter soin 
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lant:hrnksnniYersitetets ,·eLerinärfakultct sva
rade for. Kon trollutbildning av husdjurstek
nike1 förlades Lillen början till SLenhista 
lantbruksskola i Söderman land. Senare när 
Stenkvista-skolan lad es ned tog SH S över 
utbildni ngen al' husdjurstekn iker i egen 
regi. 

Social funktion 
l bö,jan sLOd och föll kontrollföreni ngen 
med kon trollassistenten s persern. Det var 
inte många lantbrukare som hade lant.hruks-
11t.bildning och konLakLen med assistenLen 
spelade därför stor roll för många. De kun
skaper och elen information han kunde fö r
medla var s~ike n m ånga gånger av stort 
,·ärde . 

Besöken av assistenterna på gårda rna i 
,·erksarn heLens början spelade också må nga 
gånger en social roll. På mindre gårdar över
nattade assistenten med fami ljen . På större 
gård ar hä1wisacles han till personalu trym
men. Kontaktytan med cljurägare11 varierad e 
rbrfiir fr:m gård till gård. 

Kontrol lassiste11tens arbeLe ,·ar tidigare 
i sLOr u tst.räckn i ng er.t genomg:mgsyrke. 
\!långa ~i r d e tjiinstemän och lantbrukare 
som ha r bö 1jat sin yrkesbana som kontroll
assistent. Så små ningom b lev kontrollassist.-

OPII 11wde11111 1Adgiva1e11 
i lw sdj11rsjö1e11i11gama 
ha, datahjiil/Jmnld till sill 
.för(oga11r/r,. F11 husd;urs
n1dgi11,11P mhPlar här 111ed 
si 11 dator i !tö/tel hos Pn 
la11tbrulwre. 
(Foto: /-iide111a11 Liidtft1,; 
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., t mer aY e n li,·si tppgil"t och ~Tkf'ts tidigare 

., rak t~ir for;u 1dr;;ides. 
I mod e rn tid h ar husdjurstekniker och d e 
cc iella r{idg iYare, hu djurskonsulenter. 

- m h tiscijursföreninga rna h a r, b liYil ''boll
:.rn k .. til l la n tbrukaren m er än rådg i,·are . 

_1.1gc ns ,·älutbilrfacle lantbrukare ,·ill ofta ila 
.1 2;cm kunnig persern ;;iu tesra sina egna ran

. . 1r mol och a u u tbr ta synpu nkter m ed om 
,nduktionen. 

ta tlig övervakning 
-, ·.n en utfärd ade t id ig t bestämmelser for 
. ,n 1rolln.:r ksa111he1en ge110111 kungörelser 

.m IZungl. \11,(j:r och föreskrifte r frfo lant
:1.ik,,ryrelsen . H tt hållningss~illskape n hade 
'l lig t dessa best~irn111e lse r ti ll uppg ift a rt 
d .t oc h ö,·en·aka kontrollfören in gsYerk-

-.1m h e teu. l samband m ed a u d e n siirskilda 
. ,n trollform e n för ledande an· lsb cs~ittn ing

:- i11fördes l D:12 inr~ittaclc lantbrukss1y1-elsen 
n kontrollnämnd för arr h andha ö,-c rYak
m gen. Regionalt SYarade liushållningssäll-

, \..ape ns ö, erkontrollass isten ter fö,· ii,·ervak

tn gen. 
\'ä r lant b ruksn:i m nderna Öl'ertog d en 

-·.n liga råd girningen ö,·e rförde der regiomt
.t a nsl'are t för ön.:1Yakni11g ,w kontrolh-erk

, ,tm lieten till d essa. :\är SH S fick samord
n ings- och 111, ·ecklingsans,·aret f'ii r kon trollen 
c ntra lt in rättade S HS en egen ko11Lroll
"111111d som unde r styrelsen ,ll1sYaracle för 
ed n ingen aY ko11tro llen. Lantbrnksstyre l

-em ko ntrollnämnd upphiirdc därmed. 
En uppgift for de ÖYerYaka ncle o rga nen 

,ir au tmclc rLinna kontrollresu ltat som ,·ar 
,p pe nbart oriktiga . Felen kunde bero p ft 
:iecln: ter rusk från djurägaren s sida. men 
")crodde i d e flesta fall p.°t fe laktigt uttagna 
,1 jiilkprm· lör a ualys, fela ktig a m -;indning a,· 
n ji.i I km ä n gd.,m iiLa re e ller cl vi i kt. I ra Il d ii 

,.ida na fe l::iktighete r upptäckte~ hadP ko11-
;o llfiircningen/ husciju rs lt>rening-e11 a tt r,1p-

>rter::i d etta till HS kontrolln ~imncl , som 
l ter utrednin g om så bedömdes J;impligt 
-, reslog del ö,·cr rnkandc o rg anet ::itt under-

-.. i n na det ortic iella ko n trollre~ultate t Lex . 
.->r l' ll 1·iss perio d fo r besii trningen i fråga. 

Antalet sådana fal l per å r ,·ar dock mycket 
litet. Denna funktion sköttes m· lantbrnks
n~imnde rn a men ö,-c r ll\'ltacles sen are til l 
la ntbrnksstyre lsen för ::iu rna n sku lle få e n
hetliga bedö m n inga r. Sedan Il )' lag om h us
clj urskonrroll infö rts l 985 och la n tbrnks
styre lsen utseu SlIS till h mudman fö r elen 
olliciell,1 ko nrrolle n fick SH S a ns,·aret ä,-cn 
for denna u ppg il"r. 

Utveckling av avkastning och 
anslutning 
Genom de insatser s0111 gjorts i an·lsarbe te, 
skötse l och utfodring lrnr 1n_jiilkornas ge
no msnittliga a,·kasming genomg{1r1 e n im
ponl'rande ttr\'eckling. De -t-6 koutrollerade 
bes~ittn ingarna å r 1900 hade e 11 a\"kas tn ing 
a,· i m eclelt::il 2 8!')7 kg mjölk ,ned 3,2% lett 
eller 2 02:l kg fcttkonigcrad n1jiilk pl''r ko och 
fir, ,·ilket ,·ar en imponera11dP a, ·kasrning ,·id 
cku 1icle11 . Ar 200'.\ hade 7 494 besäun ingar i 
111eclelta l 8 939 kg s.k. energikorrigerad mjölk 
per ko och :ir. Fetthalten ,·ar 4 , 14% och pro
teinlialren :l,-t-O%. Berä kningar ,isa r atl unge
fä r h ,i lften a,· a\'kasrningsökningell under 
sena re decen nier kan hänföras till a,·elsarbe
Lct och h ~ilften till lorb~iu:rad utfodring, sköt
sel och miljö . 

Antalet kor i ko ntrollen n tr som mest 
1985 m ed över 450 000. r\nra lct besäuning
a r ,·ar störst 1900 med nära 30 000. Under 
perioden J q47-60 ,·ar 11 11gcfiir 2?> p roet .. n ta,· 
landets kor a nsltnna . . \r 200:$ hade d e t La tal 
stigit til l ci rka 90 %. 

Kontrollföreningarnas 
betydelse i sammanfattning 
Re<L-111 ert Liotal ,°ir dre r att de förs ta ko 11-
1roll fri re ni11ga rna bö1jat insag insi ktsfulla 
p e rso ner 1·il ke11 bet)·tklse d e hade, ,·ilket 
rra n1ga r aY e tt uual-1nde som elen lemtl' in-
1errn11ionclla 111cj uiknngressen som hölls i 
·wckholm 191 l gjorde: 

Pa g runda,· d e utmärkta resu ltat som upp
nall~ a,· k<1111rollföre11ingarna i Da 11 111a ,·k. 
S,erige. 1\'orge. :\cdcrl iinckrna , T\Skland. 
Finl:i'nd oc li (),rcrrikt' l"örklarar ck'n femte 
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Antal besättningar i kontroll 
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Kontrollerade kors avkastning (fett/energikorrigerad mjölk) 
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interna ti o nella 111tjt'l'ikong rcss('t1 a u ko11-
1rnllförc11 ingarna iir ('Il a,· de b;i~la hjälp-

11wdlcn ti ll a ll ltj:il pa 11~ji'tlkprnduktiot1l'll. 
till att bidra till att minska ko,utadcrna i 
1njiilkprod11ktio1w n uch ti ll a 11 iika d t' 1111 ;1. 
\'idare lä ,tn kongrt'sscn upp111ärksa111hc1e11 
pa ku111rnllförc 11inga rnas ,to ra bet)·delse för 
au i11 för;1 c11 rat iun('II och ckono111isk utfod
ring o c lt t'll o rd11a1 bokföring-,s"1c111 lika,a 
pa deras bt't)·dclsc för au sprida k:'inncdom 
om ek d irckf'11lla l'iir,iik ~ollt gör, pa h11s
d j11rs,kötst'ln nutraclc .1 

[ 11 a rLikcl i Kungl. Lantb ruksakadem ie 11s 
Handlingar och Tidskrift rn,~6 om koutroll
fo rcn ings,·e rksam h eten a ,· professor J oel 
.-\xelsso11 ,·id la11 1brukshögskolan inleds med 
fö \jandc omdÖJlle: 

Bbnd dl"' mcclcl. som 1111dcr ek se nast(' anion
dcna utnl'lljats for ele n s1·(:'1t,ka n ö1krca111rs
,köLselns hiija11clc. 1orclc kon1rollfö reniugs-
1·crksa111ltetc11 lta,·a 1ari1 det a llra l'ik1 igas1c.' 

Kot1troll fi'>reningarna och deras ef'terfoljare 
har spelat en avgörande roll for t'ffckri,·ise-

1950 

År 
1960 1970 1980 1990 2000 

r ing av i fii r,ta hand t11jiilkprocluklionc11. 
som unde r IH'la 1900-Laler .wa rat f'ö r e n 
111yckct , ·~isentlig del m'jordhrukct~ in Liikter. 
Dessut o m har kontrollfii reni11garna t il lhan
d ,tl 1ålli t data för forskn ing och andra exter
na iinclamål och i rnrje fa ll i bii1:jan .t\' sin 
,-crksamhet spe lat e n ,·iss socia l roll för lanL
brukarna. 

Den samordnin g m· kontrolh-erksarn
he1en med semi11\'crksa111heLe11 och djttr
h ii l~m·,'\rd c n . o m ~igt rum in om ranten för 
S\'ensk Huscijursskötscl har ,·arit a,· uron1or
dcntl ig 1 sLOr betydelse. D ~i ri genom ku nde 
man santordna resur ·e rna och integrera data 
fran kokontroll , sernirn·e rksamhct. djurh~ilso
,·å rd och u1foclringsscr\'ice. Delta gm· 11ncler
lag för effr kti,·isering a ,· bad e ,1,·clsarbcre1 
och r:td g i,·ningcn. Denna sarnord n ing ,·a r 
ttt1ik internatio11ell1 och rillclrog sig stor! in
tresse rr:u1 a ndra europeiska l~incle r. 
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KA.PITEL 13 

Den svenska smörexporten och 
mejerinäringen 1880-1930 

Eric Rasmusson 

Jl'11 betyde lsefulla exporten aY smör und e r 
· ; hah·sekel frå n 1880-LaleL och fram å L har 
' ara dagar n~istan glömts bo n. I pengar 
:.:-na t k11 ncle elen dock u nder åren kring 

- :-elskifteL räknas som de n fr~imsta export
. .i1i ngen efter vad u tförseln av trä och malm 
- bringade. FöruLs~ittuingarna för elen gylle
e ,mörepoken \'ar förbäurade kommunika

- ner och - kanske överraskande - tillgång 
..:. is . Smörexponen förde med sig ett e na-

.:_iencle upps,ing lor jordbrukct och boskaps-
- eln i framför a ll1 Syd- och V~ist.s,·erige. 

. -\.lldra vii rldskrigcts utbrott salte clcfiniti\'t 
:nkt fö r exporten a,· smör, bortsett fdm all 

:1, taka .,smörberg" under efterkrigså ren 
.. 1,te a,·sättas utomlands t ill 11nclerpriscr. 

_ e ,,för innan hade mt:jeriYäse ndet funni r 
•.!1 fö re ningsstrukwr och sarnarbetsform. 

\"å ra fö r fad e r ,·ar förs t och främst bo
... 1p, ,kiirare och åkerbruka re. Deu roll for-

-ln ingen ~igde best,1 nd under å rhundra
.en fram tilljo rdbruksrevollltionerna under 
' 10-tale t första hälft - skiftesreformernas 
:. Det ,·a r boskapen , som bestämde p latsen 

. -, män niskornas bos~inning. Där betinge l
•-: fanns för d jure ns ö ,·ervi11tring, där slog 
- · beb,·cr<>"arc ner och bildade bvalao-. Äno:. 

- , ~ t, J " b b 

:. - fö r au inte s~iga löviingen - var gruncl-
'.en för bygemcnskap. De n garant:e racle 

,interfoclret för boskapen. Till b )'n hörde 
ocks{t u tmarken, som ,·ar ge111ensa111 he res
och skogsmark. En fagala ledde iiver inägor
na Lill denna allrn änniug. 

Slutet av 1700-talc t och he la 1800-taler 
känneLecknades a\' en kraftig folkökning. 
Esaias Tegner angav ''freden , Yaccin et och 
potiirerna", som förklaring härtill. När bruk
ningsenhctcr, som nödtorftigt kunde försörja 
e n familj, inte läugre riickt.e till, tvingades 
folkii,·e rskot.tet ut på b)'arnas ma rgine lla 
områden . 

~jölken i ~jälvhushållet 
De jordlösa blc,· 1t;i1wisacle til l e tt liv i agrar
samhälle Ls periferi. Många blc, · torpare. 
J\ncl ra å ter, som ,·ille bli "sin egen", sökte sig 
längre bort., lill utmark e ller skogs bygd , d är 
1uöjlighe1.er ga,·s ti ll uppodling och kreat.ms
bele. >lybyggarna hade kon som följeslaga
re, li,w iklig i sFildrnshållet.. 

M_jölken hö rde således sj~ilvh 11shållningen 
till och Yar ännu efter 1800-t.ale ts mitt cgem
ligen ingen hamlelsvani. Mjölkmiingde n på 
de enskilda g:irdarna var liten. Endast undan
tags,is Lirnacles så pass mycke t: smör, a ll det 
lönade sig at.L sända några skålpund till nå
gon närbelägen stad för all ge reda pengar. 
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l\yocll ingar, omläggning från ensäcle ti ll 
1·äxelbn1k, ö1ergång från skogsbete till Yall-
1·äxwclling och ökad c1vkastuiug per ko le d
de så småningom fram till att mjölken i fo rm 
av smör men också ost blev en saluproch1kr. 
Förutsätt ninga r härför fö re låg. Städerna 
1-;ixte ben•cl ligt under årtiondena kring se
kelskiftet. .\1jölk och n~jölkprodukter m ås te 
anskaffas all t längre frå n . Export av smör Lill 
England hade kommit igång. Hanclelshus i 
Göteborg och Malmö skapade tidigt kornak
te r med grossister i London. 

\1ariclunds gård i K1·ibille u tan för Halm
stad rår exc"m pli f"i e ra ett hun1d problem. 
Gården hade alltsedan 1800-t,dets mitt 1·arit 
känd för hög rnjölkproduktion. Eger mejer i 
fanus. lnuan l'~istkustbanan hade l)\'ggts, 
körde kuske n Sl'enJönsson sm ör e n g{mg i 
1·eckan till Götebo rg. Nauhaner och byte al' 
häsLa r måste ske efter hah·a str~.ickan . T1·:1 
dagar på lancls1·äg, kansk.e i i1öclancle sol och 
förödand e \';'.i r rne, 1·ederfors smöret. 

Ute i bygderna lät uppköpare inte vänta 
p:1 sig. Regelbunden avsättning ble1· det, när 
h~istansp~inda 1·eckorransporter a1· ;:i lie handa 
förnödenheter organiserades al" företagsarn
t!la :1kare i Västergötland och H alland, kalla
de "göteborgsfarare" . 

Förbättrad e kmnmunikationer 
AnFirn\"ägarna redan frå n bö1:jan fick d en 
största betyde lse för srnörexporten, ;ir hitt 
att förstå. På många håll p:1\"erkades 1'il lig
betcn att teckna aktier i p r i1·ataprrn·ägspro

_j ek.t al" u ts ikterna till forbäuracl a1sättning 
för exponsmöre L. Den mest smörtyngda 
_Finwägssträckan var den mell an YsLad och 
\fal mö, ge men ligen kallad "grevabanan'' . 
Den tillkom på pril"a t initia ti1· och anslöts till 
e n rad sk.å nska gods och herres;iLen med 
stora kobesäuningar. 

Danskarna hade med sin lunnärkta färsk
produkt, sm{iret således, ett ÖYertag tack 
Yare kortare och snabbare transport1•;ig . 
Skulle det Sl'e nska smörer kun na hä1 da sig 
gentemoL det danska, måste det nå sina eng
elska löpare i samma kondition och med 
bibehållen Girskhet. Allt b~ittre kommunika-

tioner Yar srt!ecles en nödvändighet. Yt.ter
ligarc en faktor-en synne rligen 1·iktigsåd;:in 
- fordr<1des e melle nid, näml igen kvla. Isen 
blel' smöre ts oum b;irlige följeslagare. 

Vollsjö station i Sk:tnc förknippas g;irna 
med Fritltiof l\ilsson Pirate n. Dä r var ha ns 
far stins. I nm elle n ''Jsdösen" knyter han an 
ti ll de t isupplag, s0111 hade uppförts p :1 sta
tionsomdtde t. En a1· landers första kyh·agnar 
(med beteckninge n li ttera Gk) fick Vollsjö 
som he rnmastatio1L Kylkcdjan for smöret 
kunde forrs;iua obruten över Öresund, när 
tågf"ärjor mellan Helsi11gborg oclt H t'lsingiir 
togs i trafi k. 18!) I. 

P:1 må ng;:i hå ll följde man efter i spåren. 
Stationshus hade in te hunn it b li färdigbygg
da innan isforråd up prördes - inte sällan 
större ;in godsmagasinen och p,\ s'.irskil t 
stickspår. Isen är ve r kligen 1ärd ett siirskilt 
kapite l i detta samrnanlrnng, 

Att skumm a grädden 
lsens be tydelse för smöret begränsades inga-
1 unda e nbart till att vidrnakth ~illa dess kvali
tet under transport och under lagri ng. 

Innan den re1 olutionerande uppfinning
en a1 separatorn å r 1878 hade kom mi t på 
marknaden , sk.ummacles mjölken för hand 
nwd sked. Gårdsmejerier i H olstein , elen ti
dens föreg{mgsland för god m jölkhantering. 
ltacle k.ornrnit på e n me tod at t effekti1·isera 
arbetet. Den gick u t på an mjölken hälldes 
upp i 1'icb men låga bunkar till ett dj up a1' 5-
6 cm, \'i I ka placerades p:1 kalla, stensatta 
gok Iden Yar att mjölke ns fe ttku lor skulle 
ha kort 1·äg att vandra upp Lill ytan och där 
bilda ett g räddskikt. 

ls1attenm etod e n - e lle r d en schwartzka 
metoden, som den ka llades efler sin upp
hm·srnan - 1·ar ett framsteg, Den slog snabbt 
igenom . l st~illet för sto ra, grunda kärl Öl'er
gick man till smala , höga av fo n e n t: b leck.
plåt. Pl:nk;i r len med spenvarm m jölk skulle 
snarast ställas ned i stora träkar, packade 
med is. 

\frcl is, a tten gick g6idclsättningen fortare 
- ungeLir på halva tidenjämfört med tid iga
re . Dessutom kunde en första skum ni ng ske 

'.[,r/ isvol/!'111111'1 
/;11•11 rl:/({{ 111elo 
,,/ ,ina höga i. 

,j_, lida träl!Cn; 
,i/lims slw 11111 

;/;,em s. (7i'clrn 
1 rhjörnj olw 11S. 

redan efter c 

'.,.unde mera § 

2:r:icldskikte t 
C1 lindrarna b 
1,l från kvan·, 
e rhölls - vikt 
bättre srni">r. 

Det ,ar de 
l 900-talc ts be 
w rns Lillkomi 
, il!l·e rkn inge 
1atte nmetod 
,qx1reri n g . \', 
d ärefte r had 
and ra forfan 
clerna. 

.-\n isen - c 
kunde hävda 
de fr~imst på 
k.ostnaderna . 
tidig t va r am 
hade l'anligtY 
d e isen ti ll !lH 

tungt och tid 
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higgas upp\': 
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, kodda på IJ3 
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, kulle belst 1', 
bärande en h 
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edan efter ett f':-1tal timmar. framför allt 
,,,uncle m era grädde ut\·innas p:1 gn111d a,· att 
~rädclskiktet med sin r inga yta i de smala 
, lind rarna ble,· kompakt och läLL a tt a,·skil

',l frå n harvaranck skummjölk. Dt'ssu to1n 
e rhölls - , ·iktigt nog - ett h ali tetsmässigt 
bättre ~mör. 

De t ,·ar de s.k. ismejerie rna, srnn ä nnu Yi cl 
I qoo-ta lets biirjan - ett ~0-ta l å r efter separa
torns til lkomst- bar upp den Yäxa11de smör
til h·erkn i11g e11 . Au med ett slag Ö\'erge is
'-lltenm etoden ti ll fo rrn:1n fö r mekan is k 
,eparering. ,·ar ingen ~jäh·klarhet. \ le n snart 
cbref'ter hade separatorn hun11i t göra a ll a 
andra förfaranden för gräddsättn i11g orno
der11a. 

Att isen - d enna naturprodukt - så länge 
kunde hiiH.la sin p lats i mejeridriften, berod
de foimst på de oslagbart 1:1ga anskaffn ings
kostnaderna. \ l_jö lkle,·erantörerna, som sam
tidig t ,·ar a ndelsiigare i nH;jeriföre11ingen , 
hade Yan ligt\·is skyldighet a tt fors la de n såga
de isen till mejeriers is11pplag. r\n ad)etet Yar 
tungt och tidsödande LOgs inte med i meje
rikalkylen. För eu m edelsto rt m{'.jeri ,·ar d t' t 
!'råga 0111 fl era h undratals lass is, som maste 
l~iggas upp 1·;.11je ,·inter. Det g~illcle ar t int e 
bara iska rla rn c1 u tan ocksa hästarna Yar ,·äl 
skodda på halkiga ,·ägar. 

\!atu rligt\·is t'ftersträ\'ades ren, klar Lirn
is, fri fra n ,·ass oclt dy. Isens tjockle k p{1 sjön 
kulle lwlst ,ara 20 till 25 cm , det Yi ll s~iga ,·äl 

b;irancle en lastad släde. De n ,anligasrt' stor-

.----···-•:- .. :~.~---~:.~~--·.-···· .... 

, 
, 

lt'ken p:1 d e sågadt' iss tyckc na ,·ar en aln 
e ll e r 60 cm i fyrkant, ,·ilket mots,·,tracle e n 
hanterba r 111ansbörcla. Sågkarleu hade trä
skostödar, eftersom träet isolerar mot kyla. l 
m e jer iets iss tack. beståeuclc a,· eLL <'>ppet 
skjul m ed raka u·ä, ·äggar, st,i p lades isen. 
block efter b lock. I a lla m ellanrum och mot 
triip lankt't pressades sågsp{1n in. Hela is
dösen täcktes nwcl e tt k raf'rigt lager m· det 
isolerande sagspånet. Denna mfallsprodukt 
kom till n )'lla tack \'ara sin synnerl igen dål iga 
,·iirmeledn ingsför111{1ga. Isblocken skyclclacles 
l'ran att smälta bort 11nder de he raste s0111mar
dagar. Ert nature ns un der kan tyckas. 

Is har 011e klige11 i d r tid bli,·it t'tt annat 
begrepp ~in elen e11 gang ,·arit. Den har föga 
me d li,·sm edelsh ushållnin g an gijra, fast
mera med unclcrh,'\ llni ng för f'ri ticlsbrnka re 
sasom ishocke,·. konståkning och isshm,·. 
Modern kyl teknik har tagit Öl'CT isens ro ll att 
skapa kyla. T Yå unga teknologn, Ba ltLarrnn 
Pia ten och Carl \luntcr Yicl Tek11 iska hög
skolan i Stockho llll, kom att ,·erksa nH bidra 
rill u t,·eckl ingen härm·. S0111 t'xame11sarbete 
hade de 1922 konstruerat en hlmaskin, som 
byggde på en hclr ny princip: all förYa ndla 
\';inne til l kyla . 

Separatorn och d ess 
föijdverkningar 
Begreppet 111r,;eri p:1rräffäs hos oss första 
gange n 18-+0. Mjölkhanteringen p,'t några 
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jir1111 till år I')(}() sålts i 10 000 exe111p/a,: 
(Ted111i11g: Tmbjöm joha11srn11) 

stiirre gårdar hade då u tveckh1ts till en fd111 
lrnshålle t skild verksamhet. .\kjeri kom att 
be teckna byggnad eller in r~irtn i ng för bered
n i11g av mjölk och förvaring av smör och ost. 

För hrmgr11ds111ejnie1; utrustade for be hand
ling a,· egen mjölk, låg det niira till hands au 
ra emot. mjölk från m indre granngårdar, 
som sa knade möjligheter au skaffa ens den 
e nklaste me jeriu trustning. Uuder lWi0-t:alet 
etable rades de första kontakterna med eng
elska grossister. England skulle snart nog bli 
de n stora marknaden för smör. 

De första me jerie rna Htanlör herrgårdar
na b lev bymeferier med rnjölkleverantörer 
p{1 11iira ldl l. De n huvudsakliga uppgiften 
tycks till e n bö1jan ha varit att samla in n~jölk 
t ill he rrgårdsmejerierna , som behönle öka 
rnjölkrniingclen for att bättre kunna lllnyuja 
sin u trnst.ning. Rätt vanligt va r au bymejcri
e rna tillkom med godsägarnas stöd. Flera a\' 
dessa Ilade skaffat sig egna agenter. Köpa re 
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a, smör fr{m svenska sidan om Ö resund på
träffades till och m ed i Köp enhamn , hur 
otrol igt de t ä n låte r. 

V~ixande fol kmängd och begynnande in
d ustrial isering skapade efterfdgan på mejeri
produ kter och ö kade mjölkmängcler. Då 
mjölk inte kund e forslas utan kyla någon 
hingre sträcka, blev u/1/Jliö/mnejnin lösn ing
en . De ,·äxte fram efte r Gustaf de Lavals upp
förning a,· separatorn 1878. Uppköpsmejeri
e rnas begränsade uppgift var att: separera 
mjölken . Grädde n kunde läLLare köras till 
något mejeri med smörbirna. 

Ingen teknik inom mj ö lkhallle ring och 
rm,je ridrirt har kommit att fä så ,·ittgftende 
konsekvenser som tillkomsten av separa
LOrn. En snabb omdaning och ti llväxt a \" 
mejerinäringen f'öljde. Den innebar en steg-
1is ö,-crgång frå n hanLYerk till industri. 

Mindre nogräknade och ansvarsk~innan
de mej e riägare hade blandat sig i leken och 
gay uppköpsmejerie rna ett tvivelaktigt an
seende . De drog ofta till sig mjiilkbönder 
som ogärna t:dcle påpekand e n om ojämn 
ha litet eller bristande hygien . U tryrnrne för 
godtycke \'ar särskilt stort när det g~illde att 
bestämma mjölkens letthalt. Det \·ar läu all 
flytta iiYer mj ölken ti ll en mer medgiirlig 
me jerisL. Konkurrensen hade hå rdnat. 

Genombrott för andelsrnej erier 
Mejerikonsulent.e n i Halland klagade 1890 i 
skrivelser till h ushållningssällskape t över au 
e tt n~irmast laglöst förbållande r:1dde . "Med
let a tt reglera d essa missförhållanden ligger 
i mjiilkprod11Cen ternas egna händer", skreY 
han och rekommenderade att andf'ls11wjeri.n 
skulle bildas. Av alla mejeriformer var d essa 
mest iignad e atL föra utvecklingen frarnåt. 1 

Mejer iut\'ecklingen g led in i e n ny fas . 
De t första svenska a n delsföreningen bilda
cles enlig t traditionen vid Hvilans folk hög
skola utanför L11nd 1880 - två å r fö re det 
första i Danmark, där an delssystemet viclare
utwcklacles. Under 1890-talct skedde genom
broLteL for icli:n hos oss. Insatsen var i regel 
eu 25-öring pe r ko - i dagens pe nning, ä rde 
50 kronor. 

Regre ppet 
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Begreppel bolags1111'jl'fin· aklL!afoeracles 
u ngefär samLiclig t. D~ires l Lillräcklig ans!t11-
n ing i andelsLeck11inge11 in Le ku11cle uppnås, 
brukade initiativtagarna, ofta de större gå rds
äga rna, dri1·a meje rie t i bolagsform och l(1ra 
de tvehågsna s lå utanför, således aktier i sräl
le r fö r andelar. Bolags m ejeri et hle 1· o ftas t 
föregångare t ill föreningsrnejeriel. Så 1ar 
ta llct med ande lsmejc1·iet H vilan. Det stana
clcs sålt'cles i form a1· aktiebolag. Efte r e n Li d 
e nades bönderna i mejeriets upptaguings
områcle om ÖYergång till anclelsforening. 

Viss t fanns del lantbrnka re , som ansåg det 
1·ara en nnclerskattning a1· egen förmåga, ett 
un d e rbeLyg gent.emot s ig sFih·a, all l(1ta ett 
m t'je ri ta Ö\'e r rnjiilk liantt"ringen. Frå n n å
got li (tl l be1<iu.as s(tlu nda alt n(1gra rf'cLrn 
n1ejerianslutna , som fö rsö kte 1·~i1Ta en ny 
m edlem, möttes a\' a rgume11ter.: ''Aldrig ha 
1·i behÖ1'l sälja n ågon mjölk, och vi hoµpas , 
a ll 1·i skall slippa."'.' lrnc sällan korn m otstån
cle1 !'rå n bondhustr un . De t var hon som all
tid tid igare hade skö u rnjölkhanLeringen p,1 
~å rden . O c h så lt smörcL \rkd den nya ord
n in gen rvcktes hennes enda red.i hushålls
pengar bort. Inre att förl'å nas ö1·cr att det \·ar 
h on som SL,'illde sig på l1'ärc11. niir husbo11-
d t'11 1ille g:1 in i meje1iföreninge11. 

:\Tär smöre t härsknade 
Fi1r all kon trollera expon slllii rets halitel 
nr h stimulera ansträngningarna att fä fram 
fe lfritt och lika n at smör ti llkorn Svmsku 
\111iiljmm11i11gama. Efrer danskt föredöme -
··1u r märke t'' - inf'iircle s 190:) "runu1~irkct" 

,om ett skydds- och kl·aliretsmärke för sm ör. 
Ru 11111~irket ökad e del s1e nsk,1 srnii rels ko11-
ku rrenskraft p(1 d en engelska m ark11aclc11. 
Det uppmunLrade d~i1:j;imte d e s1·ensk,1 
me je risterna till a1 L försöka ö1·t'nräffa fast
,lag11a hali tetsg1)i11se r. 

f me jerierna hade ut1·ed.li11ge 11 gå tt å t 
riiu h å ll. Ru11m~irkeskontroll t' n hade s timu
ln ,tt halire1srnech·ctande l. ivl e n 1·ad hjälp t<:' 
1·iil det.? l\ärn1Me bin1wclom orn d e n e ngcl
, ka marknaden förel åg i11 tl' . iVl<:'clan man 
nen1peh·is i norra England ö nskade en riiu 
gult och sa l1 at smör, efterfrågades i Lo n don 

och söderut e tt ganska vi lt och hittsaltat. 
Danskarna var ,-~il medvetna härom. 

I fö rbigående n ä mn t föreligger denna 
differens ifrJga om sm öre ts sälta alltjämt. 
"Saltgr~insen" i Europa går i höjd m ed Eng
land s sydka n t tvä rs Ö1'er n orra 'I)1skland. 
Söder därom ~ir smöret vanligen hel t osaltat, 
1·ilk<:'t alla utla ncls turister blir 1·a rse. 

De svenska mejerie rn a 1'ar beroend e a,, 
agen Ler , grossister och exportföretag, som 
det fan ns fl era a\'. l\'~ir e n exportaffär hade 
genomförts, brast det in te sä.llan i ans1·arel 
for lag ring och transpon. Det hfocle att run
m~rkta srnördrittlar fick stå någon 1·ecka på 

0 

ISLADA 

Fiir o/1 hi 11dm rn1örc/ f rd11 I/ Il hiin !t110 11 11der l m11s
jiort.Jiohtode, det i m siirsliilt isoln w l lm11.,J)()r/låda 
111 Pd i11hr_~gl i1/drråd. ( /i>rlw ing: Torb;ömj oh111,.11"11) 
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lastkaj utan presen ningar mot sol och regn 
eller i godsmagasin utan tillsyn. H ä rskna 
smör partie r förskaffade vårt smör tidvis då
lig rykte, vilket genast å terspeglades i smör
noteringarna . 

Under förs ta halvåret l 926 erhölls fö r det 
svenska runmä rkta smöret l 7- 18 öre lägre 
pris än för det lurmiirkta danska . Under 
somrnarveckorna ökade skillnaden till 30-
35 ö re . Ytterst oviilkommet for de S\'e nska 
rnjölkproclucen ter, som inriktat sig p[1 krea
turs hå llning och mjölkprocluktion - me d 
lockande priser på exportsmöret i blickfång
e t. 

Tillf'äl liga motgångar sporrade till nya 
krafttag - och framgångar. De svenska rnt:je
rierna u tvecklade si u: samarbete också i 
smörexportförening,u-. Med beröm\ärd kraft
samling 6tlades de marknadsmiissiga miss
tagen ti ll. I fonsättningen ble\' prisnotering
arna för dansk t och sve nskt exportsmör i 
stort sett likalydande. Dagspriset i Köpen
hamn f'ör smör redm·isades i svenska tidning
ar ungefär som de nutida börsrapporterna. 

Depressionsår och smörpris 
Orosmolne n för sm ö re t hopade sig . Här 
hemma hade smiiret fått en e ttrig rnedtä\'
lare - margariner - som un der 1920-talet 
började tränga sig fra m tack vare lägre pris 
och överlägsen rnarknadsriiriug. 

Politiskt hade _jo rdbruket en sta rk posi
tion . Srränga besLäm mdser geno mdre\'S i 
riksdagen fiir au. hindra fönäx li ng. Hop
bl;rndning skulle inte i någo t a\·seende fä 
ske. Margarin bolagets slagord Smakar Som 
S111örfick vacke rt ändras ti ll Tre Ess. Drittlar 
skulle u teslutande förbe hå llas smöreL. 

Li\·snw ddshan d larna ålades att i sina 
butiker anbringa det - som man Lrodcle -
ned\·ä rderande a nslaget IlÄR S.Ä.q ES MAR
GARI N. Efter en tid yrkades dock från bon
dehåll att deLLa påb ud mån e utg[1. I stället 
för a ll skr~irnrna lrnsmödrarna h ade d et 
sLimulerat till ökad ma rgarinförsälj ning. 

Fräckt och framfus igt av ma rgarinin
d ustrin , o be tä nkl och osoli darisk t a\ bön
derna k11nde de t tyckas - fö rståeligt nog -
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nii r lagårds\·äggarna uppl~its för margarin
reklam. Men värre iin margarinets påverkan 
på böndernas mjölkpris var prisutvecklingen 
för exportsmöreL. Under de pressionsåre n i 
bö1jan av 1930-talet föll smörpriset till under 
td kronor per kilo. EfLersom d et för ett ki lo 
smör gick {1t 22-24 liter mjölk, betydde d et
ta, atL smör rnejerierna kunde betala sina 
bönder omkring 6 öre netto per li ter - d el 
lägsta priset någonsin. 

Alls inte bättre var det för de mejerier. 
som hade in riktat sig på konsurntionsmjölk 
till stä de r och tä t.orte r. En mördande kon
kurrens bland 71 5 and els- och 885 pri\·at
in e je rier hade txingat ner mj ö lkpriset ti ll 
samma katastrofala nivå. 

Den 18 ma j 1932, då läget för bönderna 
var som allra mö rkast , kunde Svenslw MPjen
emos Riksförening b ildas - m ed regeringem 
Yä lsigne lse . Stöd åtgärder vid togs. Eu öre 
mer för mjölken, på de n tidenjordbruke t5 
1·iktigaste a\'saluprodukt, var a1·görande för 
bondens väl och ve. Det bör unders trykas. 
att en euöring då ingalunda var e tt forsum
hart 111ym (1 ö re 1932 = 25,2 ö re 1999) . 

Slutet på den gyllene 
srnörepoken 
Den s~irstä llning, som mejeriidkare p:1 d ra 
norrlliga breddg rad er h ad e tack vare till
gången på is, g ick under mellankrigsåren 
om in teL Isens betyd else för vår smörcxpon 
kan s[dedes inte nog understrykas. Separa
torn öppnade u tsikter fö r länder med \·ar
mare klimat au göra sig gällande , tro ts au 
1J [1gon is- eller isvattenmetod rimligen inte 
sto d till buds. Efter hand som m odern h l
tekn i k ins tallerades på lastfartyg från '\..::·a 
Zeeland och andra håll i viirlclen - med låga 
produktionskostnader för mjiilk - kunde \i 
inte lä ngre hiivda oss på de n in terna tionel
la exportmarknaden. Den gyllene, gynnsam
ma smörexponen gled under 1930-ta leL mm 
sitt slut - m ed depressionst1ren som en O\·äl
ko111men upptakt. 

Paradoxalt nog blc\· således den sYenska 
uppfin ningen av separatorn och utveckl ing
en av kyl tekniken ödesd iger för smörexpor-
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ten från S\·crige. Den betydelsefulla ""slllör
c poken"" kan sägas ha samm anf"a lli t 111ecl 
""ist ideu ·•. mejcrih istoriskt sett. Blankisen 
, peglade det eko nomiska upp.winget , so rn 
,mörct med\'erkade till. 

Srnörcpoken \·aracle drygt ett hah·sckcl -
fra m till a ndra \'ärld kriget, då elen tog ett 
a brupt slu t. ~·far exporten ku ncle å tentpp
tagas i slute t a\' 1940-tale t, rnr Eng lanclsrnark
nadt'n st~ingcl. Långtidsanal hade träffats 
med l~ill([e r inom Samväldet. Vi fi ck S\'itrbc
m~isrraclc Ö\'erskottsbekyrn mer: uppkomna 
""smörbe rg ·· måste raseras och realiseras till 
u 11derskotrspriscr. 
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Inledning 
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Skogsägareföreningamas betydelse 
för de kombinerade jord- och 
skogsbruksföretagen 

Lars Lönnstedt 

Inledning 
I d etta ka pitel komme r jag a tt belysa skogs
ägardci reningarnas betydelse för det kombi
nerade j o rd- och skogsbruksföretaget utifrå n 
e n beskrivning m· fö reninga rnas 111,·eckling 
under 1900-talel. Detta finn e r jag naturlig t 
efte rsom liu,11clte mat. (ör boken ii r historiskt. 
.Jag komme r att higga \'ikt ,·id de n betyde l e 
fö reningarna har haft fö r det kom binerade 
fö retaget under olika tidsepoker. 

När j ag tala r o m de t kombinerade j o rd
och skogsbruksföretaget a,·se rjag ett föreu1g 
,om ägs <l \" enskilda perso ner. 1 "folkmun" 
ta las de t o m la ntg:1rdar e lle r bo ndgård a r, 
må nga ganger om lamiijclantbruket. Denna 
företagsfonn har bli\'it a lltmer sällsynt. De t 
har skett e n mycket p åtagliga föriimlring i 
ägarsrrnkluren u nd er 1900-talets seuare 
hiilft. Det kombinerade j o rd-och skogsbruks
före taget. s0111 i m iuen ,:l\' 1960-calet b rukade 
niirmare 70% a\' d e n skogsareal som ägs a,· 
enskilda, bnibr i slut.e l a,· 19!:l0-ia le t endast 
dryga 30% a" skogsrn arksa realeu. En stor 
de l a\' dessa kombinerade j o rd- och skogs
bruksföre taga re komple tte rar sin ,·erksam
het: med a ndra syssclsät tniugar. a mtidig t 

ha r den tota la skogsareale n i cuskilcl ägo 
\'a rit täm ligen oföriindracl, ca 11 miljone r 
ha . 

För lantbrukare n be tyder skogen myc ket 
b l.a. a\' orsaker såsom: fi nansiell resurs för 
i1weste ringar. unde rhåll och repara tione r, 
h ushållsutgifter s<1mt syssel ättningsti Il fä llen. 

En förståelse för skogens betyde lse fö r 
den enski lde skogsäg<1ren kan hjälpa oss alt 
förs tå de n roll som skogs~igare fören ingania 
ha r spe lat och spe lar för det kombine rade 
jord- och skogsbruksföreu1get. Föreningarna 
kan b l.a. hjälpa ti ll al t ska pa a,·s~ittni ngs
möjligheter till bra p rise r, til lhandahålla scr
\'ice . ö ka kunskape rna , bcnika skogsiigar
ko ll e kti\'e rs intresse n i polit iska sam man
hang samt ska pa sociala nä t,·erk. 

.Jag kom me r i d e t fö ija nde, för a tt ge 
struktur a t min framställning 0111 skogsäga
rclö ren ingarn as u tveckling, att La m in ut
gangspu11kr i de teorier som ursp rungligen 
u t\'ecklades för a n fö rstå spridniugsfö rlop
pel för olika sjukdomar. Dt>ssa teorier låg ti ll 
g rnnd för begreppsu t\'eckl i11g ino m före
tagsekonom in 0111 hl.a . sp ridninge n a\' n ya 
produkter. An tale t köpare m· r.ex. mobil te le-
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foll(.T kan beskriYas med l(jälp a\· en S-kun·a 
- e n l.'1 ngsa111 oc h tveksam introduktionsfas 
följs a\' e n 11wcke 1 snabb ö kning som a\·sli11as 
med att "efrerslänt rarna·' bl ir ö,·e rt~·gade om 
prod u ktens 1wtta. De o li ka faserna kan in
delas i e tablering, spridning, m ~i trnacl , kon
cen tration/ an·eckling . .Jag kommer in led
uings,·is ge e n ö,·e rsiktlig beskrivniug a,· 
skogsfigarefört> 11 ingarnas etablering och til l
,·äxt för att d ä refter n~irmare beskrin1 de 
o lika l~1serna . 

Producent- och konsument
föreningarnas framväxt 
Lå t mig ge e n kon Ö\'ers ikt av producen 1-
och konsumentföreningarnas fram,·~ixt. De 1-
ta för att ge bakgrnnde n och d en o rng in1i11g 
i Yi lken skogsiigareföre11ingarna kom att 
växa fra m. 

Hur många enskilda medlemmar stå 
skogsägareföreningans represen 

~\\'-:." '\ · '/!/' 1/I P' 11 

Vid prisförhandlingar 
eller övcrJäggningar i andra frågor, som 
beröra de ekonomiska förutsättningarna 
för vår näring, ha skoc-sägareförening
arna att slå vakt om skogsägarnas gemen• 
samma intressen. 

En i g h c t och s a m tn a n h å 11 n i n g 
ha gett andra näringsidkare och yrkes• 
grupper den styyka, som vi ännu sakna. 

Genom medlemskap i skogsägarcförc
nlngcn bidrager Ni emellertid till att 
skapa en bättre jämvikt mellan olikn in
tresseorganisationer till gagn för en sund 
utvctkling av vårt nöringsliv. 

Sluten därför mangrant upp i 

Skogsägareföreningen 
- de enskild• akocsigarnu egd företar -

l'ropago 11da .frjr 111Pd!n11s!wp i Skog.1iigrmjore11i11gr11° 
1w ji-rl 11 1942. 

2-+6 

Den ekonomisb onwandling s0111 kom i 
och med industr ia liseringe n a,· , ·ästYärlclen~ 
när ings li,· fick m:1uga ko11sekve 11se r. :Vlest 
på tagligt \·ar ö,·erg~111gen från natura lrnshåll
n ing till penninghushålln ing . Nya grup per
inga r skapades i samhä ll er, grup pe r m ed 
sina speciella int ressen att tillnirata. Redan 
tidigt uppmärksammades de koope ra ti,·a 
icleerna på landsbygden. d ~ir m å ngajord
b rukart' insåg l'ö rdelarna a\· att bilda koope
rati\'a in kö psfören i ngar. 

På 1800-ta lt>r b ild ad es de törsta brntman
nafore ningarna för genwnsamma inköp m 
törnödenherer till de t expanderand e jord
b ruke t. ÄYen mejeri före ningar bi ldacle~. 
1 lypotekslöreni ngarna och SverigPs Al/111ii11 1111 
I (ypotek.1b1111k tillkom redan under decenniPr
na kring 1800-talcts mi tt. U nder 1800-talet, 
·enare h ~i lft ko m elen stora sågYerksepoken i 
och mt>cl angmaskinens i11trod11ktio n i S\'(."
rige. :Vlot slutet m· 1800-ralcl un-ccklack, 
me1odc11 au a\',·edr{h·ara koka pappersma,~a 
och e n pappersmasseindustri började bygga, 
tipp. 

Vid skogsaffärer befann sig i regel den 
priYata, enskilda skogsägaren i 1111de rläge . . -\ 
e na sidan l'anns köparpart t' n med ,,anligr\'i, 
god tillgång på riirelsekapita l, å andra sidan 
skogsbon den rned beho\· a,· ko n tan ter. en 
beho\' som b le" a llt s tö rre ,·id övergången 
från natura- ti ll penn ingh ushå llning . N{igot 
samarbete bland skogsägarna i organ iserade 
former förekom inte. 

Konsumenterna sökit' skydda sin köp
kraft genom att b ilda kons11111tio nsfiirening
ar. Man m'såg arr genom gem ensamma o ch 
m· kons umenten kont ro lleraclt' inköp fa 
bättre \'i llko r. Tan ken \'a r a tt konsument
kooperationen skul le ,·ara en social t a llsidig. 
partipoli tisk och re lig iös t fri ståt> nde e ko no
misk röre lse och ,·ä nda sig ti ll alla medbor
gare i deras egenskapa\' ,·aruförbrukare. 

Ar l 899 bildades Ko0Jmativ11 /ö1b1111 r/1·t 
( KF). Spli11ringen inom konsumen tkoope
ratio1wn ö ,·e1Ya n11s steg för s teg, krafterna 
sa rnorclnacles och iurikraclcs mer och 111e1 
pa a tt lösa gem ensamma problem , bl.a. star
tade KF en egen rnargari111ill\'crkni11g i bör

_jct n a\' l9'.!0-1 alct (EVE) fö r att spr~illga e n 
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margarinkartell. Kvarne n Tre Krono r bygg· 
des 1924. 

Vid sekelskiftet hade lantbrukarna kommit 
1:1ngt med andelsföreningarna på mejeri
omr:1det och som komplement til l dessa in
köps- och lantmannafören ingar. 1905 bild a
d es Svenska La11/111iinne11s Riloförbunrl (SLR) . 
Fö rsta \·ä r ldskriget inn e ba r e tt svårt avbräck 
l"ii r m å nga av före n ingarna och i synne rh e t 

LR h ade s:1 stora ekon o mi ska svår igheter 
a tt en rekonstruktion blev erforderlig. Fram
gångar saknades emellertid inte inom andra 
b ranscher, t.ex . jorclbr ukskassorna, seder
me ra Förmi11gsbanken, bild ad es under denna 
tidsperiod. 

Föreg{111garna till nu\·arande toppo rgan 
fö r jordbruket, Lcrn!brulwmas RilisfödJ1111d 
(LRF) bild<tdes 1917 under namnet Sveriges 
Al/1nii111w Lantbru/issiillska/1 (SAL) . De tta om
b ildades till Sveriges La11tbrui<sförbund (SL) 
1940 för at.t 1970 sam mangå med ele n fack
liga organisationen H.ilis/i'irhu nr/el /,andsbyg~ 
rlens Fall; (RLF) under nu\'arancle namn. 

Skogsägarefören in garnas 
framväxt 
Jag beskriver i ett antal fi g urer skogsägare
före ningarnas tillväxt. Figur l visar antalet 
skogsäga reföre ni ngar, figur 2 och 3 d eras 
geografi ska u tbred n ing, figur 4 antal med-

lemmar och figur 5 föreningsansluten skogs
marksarcal. l figur 6 \·isas ele n re la ti1·a ut
\'ecklingcn, ch·s. elen fö re n in gsanslutna skogs
a realen har relaterats till skogsm a r ksareal 
ägd a1· priva ta, enskild a skogs~igare. 

F.n j ämföre lse mellan förenings- och 
mecllemsutn~ckl ingen 1·isa1· a tt rnccllemska ps
utn:cklin gen ligger en fas efter fore n ingsu t
\'eckl ingen. Under de år skogsägarerörelse11 
1·äx te fram (1922- 27) så var a nslutninge n 
låg. Det \'ar framför allt de "stora., skogsägar
na, "godsägarna", som a nslöt sig. Vi krn tala 
o rn "op in ionsleclare " eller fiireg-ångs m än . 
Ge nomsnittsa re a len 193(i Yar 140 ha. Ar 
1950 hade genomsn iusa realen ~junkit till ,iO 
ha for air sed an åte rigen f111gsa m t öka till ca 
65 ha i slutet av 1990-talet. Man kan \·idare 
konstatera att anslut.ningsgraden är högre 
bland d e sydliga före n in garna än bland de 
nordliga . 

.\l~ir l<ireningsrörelsen g å r in i sill mäu
naclsskede i slutet av 19:W-tale t har fören ing
a rna i genomsnitt. ca I 000 medlemmar. 
C ncler de nna fas, 1938- 49, vad antalet fiiren
ingar beträffar, ~ir med lemsökningen i11ten
sil·. Skogs~igare rörelsen 1äxer sig allt starkare. 
Denna intensiva rnecl lernsökn ing bö1jar inte 
avta förr~in före n ingsrörelsen befinne r sig en 
bit in i koncentratiousfasen , d\'s. om k ring 
19?):t 

Figur I : Antalet skogsägarefören ingar och en ind eln ing i olika tillväxtfascr 
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Figur 2: Skogsägareföreningarnas geografiska utbredning vid olika Lidpunkter 

[D 1922- 1925 

Figur 3: Skogsägareföreningarnas huvudsakliga geo
grafiska verksamhe tsområden 
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Lånsgräns 

Områdesgräns 

J bö1jan av 1950-tale t vidtar ett miittnads
skcdc for m edle msutvecklingen . Antalet 
medlemmar pendlar kring ca 130 000. För
eningsstrukturen har då sedan länge befun
nit sig i koncen trationsfasen . T ill fö ljd al' 
den kris som drabbade flera skogsägareför
en ingar i slmet av 1970-tale t minskade an
talet medlemma r påtagligt för att un der 
1980- och l 990-talen ligga kring en n ivå på 
ca 90 000 m edlemmar. För bolagens och såg
verkc11s Yirkeskiipare innebiir de tta en möj-
1 ighet au finn a nya köparkategorie r, dock 
framför al lt b lan d skogsgårdsäga rna. Det 
kan ,·ara intrcssa11t a tt notera att under den
na period b li r im port a1· betydande margi
nalkvantiteter al' virkesn'\l·,ua e tablerat. I m
portcn kommcr i stor utstr:ick11ing att svara 
fö r de variationer som uppstår i virkesbe
hovet till föijd av konj unkturväxl ingarna. 

Li uder 1960- och 1970-talen ökar skogs
ägareföreningarnas andel av det virke som 
privata, e nskilda skogsi:igare och diidsbon 
utbj uder. I slu tet av l 9?i0-talet uppg:ir an
delen till ca 30% för att i slutet av 1970-talet 
u ppgå till ca 50%. Under 1990-tale ts första 
h älft uppgi ck andelen till k11appt 40%. En 
Yiktig förklaring till ökn ingen under 1960-
och 1970-talen ,·ar Hppbyggnaclen av skogs-
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Figur 4: Antale t skogsägare anslutna till e n skogsägarefören ing unde r åre n 1922- 99 
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Figur 5: Skogsmarksareal ansluten till skogsägai·er örelscn (i miljoner ha.) å ren 1937- 99 
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Figu r 6: Skogsägare rörclsen s me dlems- och arealutveckling i förhå llande ti ll s trukturom vandlingen åre n 1937- 76 
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bruksområcle na. Skogsägaref"öreninga rna 
kom så ledes au spe la e n a ll t stö r re roll fö r 
skogsindus trins \'irkesförsö1jn in.g; e n \'irkes
f"örsö rjning sorn riksdag och regering faster 
stor 1·i kL vid. Detta framgår a1· ett ston antal 
utrecl11ingar. 

Etableringsfasen (1910- 25) 
Under denna fas etableras de första skogs
ägare före n i ngarna. Fö rgru ndsorga n isatio
ner är produce n t- och konsumentkoopera
tionen (se ovan) . l '.'lorge bildades elen första 
skogs~igareföreningen 1903, 1Vorges S!wgeier
fo r/Jund bi ldades 191 3. Unde r perioden 
1913-17 e xisterar Södm Unnaryds Slwgsrin
del,föffni11g och unde r pe rioden 1915-1 7 
Jii ml/ands l,f7Jffn ntö1sförP11 i ng. 

Cncler 1920-tale t.görs nya fö rsök a tt bilda 
skogs~igareföreninga1· i södra och m e llersta 
S\'erige. De tta görs tillsarn111a11s med skogs
vårclsorgan isationen . Dessa före ninga r Yar 
ideella rned hurnclsyftet att förbättra skogs
l'å rcle n . Detta ska ll ses mo r ha kgrnnd a,· 
omfatta nde awerkningar under l:a l'~irlds
kriget och Skogsvå rdslage n av 1923. 

Spridningsfasen ( 1925- 38) 
Under d en na !as 1·äxe r föreningarna till an
tal och d en geografiska u tbred n ingen blir 

Redan på 1920-talel blev 
föredrag och exkursioner 
viktiga oktivill'IPr för r, /1 
sa111lr, slwg1·iigama. Hår 
har rirlw 300 smrWindska 
sko,gsbrulwre samlats /Ht 
Stora Segerstads lant111a11-
11aslwla. /1iugstm 1925 för 
ett fvr1rlagr11s111(ifl'. (Bild ur 
Skoglf'igr, 1"/'11 ! 92 5 j 

helt~ickande. Föreningarna blir me r afGirs
betonade . Viktiga fö rkla ringar är att skogs
industrierna såväl i norra som södra Sverige 
unde r ] 920-talet sammanslöt sig i inköps
organisationer. [ndustrin motarbetade över 
bu1"L1d taget föreningarna . .Bolagen var inte 
representerade 1·id föreningarnas l'irkesauk
tione r. De fö rsökte förmå andra köpare att 

m-stå från att köpa 1·irke fo\n föreningarna . 
Om de tro ts allt köpte virke f"rän föreningar
na 1·ägrade före tagen att försko ttera virkes
likviden. 

Fiire ningarna blir unde r denna period 
pansorgan 1·id 1·irkesförsäUning. Virkesmär
n i ngsfrågorna blev 1ikliga. Det saknades bi 11-
dande regler för h ur l'irkesmätningen skulle 
tillg~1. Det förekom att virkesm~itni11gsfören
i 11gar11a ändrade mätningsbestärnrnelserna 
unde r pågående säsong. Det var vidare inte 
bara for skogs~igarna som mätningen var a\' 
stor be tydelse utan också för skogsarbetarna 
, ars förtjänst baserades på den inmäua kvan
titeten . En lag tillkom mer år 1935 för norra 
SYerige som inn e bä r att om m a n in te ä r 
Öl"e re ns kan man f"öro rclna om auktoriserad 
mätning . .År 19'13 ko rn mer en provisorisk lag 
som gäller h ela landet och å r 1947 komme r 
en ny lag. 

l ändamålen fo r föreningarna fanns vid 
de nna tidpunkt all de sku lle vara opolitiska . 
(De tta ha r se na re tag its bort. De ~ir fort-
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farande panipoli tiskt fristående. ) Den ind11-
-rriella verksam heten rymdes in te heller \'id 
denna tid inom föreningarnas ~indamål. 

J ag har i m in forskn ing av kombinerade 
jo rd- och skogsbrukare och "rena" skogsäga
re (brukare av enban skog) kunnat konstare
ra au en mycket stor majoritet menar alt 
,kogs~igareföreningarna bety tt oerhört rnvck
ct för pr isbildni ngen på run(h-irkesmarkna
cte n. Delta gäller oavsett om skogsägaren är 
medlem e ller ej i en förening. 

De t ä r betydligt fler kombinerade före
,agare som ~ir rnedlemmar i en skogs~igare
riirening ~in rena skogsägare. E11 \·iktig för
kla ring är au elen kombinerade företagaren 
i betydligt större utsträckning är "förenings
\a11". '.\'långa \äijer medle mskap m· ideologis
ka orsaker. 

Skogsägrtrnas ril?s/örhuncL 
De n ekonomiska krisen i början a\· 19?.0-
Ia leL medför e n frarng{mgsrik ornstrukru
reriug a\' jorclbruksföre n ingarna . En rad 
riksorganisatiouer bildas. Detta leder till en 
diskussion om samordning p å skogs~igar
siclan. Jn i1:iativet togs av Sveriges Allmänna 
l.atllbrukss~illskap, som \·id 1930 års lant
bruksvecka in~jöd samtliga skogsägarefören
ingar al I dt;fta samarbetsfr:1gorna. Ett förslag 
som presenterades 1ar att bilda en sektion vid 
1.antbrukssällskapet. De ltagarna stä lld e sig 
dock av\'aktancle. 

Ar 1932 ko11stit11erade skogsägarna sj~ilva 
samarbetsorganet Slwgsiigrmrns riloförbu nrf 

hir 11!/ jä avsättning för 
,·i11r1 /nvd11kler e11gagnades 
,igjo11/aij1i11gs läns Skogs
iiganjorming 1111dl'/' dt/nes
sio1wlm, på 1930-!alet för 
uedeldni11g i boslt1dn 
L'nrll'I' krigsåren fa1111.1 m 
god avsiitt11i11gav VI'(/ 
bl.a . till gengasr1ggn,gat 
Jii, jim/011. /Ji!dt' II visr1r 
/å1F11i11g(111s.första vedg/Jrrl 
i.fö11köpi11g. 

(SR). Från och med 19?,?, och framåt bed rev 
SR och anslutna fö ren ingar ett intensivt 
upplysuingsarbete fö r a tt ö ka skogsägarnas 
anslutn in g . Arbete t bedrevs i samarbete 
med SAL ~ch RLF. År 193?, blev SR medlem 
i SAL. Fr:1gan om med lemskap i RLF lämna
cles öppen . 

Unde r åren 1936- ?,7 blev de t överpro
duktion på i första hand sulfa tvecl i södra 
S\ erige. Riksförbundet fick söka köpare. 
Detra pekade p:1 en ombildning t ill en mer
kantil organ isation Yilket också skedde 19:18, 
SvPriges Shog·sägwPjorrni11gars Riksförbu1u/ 
(SSR) . 

En viktig uppgift under 2 :a Yärldskriget 
\·ar landets bränsleförsö1jning. Förbundet 
fick i uppgift an uppträda som a\'talsslu ta11-
cle parr. \·id förhandl ingar med Bränslekom
m issione n 0111 priser, le\·eransYi ll kor och 
b·a li te tsreglcr för brännveden . Ä\-en efter 
krige t och fram til l si u te l a\ 1990-talet h ar 
förbundet del tagit i prisforltandl ingar till
sammans med 1·issa fören ingar. Den n~'a kon
ku rre11slagstiftningen omöj liggjorde d e n na 
typ a\' centrala anal. Sedan 1999 å terfinns 
Skogsägarna under LRF:s paraply med nam
net I.HFS!wgsiiganw. 

Mättnadsfasen (1938- 49) 
Under denna fas planar totala a n tale t för
e 11i11gar och m e clle.mmar ut, d vs. ne t toan
talet: n ytiJlkomna medlemmar ligger nära 
noll . 

2E5 l 



Figur 7: Mellanskogs och Mälarskogs " släktträd " från 1926 t ill fusionen 1999. 
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honcentrationsfasen ( 1950-) 
\ 'iktiga skäl för koncent1atio11e11 var en stl';i-
an a tt uppnå en starkare förhandlingsposi

·ion och jämnare avs~ittn ing a,· skogsproduk
·cr genom egna industrier. Den tekniska ocli 
e ko nomiska llt\'eckli nge n fra111t1·i ngade 
r!essuLOm all t större fö retagse nherer. Detta 
.::ällde äve11 för skogsbolagen . Eu exempe l 
oa koncentrationen i form al" :'vlellanskogs 
,!;ikrrr;id å te rlin ns i figur 7. 

·hog11Jruhsomrc'iden 
\r l 9SS bildades det försra skogsbrukson1-

;-,1clet i Hamme rdals socken iJirntlands län . 
Resren av decenniet kan betraktas som e n 
:i'J r,öksperioc!. Til h·~ix re n kommer under 
l %0-takt. Lnder 1970-talet knyts skogs
bruksomdde na allt fastare till föreninge ns 
,->H iga \'e r ksamheL. Dn speciella medlem
,bper förs1·inner. Härigenom 11ppnås för
de len med lika innehåll i medlemskapet för 
,dia. 

Skogsbrukso111r:1c!et u tgjordes a1· ett geo
~r,diskt och organisatoriskt sa111 111anhä11ga11-
cle område. Inom 01nr:1dcr 11t1·ecklacles ett 
fastare samarbete mellan skogsägare och 
inspektor som ledaren fö r skogsbruksom
racle L beu;imndes. Denna p lanlade a rbe teua 
och s;'\g till all arbetskran a nst;'illcles. Ar l 9b8 
föreslog Riksförbunder en funktion ell o rgan i-

.\Jn llm111111r i lr111d1'ts fönta 
d1. 1/;l)gshmkm1111i1de som 
til/kn111 i !-!rt111111,·1dal i 
Jiimtlrwd 1954. 'fo11/i,•11 
,•tir 1111 i Pli sådant 011mitft, 

,Juillt dt'I sk!' filj{1sltm' 
,a111ar/Jett 111!'1/1111 ,lrog,
iigoma 1111der led11 i11g 
m• ,,,, jr11'/1111a11 ;0111 s/111//p 
,a mon/ 11a i" ,,r,1sr,,n1r1. 

sation i stället för en geografisk, vilket sku lle 
ge fördelar iit det mekaniserade skogsbruket. 

ll ildandet av skogsbru ksomrjden ,·ar eu 
s1·ar på den omstruktureri 11g som piihii1j ats 
i sam hället och som kanske tydl igast korn till 
lllll') ek i urbaniseringen . Sverige omvandla
des från e tt landsorts- ti ll ett t~ito rtssarnh[il le . 
lnd11stri n ropade p:1 arbetskraft. Mekan ise
ringen m·jordbrnket möjliggjorde sam tid igt 
a u flyttlassen gick från gårdarna till städer
na. De n sen·ice som skogsbr11ksom rådena 
tillh,111dahiill betydde därför ini tialt mest Ciir 
iiga rna av skogsg:1rda r men kom successi1·t 
au bet)·da me r och me r för de kombinerade 
jord- och skogsbn 1karm1. .Jordhrnkets fo rt
satta rne kaniseri 11g, specialiseri ng samt rne
kan isering a1· skogsbruket har kommit a n 
innebiira au :-i\'en all t fäne l,1n tbrukare själ
,a utfö r drirn ing och ,W\'e r k11ing. 

Föreningsi.igrla ind·ustrier 
Bristen på kap ital o m öjliggjorde !iinge eu 
industriel lt enuao-erna1w fö r fö renitwarna. h U U t, 

Skogsägarnas finansie lla tillgångar ,·ar dess-
u to u 1 ytre rst begr~insade efter 1930-Lalc ts 
jordbrukskris. Rränmedshanteringen under 
an d ra \'är]c!skrige t innebar därför ett väl
komm e t ka p italtillskou . De t som ga1· u pp
lim· till fötl'~in ·andet a,· eg11a i11d11strier 
(f'r~i mst sågn:rk) ,·ar stormen 1943 som fram-



för all t be rörda södra och mellersta de larna 
3 \ !ande l. \1 e n de t iir inte förriin p;t 1960-
talct som d e l verkliga uppsvinget ko m m er 
och som fören ingarna bö rja r investera stora 
summor i egna fabriker, uLbyggnacler eller 
ny!örviirY. Orsake n är att söka i en minskad 
propsexport efter and ra vä rldskriget. En 
annan viklig förkla ring är att Södra Sveriges 
Skogsinclustriu tredning (SOU 1952 : 15) kon
staterar stora överskott p{t framför allt sulfat
\·ecl i sydöstra dela rna av landet.. Detta leder 
till e n d iskussion om behovet aY utökad in
clustrika paci te t. 
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SVENSK KOOPERATIV BONDESAMVERKA1 

K i\PITEL 15 

Svensk lantbrukskooperation, 
jordbrukspolitik och nationalekonomi 

Barbro Lindahl 

Lantbrukskooperationens historia i SYerige 
har studerats b:1de av historiker och ekono
mer från skilda uLgångspunkLer. LanLbrukar
nas organisationsprocess är en komplicerad 
\ "~t\' av ideella och ekonomiska organisatio
ner och sLaLlig styrning och ingripanden . 
Samhället har gett ramar för kooperationen 
från lagen o m ekonomiska föreningar 189!'> 
och seuare det jordbrukspolitiska regle
ri ngssystemet från 1930-talet som nu över
gå tL i anslutningen och anpassningen till 
EL":s gemensammajordbrukspol iLik. Under 
dessa tre perioder har kooperationen Ye rka t 
på en mot utländsk konkurrens delvis skvd
dad inhemsk marknad, numera ~ir dock den 
inhemska rn.arknaden utvidgad till EU:s 
interna marknad, vi lket gett en ökad kon
kurrens för svenskLjordbntk frå n ÖHiga EU
l~inder. l forskningen om kooperationens 
historia behö\·s m era e konomiska analyser 
b:1dc om föreLagsekonomiska och straLegis
ka f'rågor för kooperationen respekti\'C de 
samhällsekonomiska och poli tiska förULsätL
n ingar11a och konseb·enserna . Syftet m ed 
denna uppsats är att lyfta fram några natio
na lekonomiska synpunkrer på problem i 
den svenska lalllbrukskooperationens h isto
ria , och \'isa u t\'ecklingsbara a11sa tser för 
fortsarr f'orskning . 

.Jorclbrukssektorns ekonomi - det äm ne 
_jag forskar inom - behandlar rimligen båd e 
uLbucl och efterfrågan på livsmedel, prod u
centernas möte med konsumenterna på Jivs
rnedelsmarknaclen . I den s.k. livsmrdelsherljrm 
"från jord till bord" finns företag i primär
produktionen, uppsamling, för~idling, parti
hanclel, livsmedelsbutiker och konsumenter. 
Ur ekonomisk synpunkt eftcrsträYas en mar;k
nacl bestående a\· bästa möjliga företagsfor
mer och affarsrnöjligheLer m ellan företag, 
och konkurrens på marknaden fö rbäurar 
effekti\·itetcn . Institutionella uppfinningar 
som kooperationen el ler olika j o rdbruks
poliLiska insLrurnent skapas för att minimera 
lmnsahtions/wstnader i li\·s rnede lskedjan och 
avhjälpa 11ppfatrade marknadsi rnperfcktio
ne r. 

l SYerige har jordbrukspol i Like n I a ri l 
extremt komplicerad och omfattande, och 
salt marknaden ur spel Lill stora delar, och 
nationalekonomer har rikta t stark kritik mot 
systemet. LantbrukskooperaLionens roll och 
stora marknadsandelar bar föranleu speku
lationer om kooperationens berättigand e på 
en friare marknad med större konkurrens. 

~aLionalekonomer har ifrågasatt det be
rä ttigade i j ord bru kspo li Liken ' , och , ·isat pä 
de \"~ilhi rdsekon orn iska kostnade rna, dvs. 



effektiYi Letsforluster och stora translerering
<1r från konsume n ter till producent e r. En 
fråga for den poliLiska eko nom in Yar hur del 
kunde kom ma sig <1rr denna poli ti k ändå 
kom mit till SLånd . Lambrukskooperationens 
roll har i d cuna pol itiska e konomi varit s<1rn-
111a1w~in l med inu·esseorganisationcrnas lob
bying rör ö k<1r politiskt stöd. och cle politis
ka partit'rnas intresse a,· att ök,1 sina röste r 
och sina alliansmöjlighete r for regerande 
och ÖHig poli tik? A,·en stats1·erare har be
handlat. inrresseorganisa tio ncrnas roll ijo rd
brukspo li tiken och elen svenska korporatis
men ." 

I d en na politiska disku rs sakm1cles dock 
fokt1st'ri11gen på kooperatione ns ekonom is
ka roll p,l 111 <1rknaden. I modern t'kouomisk 
teori har dock koopcrat.ione11s r oll 11r mikro
e ko 11omisk sym·inkel analyserats 1, oc h slut
~a tsen iir att före tagsfon nen i gru nde n är 
c flekri1·itctsbe f"rämjandc , och an del ,'ir t'rt 
missförstand·· a tt bara se dess interna brister. 
som o rgan isations<1nalytike rna koncentre rat 
sig på, e ller att se cless styrka som he lt be
roende av dess sa111lx 1nd med lobbyverksam
he ten och j ordbrukspolitiken. 

I dt'111rn uppsats ska ras upp ,·ad na Lional
e konorn er rörr och nu haft och liar au siiga 
o m lantbrukskooperationen,jfunl"iin med 
0 111clömc 11 frå n a ndra sam li ii lls1·etare oc h 
inte 111inst kooperatörc nrns egen hisrori c
sk1frning. \'ilke11 rol l spelade kooperationen 
i _jord brukspo litiken och 1·ilka marknacls
misslyckamlcn 1ille 111 ,1n ä tgiirda nwd de LLar 
\'ilka pnli tik111 isslyckanclen ha1· uppstart. och 
1·ilken ro ll spelade kooperat ionen i derra? 
Vilken roll 1·o re koopera1 io11ens p;i c11 1nark-
11ad utan de 111isslyckad e politiska ingrep
pen r 

Utgångspunkten: ekonomiska 
före ningar som företagsform 
\'älkomnas 
L1ge n rnn ekonomiska före ningar i Sl'erige 
ko111 IHq_j_ I en annan 1q1psats i löreliggan
cle antologi gör Tore J oh;insson et t i11J;igg 
0 111 kred itkassor och bankl· r p:1 ele n s1·e11ska 

landsbygd e n. och Cll intryck a,· deua ;i r au 
den fonn som d r lagstiftn ing gil'il spa r
bankerna och foreningsba11 ke rna socialt 
och ekono111iskL p<1ssade dl i11 i mi\jö n och 
f'11 nger<1d e bra, om ;in de korn filt 1111clan
skyrnma inLressan La a lte rn <1ti1·. Vi kan a1· all t 
at t döma utgå ifrån att de e konomiska för
en ing<1 rna i lantbruket ocksa kunde fungera 
, ·ä l, rnarknadsanpa sat o ch anpass;:ic till 
s,·ensk landsbygds kul LUr och t rad itio ner. 
Den instiflltionella uppfinn ingen e ko n o
m isk före ning kunde ,·älkomnas a1· agrar
ko11sen ·at i1·a så, äl som m ark11aclsliheraler. 
sociologer oc h kooperatione ns egen histo
rieskril'n in g bero na r fo lkrörelseaspekten . 
H istorikern Alf Åberg förk larar koopera
tio11 e11s a u raktionskraft med att den hos 
lan tbrukarna motwar<1d e en längta n att 

ers;i1ta de11 förlorade byage ll\ c nskapen . Sa 
];°mgt gott och , ·,'il. 

\ 'ad Yissa 11atirnrnlekonon1t' r och fri han
dels1·ii1111er va r missnöjd a med ,·id d en n,1 rid 
ijorclbrnket ,·ar nagot helt aunaL, n~i111ligen 
11dlpo li Liken . Från 1111ticla ekonom isk-teore
tisk utg~11 1gsp1111kt 1·iil komnas ocksä koopera
tione n som företagsfor m , som ger cffckli -
1·itc ts, inster f"iir samhä llsekonomin genom 
111öj ligh e tc 11 a tt utnyttj<1 storclriflsfördclar i 
produktion och fö riidl iug, och 1notvcrkar 
m;irknadsm akt fran prin1ta monopo l/ rno
llOpson istcr. Frågeteckne n i hiswrieskri1·
ni11gen rör 0111 detta ,·arit den sl'enska lant
brukskooperationcns hun1dsakl iga roll. eller 
har elen bidragit til l _jordbrukspolit ikens 
politikmis lycka11dcn . och ~Fih· cfarigenorn 
fatt tör stor marknad srn<1kt och hämmat en 
önskviird ko nkurrens? Hur dessa fn'\gor dis
kuterab ska nt'dan rö~jas gen om de senaste 
hundra aren. i s t<1 tliga u t recln in g<1r, forsk
ning och koopera tionens ege n historieskril'-
11 ing. 

Spannmålsmarknadcn, priserna 
och trusLproblematiken 
Fö r dc11 fr,1nll'iixancle s1·e11sb lambrnksko
ope rationc11 ,·ar marknadsfön 11siitt11ingarna 
saclana a tt a11imalieprocluktio 11en möue en 
s1iga11cle f'f"tcrfr,,gan ÖnT hela 1)irldt·11, med-
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.lll för brödspann m;tlen \·ar marknaden på 
· .'ig all rnäuas. Agra rkrise n på 1880-tale L 
11nebar ö kad konkurrens från Amerika och 

R1·,sla11d och fall ande spalln111ålspriser. I 
n•rige in fördes rullar p,\ bröclspannm ,\l 

! ~88 . !i ksom i 111;1nga an d ra e uropeiska hin
·kr. dock inte i England eller Dan mark. De n 
L1nska Ian tbrukskooperatione n , som \';ixte 

mt'cl större s1 1ccc ä n den svenska, mötte a ll.t
-a ell a nllan marknaclssit11ation d cl\'iS. Där 
:~1n ns illte LUllskyddet för bröclspan11må l. 
,ch d ärmed inre inciLam e nten alt ö1-crbe-

:ona denna proclukLio n p å foclerspannmå l
en och h usclj urssköLselns bekosLuacl. De n 
·lallska linjen ble1· att full t uL dra nytt a a\· de 
-tigande relativpriserna på \'iirlclsmarknaden 
:,-ir an imal ier, satsa pa expon , och i detta 
-,1111 111a11hang starkL un·eckJa kooperationen . 

. .i..l'en i S\·erige m;irktes först;\s den starka 
:n:-llden att dra n yLLa a\' animalie prod11ktion
r11 , gynnsarnrna rnarkllaclsförutsänningar, 
"1u>n un·ecklingen hämmades a1· spa un måls
'dllarna. Tull- och Lraktatkommit Len som på 
'.9~0-Lalet u t\'ärderacle uLvecklingen in ne-
1,tlle r en fin li ten jämförelse mellan en spe
·i tik dansk region och ett ur klimatsynpun kL 
·11 .111 . 111ots1·arande s\·enskt/ skånskt område 
,0111 på 1860-talet haft likartad st rukt 11r och 
produktion, men d;ir un·ecklingen b li\'it 1·ä
- t.'11 tl igt olika, då danskarna saLsat p{t korn

JC h flåskp roeluktion, med an skåningarna 
,at ·,tt på brödspan nmål i skydd m· tullarna. 
Resultatet var förstås an danskarna hade e n 
betydligt större omsättning och bättre eko
nomi än de skånska bönde rna i d etta ur 
1-erkligh eten hämtade exempel.'' En rimlig 
ranke ~ir att skånska bönder som lwlhe t ock
,?t ktmd e haft e n större konce 11 1.ration på 
,tnimalieproduktio n utan spa11 nm{tlswllar
na. och att elen sYe1tska lanLbruk ·kooperaLio
ne n l'ad gäll e r an imalie r då ku nde haft en 
liknande b~ittre skjut\ på \·erksamheLen, i til 
med elen danska 11t1·ecklinge n . De t syns mig 
-o m 0111 denna !'örklarin g till skillnaden 
mellan S\·erige och Danmark. b{1cle 1·acl gä l
ler prod11 ktionsinriktning och koope rati\· 
1.meckling. ;ir elen fundam entala. Handels
politike n och ex port.inriktningen är d e n 
-tora skillnaden , och elen danska koopera-

tione1ts succe behö1·er in te förkla ras med 
skillnader i lag·tifrn ing eller interna förhål
landen i kooperationen. 

De s,·enska spannmålspriserna kom dock 
inte i längden a tL 1i:t11a sig på en så hög nivå 
som skillnaden me llan inte rnar ionella / 
d a nska p riser och tullskyddet kunde ge an
ledning att förmoda. Orsakerna Li ll prisde
p ressione n för de s1-ci1ska span nmålsod lar
na clisk1tteracles flitigt aY tidens e konom iska 
experter. och tull- och traktaLko m mitten 
redovisar deua fylligt och me d massor a\' 
sta tisLi k. Vid samma tid \'erkade en Lrusrlag
sti!'tni ngskorn111 it te. som framförde åsikten 
art de Sl'el!ska spann målspriserna II{>lls nere 
m· kvarnarna.; H;ir kornmcr Yi in på en prin
cipiell t intressan t fr{tga m· betydelse för ko
operationens ut\·eckling. En g rnnclan led
ning till att kooperatio n kan \'ara en hjälp 
mot 111arknads111iss lvckand e n ~ir näml ige n 
atL det kan finnas m e lla nhänder och upp
samli ngsled som ;ir o ligopol e ller monopso-
11ister, har e n stark ställning gent emot p r i
mä rproducenterna och cl~irrned 1i :1 ller 11er 
priserna till lanLbrukarna.~ Var det deua som 
rnr grund problemet i bö1jan av 20-tale t som 
rrustlagstiftningskom mitten påswcl. Eller var 
d er so111 wll- och tra ktaLkommi tte ns experr 
K. Åm ark \'ille framhålla , au d en sve nska 
produktionen höll på au bli fö r stor för all 
tulla rna sku lle kunna hålla uppe prise rna.'' 
Om m an a11tog att harnarna gjorde rätt i atL 
använda 1 / 3 importerat \'ete a\· haliLetsskäl , 
s:1 låg Sverige i hö1:jan på 20-talet redan p~t 
gränsen till sjähforsö1jn ing, och den illhe rn
ska produkt ionen utsattes för e n prispress. 
Som \'i 1·et fort~aue denna d iskussion under 
j ordbruksdepressionen mot sluteL al' 20-talet 
och politiken \'id 30-talers början ble \· au 
förm å knirnarna att a1wända m e r s\·ensk 
spannmål. de t s. k. i n malningstvå nget som 
~narr blc\· 100-procentigt. 

Om de t \'ar sä a tt trustproble me t med de 
pri\·ata k1·arnarna rnr det stora problemet, 
k1mcle det ha \'arit bättre för lantbrukarna 
att ha en starkare kooperation p,\ spa n11-
11 1also111råclet. \iågo11 sådan lö ·11ing i1wfö1ta
cles dock in te, och elen poli tiska lös n in gen 
1930 hle\· en linje som ocks,c"t missad e del 
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fundamentala ekonomiska överproduktions
problemet. \fa11 införde nämligen statligt 
garanterade priser til l lanrhrukarna, vilket 
res11l terade i en fantas tiskL snabb anpassning 
till ökad brödspannrn å lsprnduktion, och 
efter några år stod ma11 med osålda lager 
som mots,·arade två års inhemsk förbruk
ning, en for politikerna obehaglig överrask
ning, man hade inre förutseuclenna utveck
ling (något som ä r ägna r. att för\'åna - inte 
bara ekonomer - i dagens v~irld med all er
farenhet a\' överprod11ktionsproblem p .g.a. 
EU:sjorclbrukspolitik). Lösningen på dilem
mat p{1 30-taleL ble,· att eosin-färga Ö\'er
skottsspannrn~den, så art: deu inte kunde 
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am·ändas till humankonsumtion, utan rn:1ste 
gå till foder. He la It istorien ,·isar au jord
brukspolitiker \'id den tiden saknade ele
rnen1ära insik ter om effekter avjorclbruks
politiska styrn1edel, gjorde missbedömning
ar med stora b udgeteffek ter, ocb all inte 
helle r kooperationen ,·ar stark nog att lösa 
jordbrnkarnas prisp roblem. Den principiel
la frågan k\'arstär: skulle en stark koopera
tion ha \'a rit lösni ngen på de uppfattad e 
"marknadsrnisslyckandena" m ed för f1ga 
priser till la11Lbrnkarna, eller fanns del över
hun1cltaget någon metod att komma undan 
problemet, annat ~in au anpassa produktio
nen till vädclsmarknaclen ? 

"K(lr/ med 111jöllw 11g1fn11a ... 
Jonlbrnlw11i11isln /Jo r,on Stoch
l'IISiröm, sa /e,111tm ordföru11dP i 
Siv/U, l_rrlmdPs genomdriz,a 111jöll:
n'glni11p,r11 i rihsdagPn i 932. 
/)rn olw 11vmlio11cllr1 polilislw 
ho 11/n i11gm av lllj ölkreglni11gm 
orh den dä1jili JöUw1de ··twlwn
r/p/11" v iirkte ,1/or ujJ/JmärlwnnhPI 
0!'11 var turkrnml stojjfiir tid
ni11gar11(1s karifw lp

0
lffk11a JP. 

'frd111ing av Frus! A lmbludh i 
Jordbml:arnr1s Förei1i11g1/Jlad so111 
uisrrr lwvurlj1f'l'so11n11a i rii<s
dr1g w/J4){/l/l'/I 111ed von Stoche11-
st rö111 i ce11/nn11. 
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\ ljölkregleri1 
kooperationi 
dominans 
En nvhet med 30-1 
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Efler några år hade priserna stabiliserats 
igen , 30-Lalskrisen var över, spannrn:dspoliti
ken a1Vecklad ~ och vid nästa jordbruksut
redniug 1938 , ·ar risken [ör iive rprodt1ktion 
e n accep terad d e l av resonema nget , och 
fi nansiering med staLliga exportbid rag och 
i',,-crvältring av kostnader på konsumenter-
11a med förmalningsavgifter b leY efterkrigs
tide ns "lösning". 

~ jölkregleringen och 
kooperationens marknads
dominans 
En nyhet med 30-talets krispoli tik var att den 
omfattad e in te bara spannmålsproclukLio
nen (somj11 haft tullskyclcl sedan 1880-ta let) 
utan ä,·e n animal ieproduktionen. Prisfallet 
på världsmarknaden inducerade institu tio
ne lla uppfinn ingar t ill stöd å L det syenska 
lan tbruket, och initiativet korn fr:u1jordbrn
kets in tresseorganisationer.1

' ' 

1930-talct ble\' så ciet srora genom brottet 
för ele n wenska lantbr ukskoopera tionen .11 

Samtidigt skapades det w e nska _jordbruks
politiska regleringssysLem som ,·erkade p rin
ci piellt likarta t ~inda fram till elen in terna 
aHeg leringe n 1990. Regleringsföreuiu gar 
skapades och expo rtbidrag infördes för au 
möjliggöra upprätt11:11land et av skyelclaele 
inhemska priser ÖYe r ,·ä rlclsmar knadsn iYåi1. 
~l jölkregle r ingen var "den mest betyde lse
fu lla och kom pliceracle till sin konsrrnk
tion", och de t koopera tiva me jeriförbunde t 
SMR har "haft ha nd om åtgärdernas genom
fö ra nde i enlighe t med statsm akternas be
si u t". 1~ 

Varlör då de nna reglering? Den inte rna
tionella depressio11e11, den s.k. 30-ta lskrisen, 
hade stora konsehenser förjorclbruket. Fle
ra uLredningar och aktöre r a rbe tade tidigt 
med frågorna . .Jordbru ksutrt'dningen 1928 
,·i lie att_jo rclbrukarna sjäh· geno111 orga11isa
Loriska å tgärder skulle fr~imj a "avsärtn ingen". 
Sdkt \'ar att "höjajordbrnkets e konomiska 
bärkraft" fö r att ge "bättre levnadsvillkor för 
jorelhn 1kets arbetare" .1

" Delutredningen o m 
mejerifrågorna Yille sti1rka de t svenska smii-

re ts ko n kurrenskraft genom b~ittre kYalitet 
och samverkan fii r smörexporten, som före
slogs konce n tre ras till två hamnar, Göteborg 
och Malmö. Skärpt interna tione ll konkurrens 
vän tades och u tgångspunkten för svenskt vid
ko mma nde var "en situa tion av sjäh'lö rsör j
ning", men "för de l överskott av mjölk som 
fanns behönle å tgiirder vidtas". 11 

Sveriges Lantb rukssällskap, som verkat 
sedan 1917 , b ro uades med proble m et lågt 
medlemsantal före omorganisationen 19'.:!9 
d å ma n blev eLt topporgan för de n svenska 
la ntbrukskooperationen. 1930 publicerades 
den viktiga "gula boken" Grundlinjnjiir rll'n 
svenska 111eje1iltauteringr:11s 01ga11isalion. Direk
tör för SAL var Ludvig Nanneson 1' ' och hans 
förslag om "lokal p risu tjärnning" avs:ig att ge 
alla lantbruka re d el av det "m erpris för k
mjölke n" som förelåg i närheten av elen 
stora konsum tionsmarknaden i Ivl e llansve
rige/ Stockho lrn, medan smörexporten frfö1 
Sydsverige gal' betydligt lägre priser. De loka
la marknadern a norrut berördes i lörstone 
inte av prisutjämningsavgiften. 

I ''gula boken" nåmns inget om d e n ex
port genom e n rikstöreni ng som sen blev 
fall e t. Ej heller är det klart hur man ska kttn
n a uppnå den hö ga organisation sgrad och 
anslutn ing ti ll kooperationen som systemet 
förutsa tte. O rdet "m eje riha n teringen" val-
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GRU"NDLINJER 

FÖR DEN SVENSKA 
MEJ ERIHANTERlN GENS 
ORGANISATION 

En av SA J,:s viktigaste shrijiei; rfrn 64-sidiga s./i. 
"'Gula boilm ,. med rihtlinjerjor 11ujninäringeus orga-
11is11lion orh 1101mals!adgw; utgavs 193.! . 

d es fö r a tt markera att hela denna näring 
mfis te täckas.1'; Resultatet av mjölkreglering
e n blev också att an sl ll tn ingen Lill SYI.R öka
de kraftigt, förs t up p fylldes kravet att m an 
skulle kontrolle ra u ppåt två trecij edelar a, 
m jölkinvägningen fö r a tt få infö ra syste me t, 
och sedan dess har de koopera tiva mejerier
na h aft en näs tan total marknadsdomina11s. 

En ligt Bjärsdals refe rat skulle man ordna 
rnarknadsförh:illandena s{i a tt m an uppnåd
de så gyn nsamma p riser "som världsm arkna
den och lande ts fö rut.sä ttningar m edge", 
och så lJn gt låter de t oan tastligt fö r en eko
nom . :vlenjag drar örone n åt mig vid form 11-
lcringarna om att jordbrukarnas ogynnsam
ma ställn ing på marknaden sades "bero i 
hög grad på bristande samarbete och osund 
konkurrens". Vad var det egentl igen som \'ar 
s:1 osun t? Kooperationen anges som elen 
sj~ilvkla ra vägen förjordbrnket "att fö rfaittra 
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sitt läge på m a rknaden", men man upplever 
också problem med andelsm ejeriernas skar
pa och "osuuda" ko nkurren s inbördes. Att 
den internationella konkurrensen kunde 
motYerkas genom exportstöd förstår _jag, 
men in te var för det. är självklart att den inte1~ 
11a konkllrren sen m e llan region er gen om 
lastbilstrafik betecknas som "osund". De n 
kanju ses som en önskvärd v~ig au u t.jämna 
prisskillnacler i landet, och alltså en alte rna
tiv väg; p risu tj~imning på m arknadens no r
mala s~itt is täl let fö r med admin istra tiva 
medel. Alt det tillfälligt r[1dde kaos med kon
kurre ns m ella n föreningar och småföretag 
om marknadsandelarna beh över inte vara 
ett samhällseko nomiskt problem , utan kan 
vara en "sund" konkurre ns. Vad var d et till 
exempel som var så "osunt" med de s.k. 
"pytsåkarna''? Del 1nöjligen bokstavligt osun
da i mjölkhanteringen dessa år före pastöri
seriugst\·ångets införande, sku.1le ju ha lösts 
just genom denna hygieniska lagstiftning. 
Kvarstår in trycket att det snarare är något 
•·osu nt" i argumenteringen kring pyts:1karna 
som i retorike n fö rföljs fö r a tt d e är osoli
dar iska m ed fören in gsrörelsen och "åker 
snålskjuts" istället för att vara med i koopera
tionen. i; Om det nu var så att pytsåkarna 
gjo rde e ko no miska m issbedömningar av 
sina mi~jlighe ter på sikt, inte kunde stå för 
en til lfö rl itlig leverans till konsumenter och 
mejerie r och inte k llnde ta tillvara de stor
dri ftsfördelar i uppsamlings- och l"örädlings
Iedet som var kooperatione ns principiella 
fö rdel, så hade ju pytsåkarna snabbt blivit u t
kon kurre rade ändå u tan alla dessa drastiska 
åtg~irder, väl? Bristen på tilltro till marknads
krafterna och övertron på admin istrativa lös
ningar är p[ifallan cle, som ofta i den jord
brukspolitiska h istorien . 

!\fan eftersträvade helt klart a tt o rganise
ra den svenska mejeri hanteringen koopera
tivt he lt och hållet 18, och j ag uppfattar de l 
som anmärkningsvärt att tydligen tidsandan 
stödde uppfattningen att monopol för j ord
brukarnas egna organ isationer \'ar något 
eftersträ\'ansvärt. Enligt referat i tid ningen 
Lantmannen sades vid lantbruksveckan 
1932 att 
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ckn enda rniij lighc1en a tt kunna giira ,·ä
senil iga kostnadsbesparingar och in komst
stegringa r i fråga on1 cl\·sättni11gen år atl 
j ordbrukarna skaffar sig monopol istisk makt 
ii\'Cr hela ;n·säu11 ingsprocessc11. L'r denna 
sy11p11nk1 framsi;h elen organisat ion plan 
lör 111ejeriha111e ri11ge11s o rd11anclc som tllar
betats aY Lanrbrukssiillskapc1s mcjnisek
tion , ~0111 el! steg i räu rikrning. [ ... ] On·rhu
l'ud måstc jorclbruket säg,1s ,·ara i trängandt' 
bcl1<>,. a,· en centralt organiserad planhus
hal111i11g ... ,., 

.·'\\'eu senare forskn ing har upprn~irksammat 
att för 30-talspolitiken rnålsäuningeu ,·ar alt 

"11pph ~i1·a ko11k11rrensen··.~11 Det gällde •·111ark
rn1dsingrepp, i klartext ingripandt> från ko
o per.:itiouen ''. en f'or111u le ri 11g som antyd er 
,m man betraktar koopera tionens å tgärder 
,om del a,·jordbrukspoli tiken som ing1·iper 
i marknaden. in te ~jäh' är en dela,· den. H ur 
korn koopcrarione 11 au r:1 den ro lle n i hisLo
rieskrirn ingen:-

.Jorclbruks ut recl ningen 1928 fororcladt> 
koope rat ion mot fraktkos tnad er och me l
la nhandsma rgina ler.~' Del rådde pol itisk 
konsensus om all stödja kooperationens 
frnm,·~ixr, men d es roll som jordbrukspoli
tiskt o rga11 l)·f'ter µroblcmet ti ll e n a1111an 
niYå. Och hisrorieskriming<"n är e n dubbel 
bokföring: Ibland gläds koope ratione ns his
to rieskri,·are å t all man lyckats ur\'erka stöd 
åt sin politik och hur den gynnat koopera
tionens ti l!l-äxt, Yicl andra tillfällen shller 
man på au man bara administre rar en sta tl ig 
politik som andra ("'Kungl. i\ f,u:t"· ) besltmtt 
om. Frågan ~ir i ,,ad må11 detta regleringssys
tc m gynnat kooperatione n på andra aktör
ers (konkurrenter', konsu menters) bekost
nad, och i lrnr hög grad det is tä lle t ,·a r ett 
,;am hällsekonomiskt int resse som ,·i ska 
rac ka kooperationen for. De som i11rörcle 
polir ike11 hade heller ingen aning egen t
ligen. RiksdagsutskotLeL som beha11dlacle 
frågan om mjölkregkringen 1932 talade om 
'\\ tgärdcr av syn ne l'ligen ingripande beskaf~ 
f'en h et ! ... ] de ekonomiska fö rh ,'\ llandena 
kriiwle e lll cl le rricl ex traordin~ira å tg:irder'' 
och man u ttalade a ll det här \'Ore frågan om 
.. a tgärdt> r a1· okänd natur, sl'ant an bedöma. 
Den blancljordbrukarnas må lsmä n tydliga 

Tag av häri 
SVENSKA MEJERIERNAS 

RIKSFÖRE NING 

I 111i/11,11 ov /930-/11/e/ bn/ir11 S,\JH fra111gii11g.1rilw 
lw111JJ011jf1'(ör 1111s/11! 11i11g till d,, IIJ'a 11u'Jerifört'lli11ga1° 
1111. ·p_yl.1älwm11 ·· so111 bedrev /um/11mrrr111dr.fiirl'iilj-
11i11g .lf1gs inte I/INI /J/ida iigo11. 

ti ll tron till de t a1·jordbrnkarnas ege n o rga
n isation upprä ttade förslaget, talar dock tör 
e tt försök.·•~~ Statsmaktens lagstiftande organ 
stöder sig a lltså f1tllstäncligt p:1 kooperation
e ns egen bedöm 11 i ng a,· fö rslaget! Soci.:i l
demokraterna, en minoritet i riksdagen och 
utskottet, rn r ,·id denna tid morstånclare ti ll 
m jölkreglcringen. Professorn i ekonomi 
,\kennan ,,.1·orde en s1·nnerli ,ren kritisk o-e-

ti , n ~ 

nomg:1ng a,· systemet. F.fter koltandeln l 93~ 
liar dock den politiska rnajoritetens och ko
o perationens uppfattn ing 0 111 reglcringssys
temet 1·arit posit i,· och domine rade historie
skrin1inge11 unde r 1:u1g tid. Und er yta11 
fanns dock den politiska m isstron frr1n 
l'~instcrhåll och den ekonom iska kritiken 
har och hlommaclc upp ,·id fl era tillfällen. 

St;lls1·eLa re11 Bo Rothstein uppmärksa m
mar mjölkrcglcringe11 1932 som den a1·
göra11de starten fo r den s1·e11ska traditionen 
a,, samarbete mellan stal och organ i. atio11er . 
de n s1·cnska korporatismen , SOJII först mol 
si uret a1· 1980-ralet problcmati -crats kritiskt 
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och till sLora delar ;wskaffacles praktiskL. ;\y

regleringen avjorclbrnket och avskaffandet 
,w p risforhandli ngssysLemet kan ses sorn en 
del av denna historia. Samhiills,·e Lare utan
för e konomskrået tenderar att bedöma bör
jan av den svenska korporaLismen som något 
positivt, irnresseorganisationerna ses försL 
som lösningar pt1 probl e m, men uppfattas 
senare som problem sjiilva.2:' Ett anuaL exem
pel ~ir beskri\'11ingen av mjölkreglcringen 
som e n ny epok, denna sarnverkan stat./ or
ganisaLioner innebar en "milstolpe borLfrån 
liberal hushållning a,· 20-takts typ" .21 

Na Lionalckonomerna har aldrig a nam
mat denna syu på de n svenska ekonomisk
politiska historien. 1-leckscher var starkt 
kriLisk och kal lade 30-ta lspolitiken fö r "mcr
kantilisrn".r , 

13jä rsclal markerar också Lydligt att ,·i inte 
riktigt vet. ,·ad la1nbruksekonornen Ludvig 
Nanneson Lyckte om den starka statliga in
blandningen i kooperationens roll på mark
naden. Han hade kanske förest.~illt sig au 
kooperaLionen skulle kunna växa sig stark 
utan denna kraftfu lla sLat.liga hjälp , h1ir nu 
det skulle g:ttt till. T lan såg del statliga stödet 
som en kristidsprodukL som skulle komma 
att upphöra i normala tider. Bj~irsdal kom
menterar au Nanneson 11nderska LLade jord
brukets rni~ligheter att frigöra sig rr:u1 statligt 
beroende och st.alens iutresse av en sådan 
frigörelse. Frågan kvarstår idag: h 11r stort är 
kooperaLionens intresse al' all frigöra sig 
från statligt beroende? 

Livsmedelsförsörjningen 
under andra världskriget och 
prisförhandlingarna 
Förutsättningarna för regleringspolitiken 
ändras radikalt under kriget. tvljölka,·giften 
slopas 1940, smörexporten hade upphört -
prisregleringen korn sedan au ske genom 
anslag p:1 riksstaten. 

l Karl Amarks genomgång al' kris tidsför
sörj ningen under krige t~li beskril's bered
skapsförsö1jningens Ö\'ergång från jordbruks
n~irnnden till li l'smcdclskommissionen. och 
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l111rjordbrukets ekonomiska organisationer 
k11ncle direkt utnyttjas för regleringsuppgif~ 
te r so m annars måst anförtros åt statliga 
mynd igheter. 30-tale ts regleringspoli tik 
hade geu lantbrukskooperationen en stark 
sr~illniug som kunde anv~indas av myndig he
te rn a und er kriget förkrigshushållningen. 
Logiken i detta är uppenbar, m an undvek 
fiirs ta världskrigets gulaschbaron-problem i 
Ji, ·smedelskecijan, och kunde liitt administre
ra uppsamling och fö rdelning av de knappa 
matresurser na under avspärrning, med ran
soneringar etc. Kostnaderna fö r det ta \'ar 
låga då m an redan hade en administraLil' 
kon rrolla pparaL i j orclbruksreglcr ingssyste
lllel. Vad som är mer sv:11 t att förstå i efter
hand ~ir l'arför politiken tick en direkt förtsäu
ning 1111der freclsforh[11lanclena. 13yråkrar.ierna 
för krigshushåll ning och planerna fö r ef'te r
krigspolitiken g ick in i varandra p:1 samma 
smidiga sätt. som 30-talspoliLiken gick öve r i 
krigshushål ln ing, vi lket gör ett egendomligt 
intrrck p[1 en sentida iakttagare från natio
nalekonomernas skara. Varför kunde inte 
normala marknadsförhållanden i stället h a 
u t,·ecklat.s utan regleringari- P:1 bvråkratisk 
nil':1 kan vi se att samma person er satt i cle 
rele,·anta kommitteerna, m ed de begräns
ningar det troligen innebar: samme ord
förande för lil-smeclelsko mmissionen under 
kriget som fö r jordhruksutredningen som 
skulle plantigga d e n framtida fredst icla 
politi ke n. \ilen än viktigare var l'äl att man 
gett politiska löften om en för bönderna 
g;'nns,1111 eflerkrigspol iLik i utbyte mot riter
h ,1'1sarnh et unde r krigsförhållandena.~' 

lcleologiskt inkorporerades jordbruks
poli t iken hos socialdemokratin som e n lik
stä\lighet~politik mellan arbetare och bönder, 
en plan hushåll11i11gspol itik för "branschratio
nalisering" som det heLLe i arbetarrörelsens 
efterkrigsprogram~" medan den borgerliga 
oppositionen ,·ar splittrad och inte ifrr1gasat
te jordbrukspoli tiken, och bondeförbundet 
gick i koalition med socialdemokratin under 
~JO-talet. Det pri,·ata näringsliveL talade ock
så om "branschrational isering" och menad e 
m'\got harmlösare !in planh ush,°illning, n~irn
ligen köp och sammanslagn ingar inom livs-
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o rgan iseri ng och ra tionalisering. 

Sam rnanraget kom reglc ri11 gspolit iken . 
löftena om in ko rnsunålet och tekn iken med 
totalka lkylen och prisförhandlingarna (jord
brnksskvdd ets storlek skulle liksom unde r 
kriget bestämmas \·arje vår med ledning m· 
kalkyler) au permanenta koope ra tionens 
siirstäl lning i_jordbrukspolitiken. Uppdelning
en mellan kooperation och pri\·at livsmedels
ind ustri ble,· ko nsLlad i förhancllingsdelega
tionerna: ,·em hö rde till p roducentsidan ocb 
\·em till kon sumentsidan? Prisregle ringen 
skedcte för Yaror på en förädlad ni\'å, firdi
ga för marknadsforsiil_jniug eller export. 
Fiird e lningen a\· prise r och kostnade r mel
lan d et kooperati, a fö6idlingsledet o ch 
prin1~irprod uktionen sågs i p raktike n so m 
en in te rn ange lägenhet. for lantbrukskoope
rationen, och i priscliskussioncrna rnåste 
rnot.st~'\ ndarna i prisförhandlingarna fö rsöka 
bedöma hur mycket man m åste ge till lant
b rukskooperationen för a tt inkomste rna i 
bondeledet skulle bli de önskade i_j:-imförel
se m ed arbetarlönernas ut,·eckling. De n 
ogenomskinliga tekniken kunde fö n ·isso ge 
utn·mme för m issLan kar om au för mvcket 

I - ' 

,n- det stat.liga stiidet gick till de kooperativa 
fö re tagen och inte 1.ill bönderna, och o taliga 
är de index som konstn1erats avjorclbruks-
11 iin1 11de 11 oclt konsu111e11tdelcgati o 11e11 fö r 
att belysa inkomstutYecklingen . 

Den långa Lradi tinnen a\· au ersäua pris
bildning på marknaden med årliga p risför
hancllingar och _jorcl bruksanal luckrades 
upp fö rst. mot slutet,\\- 80-ralet: infö r den 
svenska inLerna mregleringen a \ jordbruks
politike n. 

I flertalet _jo rdbrnksmredni ngar unde r 
efterkrigstiden u ttalas medYeLcnhct om och 
fa rhågor för a tt högprislin je n inte bara ger 
skydd för primärlecle t i_jordbruket uta n ;\yen 
industrin ( till stora de la r koope rar i,·) . Man 
påpekade all leveransplikt, 11101.tagningsskyl
clighet, områclesuppcle ln ing e liminerat kon
k111Tensen i uppsamlingslcdet. .Vlissta11karna 
bland\ issa poli tiker och statsbyr,1krate r och 
mo tståndare til l jord bruket i p risförhand
li11gsspclct låg dock och pyrde_ .Vlan trodd e 

att all t in te stod rätt till och a tt koopera
tionen egentligen hade ofön jäma förd elar 
a,· kon kurre nsbegränsningar i hägnet a\' 
j o1dbn1kspolitiken, och au d etta kunde rnra 
till nackdel för konsumente r och ska ttebeta
lare . 

De nationalekonomiska experter som 
anlitades a\· och citerades a,· 111-redn ingarna 
fram liirde dock inte förslag om skarpt kon
kurrens- och kartellpo litik. De har hela ti
cleu sagt att vi få1 se vad som hände r m a n 
gränsskycld. Enda sättet att miita effektivi te
teu i sektorn är a tt utsäua elen för inte rnatio
nell konk11 1Tt'ns, och det har man in te vågat 
göra ä tHHLy,, 

J o rclbruksu treclningen på 60-talet di sk11-
terade "intcgrationeu'' i förädl ing och distri
bution_ konsekvenser av integrationen sades 
\·ara au jordbrukarna tillförsäkrades en tryg
gad avsä tt11 i11g, s;ike rhet för att Ö\·erhurncl få 
p rodukterna sålda och e n viss p risgaran r.i . I 
teorin ;ir det elen rollen en kooperation kan 
ha p;t marknaden som e tt attraktin alterna
tiv rill pri\·at.a företag som inte kontrolleras 
a,· bönderna ~j;ih·a, men i S\ er ige var det \'äl 
he lt klart: sna rare state n som tag it på sig 
uppgiften som trygghetsgaran t, och avsätt
ningen och p riserna gara11 terades a\· _jord
brnkspoli t.iken , in te a1· koope ratione n. T il l 
frågan om integrationen innebär e n ekono
misk 111aktko11ce11 tratio11, 1110uo1x>l och oli
gopol s;iger 11 tredn ingen : "rnot en utveck
ling m· cle ua slag kan emellertid på lä ngre 
sikt ökad u tländsk kon kurrens och d e n all t 
intensivare su bsti tu tionskonku rrensen vän
tas ntgöra ett. \·erksamt ko1Tt'ktiv" . .Vliijlighe
Len a tt utnvtya elen dom in erande stii ll ning
en begr;i11sas ytterst av elen internationella 
konk11rrensen på om rådet och a,· de statliga 
åtgärder som vidtagits for a u skvclda jord
bruka rna mo t den na konkurrens. Beaktas 
borde 1) utnyttjandet av stordriftsfördelar 
;!) ftstad kommande t a,· en plaumässig sam
ordn ing a\' marknade n _J0 Ett önskem ål \·ore 
dock ''au elen sta tliga marknadsregleringen 
bör bli helt frist:1ende från fö re ningsrörel
sen s:i att denna kan bedömas enligt samma 
normer som n;i ringslivct i iivrigt".:ll l förar
bete na ti ll än dringar av konkurren slagen 
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1956 sägs a t t "sam hä llsskadlighet inle kan 
anses föreligga .i sådana fal l d:1 ofullständig
heter i konkurrensen är en följd av naturlig 
varuknapphet, lagsliftning eller statlig regler
ing". Detta g~iller s:dedes också fö rjordbru
ket och dess eko no miska föreningar. 

60-talers jordbruksutredning behandlade 
något o m konkur rensförhålla ndena i_jord
bru kssektorn, men begr~insades til l att ta 
upp sådant som kan han teras med konkur
rensbegränsningslagen. "Atgärder från det 
allmän nas sida" upptogs inte till behandling 
även om det kan få konkurre nsbegränsande 
inverkan, exempelvis elen stadigajordbruks
regleringen ochjo rdfiin ·ärvslagen. '~ Utred
n ingen konstaterade också att statligt stöd 
och regleringsr1tgärder "bör ha påskyndat 
ansluu1 ingen ti ll organ isa tionerna och där-
1.n ecl även in nebu rit en fördel för dem i 
konkun·ens med andra företagsformer"."" 
Kanellregistret registrerade konku rrens
begränsningar som exempelvis områclesupp
dclningen mellan före n ingarna. 

Okad konkurrens, EU och 
avregleringar 
Under 1980-t;;i let kom ett Oertal utredning
ar och debattinlägg som i ol ika grad if"råga
satte _jordbrukspolitiken . Förfauarna till 
boken 1\ilakte11 över 11wtm konstaterade att ett 
po litikom råde har v11x ir fram ur \"ars grepp 
ingen lyckats bryLa sig loss, a t t bönderna 
som grupp gynnats a,jordbru kspr isregler
ingen , och a rt de ma1·klladsorganisatoriska 
ingreppen som också stöder hela elen lant
b rukskooperativa verksamhete n , "dä rom 
råder det knappast m'igon t,-ckan" .1'" Regler
ingsbyr:1kratin beskre,·s som statl ig, koopera
tiv och p rivat byråkrati i a llians. E nlig t f"iir
fa ttarna fanns inget l~itt svar p:1 fr:1gan om 
koncen rratio n e n är monopol och ineffek
tivite t - de t avgörande att det inte finns 
etableringshinder, men råvan1f-örsörj n inge11 
skulle b li svår för nye tablerade ... 

Livsmeclelsko mmitten (LYlK) u t,iclgacle 
på 1980-talct begreppet_jordbrukspolitik till 
livsrnedelsp o li tik och bidrog ti ll in fö randet 
av procluklionskontrollcr, men föijdes snart 
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a,· nästa utredning (LAG), och den svenska 
a1-regleringen 1990. Detta med förde ocksa 
ö kad ko nkurre ns for och ifrågasättande a,· 
koopera Lionen. 

LMK-utredn ingen konsraterade att be
roendet mellan o lika led förs tärks av p ris
regleri ngen-~-\ att konkurrenstrycke t utifrån 
är begränsat p.g.a . gränsskydclet, inom landet 
p.g.a. dominerande ställ n ing eller monopol 
inom industrin."'' Vad gäller föijderna av e tt 
m·skatfande av gränsskycldet sades a tt någon 
ing:1encle a n alys knappast var nödvänd ig. 
"effekler kan 111,-111 bara spekulera om".:17 

I LAG-u tredningen uppmärksam mades 
konk11rre nsaspekter118 och föres logs detta 
som eu särskil L uppd rag för myndigheterna 
under ell övergångsticl . Poli tiken 1990 ble,· 
att gr~insskydclet skulle vara kvar (det kräv
des internationell samordning av sän kning 
av gränsskydd) m e n prissänkningar vän
tades in om landet vid elen interna anegle
ri ngen, yarför rna11 inte väntad e til lräcklig 
importkonkurre ns för att ,'.tstaclkomma an
passningen till svensk marknadsjämvikt. 

A,·skaffandct av regle ri ngsfören ingarna 
och den gam lajordbrukspo litiken ställd e 
koopera tionen inför nya konkurrensförhål
la nde n , liberaliseringsst.r~ivanclen ruskade 
orn inst.itutionerna . 

Det särskilda uppdraget au g ranska kon
kurre nsfo rhålland e na som föreslagits a,· 
LAG resul terade sena re i en u tredning"'' 
först då vi redan gått med i Elj , och frågan 
o m kooperationens ställning i konkurren
sen b]ey till större delen en clisk1tssionsfrr1ga 
0 111 S\'ensk kooperar.ionslagstiftnings för
enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning. 
Skulle vissa pol itiska intressen i SYerige eller 
EC :s lags ti ftn ing fö rh ind ra fortsatt normal 
Yerksam heL eller fus ioner i lantbrukskoopera
tionen, de t var farh:1gorna från koope ration
ens håll. T sam band med denna diskussio n 
fram fcirdes so111 n~inrndes i inledningen, Sex
tons teorier o m koopera tionens beräuigan
de som företagsforrn , och d e v~ilfärdsvinster 
som finns att hämta både fö r lantbruk;;irna 
och sam h~illet genom kooperativa företag, 
då stordriftsförd elar kan hänuas, och tryg
gad a\'SäLLning för e n stor produktion kom-
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mer till stånd. Den LeoreLiska mikroekono
miska modellen stiiller dock idealfa lleL med 
kooperat ivet gentemot ett fall med stark 
pri\·at monopsonist som uppköpare för lant
brukarna. Hur sLor marknadsande l som be
hövs för att kooperationen ska uppnå d et 
positiva inflytandet siigs inte, inte heller hur 
\an tbn 1karna ska öve rvinna free-rider-pro
blcrnet ocb uppnå den höga anslutningen, 
eller o m det behövs sta tligt stöd för all upp
nå denna. De kontroverser som tagits upp i 
de nna uppsa ts gäller däremot om del Yar 
lärnpligL all staten ingrep så kraftfullt for att 
ge kooperationen elen starka ställningen på 
~0-talet, och om kooperationens ansvar för 
införandet av denjorclbrukspolitik som en
ligt ekonomiska analyser gett så stora Yiil
fardsförlus ter. Del ä r all tså ol ika frågor. 

Kooperationen omorien t.e racle sig fö r 
konkurrens inom EU m en med fonsau 
skydd mol o nwärlden . .Jordbrukspoli tiken i 
EU h ar många likhet.er me d d en gamla 
S\'enska _jordbrukspolitiken: prisregleringa r 
och exponsulwentioner, institmioner for a tt 
handha regleringarna och jorclbruksstöde n. 
:\luläget ä r alltså att_jordbrukspolitiken i EC 
är, sedan Romfördrage t, lika konstitut iona
liserad som någonsin elen gamla s,-enska, 
och att d e l är svårt att giira företagsekono
miska strategiska bedömningar•" för lant.
brukskooperationen n~ir man inte \-et vad 
som kommer at:t h~inda med EU:s_jordbruks
politik. 

Slutsatser 
Samma nfäuningsYis kan sägas att koopera
tionen i Sverige troligen inte haft den starka 
rna rknadsdo111imu1sen utan detjorclbruks
politiska regleringssystemet mel lan 30-t:alet 
och \)0-talet. Att företagsforrnen dock av a llt 
au döma har en plats :iven p,1 en konk11r
rens11tsaH marknad b{tdar gott för koo pera
tione n i framtide n , men stora omst~illningar 
föres tår både inom EU-marknaden och i en 
fra mti d nied ytterligare ökad internationell 
konku rrens. De gamla kooperati\·en i Nor
den och EC komme r at:t finna si n plats, och 
nya kooperaLi\ kan utom lands tän kas uppstå 

p :i de nya marknaderna i Östeuropa, i Kina 
och i 11-länderna. I det perspektivet.finns del 
fortfarande anledning att principie ll t och 
hist01·iskt. t1ncle rsöka kooperationens sam
spel med j ordbrukspoli t ike n , fö r a tt veta 
vil ka politiska förutsiittninga1 som är nöcl-
1·äncliga för en framgångsrik kooperation, 
och vilka eko nomiska konsekvenser sorn blir 
resultatet a\' politiska å tgärder för an stöd ja 
koope rationen. 

Bland larnbruke L5 o rgan isationsforetriida
re har man varit \'an att gå i försyarss täll n i ng 
gentemo t kritiker bland ekonomer, motsd11-
dare i prisforhandlingar som konsume nt
delegationen e tc. och förs\'ara sitt revir i det 
S\enska regleringssysternet. :\1 11 är detta a\·
skaffat och koopera ti onen är u tsatt fö r en 
be tydligt ökad konkurrens efter EU-a n sl111-
ningen, vilket gör att utYecklingen gåu i en 
riktning som nationalekonomer na foresprå
kaL. Kooperationen står nu rn e rj iimst~il ld 
m ed andra förc tagsfonner på en friare 
ma rkn ad, och \'i är tillbaka i läget före 
30-Lalspolitiken. Ylycket. av elen övcrdri\'na 
korporatisrnen iir hona, så stalS\'etarna be
höver inte läng re slåss m o r den. De nutida 
kooperatörerna borde inte behöva försYa ra 
de t gamla regleringssysternet, ih·en oni de t 
\'ar deras företrädare som skapade det, utan 
borde \'älkorn na analyser av de verkliga kon
kurrensförh å llandena i en all tmer g lo bal 
markuadshushålluing. Lärdomar a,· elen 
s\'enska _j ordbrukspoli tiska och kooperativa 
histor ien kanske kan exporteras till andra 
lände r. 

Sedan debatten och forskningen på 1980-
rn let om den s\·enskajordbrnkspolitiken iir 
det en etablerad sanning aujordbntkspoli
tiken är ett paradexempel p:t den svenska 
politiska trad itionen•1

, \·ilket ~ir en utg{mgs
pu11kt för reflektion•~ var e sig ma n är före
språkare av "elen sve nska modellen" eller 
snarare kritiker av dess funclamen t. 

I denna u ppsats har j ag pekat pJt flera 
nationalekonomiska problem med e n a ll t.
for positi\' tolkning ayjo,clbrukspolitiken , 
lllcdan statsvetare och h istoriker i allmän het 
bonser fr;'\n de välfärclsekonomiska analyser
na, som inte ti llhör deras ~imnesomr:ide. Det 
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finns s~ikert anledning alt <'ite rkornma till 
frågan i tvärvetenskapliga projekt m ed eko
nomer, sLaLwecare och historiker, för att lära 
av den unika och spännande utveckling som 
skett i S\·ei-ige de senasLe hundra å ren. 
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111isk kritik lllOt _jordbrukspo li tikc11 sEippt es fram pä 
p olitisk 11 i\·r1 under G0-1ak1 d~\ koal itio nen m el lan ;;; 

och c \'ar upplöst och en ny re torik söktes ,n· SAi'. 

'" Utre dningen s, SOL' 19615:30- 3 l . arg-t1111c111 lör ko
opcr;ttioncns förde lar kan.Pi införas 111ed de teoret iska 

<1rg-11mc111 som fralllfors ,I\· O lof Bolin , se Bolin I D'l6. 
Bo lin tcnd('ra r a1 t enkelt ;'lvgränsa den politiskt till

delade ro ll som kooperat ion en IJu. fr;in den ('ko110 • 

n1iskt ber~ittigade p:1 markn,:1dc11 . S0111 \·i :-;er i jord
brukspolitiska utredningar har po litiken ibland tag iL 

ifrt111 koopcr;,1tiu11c 11 en p osi tiY roll son1 d en skulle h a 

ku1111at spcLi p:'1 11rn r k11:1d,·11s \'i llkor. [bla n d har ko 

o pcr;t1 io 11c11 1illclcb1.s - t·llcr snarare ~jälva ti llk;in1p<ll 
sig· - en reg·Ieringsroll, som in te ~·ir önsk\·;°frcl <'ko110-

miskt , och ibland kanske politikc11 s1i", t t en roll so m 

koopcra1io11<'11 ~i11da k1111dc lia haft utan politi~kl stöd . 

I ncra fa ll är d e t alltsa änclt, möjl ig t <1ll pnl itike 11 rn ri t 

oni)d ig eller ol~implig. 
·., SOL llJlifi:'.-iO- 'l l. s. 18'1. 

SOL' 1%.'i:'.27. s. 8.-, . 
'Cl lbicl. , s . 86. 
11 Ro lin , \kycrson & St:i hl l l)8.J, s. 8'.{. 

SOL 198•1:8fi. S . ·19. 
·,, lhid., :Hsnitt 1'1.•I. 

i ; I h icl .. s. 'I 70. 
·,,, Ds 1989:6 '1. a \'snitt 8 .'l. 
,,_, SOU I 9CJ"i: 11 7. 
1'' [xcmpch-is S,·ensk \ Jjö lks \ 'i.1io11 2UJU ,\ljöl// 2000. 
11 S" i\liclwletti l !)!lO tör e n ,i nalys a,· pris lörhand

lingarna under andra , ·{irldskrige t i de tta pc rspckt·i\·. 
1
~ Pt1pek;-1s ~i\ ·e11 a\· Pcl.t'r . ..\ronsson, se A ronsson 1997. 

. \ ro11sso11 111c11ar a I l. <ij lt past sett ~ir hi'>ndcrnas [r{irnsta 

b id rag till s,·c nsk politisk kult11r a u de ,·:-1rit 111cd och 

form at den poli1 isk;.1 kul tu r som Jjgge 1· i <.:c:n In11n för 

elen S\T11sLi 111odc·l lr- n. ";\1:1gra kj 11 11L'1 s10l 1.het. andra 

aY\lan d inför p åst:lendeL·· 
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SVENSK KOOPERATIV BONDESAMVERKAN 

Kapitel 16 

Lantbrukskooperationen under senare 
delen av 1900-talet. Förändringstrender 
och organisationsanpassningar 

Karin Hakelius 

Inlednin g 
De Ja n tbrukskooperati\'a o rgan isationerna 
bildades för cirka I 00 å r sedan. De uppkom 
p.g.a. att d e lllarknacler som o m ga\· den 
tidens lantbr uk inte rllngeracle på ett - i 
böndernas ögon - tillfreclsst/illa nde s~itt; det 
existerade rnarknadsmisslycka nden. Gene
re ll t se tt utmä rktes dessa marknader av an 
de t fa nns ett sLOrt anral srn:1 prod ucenter, 
\ ilka ku nde umyttjas på o lika sätt av ett fåtal 
starka uppköpare respe kti\'e säUare. 

1\•;, ytterligare faktorer som d re\· p;, upp
komsten av koopera tiva organisationer inom 
lan tbrukssektorn \·,u (I) influenser från såväl 
utlandet (framför a llt Tyskland och Eng
land), samt från d en svenska fackfören ings
ri>rclsen , samt(~) att människor under den
na pe riod hade s.k. 11w/eri!!lla vriulaingar, 

\·ilka i hög grad övere nsst.~im rner med d e 
kooperat i\'a \·~irdena. ' En pe rson med d e 
materiella \·ärde ringarna strävar efter a tt. n:1 
en all t högre materiell standard. För a u nå 
d i1h ä n ~ir man vil lig a tt a rbeta kollekci\'t och 
a tt lyda aukr.oriteter. 

Faktorer som påverka t 
utvecklingen 
Den svenska lantbrukskooperationen har 
färgats a\· bl.a. de två värld.1//rigl'n, då fören
ingsrörelsen spelade en avgörande rol l vad 
gjllcr li\·smedelsforsörj n i ngen. vi I ket i s in 
tur \'a r en starkt bidragande orsak till upp
komsten a\· det jordbrulopolili.slia systemet, 
som uppstod under 1930-taleL och avskaffa
des 1990. En ytterligare påverkansfaktor har 
\',nit de 1jP,liti11isrringsloav, som statsmakten 
har haft p{1 det s\'enska lambruket. 

Effektiviseringskra\'et har lett till en all t 
högre mekan iser ingsgrad på gårdarna, e n 
specialisering av varje gårds dri ftsinriktning, 
en konti nuerl igt minskande andel av befolk
ningen som arbetar inom lanthrukssektorn, 
sam t all r större gårdar (se tabell l ) . 

Den federativa strukturen inom lantbruks
kooperationen beror i hög grad på det_j o rd
brukspolitiska systeme t, som fanns i Sverige 
fram till l 990. Då h ela detta system byggde 
pä förhandlingar mellan staten, de lantbruks
kooperatiYa organisationerna och kon su
m en trepresentanter \'ar det effektivast for 
bönderna an bygga organisationsstruktu rer, 
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Tabell I: Strukturomvandlingen ino m det svenska 
lantbruke t beskriven med s iffror 

,\,. 

1850 
1900 
19.~O 
1900 

lkfolkning 
( 1OOO-tal) 

'.~ ·18'.-\" 
:, 130' 

7 0.J'.( 
I< 591' 

hii//ri: S,·e11sb lnstillllt' I. 

% i jord
bruket 

G,1rds

s1<llkk (ha) 

1:2 '" 
28 

som dels t;:ickte hela landet och dels hade 
\erksarnrna enheter på såväl lokal som na1io-
11ell ni\'ä. Som ett led i denna slrävan b ildades 
LRF år 1971 \'ia e n hopslagning m· hönderuas 
fackliga organ isalion (RLF) och deras aff;:irs
clri\'a11de \·erksamhe tcr (SL) . 

Det turbulenta 1990-tale t 
Efter att ha genom len fcni ~i r a \· successi\' 
nedm ontering a\' regler i ngssys temet korn 
EU-inlrädet, \·ilket i hög grad har på,erkat 
den svenske bonden . . Vlan har all anpassa 
sig till och 11tnyttja det europeiska stödsyste
met, möta en allt hå rdare konkurrens och 
stora gruppe r konsumenrer med heteroge
na krav på de \·aror de köper p:1 marknader
na, samt att arbeta för au successin anpassa 
de Ian tbrukskooperati,·a organisationerna. 

T ill d e tta kommer att det inom dage ns 
lambrnbrkå r finns en heterngen a ttityd till 
koopera tivt samarbete. Yngre lantbrukare ;:ir 
villiga att engagera sig i verksam beter som 
genererar pengar, men de ,·i ll i allt mindre 
grad engagera sig i Lex. en koope rativ orga
n isation a\· solidaritetssbil med kollegor. De 
iildre, å andra sidan, har e n tendens all först 
och frärnsr engagera sig i de~ kooperati\·a 
organisationerna för arr. stärka sarn 111anhåll
ningc11 med ,indra lan tbrukare , meda11 de 
ser som underordmtr an. engagemange t ska 
generera en vinst. 

Deu l111vmlsa kliga orsaken ti ll elen allt 
heterogena re medlcmskären ~ir att de yngre 
lantbrukarna har andra ,·ärderi11gar iin de 
,'i lclre. Under 1960-Lalet växte de s.k. J;os/-
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materiella ,•;:irderi ngar na fram , \'i lka skiljer sig 
i hög grad f'rå n de materiella \'ärderi11garna. 
En individ med de posunaLeriella \';:irdering
armt kan inte linna sig i a tt lyda auktoriteter. 
ej hell er au arbeta i kollckti\'. lst.ället ha r 
de n ne rn ~tlsäuningen art skapa sig e11 \'iss 
li\'sst:i l fö r a tt p,'\ det s:-iuet \isa för andra \'ern 
han är. Då denna li,sinställ11ing har ytLe rst 
lite gemensamt med elen traditionella ko
operati\·a ideologin, har konflikter inom de 
koope rativa orga nisationerna blivit allt tyd
ligare. Dels förekommer konflikter mellan 
enskilda med lem m;i r och den koopera ti,·a 
organisationen, dels nwdlemmar emellan. 

Ett s~in att åskådl iggöra denna ut,·eckling 
~i r a ll \'isa h u r relationen mellan elen koope
ra tiva organisationen, marknaden samt med
lemmen förändra ts Ö\·er tiden. Figur l he
sk ri\·e r 1n, e ckliugen i re lationen m ellan 
dessa tre faktorer. l kooperationens bö1:jan 
ö,·erlappad e de tre faktorerna ,·arand ra. 
me11 under de11 senare delen av 1900-t.ale t 
har de allt mer g lidi t ifrån , arnn dra. I dag är 
ö,erlapp11inge n mindre . fö r utom denna 
utYcckling har också det skett. - fast det inte 
framgår av figure n - att marknaderna s,h-äl 
som medlemmarna blivit a llt heterogenare 
och således inLc kan hanteras a\· d en koope
rat i,·a o rganisat ionen som kollektirn enhe
tel'. ls t~illet kräYs i a llt högre grad av de n 
koopera ti, a organ isation en a tt d e nna är 
Jlcxihel och lyhörd för o lika signaler från 
så\'äl marknader som rnecllernrnar 1 

T det följande förs en förcijupad diskus
sion rörande figu r 1. De tre faktorerna -
m edle mme11, rnarknaden och organ isatio 
nen - och något a" , ·ad som sketl inom dessa 
faktorer 1111cler 1900-talet utgör tyngdpu nk
ten i art ikeln, , ·ilken a\'Siuras med en diskus
sion rörande \'ilka kra\' som ställs på de lant
brukskoopera ti\·a organisationerna inför 
framtiden . 

Nledlemmen 
Som nämnts tidigare har en viirder ingsför
'.inclring iigt rnm i ,äst\';:idden under elen 
aud ra hah·a n av 1900-talet (se Lex Inglclun 
1977 och ,,111 Raaij 1\.193). D e materiella 

Figur I: Den viktiga 

Organisc 
karaktäri 

Yärderingarna I 
1,t. n :1 värderin 
och ä r s\·åra all 
a, en persons i 
,·ilka ,·änlen de 

Med cleua S( 

cles under ,intt 
cle rsiikni ng hl,1 
brukare. i'Mtlsä 
atti tyder till au 

I . Bl i rnedlern 
nisationer. 

'.2 . Handla rnec 
n isa tio ner. 

3. Delta i clen c 
lantbrnksko, 
ställa upp so 
lernsmöten 
ningar) . 

=--:ågra genere 
undersökning, 

en positi\' syn J 

skilt då de rear; 



a ,;..iljer sig 
1t:"nn garna. 
-ärdering

L ~ Jri l(: ler. 
,·jll,t har 
-~! l' ll 1·iss 
a.;. ·ira 1·ern 
h .. r I l te rst 
nella ko
!1)< 1111 de 
• .11 h t\·d

e::- llll' ilan 
pe1,Hi1·a 

mc- lb n. 
, ~ c-c kling 
e-n koope
nm1 med
- 1r I be-

l I l.1g är 
1. rkn na 
l lc.--1 in te 
~., , ,11·äl 
· _ena re 
n ;._ Jope
:a c:-n he
l .11 dL'n 
t."ll11,1 är 
er Ira n 

-r---i 11,l -

mi, .1uo
<ie--a 

r , rin k-
1 .1,k h · 

• 1,mt-
,. 1:1!,,r 

- ,: ·,r

r cen 
_ ehar· 

t ne ,i_ 

Figur I: Den viktiga överlappningen rn ellan 111arknaden , individen och organisatione n 
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1·ärd e ringarna har ersatts m· de postmat.ericl
la . D,'\ 1·iird e ringar g ru nd läggs tidig t i lil'e t 
och ;ir s,·å ra atr för;iudra kau man med hjälp 
a1· en persons ålder g;rnska säkert fastst;illa 
1·il ka ,•;irde n de n ne har inuti sitt h 111 u cl . 

J\lcd detta som utgängspunkt genomför
clcs u nder ,·intern 1993/ 9-! en stor en kätun
dersökning b l,111 d drygt 2 000 s1·e nska lan t
brukare. 1Vlå!s;inn ingen n 1r au studera de ras 
attityder till att: 

l, Bli medlem i lan tbrnkskoopera til'a o rga
nisatio ne r. 

2 . I-1.and la med lambrukskooperat i1 a o rga
nisationer. 

;)_ De!La i den demokratiska processen inom 
lant b rukskooperatiYa o rganisationer (rh-s. 
st;il la 11pp som lö rtroe11cle1ald. g;'\ på m <'d
le m. möLcn oc h d elta i mcdl t'mso111rös1-
ni ngar) . 

N:1gra gene re ll ,1 rcs1 tl 1aL ,w elen e lllp iris ka 
11ndersök ninge11 ~ir att respondemerna har 
en posi ri, · s,·n pa kooperati1· 1·erksam het, s/ir
skil t d ft de reagerat på ge nere lla påståenden 

-----+ 

\ 

övertappning 
mellan olika mål 
och krav 

so111 "'Kooperation g runda r sig p {1 en bra 
ide'·. Me r specifika påst:1cnde n - l'il ka g~iller 
deras eget agerande i ol ika situationer- , ·isar 
n1er ''icke-kooperati,·a·' attityder. He la 92% 
tänker fo rtsätta ,·a ra rncd lemrna r och en lik:1 
stor andel t,·cke r a tt koopera tionens produk
te r ;ir a,· god kl-alitc t. l\'åra 90% m· rcspo11-
d c nte n rn säger a11 de c;in ker forts~i lla a tt 
hand la !llecl de lantbrukskoopcra1i1·a för
eningarna. \'ad det gälle r den demokratiska 
processen i no111 de la 11 tbrn kskoope rati1·a 
fii reni11garna a nse r en 111,\joritc t al' respo n
den terna a tt mö te na halls på bra tider och 
p latse r. Det l'is,tdc sig ockS:t art ma11 bryr sig 
rclat il't 1111·cke t om ,·ad and ra t1·ckcr då man . ' 

~tår i begrepp att bestämma sig för 0111 man 
ska åka pa e tt lllecl lemsmiite e ller Pj._Jämfö rt 
med de ;i ldre med le mm arna g:tr re latil'I rn 
a,· de yngre på mcd lernsrnöten ( 1-1 % ) och 
bara en brii kcle l m· de v11grt' har ,·arit e ller 
kan tänka sig att bli förtroendc1·alda. 

O m o lika a lclerskatt'goricr _jämfö rs kan 
1n,tn se a lt 70- 80 % anser de t ,·ara rn~jligt a ll 
p:1n°rka sin före11i ng och anser ocb:1 a tr det 
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är möjligt a tt via de t kooperativa medlem
skapeL minska sin riskexponering. Det är 
o cks{t så all de yngre lantbrukarna tenderar 
att diskutera de t kooperativa medlemskape t 
med kollegor. De ser d et som naturligt a tt 
ibland "straffa" de kooperativa organisatio
nerna genom att ibland handla med andra 
a ktörer på m arknaden. De äldre bland re
sponde nterna, å andra sidan , \'~irdesäuer 
sammanhållningen inom mecllemsgruppen 
hiigt och ser de m edlemm ar som in te ~ir 
trogna ele n kooperativa o rgan isa tionen som 
s, ·ikare . 

hah·an av tabell en visar svarsfördeln ingen 
fö r några av de m e r ge ne rella påståenden 
som fa nns i enkäten . Svarsfördelningen här 
ger en b ild av att lautbrukarna ä r trogna elen 
koo pe rativa iden, clft en m ajorite r av respon
denterna instämmer i p :1st~1enden som byg
ger på iden bakom kooperativ verksam heL. 

Tabell 2 sammanfattar några resultat från 
den em piriska undersökningen . Den övre 

De n nedre delen av tabell 2 visar respon
d e nternas inställning t ill m er sp ecifika på
ståenden , cl v s pås tåenden som gäller h ur 
d e ~jäh·a som individer har age rat e ller h ur 
de ställer sig till kooperativ verksamhe L. Här 
blir bi Ide n av d e till denkoope rativa iden 
trogna lantbrukarna något annorlunda: 

Tabell 2: Respondenternas svar på några påståenden. Respoodcnternas antal = 825 

l'\ p ,I\· p åsd\en ck 

Generella påståenden 
Del ä r l'ikligt att la111 brn karkåren som grupp ii ,

0

ill er iho p . 

Risken att bli lurad av en förening ~ir 11ii11d re ~in risken au bli lurad a,· cll 
"\·;11ilig1" fi') rC' tag. 

Som m edle m i la 11Lbrnkskooperatio ne11 !irjag e n ci<-1 ,w C'n grnpp ,n ed so lida risk 

sam man lt;.°tl I 11 i 11g. 

Om medle1n111;:1n1a handlar med elen koopcratin1 föreningen tj~in,:1 r sa111tliga pa 
cle11a p {i lå n g sik1. 

De sorn ~ir 111edlern rnar i clf' lantbrukskooperati,·a fi\rcningarna bör ocks;'i, s{i mycket 

s(Hll m~jl igt. del ta i den df'mokratiska p rocessen . 

Detaljerade påståenden 
Del ,ir ,iktig t an sli ppa t.a ltiinsyn till andra lantbn1bn·. 

On1_j.:1g lta11 dlar uteslutande n1c:d den lant.brukskooperatiYa ff,rcning·en bli r 1nin 

ekonorni hiinre på lång sikt. 

0 1njag ha ndlar utcs\111a11dc 1t1l'd d e n k ooperc1tiYa fören ingen utsättcrjag n1 ig ff>r 
tlgre risker ~\ 11 0111jag handlar med andra ''pri,-a1a·1 företa?;. 

\'ad a11dr,1 la n tbrukare tycker 0 111 111i11 beslut rörande ;111 lt:i11dla rncd d en kooperati,·a 

o rg-a ni~a1io11c-n pa,·e rkar n1 ig 1n~·ckt·1. 

( )1n jag handlar utesluL;.-111dc 1nt"d den la n tbrukskoopc ra ti\'a f'?1ren i11gc11 förb~illr.ts 

;illa lll('dlcirnn ars eku110111iska si tu:uion p {t sik t. 

()1n_ja~ dt·ltar i lantbrukskoo perationens clcrnokr;:u iska processer stiirkcrj ag 

sammanh,\llui11gc11 i110111 d essa. 

S0 111 fönro('nde\'alcl i e n f?ircning- rnppar man snan ,-crklig h etsförankringcn o('h 

Liin kl.'r 1.ill :,;l11t mest p:'i <ll l föreningen ska ,·{ixa . 

Andra la n tbrubt rcs åsikter har sto, lw1ycklse fö r m ilt bcslu1 0111jag ska delta i elen 
demokra tiska processen. 

Källa: Hakclius. ID%. 

'27'2 

lnst~irnm er Mo1<111.er 

(%) sig (%) 

D-1 ;-) 

72 26 

77 20 

67 'lO 

71 20 

85 11 

:"",2 45 

38 38 

17 80 

48 ,14 

67 '27 

·12 48 

15 66 

• En majorite t 
de av andr a I 
rekt motsäg<: 
påst,kndeua 

• Ca 2 / ?, av re~ 
koop erati,·a 
ger ekonom i 
frågas på e tt 
ca bäl f'ten av 
d e tta samba 
,isar sig dåd, 
mall S0111 11H: 

• Vad andra ty• 
slu te t 0 111 a l 
men p:l\ e r k: 
delta i d en d 

• Att samman I 
som med len 
hatiska p ro< 

denterna. S, 
sponcle nterr 
au de förtro, 
ll l. 

S<1 m m a 11 fattas l 
genom atl sllld 
la respeklive sr 
,c ,tu ( 1) Resp, 
tin" på de ge 
många fall p:1 1 

, pecifika påsr:1, 
pa ,tu re latiVL tr 

har förLroencle 
o rganisatiouer 
Oer fiu ns mis! 
inom dagens 11 

För art uiin 
gjordes analys 
, , arar p:1 de p~ 
höll. \!ågra av < 
se r som ga, s s;c 
len visar b l.a . a 
som rnuurligl ; 
aktöre r p å 1118 

fören ingarnas 
lemmen a ll p~ 
!igen spridd in 
..\sikten art lll ? 

ge n som sam \" 



-deln ingen 
oa"laf'nden 
lningen här 
· trogna elen 
·~ a,· respon
~n ,om lwg
cr ·amheL 
~'3.r respon
:>cci fi ka på
. ?äl lc r h ur 
=-~ elle r ht1r 
a.n1he r. Här 
:-aci,·a iden 
rluncla: 

\loh;iucr 

-,~ ('1) 

:?fl 

11 

• En ma_j o riLet ,·ärclesäw..:r att l'ara o beroen
de ;:iv an d ra lantbruka re - något som cl i
rekL nwts~igcr det fö rsta a,· cle genere lla 
påståendena . 

• Ca '.Z / :'> a,· respondenterna Lro1 på att d e t 
kooperali, a medlemskapet på 1:1ng sik t 
ger ekonomiska fö rde lar, men då de till
frågas p;'1 ett nw r han cl fast sätt ~ir det ba ra 
ca h~ilf'te n av responclenterm1 som tror på 
cleua samband. Ett liknande mön sLer 
, isa r sig d;'1 d e t gälle r elen riskexponering 
man som medlem u tsjtts för. 

• Vad a ndr,1 tycker på, ·e rku lll)'Cket lite be
sl nter 0111 a ll h andla med före n ingen , 
m en p:'nerkar i h ögre g rad beslutet alt 
delta i den demokraliska processen. 

• Att sa mm an h:1ll ni ngen stärks ,n· att man 
som medle m de lL,1r i före n ingens df'mo
krat iska processer tror ca '.Z/ 3 a,· respon
cle n Lern a. Samtid igt ger över ,10% a,· re
sponden ter na signa le n a u d e i11te tycke r 
att d e lörtroende,·a lcla går an lita på fulll 
ut. 

S,umnanfattas tabe ll 2 kan man s~iga att bar;:i 
genom all studera d t>rra axplock av generel
la rcsp e kti, ·e specifika pås t[tend en kan· man 
se att ( 1) Responden le rna svarnr "koo1wra
t i\'t" på de gene re lla p;'1ståend e na och i 
många fa ll på m otsatt s~itt vad gäller de mer 
specifika p{1ståend en;:i_ (2) Det finns recken 
p;'1 a tt rclari,·t m{mga lantbrukare in te ful lt ut 
har fö rtroende för d e lantbn1kskooperatil'a 
organ isatiollerna och deras siitt att fu ngt:>ra. 
De t fin ns rnissn i'~e , m isstroende och o ro 
ino m d agens med lemskår. 

För att närrnare sluclera detta missni~je 
gjordes analys a, vad olika ål clerska tegorier 
sl'ara r på de pås r;'1end e n som enLiten in ne
höl l. :\lågra av d essa påsl,'\cndcn och respon
ser som ga,·s sammanfattas i tabell 1. fabel
len visar b l.a. att d e yngre tenderar all se de t 
som naturligL att ibland h and la med a nd ra 
ak törer på mar knade n . 1vlissl1011 mor h 11r 
fö renin garna styrs och mqjlighete n för mecl
le lllmen a tt !):'\ver ka detta \'erkar vara tiim
ligen spridd inom he la responclentgru ppcn . 
:\ sikten att man som m edlem bör , ·ara lro
gt:> n s0111 samha ndelspartner och i elen de-

mokratiska p rocessen ä r mesl uualad bland 
de ~ildsta av resp ond e n Lerna. Intressan t hä r 
ii r att i å lde rsgruppen 41- 50 h a r bara ca 
h~ilfren a,· respondenterna avgivi t eu sva r 
och delta iir till l / '.-l ins tämman d e och en
dast 2 1 % motsätter sig. 

Som e n sammanfa ttn ing av res u ltaten 
rörand e att ityd e r i o li ka fn'\gor rö1and e 
medlcrnskapel, au hand la med föreniugen, 
respekli,·e all delta i elen d e mo kratiska p ro
cessen sam1na nsrjl!des en "ran kinglista" fö r 
d e viktigaste ,·ärclena inom ,·ar och en av cle 
tre bes! utsprocesse rna ( tabe ll 4) . För m ed 
lernsbes!tne1 ,·isade det sig a tt de yngre och 
de äld re har identiska rankningslisto r. An
lecln ingarna till deLLa kan l'ara att (1) det då 
e n bw11dersökn ingen g jo r des i praktiken 
i11 te in neba r något ,·,tl - l'a r m an bo nde , ·a r 
man ocks,'\ llled lern . (2) m t"d lemskapet 
in nebär många fönn :u1er me n fä ft">rplik tel
ser, rn r för lanrb ru ka rna ser medlemska pe t 
som en "försäkring'' a tt ta til l om ma n ham
nar i Sl'årigheter, el le r an (:l) man lyfler fram 
_just dessa Y~irderingar som de som \'ar m est 
på,·erka nde för m ecllernsbeslutet, e rt.e rsom 
ma n l'e t all det ~ir så man fön·än tas Sl'ara . 

Vad g~ille r att hand la med d t> kooperativa 
föreni ngarna ,·isade de t sig a tt de yngrt> ran
kar den t' ko n om iska effektil'i telen högst , 
följt ,w r j m ·isa och sol idaritetsaspekte n i 
samha ndelsverksamheren . De ~ilcli·e lan t
h rnkarna ,·ände på ordningen p[1 d essa tre 
koope ra ti l'a ,·ä rclen. 

Orsaker till au lllan l'~iljer au d e lta l'id den 
demokrat iska processen i d en kooperati,·a 
o rgan isationen ,·ar for d e ~ildre ( i llt rord
n ing) solidaritet, räll1·isa, demokra ti, respek
li1 e ekonom isk cffckti,·itet inom organisa tio-
11en . De yngre sii tte r ekonomiu förs t, följt a,· 
solidaritets-. demokrati- respekti, ·e räu ,ise
aspekten . 

Ekonomisk effekli,·itet och sol id aritet 1·e1° 
ka r ,·a ra de t,·å , jrden som spelar de!l sriirs
w ro lle n i sam tliga t re beslu t och for båda 
:ti derskategor iern a. Det är dock vikt ig l att 
komm a ihåg au dessa l'~irclen inle ä r exakt 
clt-sarn ma i d e olika heslt1tsprocesserna: 
Inom ramen for rneclle lllsbeslutet ri>r solicla
r i le tsl';irdet aspekter a,· sj::ilva o rgan isering-
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Tabell 3: Åldersfördelning på svar en givna till tre påståend en 

i\lcler Antal respondenter l nsLärnmcr ( % ) Instämmer ej (%) 

De son1 inte handlar n1cd sin lantbrukskoopera ti\'a förening s\·iker de andra medlem1narn a. 

2 1- 30 ,l'i -n 'i 1 
'.1 1-40 172 '.'13 65 
4 1- ,,0 246 48 50 
Gl-60 47 198 52 
61- 70 '.18 131 36 

71-80 '13 70 27 

De lantbrukskooper;-1ti,·a fr.1reningarna blir effekti\·are om medlemmarna Kan handla n1cd ''privata" ff>retag n~lr 

f( .. )ren ingarna inte erl~juder de b~:ista affärerna. 
21 - 30 3'i 9 1 '.l 
'.1 1- ' IO 17'.2 S'i 12 
41-0,0 24G 61 13 
,,1-60 198 8r, 12 

61- 70 131 61 23 
71-80 33 61 36 

Dc1 är vik tigt tör mig alt alla medlennnar i n1in la111hruk.skoopcrati\'a fören ing 11tesl utanck handlar med denna. 

21 - '.'IO 3:1 2lJ 66 
:l l - 40 172 '.l'l 65 

-ll - 50 2-!6 46 50 

51- 60 198 59 ~8 

61- 70 131 64 '-27 

71-80 'l3 70 27 

D e e nskild a rnedlern 111arna kan int<· på,·erka \erksamhe1c11 eftersom d e t ii r VD och de fiirtroende,·ald<t som styr. 
2 1 - ')0 3!) 34 34 
'.'11-40 172 :1(i 37 

·11 - 50 2-1(, 

.~1 - 60 198 

Gl- 70 131 

71- 80 33 

58 

!19 
60 
43 

38 
':17 
30 
33 

Om man är m ccllC'm bör 111,1n ocksa ck lt.i i hade den c konomisb , ,<Tksamheten oclt ,len demo kratiska processen. 

21- 30 33 5+ 3 1 

'.11-40 172 
4 1-,-,0 24(i 

51- 60 198 
61 - 70 131 

71 - 80 33 

A.'ii/111: H akelius 1996. 

sarbeLet, r ex i form av reducerade risker och 
transaktionskostnader." l nom ramen fö r 
sarnhanclelsbeslntet innebär samma värde 
de vinster som kan fås av au medlemmarna 
är lojala med elen kooperativa organisatio
nen, vilket i sin tur kan leda till atL organisa
tionen kan förbättra den eko nomiska situa
tionen for medlemmarna på lång sikt. I 
clernokra ti bes Ju tet spelar solidari tetsvärdet 
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65 
3:l 
76 
71 
70 

24 
2 1 
17 
18 
6 

rollen att d et ger medlemmarna rätten au 
päYerka sin kooperativa o rganisation och att 
på det sättet förbättra sin egen situation på 
hingre sikt. 

r ri motsvarande sätt inne bär värdet e ko
nom isk effektivitet i medlcmsb eslute t att 
medlemmen genom sitL medlemskap kan få 
e n bättre ekonomisk situation; vid sam han
clelsbesluteL rii r det ekonomiska värdet en 

Tabell 4: Tre ex, 

rangordnar centi 

Bi \ lu!el r6ra11dr I, 

rnnperr1ti110 orgo1t 
J;:ooperativt värd 
Hjäl p till sjiild1j;i 
E\...onom i,k dld 
Fri het att in triicL 

:i'\rcningcn 

R, 1/11/el rörande h 
u1 ndef med drn h1 
J;:ooperativt värc 
Ekonomisk elfe l 

Rä tt,·isa 
Hj:ilp ti ll sjiil\'hj , 

R,s/11/t l räraude I 
den lwoj)Prativa o 
Kooperativt viir, 
Demokrat i 

Hj:ilp Lill själ\"1 1j 
Ekonomisk e ffe 
R~-l ttYlsa 

f:ii/lrr: Elkr l lal 

c-ngelskc1. 

mer specifik 
vinna genon 
·amt då d et ! 
,en inom dt 
riir värdet or 
tum att m e< 
kan påverkc 
därigenom I 
tiviteten ino 

Generellt 
lancbruka r r 
misk cffekli, 
solidariLets, 
et:t tecken 
från de m a 
,·ärdena h ar 
Eu ytte rliga 
såso m altru 
,·ara hel t b< 
lan tbrukart 
kan man ka 
idag ex ister 
er inom sve 



.2- Ill , [\r. 

Tabell 4: Tre exempel på hur olika åldersgrupper 
rangol'dnar centrala koope rativa värden 

/frs/11/tl rifrr111dt /1111m1ida i11divid!'l1 sia,// IJ/i 111l'r/le111 i de11 
hoo/Jeralhw 01ga11isalionr1n : 

Kooperativt värde 
1-ljiilp 1ill sjiild,jiilp (solidaritet) 

Ekonomisk clfrkti1·it1.:t & riskdelning 
Frihe t att intr~i.da i sa111t g;'.i ur 
1·ön·11i11gen 

<40 år 
I 

'.! 

3 

>41 år 
l 
'.! 

3 

lJrslulPI rörande hunJiJidn inditiidl'n shall bnlriva sam
handt l med dt11 lwoprrafiva 01p;an isaliont'n: 
Kooperativt värde <40 år >41 år 
Ekonomisk effekt i1·i tc1 I 3 

2 
1-lj;ilp ti ll s j;ilvhj/il p (sol idari1c1) 3 

Heslulel röranrfr huruvida individrn sl:all r1ntrtgn o ~·ig i 
d11 11 /:()nj1r>rafh1a mganisal io1111 11s demokratislw /Jmu's,: 

Kooperativt värde <40 år >41 år 
Demokrati 3 3 
1-lj~lp till ~j;iiYiljiil p '.! 
Ekonomisk effckt i1·ite t i Cören ingc n 4 

1-.·111111: Ef1cr l la ke li us 19%. s. 17'1~1 74. ö1·ersau fr:in 
e ngelska. 

mer specifik bild av vad medlemmen h ar att 
\inna genom att ,·ara en "trogen" m edlem; 
samt då det gä ller elen de mokra tiska proces
sen inom den koope rativa organisatio ne n 
rör 1ärdet om ekonomisk effektivite t det fak
turn att medle mmen genom all vara akti1· 
kan p~\\·e rka hur organisario nen styrs och 
därigenom förbättra elen eko11omiska effek
ti\·iteten inom organisationen. 

Genere ll t kan slutsatsen dras att cle yngre 
lan tbru karna lägge r större vik t vid e kono
m.isk effektivitet, medan de ~ilcl re värdesätter 
solida rite tsvärde t högre, Yilket kan tas som 
e tt tecken på a t t ,·ärder ingsfor ~imlringen 
fr[u1 de materi ella mo t de postmatcridla 
1·ärde na har ägt rum ino m lan tbrukarkå ren. 
Ett ytte rligare tecke11 p[1 d etta är a tt ,·~ircle n 
,:1som altruism och sociala framsteg verkar 
,·a ra hel t betydelselösa för dagens sve nska 
lantbrukare. Fö r att spetsa till bilden någo t 
ka 11 man ka nske t.o.rn. dra slutsatsen att de t 
idag existerar tre o lika kooperativa ideologi
e r inom svensk Ian tbrukskooperation: 

• Den traclitiondla, m ed rötter från koope
ration ens pionFirepok. Den na fö rs fort
fa rande fram av många inom de lantbruks
kooperati,·a organisation erna, framför all t 
genom au man pekar p å vilka v~ircle ring
a r som bör stå i centrum för elen koopera
tiva verksamheten, uta n vilka det m a n 
sysslar med inte är "riktig" koope ration . 

• De n ideologi som de ~ildre la n tbrukarna 
lever efter. Också den är starkt färgad av 
de11 traditionella kooperativa ideologin, 
men många före trädare för denna ideo
logiska "skola" kan tänka sig vissa avsteg 
frå n d en traditio nella ideologin , r.ex. 
stoppavgifte r och mängd rabatter. 

• De n ideologi som de yngre lan tbrukarna 
leYer efter. De nna ä r egentligen inte e n
bart en ideologi, utan sn arare lle ra, cU 
d e t handlar om d en bild av koop eratiY 
verksam h e t som finns i h uvuclena på e n 
g rupp i11dividual ister inom lan tbrukar
kåren. Hä r finns t.ex. id eer röran d e e n 
större andel individuell t kapital inom de 
lantbrukskooperaliva organisationerna'1, 

d iffere ntie rad rösträ tt , bolagiseri ngar 
sam t slutna mecllemskå re r. 

Marknaden 
Till d e stora föriindringar i. värderingsstruk
t.nren hos medlemmarna komme r dessu tom 
förändringar på de mar knader som de ko
operatiYa organisation erna verkar p:1. l och 
med EU-in u ~idet 199:1 fi n ns idag betyd ligt 
fle r och framför all t större ko11kurrente r att 
hantera . f\ ven på den svenska marknaden 
finns idag betyd ligt fl e r ak tö rer ä n fö r ett 
decennium sedan. 

Kon kurrens lagstiftning-en ha r visat sig 
vara ett av de stora hindren på marknaden 
för de lantbrukskooperativa organisatione r
na. Denna förhindrar större svenska koope
rativa o rganisationer från att fusionera med 
andra svenska systerorganisationer, eftersom 
i11gen aktör får ha en för stark ställn ing p å 
de n s1 enska ma rknad e n. Ingen hiinsyn tas 
rill a tt S,·erige n umera är medlem i EU och 
au iivcn o m samtliga branscher skulle fusio
nera till e ndast en rikst~ickand e organisation 
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S:1 skulle de11 na vara mycket liten i förhållan
de till 111:1nga a\· de konkurre nter som finns 
11te i Europa. Lag. tiftningen har bl.a. le tt till 
all m eje riorganisa tionen Arla \·a lde all ft1-
sionera m ed danska M D Foods is t~i lle t för 
med n{1gon sYensk systerorganisation. En 
sådan g r~insö\·erskriclande fusion kan 11alltr
lig tYis bli framg{111gsrik, me11 den lll edför en 
rad s\·hlösta problem, då man 111:1ste Ö\·er
hrygga kultt1re lla och historiska killnader 
för arr säker ·tälla att meclle111skåre 11 i respek
ti\'e land anser a tt d e f'onfära11de \·ill \·a ra 
lllecl och s tö dja elen m ·a o rga11 isat io11t"n. 
Kon sagt in11e biir en grän sö\·erskriclande 
fusion i inledningsskedet större tra11sak
tio nskos1 nade r iin en i II hemsk f1 1sion. \'ilke1 
kan \T rka hämmande fö r den så behönla 
n1arknadsanpassningen aY S\-ensk lantb ru ks
koopera tion. En fusion som lyckats mellan 
en bart s\·enska koop e rariYa o rga nisatio ner 
iir den m e llan de fl esta av landets lan1miin
ne1 1organisation cr:1 Fö r atL rn rusio nen god
k~ind a\· Kon kurrens\·erket kräYcle dock art 
\·iss affärsn.: rksamlwt avyttrncles etc. , m an 
n·ingades alltså att göra sig a,· m ed \'iSs w rk
sarnh c 1 för ,nr kunna rn igenom fus ion e n. 

E n relar in ny aspekt av att agera p a li\·s
m edclsmarknacler ~ir a tt d et b li r allt 1·iktiga
rc och samtidigt s\·a ra rc a n läsa ko11su ment
ns bdim·. 0 :1 ä\'t"ll konsu m e 11 tcn rn i öka ndt" 
grad h a r d e postmate r iella \·iirdena i s ina 
h11\'uden innebii r d etta att de är mer i1 1di\'i
dualis tiska oc h st,'iller h ell a nd ra kra \· p å 
t.ex . de li \·srnedel d e efterf'r;'\gar, iimfort 
m ed t idiga re g e nerationer konsH111enre r. 
AnnorlHnda utr\'Ckr ha r konsume 11terna bl i
\·it e n he te rogen grupp. \·ilke11 mastc läsas a\· 
de organisationer som ,·ill n å rrarn I ill konsu
m e n terna. Förr, da konsum entern,t hade de 
materiella \·iir clena i si11a htt\'ttclPn (\·ilket 
narurligt\·is de ~ildre konsu m entern a fort
farande har i stor utst6ickning), km1de t.ex. 
de liYsmedelsproclt1cerande fö re tagen sa tsa 
på bulkproduktio n och \·eta a tt ko nst1men
re n tacksamt konsumerade del so1J1 produ
ceradt"s u tan att p rotes tera e ller \·ara s~irskilt 
kritisk. Detta förstärktes it.ex. del s\·cnska 
fallera\' det e xisterande jorclbrnkspoli tiska 
system et, vi lket gjorde a tt cle11 svenska 111ark-
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naclen i hög grad h elt dominerades a1· sw·ns
ka organisa tioner och de produktt'r dessa 
fran 1stä lldc. 

Fi'>r moderna li\'smed e lsföre tag har så
ledes kons11rne ntlörst{1dse och p rng11osrise1° 
i11ga r .t\' framtid a ko11su m entkra\' bli\·i t allt 
1ikrig ,1re . De nna Ut\·ecklin g är tyd lig i US/\ 
och i stora dela r ;n· EU och bö1j ar också kun
na ski'rn jas på den S\'en ska lh·s111edels1nark
naden . TYa hu\'udorsaker rill d e tta ä r a tt all t 
(ler konsumente r oml-:-Htas a\· d e postmateri
ella \·ärderingarna sann att de i ö kande grad 
iir m edYetna om att konsumente r i a nd ra 
fander har m[u1ga olika sorters li\·smedcl a tt 
,·ä lja b land. Såledt"s fö re ligger e n stor ut 
man ing för löretagen: att fin na sä tt att förut
siiga \·ad konsumenten kommer an efte r
rr,'i.ga i fra111ticle11 . 

Organisationen 
Organisationsstrukruren i11om dagen · lant
b rnkskooperari\·a organ isationer är i h ög 
grad anpassad ti ll d en situa rion som rådde 
p{t elen s\·enska jordbrnks- och li\·smeclel, 
marknaclen under regleringsåren. Ett exem
pe l p t1 de11a är ,Ht de sorn s itter i styre lserna 
. itte r clii r fra m fö r a ll t fö r a u de betrak ra , 
som ·•goda kooperatiirer". Detta n1r i11get 
större problem t 111der den rid då det SYens
ka jordbruke t \·ar star kt skr clclat, m en i tak t 
med all också d e nna del av det S\'e nska sam
hället expo11eras för högre konkurrens och 
dvlikt, bl ir det dyrt au inte ha e n till markua
clcn \·(il anpassad stHelse. En aspekt av detta 
ä r att det trad itionella siitter a u rillsän a 
t\'rclscr inom de lantbrukskooperati\·a orga-

11 isat ionerna leder ti Il att s t.yrclseposLerna 
framför all t pa riksplanet in n e has av äldre 
lantbrukare som i m ii11ga !'all s itter p:1 sin 
styrelsepost i ege nskap a\· e n persern m ed 
lå n g och trogen ~jänst inom la11tbruksko
opera1 ionen bakom sig. Rt"sttlta tet a\· detta 
blir a tt företagen r iskerar alt halka efter i 
det lrnrdnanclt' konkurrenskl iniatet, sam t 
att d e yngre mt"dlcmmarna förlorar in t res
set för de koope rati\·a organisatio nerna och 
inte heller \'iil delta i deras demok ra t iska 
processer. 

E.11 annan 
ko o perati\·a 
reglerin gstid , 
tur är d å lig t c1 

pi\ marknad 
1-.Jin neteck11; 
kapi ta l (sen< 

' "' bland fran 
an engagera 
a\·kastn i ng i 
m ö jlighet at 
med kapital 1 
, o m intressa 
la lösningar 
cle11 kooper: 
rishillig t ka 
dcr och pro 
all t större g 
a lt de so m ; 
o rganisatio, 
ö ll clesa 111 m : 
- 111ocler11a 1 
n isatione n , 

\ 'ad so m 
i110 111 elen k 
ren är att id 
<itt för lant 
lt"t bör man 
o rganisat.io 
,l tt den fina 
anpassas til 
~älle r. 

Samma1 
De lantb n • 
har Yari t r 
Framg,'\ngt 
kan nämm 
lan tbrukar 
pa ma1·kna 

' "' lör u t\'c 
, 0 111 beclrc 
tale t till l ~ 
har d e ma 
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ku1Tens t1; 
e n \·ä rderi 
ens m e d!<: 
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En a nna n konsekl·ens av au cle lantbruks
kooperativa organisation erna Jc,·e r kl·ar i 
regleringstidc!l är au deras finansiella struk-
111r ä r dåligt anpassad till de11 nya si1.uation t:'n 
p{1 lll arknade n och bland medlernmania. 
k{innetecknancle iir en stor andel kolle kt.i\'L 
bpilal (se not 3) , vilket leder till e u o intres
se bland framför all t de yngre medlenunarna 
a tt engagera sig då ekras kra,· på in d i,·idue ll 
al'kastning i förh~tl lancle till prestation och 
mqjlighct att. i de fa ll man så önskar bidra 
med kapital till sat~ningar som man bedömer 
,o m intressa nta . T fram tiden måste finansiel
la lösn ingar finnas, ,·ilka de ls mi~liggör för 
elen kooperativa orga nisationen arr få fran1 
riskvilligt kapital ti ll inves teringar i markna
der och prodttkt.er, dels att till rnölcsg{t den 
a llt större grnppen med lemmar som vill se 
a tt de som är med le mmar i de kooperativa 
o rga nisatione rna giirs till fulh·ärd iga ägare 
till desamma. I delta ligger bl.a. all finna nya 
- modernare - ägarre la tioner mellan orga
n isationen och medlemmarna. 

Vad som framför allt måste förändras 
inom den kooperativa o rganisa tionsstruktu
ren är all iden o m au. det finns e ndast ett bra 
sätt for lan tbrukare att organisera sig. Istä l
let bö r man i varje e nskilt fall bedöma vilken 
organisationsstrnktur som passar, likl'~il som 
att elen linansiella modellen som väljs måste 
anpassas til l de omvärldsföru ts~ittn ingar som 
g~ille r. 

Sammanfattning 
De lantbrukskoope rativa organisationerna 
har varit framg:rngsrika under 1900-talct. 
Framg{mge n har många orsaker, bland vilka 
kan näm nas all de fyll t en viktig funktion för 
lantbrukarna för att förscj1 ka deras ställning 
på marknaden, au de lick e n central betydel
se för utvecklingen av d cnjorclbrukspolitik 
som bedre,·s i Sverige fr{111 det tidiga 1930-
talet ti ll 1990. I och med EU-intr{idet 1995 
har de mark11ad er som omger de la ntbruks
kooperativa organisationerna vuxi t och kon
kurre nstrycket ökat. Till d elta komm er att 
en värde ringsföriindring bland koope ration
ens medlemmar h ar ägt rum, vilket gör att 

medlemsk;\ ren blivi t allt me r h e terogen och 
"sy:1rhanterad". 

Dessa båda u tvecklingstrencler st{illc r h elt 
nya krav pt1 de koopera til'a organisatio ne r
na, bl.a . \'ad gäller hur medlem marna kan 
hanteras, orga nisations- och finau sierings
strukturell , samt h ur organisa tione n agerar 
på marknaden. Mecllcmshanteringen sku lle 
,,inna på att m an frå ngick traditione n au 
se medlcmskå ren som en homogen g rupp. 
Iställe t hör möjligheter skapas för o lika mecl
lcmska legorier att ska pa si n egen rela tion 
till den kooperati,·a o rgan isationen. 

Organisationsstrnkwrens anpassn ing lill 
01m·ä rlclen ko mmer ,ltt b li all t vik tigare för 
att lyckas med kooperativ verksamhet i fram 
tiden - detsamma g~ille r för den finansiella 
stru krnren . Till detta ko m mer att ma rk
naderna ställer hclr nya kra, · p:1 d e lalll
brnkskoopcrar.i\'a organisationerna, b l.a. vad 
gälle r atr. anpassa sortim e n tet till o lika nisch
kategorier av konsume nter. Lyckas man 
med detta fin ns föru ts{ittn ingar för a tt de tre 
fälten i fi gur 1 ;,te r nännar sig varandra och 
i och med d etta skapas forutsäuningar fö r 
en slagkraf"tig lan tbrnkskooperation även 
framtiden! 

Noter 
1 De koo pnatiYa 1·ärd e11a utgörs av: hjä lp till sj,-ilv
li_j:ilp (solidari1 c 1) . demo krati. 11 c u traliserat kapita l, 
eko nornisk effckt i\·i te t, rrihet, räu\·i~a, sociala fram

steg. Se 1.,·x. 1-IC,nkncr 198'): Biii,k 199'.Z: I-lake li us 
19%, 

Transak1io 11skostnacler uppkon11ncr i a ll a transak
tio ne r 111e ll an två (t· lk r nna) parter. Dessa kostn ade r 

j r of1 ;1 i n te 1n ätbara u1 a 11 uppkon1mer i sa1nh a11 d med 
att part erna letar efter Yara11dr;-1 p:l .marknaden, lT>r

liandL.ir om \·i llkorcn f'ör transa ktio11 c 11 i fr..l ga . san1t 

cU. de ön:• n ·akar au \-illkore n e fled e\·s ;n· de n a ndra 
par1t·11. 

) l sl11 1ct av l. ~l~)0-tak 1 111gjordc i geno111sn i11 80(½1 a\' 

d e koopcrati,·a o rgani~cnioncrnas egna ka pi1al ,n· ko l
lekt i,a n"'clcl. Gab rie lsso n 1998 . 

I .<111 tmänne n ~ir en bransch ino m d<"1 1 s,Tnska la111-
bn ,kskoopc ratione11 solll ha11d ba r fö rnöd c11lic1cr till 

jo rclbrukc 1 ( u tsäde, gödsel, ll!aski11e r, ciju r roder etc .) 

sa 111t tar hand 0 1r1 de Yiixtocllingsproduk ter som pro
d1tccr;1s d\' de s, ·cns ka hi)ndcrna. 
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D E SVEN SKA J ORDBRU JT \ R lAS I NTRESSEORGANISATIO ER 

Kapitel 17 

RLF / LRF 1930-1993. Organisationen 
ur lokalavdelningsperspektiv 

Erika Olsson 

1993 slogs tre sönn l~-inclska lokalanle ln ingar 
m· LRF samman och bildade TysLbe rga
bygd ens lokalanlelning a,· LRF. Protokoll
böcker och di1·erse r~ike nskaper fr:111 de tre 
a1Tlelningarna kom att b li liggande hos o lika 
,t1-relserne dle mrna r. Studie n om farrar tids
perioden 1930-93, fd111 lokala1·deln ingarnas 
start fram ti ll samma nslagn ingen. l denna 
text vill jag belysa de lokala strän11den som 
f<irekom m it genom all ,·isa på verksam heten 
in om tre lokalavd el ningar. Uppgifter frå n 
protokollen har komple ttera ts m ed infor
mation som fraJJ1kommit genom intenjuer 
som genomförts m ed fem persone r som 
,·ari t 1·erk amma inom loka lanieln ingarna 
samt uppgif'ter fr:111 11ppbörcls lä ngd e r och 
ka saböcker. 1 Tystbe rga ~ir beläget ca 22 km 
ö ·te r om ,\!~·köpi ng i Sörmla nd. I norr g rän
sar Tys tbe rgi't socken ti ll S~itt.e rsLa och Bog
Sli'I . och i iisLe r til l Läs tringe och Biili nge. 

Protokollen som käll material 
Fd1n Bälingeanlelningen är 111ateriale t mest 
ru llstäudigt. H är fi nns samtliga pror.okolls
a n teckningar bernrad c , frå n första mö te t i 
september 1930 till de t sista mötet 1993. H ~ir 
linns ocks~1 ,,ppbördslängdcr och kassaböck
er fr:m he la periode n. Fr:111 Tys tbergas av-

de lning finn s lösa antecknin gar frå n de för
sta å re 11 och frå n och med 19-Hi sa m tliga 
p rotokollsböcker. Ett !;'\tal uppbördshindger 
ocl1 kassaanteckningar tinns också bentradt:>. 
Sättcrsta-Bogsta-I.ästringes lokalanlel ni 11gs 
uppbördshingcler och kassaböcker fi nns be
,·aracle fr:1n sLartcn och samtliga protokoll 
fr~m och m ed 19:)"\. I lär finns ocks:l en rad 
artiklar, motioner och bre,· till och från ;;t,· .. 
de ln in gen. Vid va,jc möresprotokoll fi nns 
datulll och plats noga a ngi\'Ct, likas~t amaleL 
närn tra nde, el'entuell föredragshållare och 
,·ad som bjt1dits att ät..-1 i samba nd m ed mötet. 
Ofta förekom me r ä1·en 11:1gra in ledande ord 
om 1·ä rlclsläger. vädret eller akmella händel
ser. 

Språket i protokolle n ä r å Le rh:tllsamt och 
meningarna iir oftast kortfattade. Emellanåt 
kan dock u pprörda känslo r a nas. Bri tt LiUe
rnll som studera t bond edagböcker skri1·er 
att de t kan rnra en egenartad t1pple,·clse au 
läsa dessa. 1\ntcckni ngarna i bondedagböck
erna saknar sam man hang och refl ektio11 vil
ke t gör au de till en bö1jan kan ge e tt tom t 
intryck.~ Deua kan sägas st~i mma ävt'n for 
RLF / LRF-protokollen . De t är fö rst när de 
sätts i11 i rätt sa mmanhang som anteckni11g
arm1 blir begripl iga. Bondedagböcker skrevs 
i allmänhet av bonde n med tanke på att ha n 



sjäh· eller ha ns närmasle familj skulle läsa 
dem. Diirm ecl kunde en rad fö rklarande 
detaljer ulelärnnas då mottagaren förmoda
des vara I ä l fört rogen med den viirld som 
beskre1·s i dagboke n. ' A1·en här finns en lik
hel mellan bondedagboken och protokolls
an tecknin gar som k:'illa. Ä1·en om protokol
len riklade sig till fler ~in protokollsforaren 
sj~i lY, var det främst för medlemmarna inom 
de n egna o rganisationen m ed liknande re
ferensramar och bakgrundskunskaper som 
ameckningarna skre1·s. Protokollen är allLså 
a1·seclcla som minnesanteckningar från möte
na, men också som en rapport till högre nivå 
i o rganisationen. Ibland bryts dock mönslret 
och prow kolle n får enjuridisk elle r lill och 
med konstn~irl ig am bition . 

Här följer en kronologisk sam manställ
n ing av lokalavdelningarnas proLOkollsböck
e r, cbrjag fokuserat diskuss ionsämne n av 
riksomfauande karaktär ocb vilka akliviteter 
avde lningarna anordnaL' 

Avdeln ingarn as första å r 
Under avdelningarnas fö rsta år förekommer 
d iskussion av rikso mfauande frågor. I sam-
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band med b ilda11det informerar Lex. före
clragshftll are om värlclsläget och läget i Sve
rige och lämnar d e lta som ell argume n l ti lJ 
att alla bönder i lrakten bo rde ansluta sig till 
R.LF. Den störsLa delen av protokollen upp
tas dock av frågo r som rör den lokala ve rk
sarn lieten . 

Från Bälingeavdeln ingen finns protokoll 
frå n a llra forsla mii tet. Detta ägde rum i 
Tegelbilan elen '27 sept.em be r 1930. De 32 
nyblil'l1a medlemmar som var närvarande på 
mötet fick först lyssn a pft ett föredrag av Di
rekriir H. Srneclberg om de stora fördelar 
sarnmanslulningen skul le medföra. Han 
pekade ä1·en på de t låga världsmarknacls
prisel på vete och m enade att ulan den in
r~itlacle prisskalan så skulle betalningen ha 
11ppgått till 14 öre/ kg. Pä cleua förs ta möte 
u tsf1gs ~iven två personer a tt tillsammans 
med Tyslberga RLF:s styrelse sät:t:a p ris på 
hemmaförsåld m jö lk. Samarbelel med Tyst
berga bii~jade alllså tid igt, redan på del all
ra första mötet, och d el h ade ~iven disku te
rats a tt Tystberga och Bälin ge skulle mgöra 
e n gemensam avdelning m e n man ansåg att 
det ~inclå var viktigt a tt hålla isär de bägge av
delningarna: 

I_i,slbergabygdm iir 
belr1g1d m 2 mil 
11ordos/ om Nyhöf1ing. 

I !.iislri11gFjol/islw/ 
111Prl Siillf15la-Bo,~:,, 
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erbjuda e tt hän 



a H.1 
r-na .-· 

c· 2.J.-

1-'. llle

. _ö:-.., 

'" - a;; 

f Lästringefolilslmla li ä/L, de tidigasfr 111ätma i110111 RIF. Smare ko111 f.iistringes av1M11inp; rm Rf_.F att slr7s sa11111u111 
med S11/ff'l:s/a-Bogita lolwlavdel11i11g. (Foto från ra /')/0) 

Diskute rades lämplighe te n av au Bä linge 
och Tvstbcrga skull e till höra sa111 rna lokal
före ning, det ansågs alt det skulle bli för 
rungarbetat och a,·stå nclcn ti ll sammanrrä
cleslokalt'n för stort [ .. . J' 

Und er avde lninge ns första {1r är de l mjölk
p risel, fr{1gan om solidarilet mellan med lem
mar och hur m ecllemsa, ·gifte rna ska dri,·as 
in och sam ordning av inköp som tar d e t 
största u trymmet i protokollsameckn ingar
na. Det blossar också upp en strid i styrelse n 
då de l upptäcks a tt kassören tagit ut etl 
arvod e på 20 kronor for sitL arbe te. Detta 
leder till au re,·isore rna inte lämnar styrel
sen a ns,·a rsfrihet vid å rsmöte t 1932. Frågan 
läm nas , ·ida re till fö rbunds ·tyrelsen som 
men ar att o m inte kassöre n å te rlämna r 
pe ngarna frivillig t bör saken lämnas till 
landsfiskalen. Efte r detta beslutas all a ll a 
inom styrelsen ska arbeta g ra tis och att 
e rsättn ing e ndast bö r utgå för reso r. 

Fle rtalet. j o rdbrukare hade g:m med i 
Slakle rifö rbu nd e t, m e n solidariteten ,·ar 
inte he lt självklar. Många bönder haucllade, 
Lrot~ a LL de var medlem mar i Slaklerilorbun
clet m ed privata ha ndlare. i de fä ll de kunde 
erbjuda e tt bättre p ris.6 Aven i d e tre loka l-

aH.lelningarna uppmärksammas rrågan om 
le,,cranspli kt oc h på å rsm ö te t 1938 i 'l)'Sl
berga bygdegård hålls ge mensam d iskussion 
angående späclkalvsförsä!jning . Eher att frå
gan dryftats kom mer man fram till a n skicka 
en skrivelse till a lla som in te ''fullgjort sin 
le,·e ranspli kt gen te m ot slakte riförbundet" 
där det står a tt d et 

[ .. . ] ära\' stor ,·ikt att insända spädkah-a r till 
Slakth use t och i.ill gö ra som oha sker, siiija 
till urom t:1endc [ ... ] ,·atje medle m ska ll 
t!inka på sin solidaritet gentemot sina före n
ingar och icke hisr{t u tomstående med späd
kah·ar.' 

Efter detta SL~illn ingstagande fö!jer e tt före
drag a,· riksfö rbunclsord rörande C.C . .Jo
hansson som "avtackades m ed livliga app
låder" av de 150 å hörarna. 

Liksom p:1 riksnivå di ·kuteras all tså solida
riteten på lokal n ivå. Även några av de clrasti. -
ka metoder som central ·tyrelsen uppmanar 
till anv~inds mo t oanslutna gran11ar. De tta ta r 
sig b lan d annat uttryck i att ma n b<~jkoua r 
a uktio ne r h os icke-rnedlem m ar, men också 
i ti llrättavisning av gran nar som inte handlar 
solidariskt. En metod alt straffa bångstyriga 
incli,·ide r som önskar bli medle mmar är a ll 

281 



tvinga dem att betala fem å rsavgifter i inträ
desavgift. Ett exempel på detta fin ner jag i 
S~ittersta-Bogsta-LäsLri nges h ösunötc 1938 
d å styrelsen beslutar a u uppmana en icke
medlem i LrakLen att gå med i RLF. Då den
ne medlem " ... alltid st~illt sig awaktande 
och motarbetar alla jordbrukarnas organisa
tioner ... " ska han som sLraff för sitt bristan
de engagemang betala fem ~trsavgifter for att 
få bli medlem. Hur personen ifråga reagerar 
p å uppmaningen finns in te redogjort fö r i 
p ro tokolle n, men hans namn finns in te hel
ler senare i uppbördslängden så särskilt lycko
samt kan tillrättavisningen inte ha utfalliL. 

Under organisationens förs ta år steg med
lemsan rale t i landet för a tt sedan sjunka 
under mitten av 1930-talct. I Söde rmanland 
var 1935 21,5 procent av alla bruknings
enheter rnecllern rnar. 8 I de tre undersökta 
lokalavdelningarna var dock ansl utningen 
god redan från början. Enligt elen historik 
över fäilingeavdelningen som Gunnar Eriks
son, e n a,· initiativtagarna till lokalavdelning
ens bildande, skrev ti ll 40-årsjubileet 19 70 
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var 32 aY ca 55 brukare n~irvarancle redan 
vid första mötet. I Sättersta-Bogsta fin ns 31 
medlemma r med från starten 1931 för att 
ett (1r senare ha sjunkit till 19 betalande 
medlem mar. Efter denna nedgång stiger 
sedan medlemsantalet, dels genom att även 
Lästringe a nsluter sig till avdelningen 1935 
me n också för a tt allt fler brukare i trakten 
väijer a tt gå med. I p rotokollsböckerna un
de r de följande årtiondena finns kommen
tarer om att det fortfarande finns några som 
inte är medlemmar, vilket j ag tolkar som att 
huvudparten av brukarna faktiskt var anslut
na till RLF. 

Det ~ir männe n som för föreningens talan 
u nder de första decennierna. Kvinnorna var 
med , men deltog inte i själva möteslörhand
Iingarna utan kokade kalle t och slöt sedan 
upp på kaffesamkvämet efter mötet. De kun
de ~iven de lta om det visades fi lm eller h ölls 
fö redrag i n,lgot a llde les angeläget ä mne, 
men stannad e fö r det mesta kvar i köksre
gionerna för att samtala och handarbeta.9 

Dn1 vii lL 1.1111 mad,, Ji-run
sidan på prololw llsboilrn 
.för Sättersta-Bogsta lokal
avdeln ing av RLF och ett 
protokoll .från en rwdrlni11g1-

sliim.m.a. hållen den 10 janu
ari I 934. 
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40-tal med mjölkkonflikt och 
såstrejk 
Från mitten av 1940-talet är det två fdgor av 
riksomfattande karaktär som lämnas mycket 
11trymme i protokollen. Den fö rsta är mjölk
konflikten 1945-46 och de n andra är såstrej
ken 1947. 

Under löueförhandlingarna 1944 hade 
löne- och prisstoppspolitiken brutits. RLF 
var nu oroligt för att klyftan mellan indu
strins och jorclbrukets inkomster skulle öka . 
Regeringen upJAaktadcs i iireudet lOjauu
ari 1945 och en skrivelse skickades till Livs
m edelskommissio ne n. RLF krävde mjölk
prisökning, men detta togs ingen h;insyn till 
i den föreslagna j orclbrukskalkylen för 
1945- 46 och därför kallade RLF till extra 
förbunclsst;imma i april 1945. Här samma n
fattades medlem marnas önskemål för vidare 
befordran till regeringen som \id regerings
beslutet i oktober bara accepterat e n dela\' 
RLF:s åsikter. Med anledning av de tta hölls 
25-26 november en omröstning bland med
lemmarna för att undersöka om d essa var 
beredda att kvarstå vid kraven. 95 procent av 
m edlemmarna som deltog ans[ig att RLF 
skulle följa sin linje, även om det ledde till 
konflikt. Den 3januari 1946 varslade så RLF 
om rnjölkstre jk och l 2jan11ari lovade reger
ingen au La upp nya förhandlingar. Den nya 
kalkylen til ldelade jordbruket ytte rligare 86 
miljoner krouor att fördelas över prnduk
tions[tren 1945-46 och 1946-47. 1" 

Den 26 november 1945 hölls sluten om
röstning i Bälinge lokalavdelning angående 
fö rbunde ts förs lag art driva igenom ?, öre 
mer för mjölken gen om hot med öppen 
konflikt. Av de 23 nän·arande medle mmar
na röstade 22 for konflikt och en röst \·ar 
b lank. T Sättersta-l3ogsta-Lästringe har mjölk
p riset tagits upp med jämna mellanrum 
under hela 40-talct. Vid k\·artalsmötet 9 
december 1943 menar man a tr läget och 
stämningen inom jordbruket kräver a tt led
ningen a\' RLF intar en .m er bestämd st{rnd
p unkt och protesterar mot de t respektlösa 
siitt sorn rnynclighcccrna utnyttjar bönderna 
på, när priser på_jordbrukets produkte r fast-

ställs. Av diskussionen framgår att m ed de 
dål iga priserna är det " ... svårare att gå elen 
legala vägen och ju högre blir noter ingen 
från den så kallade svarta börsen". Möt.el 
beslu tar au skicka e n erin ran till riksförbtm
det: 

. . ] all de rådande m jö lkprisel är oskäligt 
lågt, de ls i förl1åJJancle till p rocluktions
kost:naden, samt även i förh~llande till pro
duktions,olnnen . 'vli-itet: vill ä,·en fra rnhi'dla 
önshärdhet:en aY en snar rät telse med pro
blemet, undcr iaktt:agancle av atl de berätti
gade lokalilllressena in te skadas .' ' 

Den 26 november hölls ornröstningsrnii tet i 
Lästringe kommunalrum och ordföranden 
ut.rycke r sin glädje över att så många med
lem mar infunuits sig till "detta så viktiga 
möte". Han konstaterar ;iven att nio nya 
medlemmar kan h;ilsas v~ilkomna. Efte r dis
kussion om hur studieci rklar i ämnet bok
föring bör organiseras ä r det dags för kv~il
lens huvudfråga, den stundande konllikre n. 

Ordföranden redogjorde diirefr.er för dagens 
hun1clfråga, nämligen den a,· centralstyrelsen 
anbefa lcla omröstningen angående höjn ing 
a,· rnj iilkpriset. Omröstningen sku lle ske med 
sl11 r.na sedlar och resultate t ej medelas förr
iin ,·id senare tillfälle. 

Fr;°1go rna Yo ro följande : n.l. Anser ni all 

inkomstökning for jordbruket med minst 3 
öres genomsnittlig ntjölkprishöjning mot
svarande 2 öres genornsniu.lig timlöneökning 
n1 ,1ste vidh{dlas innevarande år ä,·en med 
Lillgripande m· stridsåtgiirder. n. 2. )i.r ni för 
krn,·ers genomfiirande beredd au on, c:en
rralstyre lsen så skulle känna nödYändigL, be
h[illa Eder mjö lk hem1lla u nder erforderlig 
tid från dag som ce nrralstyre lsen kan kom
ma art bcsrärnma. Frågorna skulle hes,,aras 
med ja eller I\ej. 

Res1iltatet ble\' att fråga n.1. besvarades 
med -t:\ '.fa' och e n 'blan k' sedel, frågan. 2. 
Med 3\) Ja'. I ·Nej' och 3 'blanka· sedlar. '" 

Tys tbergas protokollsanteckn ingar for 
1946 förs El frågor a\ rikskaraktär. Från höst
mötet 4 oktober behandlas översvämnings
skador och det beslutas att ordföranden ska 
bestiilla aumiilningsblan kett.e r lör skade
anmäla n f'rån länsförbundet. Del diskuteras 
~iven hu r studiefrågan ska skötas och detta 
leder till au fjolårets studieledare ska för-
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söka samla sina cirklar till ett nytt studieår. 
Slml igen refereras kort från ett miite i Katri
neholm om hur skogskö rslor bör ersäuas. 
Inte hell er i Bälinge tas under 191l 6 några 
frågor upp till behandl ing som rör omvärl
den, förutom att man beslutar att lämna 2:J 
kronor Lill Europal~jälpen . Det som diskute
ras är priset på hemmaförsåld mjölk och hur 
de aktiva i styrelsen ska an ocleras. 

Vid prisfiirhandlingarna 1947 t1ppsrocl s:i 
på nytt konflikt. mellan lantbruket och reger
ingen. Regeringen förde fram sitt förslag, 
tro ts RLF:s protester, som proposition och 
fick denna godkänd av riksdagen 7 juli. SL 
och RLF agerade d~t gemensamt genom an 
uppm ana lambrukarna att in te så någon 
höst.sådd om ime nya förhandlingar togs 
upp. Efter omräkniugar i kalkylen och fort
satta d iskussioner kunde så en preliminär 
uppgörelse bli klar 14 augus ti och in te hel
le r denna gång behövde lant.brukarna sätta 
sitt hot om st rejk i verket. 1:

1 

Hotet om såstrej k diskuteras i a lla tre av
d e lningarna och man ställer sig positiv till 
eventuell strej k. l Säuersta-Bogsta-L~istringc 
inleds möte t. den 11 augusti 1947 m ed att 
ordföranden !fornade en redogörelse från 
informationsmöter som hålli ts i Katrin e
holm i bö1jan av augusti och roteombud till
sätts att övervaka en eventuell strejk. l Tyst
he rga hålls er.t extramöte med anledning av 
den stundande konflikten och möt.el beslut.ar 
enhälligt all föija riksförbundets rekommen
datiouer om strejk. l Bälingc v~ickcr frågan 
d iskussion. \fan är ense om att delta i even
Lllell srrejk men det är, anser man , viktigt au 
undersöka hur riksförbundet st~illclc sig till 
sådd för att trygga uts~idesbehrn·e t inför näs
La år. Del dryftas även om det finns möj lig
het att lagra spannm:tl på centralförening
ens magasin i Tystbe rga utan att elen för de n 
delen korn ut till försäljn ing. Det väcks även 
tvivel om det är rätt läge au strejka nu, kan
ske är det redan för sent för a u få önskad 
effekt. Slutligen beslu tas att delta i e,·entuell 
strejk och att sända en kopia av möt:esproto
kolleL till samtliga icke-medlemmar i trakLen 
fiir att fä veta om de ämnar ansluta sig ti ll 
strejke n. 
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Jag finner inte några anteckningar i pro
tokollen som ryd er på att de tjordbrnkspoli
Liska beslut.el 1947 diskutera ts. Tst.älleL är det 
främst elen lokala ,erksarnheten som tar 
plats. Det förckomrncr bland annat en rad 
,·ärvningskarnpanjer då några ur styrelsen. 
ib land ti llsammans m ed länets ombudsman. 
besökte icke-medlemmar för att uppmana 
dem att e ngage ra sig. Särskild kraft ~ignas 
nnga hiinclervicl generationsskifte n och ny
inflyuade 14 och anrn~ilningsblankctter och 
propagandaskri feer delad es ut. Det genom
förs ku rser i bokföring och insamlingar till 
EuropaliFil pen med anledning av kriget. 

1950-tal i protokollen, 
avdelningarna stabiliseras 
Kampen mot icke-medlemmarna fonsäLLer. 
En lan tbrukare i Lästringe som inLe tillhör 
RLF och ska hålla auktion krävs i mars 1949 
på f'cm å rsavgi fter för au sl ippa bojkotta,· 
auktionen . Medlemsvärvningen fortsätter i 
Sättersta-Bogsta-Lästringe och upprepad e 
gånger beslu tas d et au: "försöka få med dem 
som ännu stå utanför" både på uppmaning 
av de egna medlemmarna och med foran
ledning m· skrivelser från RLF:s centralstyrel
se. Även i föiliugc diskuteras p:1 ~trsrniitct 
1952 hur man ska behandla auktioner som 
hålls aY icke-medlemmar. För alt det tyd ligt 
ska framgå om auktionsgårclen är RLF-an
knuten rnenar man i ett förslag till onsför
bundsst~imman att detta biir stå i annonsen. 

En annan rr:iga som kommer till behand
ling på flera möten under SO-talet är priset 
p:i hemrnaförs:tld mjölk. För det mesta ~ir 
mötet ense om hur priset bör sättas, men vid 
några fall gl ider meningarna isär. Vid års-
1uötcl 1955 i 8 ~iliugc avdelning anmärker en 
persern Yicl punkten Ö\Tiga frågor au p riset 
på mjölk som säljs Yid gården bör få , ·ariera 
något från de angivna 45 öre/ litern om cler 
finns personliga uppgörelser med kunden. 
Förslaget möter dock motstånd och fle ra 
andra medlemmar menar att detta bara 
skulle skapa o reda och mötet tar beslutet att 
alla skal l ta 45 öre per liter inom avdelning
en. 
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Up prepade skri\·eber frå n Söderman
lands länsförbuncl a\· RLF angåend e berbe
ris busken beha ndlas i a lla trea\ clelningan1,1 
llnde r 195 1 och 1952. Utan \·iclarc diskussio
ne r i någo n a\' a \·deln ingar na beslu tas att 
fö ija rckom mcn dati01w rna och utrota ber
berisbusken for at t på så säll. hindra svartrost 
f"rå n an spridas. \ fan sprider ocksii b ud
skape t till medle1u1nar so m in re \ ',lr n~ir-
1·arande p:1 m ii ter men också till dem sorn 
inre ;ir med lem ma1·: 

Styrelsen 1ick i uppd rag a n 111e dcle la de med
lemmar som ej \'a r n;'i n ·ara ndc, d er;1s skyl
d ig het med u tro tni ngen. samt att ko 11takra 
ek -1 sLOra gi1rdar11a . \:i·11;is, Hirnö. \ -losstena 
och Oppehv s,1 a u ii\·e n de ska ll de ltaga i ul
ro tn ingska111pa nj t'i1 lllot be rbe risbusken. 1'' 

Förutom skri1·else r från liins- och riksför
bundsstyrelse n behand las ert par händelser a1· 

lokal karnktär som lä mnas uL1vmmc och i , ·is
sa rall lc<le r rill skri1elser rr:111 a\'delningarna. 

I Bälinge komrner under årsmötet 13 feb
ruari 1949 u11de r punkten Ö\Tiga frågo r upp 
att 11{1gra av me dle mmarna iir "inblandade i 
ett grärn ingsfö re Lag'' och a rr de begärt h jälp 
a\' om budsmannen rör au " få ti ll st:rnd e n 
d el utredningar". O rdförande n lå r i up p
d rag att ytterl iga re f"orsb i sa ken och d etta 
resulterar i ett ex tra möte tio dagar senare . 
H ~ir rår prorokollsanteckuingarna e n sLrikta
re fo rm än Licl igare, d e n~in·a rancle 1'id detta 
rnöLe un de rtecknar sa mtliga sin niitYaro i 
protokolbboken. En skri,,else skickas så till 
marbigare n som ma n <tl)ser burir sig fe l
a kt ig t åt med uppma11ing att kalla de Ö1Tiga 
d elägarna i gräm i ngsröretage t. Möte t a1·

sl u tas med au ko mma öve re ns o m all "skri1-
else ns innehåll ska de lges adressate n genolll 
landsfiskalens rii rso rg" . Protokollsan teck
n ingarna I-å r b är a llts:1 snarast e n juridisk 
fun ktion . 

Proble m med lagringsu trym men på ce n
Lra lfö reni11ge n i Tys therga påpe kas od:s:1 
rncdFirn na mellanrum. Vid årslllÖte t 1953 
disk11t.e r;1s fråga n "ganska ingående" och 
sedan kommer rni"net f"ram ril l att : 

.. l den all1n~ln11a 1n t> ni 11gt•11 , ,a 1· att utr>·,n
me na få r utökas och span ninidstork bör byg
gas fortast 111 iij ligt. Ordf. li ck i uppd rag a u 

geme nsa m t med re prese n tan te r frå n Tyst
bc rga och Biil inge lo kalan le ln inga r upp r;i1-
1a och i>n· rl;'i rn na e n skri\dsc till ccn tral for
c 11 i11 gens styre lse ang~\end e frågan. 16 

N;ista h ~indelse a1· loka l karak tär som v~icke r 
e ngagem ang i alla anle lni ngarna me n ka n
ske frärnst i Biili11ge, ä r när AB Atomenergi 
i rn irre n a \· 1950-tale t börjar sin \-c rksarnhet 
1·id Studs, ik. På {trslllÖte t 1957 re dogör ord
fö rande11 fö r si na fö rha nd linga r med All 
Ato rn e ne rgi : 

[ ... ] angående sk\Tld \·icl c; \·e1rn1ell st r;1 l-
11 ingsrisk p<lgår förhandlingar nu på h()gre 
o r t cLir e n .s~irsk ild uLrcdning igångsa tts i 
dessa frt1gor, \·a r fo r \"i fa r se fra mtid en a n 
med n,·a l"ii rl1 a11dl i11 ga r. " 

Vid årsmöte t tre å r sena re är u tred ni nge n 
från "högre on•· klar och o rd föranden redo
gör för l"ad som framkommit och l"ilka punk
te r s0111 inte godkän ts a \ ' de korn rn un,tla 
mn1dighetern a. Två m edle mma r a1' avdel
ninge n u tses för att h ,'\ lla kontakt m ed AR 
Atomenergi och fonsiitta förhandlingar om 
eventuell stråln ingsrisk. När jag unde r inter-
1juerna frågar vilken so m 1·a rit elen , ·ik tigas
re frågan ge nom å re n färjag sva ret "SrlldS-
1ik1". S:irskilt Bäl ingeavde lninge n bar 1'ari t 
e ngagerad i n~rksarn het en från 1950-tale t då 
AR Atomene rgi först e tablerade siu 1·e r ksa111-
het d~ir. 

Tonl' ikte n uuder ?i0-tale rs ve rksam he t 
liggt->r vid "lustresor". utbilclningsverksamhe t 
såsom studiecirkla r och föredrag. Nu börjar 
också en och a nnan "dam·· närn 11as i p roto
ko!lsa nreckn i ngan1a . Kvin no r nas mech·e r
kan utsu äcke r sig dock Li ll au de tackas fö r 
kaffe och au de får ,'\ka oclt bCl'is ta Ian t· 
bru ksk\'in nans dag som årligen anordnas på 
Skansen a\· riksfiirhllnd t't. 

Jordbrukets ekonomiska 
situation, sammanslagningar 
av små en heter och 1960-tale ts 
jordbrukspoli tiska beslu t 
F hrsLa gången j ag li it ta r tecken på d iskus
sirn:i angåe nde jordbruke ts srn 1k1.1 1romvand
ling och s,unrn,111slag11ingar av smä e nl1t'te r 
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lill större är från Sättersta-Bogsta-Lästri nges 
hös tmöte .1954. Mötet avslutas med ett: före
drag av Öknaskolans rektor A. H ellmenius 
där han talar om "sina egna åsikter" hur små 
gå rdar kan få bäure e konomi geno m att srns 
sam m a n t ill större e n he ter. Pro tokolle t be
r~ittar au en livlig diskuss ion fö ljde . Tio år 
senare, på ~trsmötet l!:Jfi4, avslutas förhand
lingarna med ett föredrag om j ordbruks
politik. Den na gång är d et ombudsman 
Allan Andersson som agerar föredragshålla
re och enl igt p rotokollet var föred raget 
m ycket up pskattal och ledde lill d iskuss ion. 
Näs la års ~trsmöte är del länsforbundets nye 
ordförande O skar Eriksson som avslutar 
mötet med ett an förand e om j ordbru kspoli
tik och jordbruksekonom iska frågor: 

.. ] och då friimst det förYiintade nya j ord
bruksanalet. En lidig diskussion följde, där 
också 0 111 hudsrnan Al la n Andersson samt 
Tystberga och Ttili nge RIS avdeln inga r del
tog.1·" 

I Bälingeavdelningens protokoll kommente
ras föredraget någol me r ko n fattat: 

Efte r mö tesfo rhandl inga rna höll lä nsför
bunds o rdf. Oskar Eriksson e n översikt ö1·er 
ak t.11ella frågor inom o rganisationen och 
jordbruke t. ''' 

Tystbergas protokollsbok komm en teras 
inle föred raget. det fi nn s endast notering 
om att kaffesamkväm följde efter avslulat 
möte. De t finns för övrigt ingen an nan an
teckni ng om _jo rdbrukspolitisk d isk ussion 
eller föred rag i ämnet. unde r hela 60-talet. 

J o rclb ruksu tredn ingen i bö1j an av 1960-
talet föranled e r en d el diskussion , även om 
d et är S\'årt att urskilja vad som d iskuteras på 
grund av p rotokollens kortfauade stil. Klart 
~ir i a lla fa ll a u en rad fö redragsh:dla re 
kornme r lill a1·cleln ingarna och talar om 
''.jo rdbrukspolitik". I samband med 1967 års 
beslut tinner_j ag dock inga tecken p~1 d iskus
sion . Enlig t de inten'.jue r jag gj o n fanns 
dock e tt s t.arkL politiskt e ngagemang unde r 
hela 1960- och 70-talen och det iir alltså 
troligt au. protokollen inte speglar all diskus
sio n so rn fo rts . Det jr ~iven möjligt. a tt den 
de l j o rclbrnkspolitiska frågor föns av 

med lemma rna även i andra organisationer 
och fören ingar. 

RLF blir LRF 
Efter en rad tidigare diskussioner och utred
n ingar angående RLF:s organisation och 
even tuell sammanslagn ing med La n tbruks
förb unde t tillsattes så Lantbrukets O rganisa
tionsutredn ing i maj 1968.20 Efter ett år pre
sente rades resultatet av arbe te t i ett enigt 
be länkande som gick ut på al l RLF och 
Lantbruksförbunclet sknlle slås samman cen
trall lill en organ isation med gemensam sty
relse och stämma. Namnförslag till de n nya 
organ isationen 1·ar LRF, Lantbrukels Riks
förbund , och elen var länkt att u tgöra en 
ideell såv~il som ekonomisk förening. Utred
n ingen presenterades i jordbrukarnas För
e n ingsblad och i RLF-tidn ingen. På RLF:s 
sista förbundsstämma 1970 antogs förslaget 
till den nya organ isationen e nhällig t. Det 
en da som väckte d ebatt i frågan var vilket 
nam n elen nya o rganisalionen skulle få. Ef
te r lång debatt kunde så stiimman fastställa 
namnet Lill Lantbrukarnas Riksförbund, att 
fö rkortas LRF. 21 

Sammanslagni ngen av RLF och Sveriges 
lantbruksförbund till LRF 1971 medfö r inga 
större förä ndringar i de lokala p roLOkollen . 
Sammanslagningen n ämns mycket konfat
lat och den enda synliga skillnaden är just 
omkasLn ingen av bokstäverna "L" och "R". I 
Siittersta-Bogsta-Lästringe årsrnö tesprotokoll 
från 13 mars 1971 kommenteras med en rad 
a lt "ordföranden lämnade rapport o m sam
manslagningen RLF-lan tbrukslörbu nd et". 
Däremot d iskuteras ingående eventuell sam
manslagn ing av Sättersta-Bogsta-Lästri nge 
avde ln ing med Tystberga och Bälinge lokal
a1delningar och enlig t protokollet var samt
liga mötescleltagare e nse om att e n samman
slagning borde ske. I Tystbe rgaavdelningen 
kommen teras också bildande t av LRF hell 
kon: 

Styrelsen beslöt att i de tta protokoll och 
under denna p1 111k1 införa följan de: eher 
sam manslagn ingen a\' riksförbundet lancls
bygd <c11s folk = Rl.F och S1·eriges I .a11Lbruks-
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förbund = SL kommer rrom. 1971 awls. 
n;imn att bli Tyst.berga avd . ,n· l.an tbrukar-
11as Riksforbu11d= Tystberga LRF ,ml."" 

Inte heller i Bälinge-avdclningen kommen
teras sammanslagningen annat ä n att års
mötet 1971 godkänner LRF:s nya stadgar. 
Om omorganiseringen och namnbytet inte 
lämnar några större spår i protokollen så ges 
e n utflykt som Bäli nge lokalavd elning ge
nomför desto m er utrymme i årsmötesan
teckningarna. Över t,·å sidor beskriver som
mardagen 1970 då a,·deln ingen åkte båt ti ll 
L:1ngö med anledning av att avd e lninge n 
firade 40-årsjubileeum.2:1 

1970-tal rn ed nytt j ordbruks
politiskt beslut 
Det gemensamma samkvämet med de tre 
avdeln ingarna efter årsmötet 1977 a,·slut:as 
enligt B~ilingc och Sättcrsta-Bogsta-Uistriuge 
protokollsböcker med att länsförbundets 
ordförande Edvin Andersson talade om det 
förlängda jordbruksavt.alet , prismveckl i ng 
och akluella subventioner. I Tystberga avdel
nings protokoll kommenteras inte föredra
ger. Nästa gång en riksomfattandc,jordbruks
politisk fråga väcks ä r vid ett sryrelsemöte för 
Tystberga LRF-avdelning i februa1i 1978. Hiir 
görs eu utkast till en motion om b~ittre pro
duktpriser förjordbrukare . Motionen som 
sedan godbndes av Sättersta-Bogsta-Läst
ringe och Bälinge avdelningar bestod av l}ra 
punkter: 

1. Kra,· om höjda spannmålspriser till följd 
av fö rdyrande produkLionskosLnade r. 2. Lig
re insat~amortering i e kono miska fö reningar. 
3. K.rm· om upp rärtande om s. k. jordbruks
ko nto . 4 . Bättre och sa kligare information 
t il l massmedia beträffande prise r på livs
medel , producerat i svensktj ordbruk."' 

januari 1979 sam las Sättersta-Bogsta
Lästringe a,·dcln ing p~t ()knaskolan för att 
d iskutera ett frågefo rmulär f'rå n fö rbunde t. 
Form nlärel bes LO cl av 5 punkter: Solidari
tet, Leveransplikt, Finansiering, Samarbete 
och samverkan och Verksamhetsinriktning. 
Ehe r diskussion s,·arar avdelningen '' [ ... ] 
au solidariteten och leveransplikte n inte 

ä r elen all1a bästa". Motsvarande medlems
råd hölls i Tystbergaavdclningen elen 14 
december 1978 och kommenteras i proto
kollet: 

)vledl e msråd , ett frågeformulär ' C tveckling i 
sa mH' rkan ' behandlade f.a ntbru ks koopera
tionen - idag och i11for fra111t.iclen, diskute ra
de och man enades om lämpliga s,·,1r. Ett liv
ligt deltagande i diskussio ne n förekom .'j 

Det kommenteras in te i Bälinge protokolls
bok om även denna avdelning d eltog i "Ut
veckling i sam,·erkan" . 

Mjölkpriser och protester 
under 1980-tal 
Under 1980-talel deltar avd el ningarna i en 
rad aktioner för att protestera mot ri kstäck
ande beslut. \.'Ian demonstrerar med ston 
engage mang både "h e mmavid" och i Ny
köping och i Stockholm. 

1982 tillsaues en ny jorclbruksutredning, 
Li,srnede lskomm issionen. Denna hävdade 
att en minskad j ordbruk5areal var ett krav 
for att komma ti llrätta med de ekonomiska 
problemen inom jordbruke t. På detta s,,ara
de LRF med all 198:'J anordna ett bondet:1g 
där 25 000 bönde r frå n hela landet deltog.~" 
I de tre lokalavdelningarna d eltar man ge
no m au d ela ut flygblad vid Edrna11s~7 och 
Konsum i Tystberga och all skicka en d el
tagare fr{111 va1:je avdelning au å ka till Stock
holm och delta i bondetåge t. 

Sa mn1a år engagerade sig organisationen 
också, genom att tända en kedja av vård
kasa r, mot den nya Plan- och Bygglageu 
( PBL) som sågs som ett hot mot iigancleriit
ten avjord.1

" I p rotokoll frå n sam manträde 
med styrelserna i Tys tberga, Bälinge och Sät
tersta-Bogsta-Lästringe LRF avdelningar 29 
april 1985 står att protesteldar mot det nya 
förslaget om plan och bygglag t~in ts p:1 fcrn 
platser d en 20 apri l san1m a å r. 

l början av 1986 sk ickar län ets berecl
skapskornm iue u t en enkät till samtliga a,·
delningar för att undersöka stridsviljan . I 
Tystbnga anses skattestrejk Yara det_ b~ista 
alternatiYet Yid eventuell konfli kt. A,en 
föili nge enas styrelsen om detta svar: 
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... punkt l siitta cen tralt organiserad skatte
st rejk, med gemensamt konto, d iir kapital
a, kastn ingen och ka rnpfondmedel tiicker 
fören ingens avgifter. Punkt 2: Stoppn a ll 
111atleverc1ns till matstiillen som förser riks
dags och regeringsledarnöter med mat bl.a. 
Riksclagshuset och Ro,;enbad. Punkt'.): Så
strejk på höst.en -86 o rn kraven e j är ti llgodo
sedda."' 

På årsmötet några dagar senare clisku te ras 
e nkäten åter och de närvarande menar att 
förbundsstyrelsen borde arbeta h~ittre. Sät
tersta-Bogsta-Lästringe väljer atL isLället l{1ta 
var och en fylla i enkäten som sedan samlas 
in och skickas ,·iclare till länsförbundet. 

Omställning 90, avreglering 
och EG 
LRF enas 1987 med regeringen om a tt in
föra träda rör att minska spam m1{dsöverskot
tet och ett nytr handlingsprogram kallat 
Omställning 90. Programmet hade som rn{d
sätming all ta 25 000 hektar :tkennark ur 
spannrnålsproduktion och använda marken 
till al ternatiYa grödor, somt.ex. energiskog. rn 
.Ä.ven för d e tre lokalavdelningarnas bönder 
blir begrepp som "ornställning", "avregler
ing" och "F.C" en del av vardagen. AllL ofta
re tltrycks också oro och ovisshet inför fram
tiden i protokollen. På {1rsmöLeL 1988 t,dar 
Mats Denn inger om Omst~illning 90. I S~it
ters ta-Bogsta-Listringe protokollsbok be
skrivs detta: 

Efter gernensarnt kaffe sa111kväm med gran n
a,·<lelninga rna diskuLeracles gemensamma 
akril'itctcr. Därefle r höll \fats Denningc r e n 
kon information rr:i n lantbrukets situation. 
Vi 11 ppmanades Yara posi ti1'a. D iskussion 
följd e.'" 

Vida re på å rsmötet diskuLeras t\'å rno t.ioner 
från Tystberga lokalavclclni ng ang:1encle 
lammki"m och sYensk import: 

Diskute rades Bengt Skogs kritis ka 111otion 
0111 S,·eriges import a1· fod <:> rspannmål trots 
att det är ö1·crskott ino111 landet samt tj:instc
män och fönroende,·aldas insatse r i d essa 
fdgor. Gösta Ka rlsson .'vlälby ,·illc tillägga 
kriti k mo t den i111pon av köttmjöla,· tvi1·e lak
tig ha lit(" som !öre kommer. \fotio ne11 bifölls 
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och beslö ts att vid kaffet fö redraga motioner-
na för grannavdeln ingarna för hörande.''" 

Sättersta-Bogsta-Lästringe diskuterar mo
tion erna och menar att import av spannmål 
av "våra egna föreningar [ ... ] ej bör få före
komma" och tillstyrker motionen. Ytterliga
re ett ärende behandlas på avdelningarnas 
gemensamma möte och d et är ny dragning 
av ellirtjen. Det ska även bildas kontrollgrup
per utmed lirtjen fö r a tt felsökning ska kun
na gå snabbare. 

Under hös Len 1988 hålls ytterligare ett 
gemensamt informaLio nsmöte med anled
ning av omsLällningen. Bengt Eriksson från 
Lantbruksnämnden medverkade och ämnet 
var del nya skörcleskad eskyddet och Om
stiillning 90. I Bälinge protokollsbok finns 
ett referat av kvällen : 

Den 8-12-88 samlades Bälinge och -iystberga 
L.R. F.avd. i Bälinge försa rnlingshcm för att 
lyssna till lkngt Eriksson och T\jell Cus tafs
son son, talade o m bl.a. stöd till få nggriidor 
och alternatil'odling. 1313 st. har tecknat av
tal till Omställning 90 i Södermanlands län. 
Det har införts spriclningsförbud av gödsel 
för dec, j an och feb. Gödsel får låggas i hög 
motsva rande vad som går åt på det styc ket 
högen ligger samt sprida och bruka samma 
dag. Stor diskuss ion om det nya skörd eska
deskycldet. Slopa det då det s lår helt fri. [ ... ) 
Efter "fakta .. och d iskussion samlades vi runt 
kafkbordet och drack kaffe och å t lina och 
goda smörg:isar För att sedan ta oss hem p,1 
glashala vägar." 

T oktober 1989 planerar styrelsen i Sättersta-
13ogsLa-Lästringe e tt höst.möte med rubriken 
"den Nya jordbrukspolitiken , s.k. Spårbytet". 
Vidare d iskuterar sLyre lsen "den nyajordbr. 
Politiken. Betydande spann m:ilsareal frivi l-
1 igt läggas i 10-å rig jordban k. Så gott som 
alla regleringar bort. Blir kärvt för många av 
oss." HösLrnÖtet ~iger sedan rum en månad 
senare på temat ''.Jord brukeLs framtid" där 
representanter fdn Odal och LRF:s länsför
huncl medverkar. 

En annan fråga som tas upp i både Bä
linge och S~ittersta-Bogsta-Lästringe under 
1989 är förbränning av radioaktivL avfall vid 
Stuclsvik. I Bäl inge väcks frågan på årsmötet 
i februari av Börje Andersson som menar att 
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a,·del ningem medlemmar borde mer aktin 
delta i debatten för att ,·äcka opinion inom 
LRF. Fyra med lemmar utses att arbeta ,·id
are . Även i Säuersta-Bogsta-Uisrringe be
handlas sopförbränningen p:1 årsmötet 1989 
och mötet kommer fra m till att "Vi från LRF 
måste agera och tänka på ,·tira marker och 
dr natur även i fortsättningen.'· 

På årsmöte t. 1990 utrycker Sättersta-Bog
sta-Lästringes o rdfö rande sin oro införjord
bru ke ts sirua t.ion i samband med att han 
öppnar m öte t och påtalar: 

. . ] m·isslit> te 11 i 0O-raletsjordbnik. V i mås
te dock jobba ti llsallllllans för C' ll sta rkt LRF 
bel1ö\·s. Spå rbytcl ii r <' Il u trnaning fö r oss. 
san1Lidi~l 111ttste vi vara na u1 r och n1iljö1ncd
\·e tna. ,\rsrnö te t fö rkl a rades dän11e d öpp-
11ar. :\ 1 

AHle lningen anordnar senare under året en 
infonnatio11skväll för medlemmarna på 
Ökna lantbrukskola cl~i r LRF, Lantbr uks
nämnd en och LRF-konsult medverkar fö r 
a u informera om ''omställningen i jordbru
ket"' . Även g rannavclcluingarna bjuds in att 
mech erka. Ytterligare e tt inforrnationsmöte 
om 0111st~illningen hålls i B~ilinge forsam-

lingshern 1 januari 1991. I Bälingeavdelning
ens protoko ll u u rycks oro inför framtiden 
och de n ,·a n liga, kortfattade tonen i a11Leck
ningarna bryts: 

D {i \·i gåu ige11o lll al lr inför å rsmötc l, dag 
och plats ej bokadt' :i111111 , slll[ade l'i hällen 
111cd 11 d111ga rrågor 0 111 \·ad so1n ~ka h~ncla 
frarnö\·cr. Den 17 / 1 är sista dagen fiir 11led
li11g mellan Irak och L'SA, skall del bli krig ; 
Det ,ir stor o ro i hela Yiirlclen just nu . Äl'Cll 

inom drt land där ,i ska nri11ska p ,1 1.njölk
korna. så m ind re spannmål. plante ra skog 
på dra akrar som en gå ng \·åra förfäde r med 
sto r möda riijr och di ka t för all k1111na odla . 
Helst skulle ;ler n og inte fi nnas några s\'e11s
ka bönde r. ":, 

Sammanslagning av 
lokalavdelningarna 
Att slå samman de olika avdelningar na till 
e n stöffe har disku tera t~ m å nga gånger ge
nom åren, dels har lci reslagits a tt slå Sc1111-

111an Tys tbe rga och Bäl inge ti ll en a,·clelning 
men ä,Tn en sarnmanslagni11g med Tors
åker, närmaste lokala,·delni ng av RLF / LRF 
har d iskuterats. A\· olika anledningar har 

JJälillge lolwluvdelni11gs slp,,/sp vid rf,,1 .1isl11 111ötel 18 ;'tm11ari f<J9J i1111a11 sa11111w11.1Log11 i11gm med 7}-stbnga
avdelningm. h å11 vii11sler/a11 Lc11:1so11, Hr11ril'I j oha11ssv11. R1111r: Stmr,slwg; Ove ,\la/111/mist orh 8å1y t\ 11r/n.,so11. 
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dock inget sa mgåencl t' skett . Pa å rsrnött' t 
1992 tas så clisk11ssion en ~ner upp, denna 
gång på Tystbergaa,·clcln inge11 s ini tiati,·. 
Bälinge ä r positi,·a till förslaget och Säu<"rsta
Bogsta-Lästringe kan efter om röstui ng o ch 
,·isst ifr:1gasäuande a, ele n 11ya avdelningens 
namn slu ta sig ti ll förslaget. Tystbergaortens 
lo kalaYdeln ing a,· LRF b ildas I 99~. Sam mall
slagn ingeu av de tre lokalm·clelningarna gar 
alltså mycket ron 11;ir den Yiil föreslagits. 
Tanken på salllgaende har funnits länge och 
a tt det iirjust 1111 som sammanslag ning sker 
kan förklaras med art medlemsantalet sjull
kit och att allt l~irre a,· medlemmarna hade 
_jordbruk som h11rncls<1klig inkrnns tkälla . Det 
b le,· s,·årare och sdrare alt h irra personer 
som ,·ille ställa upp till styrelse- och fönroen
clepos1c r. 

~ ågra m· dem _jag talat med som var it .-1 k
ti,·a frå n 1950-tal fram till idag m e na r a tt 
e ngagemanget anog i bö,jan a\' l 990-talct. 
Orsaken tros vara att d e l iir allt fä rre som ,i r 
h e ltidsbönd er. Om den friimsta inkomstkäl
lan kom m e r fran andra sysselsätmingar s~t 
Jinns inte behowt au strida längre, och de rå 
som arbe ta r heltid inom j ordbruket arbetar 
·å mycket au de inte h inner m ed l'iirenings-
1 i,·: 

·· ... lwhm·c t ;n · samhörighe t ha r diin,pats, 
e ll e r ('gcn tli gl'11, inte lw l10,·e t. .. cl(' t är ju 
1ide11 . Och ,·acl som grundar i tiden ä rju de11 
här daliga cko110111iska bilde n ... r ... J "Om 
man inte hack akti,·itc1er pa c11 ,\ ,· sa skulle 
nog ingen sakna det ... ALL-\ har s:1 1nycke1." 

Jvlan betonar också , ·ikten ,l\' e ldsjälar C:'llcr 
11ågra lä engagerade personer: "Finns del er t 
par tre tongi,·ande och driftiga så b lir det 
någontiug, är den ö,·C:'n·ägan de delen n~ja
ha-rnjäha. då b lir d e l inge n ting !" 

Studiecirklarna näm11 ·· om <"I l ,·iklig akti
,·ite t som dock rörsn1nnir unde r se11are å r, 
överh t1,·udLaget har i nrresseL för rena jord 
bruksföredrag minska t. 

'J ust d e l här med fak tafrngor .. . de t finns del 
i111e ston in1rcssc för, dc1 tarju folk ti ll sig pa 
sill ,ä11. fra n bankerna oc h länsstyre lsen ... 
Det ä r roligare a11 ha nagot liiusarn1. .\nna rs 
korn lllcr inte fo lk ... 

2DO 

Uppskauacle ,·erksa mheter ge11om åren ha, 
också vari t båtu tllyktn , Elmia-resor och tea
terbesök. Ofta har slörre utfl ykre r ordnat~ 
gemensamt mellan awlt'ln i11garna ä,,en om 
del främst ;ir Sät1e rsta-Bogsta-Läst ringe som 
gjort teaterbesök. Samarbetet mellan avdel
ningarna har o ckså skert , ·id å rsmötena d a 
de tre awlclningarna hållit separata 111ö Les
rörliand li ngar fö r a t t sedan dricka ge men
sam r kaffe och kan ke lyssna på niigon före
d ragshå llarc. 

Reflektion kring d en 
förändrade bonderollen 
Frågan som ,id ett llertal tillfällen dykt upp 
i mitt liun1d är om de bönder som 1930 ,·ar 
med oclt startade RLF ~i r a tt likst;illa m ed 
dem so111 ,·ar med o m sammanslagningen 
1993. L ndcr hela perioden är det skolade 
föreningsmänniskor som anecknas i proto• 
kollen , diskussionen hand lar hela tiden pa 
ett e lle r anllat sä11 o m jordbrukets situation 
och del dricks kaffe, så \'ä l 1930 son1 1993. Sa 
Yad iir d :, skillnaden? 

>lär lokalawlelningarna kring 19~0 först 
bildades \'ar många a,· de \'erksam ma med
le mmarna in fl ytelserika persone r i bygden . 
De ,·ar int e bara brnkare till gårdar, a rbet,
gintre och ,·ana fore ningsbönder, de hade 
;i ,,e n lwslutsfauande poster inom politiska 
partie r, frik~Tka , nykterhe t. rörelse , husliå ll
n i11gssä llskap och ö,-rig ko mmu11al ,·erksam
lw r rn .1n. Un de r :1niondena som gåu h ar 
·edan de ·sa lokala makrha,·are fårt fin na sig 
i att de beslutsfauande o rganen flytta ts allt 
1;i11gre ifri1n dem. Först i och med komm u 11-
samma nslagningc 11 1952 till Tystberga kom
m un o ch sedan 1971 till . yköpings kom-
1111111. Avstå nden till me jer.ie r, slakterie r och 
spann rnålsan läggningar har ökat. Plötsligt 
befinner sig bönde rna i peri l'e rin. Kanske är 
de t så arr lo kalavdelningarnas ,·erksamhet 
inte har 11 tYecklat. i sam ma takt som det 
ÖHiga samhället. Kanske är det inte he lle r 
önsk\'ärt all de gör de t. Men fö rändring i 
bond e ns ,·.-1rdag och 11ppgiher får kon
. e h ense r för bö nde rnas orga11isa tion. Bon
dens uppg ifter lir in te längre enbart au 
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producera mai-, e n rad nya ,·erksamhersom
råden har tillkommiL. Urich 1\itsch skri,·er 
i l ,RF:s Ro11dl'li11 i fiirii11d1ing 

\ 'åra bönde,· få r idag också W'W a tt de ska 
,·ara afl~\ rsn1~lssiga företagare och anpassa 
sig e fter marknadens kraY och efterfrågan . 
i\11 ska lll:-111 !;ira sig ,·ad 1narknadsutrymrne 
;ir och ;i,·e11 11t1·eckb rn·a 1·e rks;1mhete r ,·id 
sidan a1· den 1radi1io1;t>lla produktionen. 
Bonden ska bli cntrcprcnö1·. Dcua l[uer 
mycket och det är del. Kra1·en iir h[ide n101-
stridiga och oklara.·1" 

~ågra bönder ser sig som ''företagare'', med
an andra hävdar bestämt att de ä rjust "bön
der". Ytterligare andra är rörmokare eller 
akademiker so111 drin:rjordbrnk Yid sidan ,l\" 

sin lrnrnclsakliga sysselsättning os,·. Det blir 
a llL s,årare att samla denna brokiga skara 
landsbygds bor, bönder och företagare inom 
en organisation: , ... . all få alla i samma båt, 
der ;l r stön omöjligt! " säger e n aY de m ecl
lernmarjag talat rned. 

Irene A Flygare beskri,er i si n ad1andling 
{;t11nalio11 och lwnlinuilel hurjorclbruk förs 
över från generation ti ll generation. Hon 
nämner ocks,'t d e e motion ella relationerna 
mellan generationerna som inte bör under
ska ttas."' Föriildrarnas tid igare arbete och 
su-äYan har Yarit a, görande for den nmaran
de positionen. H ennes resonemang a\'ser 
mark och _jorcLigancle men jag undrar om 
det inte är eu 1ankesätt som ii,·en kan gälla 
bcinclers organisatoriska striiYanclen. RLF / 
LRF blir e ll arv an fö rvalta, a 11 ,ara medlem 
en förpliktelse . Yngre medlemmar ,·äxer in 
i e n orga nisation och följer dess sraclgar, så
,·äl officiella som iuofJ:iciella och socia la reg
ler. M(rnga a,· organisa tionens regler och 
formen för hur möten hålls, hur protokol
len skri,s och de o lika rollerna inom aYclel
n ingarna le,·e r k\·a r, trots att samhäller och 
jordbruket förändrats mvcket sedan starten. 

"?\ä r jag bö1jacle så ku nde de ,ara e 11 1 '1 trak
torer ute samtidig t och man stan na ,·id diket 
och prata lite . tlll är d e1 kanske 11;1 11 e nstaka 
ute och kör.. och om man triiffas s;i har 
rnan inte rid a rt prata ... 

S{1 säger elen a\' d ern _j ag inten juat som är 
född p;'.i 1920-talet och följ t förändringarna 

inom _jordbruke t so m aktiv brukare seda11 
1954. Rimligwis borde d e förä ndrade forut
s;irrningarna ha påverkat ,·e rksamhe1en 
inorn RLF / LRF-avdclningarna. De personer 
som jag inten:juat nämner att det ,·ar en 
an nan "anda" förr. l\1u ;ir der marknaden 
som styr p riserna och då b li r de t ,·ikLigare 
rned ko11su111entakti,·itete1~ skolkontakt os,·. 
En hel del ansvar har också flyttars frå n lo
kala\'delningsnid till kom mungruppen. 
Och det fa ktum att allt farre är bcinder p:1 
he ltid har förskj utit RLF / LRF:s roll. "Lam
brukct har g:trt fr;'.in h e ltid ril l dt'ltid t ill 
fritid ... under dr tid som brukare 1'', säger 
någon . Det är också S\'årt att se en m öj li g 
fram tid förjordbruket. Et unga \'i ll eller kan 
ta ö,·cr. Och många har inte gård för att pro
ducera mat " ... u ran a,· andra anledningar: 
Bo på landet elle r som spekulation .. . '· ellt' r 
''Der ,·ar mycket mer ideellt arbete förr . .. nu 
ti ttar folk på TV ellerjobbar. .. " Förändring
ar inom lokal;wdclningens verksarnher och 
diskussion är sdrare att peka på. Strukwreu 
är fördnansvärt oföränd rad under de :tr jag 
undersökt. De största fö riindringen liggt'r i 
det aqagande e ngagemanget och att ur
fö kterna, reson1a och "de1{ sociala bi te n" 
har mimkat. Df' jag talat med tycker inte 
heller att sammanslagningeu a1· a,·del 11 ingar
m1 nwdförde någon stiirre för~ind ri ng. 

In tenj upersonerna nwna r att det Yar 
s_j:ilvklart att gå med i RLF / LRF. Att det var 
ell uaturligr ställningstagande: ·• . .. pappa var 
j u mycket a kt i,· så för mig ,·ar d et sj{ih·
klarr ... " eller att·· .. . denar klart au man gick 
med, det , ·ar "~il någon som fråga oc!J s:1 g ick 
111an med ... " Från starten s:1 var det a\'del
ningarnas eldsjiilar som ,·än·acle tl\'a med
lemmar och siirskild uppmärksamhet ägna
des nyinflyttade och bru ka re som nyl igen 
ö,·t'rtagit g.°1rden vid generationsskifte. Idag 
sker rnecllemsvänning fr~imst med riks
omfattande kampanjer och ansvaret för att 
finna nya medle mmar har fl yttats från Jokal
avclclningsniYå. l början m· 1970-talet satsa
des på att försöka fä lantbrukarhustrurna att 
gå med som fam ilj emedle m och under 
1990-talct har landsbygdsrnecllemrnarna , 
ch·s. de som bor och , erkar på landsbygden 
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men inte har sin huvudsakliga inkomst från 
jord bruke t, kommit a tt bli allt fle r. Kanske är 
en m· de främsta anledningarna till medlem
ska p nu de m{rnga rabatter och m edlem s
förmå ner som LRF erbjuder. Kanske är det 
också möj ligh eten an få t r~iffas och b nua 
delaktighet i bygdegemenskapen som lock
a r. 

Och an det ske tt e n foriindring är de in
tervjuade överens 0111: " ... idag är det_ju inte 
så att man går och tittar sneu på någon som 
inte är med , så vad det väl förr." Och unga 
bönder känner inte samma solidaritet med 
bondekå ren ura n ser i st~ille t ti ll vad ett med
lemskap skulle m edföra dem eko nomiskt. 

"Tidiga re rnr d e t ju s,1 a rt om det var n{igon 
som h,mdlade osolidariskt. så tyckte man a ll 

clo!ll gjorde fel. nu är det \"ä] snarare så a tt 
om nå n gör en god a lTiir så tycker man att 
han ii r duktig ... " 

eller som en av de ä ldre u ttryckte det: 

".Vlau ska klara sig sjä lv \'C l du, nu sii ij e r man 
till elen som ger m est ber.alt. Både inom skog 
och spannrntil. .. och där rnr dct_ju solida riLcL 
förut. Då sålde m a n till föreningen, anna rs 
rnr det nå n som sa åt en , nu rycke r ma n p,1 
axlarna. l::lle r scl tycke r nian att lian :ir s1nart 

och rj ii nar pengar." 

Det iir al ltså inte samma tyd li ga ställ nings
tagand e idag att vara medlem eller inte. Till 
skillnad från avd elninga rnas fö rsta å rtion
den d å elen som inte gick med var att räkna 
som mot RLF:s vcrbarnhet. 

Sammanfattning 
Att amända protokoll som källa är mycket 
spännande. De t är dock viktigt a lt komma 
ihåg au det ~ir e n selektiv i11fonuatio11skälla. 
Aven om protokol le n ä r skrivna efte r vissa 
malla r ski lj er de sig från varandra i stil, d els 
mellan avdelningar, me n framför allt d~irför 
att olika sekreterare satt sin personliga prä
gel p :1 aOLeckn ingarna. Ibla nd kan ocks{t 
informationen \'ara ,·äl kortfa ttad, då de t 
förmodas att l~isaren h inner t.ill de t samman
hang där en viss fråga diskuterats. 

Utgångspunkten för de nna undersökning 
var att beskri,·a ,·ilken Lyp av verksamhet som 
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förekommiL och hurjordbrukspoli tik disku
te rats i avdelningarna. Under avdelningar
nas fö rsta år var politiska diskussioner a\· 
rikskaraktär vanligt förekommande. Inbj ud
na föredragshållare Lalar om v~irldsl~iget och 
d en inhem ska situaLionen. Det bö r dock 
note ras att d et dock är frågor av mer lokal 
an som får mest plats i protokollen . 

Under 1940-talet fo rtsätter diskussionen . 
De t j o rclbrukspolitiska beslutet 1947 kom
menteras dock inte uta n d e t är de t låga 
rnjölkpriset och prisförhandlingar om spann
mål som fö ra nlede r mjölkko nflikt och hot 
om såstrejk. Studiecirklar och föredrag är 
uppskattade aktiviteter som gör sin en tre n u 
fö r att yuerligare öka under de kommande 
decennie rna. U nde r 1950- och 1960-talen 
blomstrar avd eln ingarna. LusLresor, före
drag, reseber~ittelser och utflykter är exem
pe l på några av de m ånga aktiviteter som 
förekomme r. Avdeln ingarna en gagerar sig 
också vid etableringen av AB Atom e nergi . 

Sammanslagni ngen och namnbytet 1971 
nämns endast kon och verkar inte ha lett till 
någon diskussion. Inför omställn ing, avreg
lering och EG-inträcle förekommer en rad 
in fonnatio nsLräffar och på dessa en h el d el 
diskussion. 

En de l fö rändringa r i organisationens 
och lokalavdelningarnas verksamh et har 
skett genom åren, me n de är förvånansvärt 
sm å om m an j ämför med de samh älleliga 
förändringar som ägt rum under samma 
pe riod. Det mest utmärkande är d ock att 
solidaritetsbegreppet alltmer förlorat sin 
betyde lse och att individen istället kommit i 
fokns . Det har också betydelse för avdelning
arna att heltids bönderna blivit färre genom 
~tre n och att Oera av de fysiska mötesplatser
na, som affä rer, post och ban k p:1 senare :1r 
upphört e ller fly tta ts. 

Akti,·a i avd elningarna är skolade för
eningsmänniskor. Främst är det m ä n även 
om kvinnorna gör fö rsiktig entre under 
1960- och 70-talen. Möjl igtvis går det också 
att spåra en förändring i bonderollen under 
den tid s0111 protokollsanteckningarna täck
er, cbr de som startade avdelningarna under 
19~0-raler. ofra var politiskt aktiva i kommun-
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styrelser och näm nder fö r a lt un der årens 
lo pp h a h a m na t l~ingre från det politiska 
bes] u tsfa tta ncle t. 

De t finns all tså många sp,'\r av riksom
fa ttande d iskussio n i protoko ll sböckerna . 
Ibla nd kan d el p å g ru nd a\' de ko rtfa ttade 
beskrin 1i11garna \'a ra s\-;tn att se vad son1 d is
kute rats, men oaktat detta så ha r diskussio n 
fö re kommi t. De slörsta tec ken på e ngage
ma ng \·e rka r dock rö ra d e lokala fr:tgorn a 
och d et sorn me r di re kt. rö r m edle mma rn a 
och deras dagl iga \'e rksa rn li e te r. De t ~ir allt
s;t i11te rr~imsr de po litiska 111redn ingarn a 
e ller fö rh andlingarna som d iskULe ras, tt l,m 
resultat.e n m· de m. Och det ,'ir kanske inte s,

0

t 
konstigt. Det iir de synliga , ko nkrl" ta konst'
k\·cnserr1,t a,·_jordbrukspoli rike n som på\'e r
kar och syns i medlemma rnas arlw tt' och d;-'\ 
ä r de r o inrressa nl \ilke l i\r beslulel fau acles 
elkr <l \ ' w·rn . Del vikt.ig;i är ;iu hitta e tt sätt at t 
fö rh;tlla sig till de ~inclradc lörnts~ittn ingar
na, oa,·serr om d e1 ske r geno m protest. eller 
a npassning. 

No te r 
I 111 i1 1 c x a111c 11sarhctc !C)ragrnn oinexanl(' ll \·id S Ll · 

u nder h;:tndledning a,· Ja nkcn ~l~Td al, prnf('-.,,or i 

~1 g rarh i~toria, :-.tuclerar j .tµ; med l~j~ilp a,· protukol l, 

l><')ck (' r11a R l .F/ 1.RF;:-; o r g a n isa Lion pa lok;lini,·;L rr;1-

gor :,,om examensarbetet a,·-;er a tt bt·s\'a ra :ir li 11rjurd
b r u kspolil ik ha r u p p m å r ksamm:i. ts i cli.skussioncrna 

och , ·ilk;1 akti \'i IC l<'I' ~0111 lok:1 b nlcl11i 11 gar 11a li;ll" iig11:\I 

:--ig a1. mc-n ~i,Tn ,·i lka pcr:--orHT~om \'a ri t :·1k1i,·a i i<)ren
ingsarhl' l<.: t och inneha ft :,, t ~ rclscuppdrag. 
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I .i ljcw,d l I 'l<J5. , . 3 1. 
\ li n 11 1o n nor .-:; fa1· ,·ar 1.:11 a,· d l· fi)rsltt som g ick 111 n.l 

i RLF. rnt·d ll1utin·ri 11g·e11 ;u t .. om d e t :--k11lk bli n:1go 11 

fason pa drifte n så rar 1nan tvungen au satsa" . . \xen 
min morfar ,·,u unde r manga ar ak1i,· i e 1l a, de a,del

n ingar a,· RLF / LRF som j ag har undcr,ökt.. Farfar ,·;d
cle a t t stä utan rö r organ isationen och är en ~n· dcrn 

som enl igt p r o1okol k n borde "111si\t1a., l'i)r a1g;·i rdcr". 
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DE SVE SKA .JORDBRUKARNAS INTRESSEORGAN ISATIO r ER 

KAPITEL 18 

Högem,jordbrukets föreningsrörelse och 
en man i dess mitt 

Fredrik L. Eriksson 

Inledning 
J ordbrukets förcn ingsrörelse har under lång 
tid rnrit t'n cent ral komponent i SYCnskjord
bruk ·poli tik.J ordbrukar rörelsen har tr,tdi
tionellt samlJlankop plats med Bo11deför
bu ncler. Detta ha r emelle nid inte nirit t·n 
h el t korre kt bild t\' Sveriges Lan tbru ksff>r
buncl ,·ar uudt'r 1:mg ti d mer högerin riktat. 
Oessurom hade högern <::> tt rebtil't ston stöd 
på la nds b~·gden och ,·,11' synnerligen akti\'l 
i11om jordbru kspolitikeu. ' Deuna studie om 
cleL SH' ns ka högerpartie l och jordbru kets 
f'örcnin gsrörelsc är uppbyggd kring td 
delar. Den första de len behandlar hög<::>rns 
gene rella _jordbrn bpol i tiska st;ill n i11gstag,1n
d e 11 och id eologiska bas fö rjorclbru ke t. I 
de n na cfrl behandlas ocks.'1 högerns förh.'d
lande ti ll j o rdbrukets för<::>ni ngsrön:lse un
d er J ()00-talel. Den andra del<::>n a,· s tud ie n 
behand lar S\'C· ri ges l.a n tb ruksförbuncl och 
dess fhrh ,°dlande till högnn. En ,•;ig in i detta 
går ge nom Gösta Lieclberg. ordf'ö raude i L 
I ~M2--lt> och I ~)5 1-6 1 som till ika , a r höger
man . F.n m· ta n karn a ;i r att a lll-;incla Gösta 
Liedberg för a tt illustrera hur c 11 högerman 
har agerat inom Jö re ningsrört'lse n me n 
ä,·e n hur o rga nisatio ne n ageral iuom olika 
o m råden. S,·eriges 1.,llltbrukslörbund ,·ar e n 

, ·iktig de l i elen s1·enskajordbruksreglcring
e 11 och ,·,tr en ce n tral pa n n iir det gällde 
genornföra11det m· E' fLe1·krigstidensjordbruks
po litik. Denna ro ll ,·ar ingalunda okri tiscrad 
och SL lbrs,·aradc sill tnritor i11m bl.a. gt'
nom sina o li ka m ecl ie imtilu tio ner. 

Cösta Liedbe rg 1·,n p:1 s:itt och ,·is e n 
typisk högerman samtidig t som ha n till 
hörd e de t skikt. in o m jordbru ke t som o fla 
stött högern. Gösta Li ed be rg rnr storgocls
;igare p i\ Assm:1sa i Sk:tne. Hi storikern Lars 
I. Andersson bE'skri\·er I .iedbe rg som e n 
hi.>ge rs i11 nad god siigare som tillh ö rde tyd
liga högerm iljöer. Han ,·a r agronom och 
urbant l'öran krad under sin up p, iix t i \la l
mö. Li<::>clberg ,·ar ;i, ·cn reser\'Oflicer i de t til l 
Mal mö f'i'>r lag cla kron prinsens husarregc-
111e11te. de t sa kallade ·'bliin kancle cliinclet" . 
På godset A\smås,1 hecl re, ·s e n modern 
spa n11m ,1 ls- och a nimali<> prodnktio n som 
ko1nhinerncles med h iis ta,·el.~ 

H öge rn och j o rdbruks
politiken vid seklets mitt 
De n sn ·nsk,t höge rns förhå l]all(\e Lill _jorcl
bruke t under 1900-ialet har präglats a,· e 11 
,·iss arnbi,·ale ns. Sett ö, ·er e n liingre tid har 



GösTA L1EDBERG föddes i Skåne 1893 och 
tog sin sLuden texamen 191 l . Diirefter slog 
han in på reservofficersbanan . Mellan 191 4 
och 1918 \·ar han inspektor på Oldskogs 
egendom i Malmöhus Lin. 1924 inköpte 
han Assmåsa gård i Sö\·cleborg där främst 
s tute riverks,1mhet bedrevs. Under 1930-
talcL bö1:jacle ha n sitL arbete inom Lant
bruksst.yrelse n och rnr till en bö,jan chef 
för stute ribyrån . Han e ngagerade sig ock
så LicligL p[1 lantbrukets arbetsgivarsida och 
rnr å ren 1938- 58 ordförande i Svenska 
Lan tarbetsgivarfö1·en ingen. Gösta I .i ed be rg 
ställde upp i andrakarnmarvaleL Lill riks
dagen 1932 fö r högern. Detta skedde i en 
tid då jordbruket var under stor press och 
depressionen rådde. Liedbe rg var mycket 

högern g:h r rr:111 atr se sig sjiih· som jord
brukets trog-ne beskycld,nc till ,llt fra n1st{1 
som e n kritiker m den r cglcrackjordbruks-
11;iri11gc11 . Rolle n so1n _jordbrnkers trogne 
beskydda re hacte a no r från paniets barn
d om och f-öregångaren Lant111,u1rupaniet. l 
deu ajälvbilden innefattades 111:111ga inst;i! J-

ak tiv inom jordbrukspolitiken och var leda
mot av utrikes- och jordbrnksutskotte n. Dä,
va r han e n av de mer pro mine nta leda
mÖLerna av det senare utskottet:. Han blev 
vald ti ll ledamot av 1942 års j ordbruks
utredning och var den främste högern1an
nen inom densamma. Han var även leda
mot av 1944 års komrnission för ekonomisk 
efterkrigsplanering, den s.k. Myrdalskom
missionen . l valet 1948 förlorade högern 
stort och Liedberg sin p la ts i riksdagen. 
Han drog sig d å tillbaka från rikspolitiken. 
Poli tiskt framstod Gösta Liedberg som en 
av de viktigare gestal terna inom högern på 
1940-La!et och var en av de främsta jorcl
bruks löreträclarna i riksdagen. När Gösta 
Bagge trädde tillbaka från partiledarposten 
1944 var Liedberg eu av de namn som 
framfördes som förslag till ny partiledare. 
Gösta Liedberg var dock i hög utsträckning 
förcningsrörelsens man och 1942- 46 var 
han ordföran de i Sveriges Lantbruksför
bund och även under åren 1951-61. Detta 
\·ar en av anledni ngarna till att han inte 
va ldes till partiledare fö rutom a tt hans 
intresse fö r denna post var svalt. Inom för
eningsrö re lsen var han u nder en rad år en 
central gestalt in om de prisförhandlingar 
son, företogs årligen. Hans styrelseuppdrag 
i jordbruksröre lsens organisation s- och 
ff>rctagsgrenar påvisad e också der stora in
flytande Ö\·e,- politiken ochjordbruksrörel
sen sorn han hade. Det som kanske friirnst 
fångade Licdbergs intresse var huscijurs
sköt:sel och då häst.avel, bl.a. genorn sitt o rd
förandeska p i Fonden för stödjan de av 
export. av avelscijur men ;iven genom si ll 
engagemang i Svenska Galoppföreningen, 
.Jockeyklubben och inom Lnwspon en. 1961 
trädde han tillbaka från sina uppdrag och 
åLcr\'ände till Assrnåsa. Den 28 december 
1976 avled Gösta Licdbe rg i Malmö. ❖ 

n ingar. b{tdc politiska o ch id eologiska. 
Bland dessa frams1od förs\·,1rsfrågan som 
den kanske ,·ikligaste men :i \·en p rotek
Lionism en fanns representerad bland de 
tunga uppfatt11iugarna. De ideologiska stäncl
p unkte rna rörande_jorclhrnket ka n samrnan
k11\·tas m ed synf'n p å den s\·e nska frihe ts-
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❖ 

traditionen. Utifrån d essa \·ärderingar blc\· 
de r na turligt att betrakla _jordbruket som 
Sveriges sanna mod ernäring. Den ridiga 
högerns grunclsyn \ ·,11· intim t sam m anb1m
den med landsbygd e n och lantmannakon
ser\'atismen .:1 

Synen pti_jordbrnket som modernär ing 
levde h ar under lång tid i partie t, ~i\ en när 
industrin övenagi t rollen som sarnhiillets 
främsta niiring. Ett exempel uttalade Gösta 
Li cd berg i \al rörelsen 1932: 

... d:irfo r a1 1 hi'>gern aldrig 11·cka1 säga ifrån, 
att der s1·c· 11skajo1tlb1u kc1 ä r och fö rbl i,· Yå r 
111odcrnii r ing li ka nöch·;indig för samh '.ills
kroppcn SOlll modersnuöl kc n for harnc1.1 l 

Ett senare exempel på detta fiuus i ltöge rns 
arbeLsu tskou s f'örslag till valprograrn l 942, 
cI;.ir_jorclbruke ts bet)·delst' som landets mo
derniiri11g betonas.:' Det fann s dock poten
tie lla mots;1ttn ingar inom högern på denna 
punkl. Åsikterna bröts mella n den rner kon
servati \·a _jordbrukarhögern och elen mer 
libe rala industrihögern. iVlotsä Ltningarna 
framstod inte som s:.ircle les alh·arl iga utan 
var snarare en potentiell slitni ng som fanns 
med i bakgrunde n. Det fanns en nationell 
sarn lingstanke inom högern som förh indra
de au dl'l ik osiimj a korn upp t ill yw11. Ett 
exelllpel på \'ilj;:in ;:iu Ö\'erhrygga potentiella 
motsiittui11 gar \·a1· au det i 27-mannako ui
m itt e n'' 19-1-2- 46 fa n us tre högermän, Cöst,i 
L.ieclberg, Cal'l-Eina r Sjögren och Ernst 
Wehtje o rcl foran cle i ind1tsrril'örh11ndet. 
l.iedherg oclt Sjiigre11 till hörde jordbruks
rö relsen medan v\'ehtje \·a r utpr~iglad imlu
strimall . Det fanns således c>n viija att s;:irnh 
int e harajordhrnkct och industrin till en 
samsvn, utan hela na rionen . Tanke n p~t det 
nationella ÖYctintresset i motsats till grupp
intressen b,·ggcll0 på samma id0has. 

Den S\ e nska frih e tstraclitione n ,·,ll" en 
ce n rral p1111kt som relaterade till jordbruks
frågan. Högerns grundsyn ff1r dt'r S\"<cnsbt 
sam h;i!Ie t \ 'M i hög grad uppbyggd på cleua 
begrepp.7 Kungen och folket i samst~irnmig
het byggde lanclt't genom lage n . 

S,·ensk offent lig 1·ö1Ya l1n ing. s'.i rsk il1 i l.t11d
ska p. här;:ider och kom n11 1ner. h;ir sedan .tr-

hu11 ck1de 11 h ,1rt e n fo lklig p rägel. I få länder 
ha de11 11a fo lksrne lsc och den n a folkfrihet 
under n1o ls,·ara1\ cic gångna tid f'r ,·ari t stl Elsl 
förank rad ,0111 i der sw·nska ri kcL.' 

Den na syn p:1 d en s\'enska frihet.sta nken \'ar 
intimt sam manbunde n m ed landsbygden . 
Iden orn elen S\ enska, fria bonden I{1g som 
grund. Bönderna var bärarna av seder och 
bruk i och m ed au d e le \·d e i ett mer tracli 
tionsbun clet samhälle. Genom landsbygdens 
traclitionsrikeclom skulle det S\enska folke t 
in te glömm a sin historia, utan det nya sam
h~iller skn lle urn:cklas från det gam la och 
tradi tionerna le\'a \'ida re _!i 

Denna e\·olutionära syn på samh~illet \'ar 
en \'iktig punkt i svensk konsen·ati\' tanke
\·ärld. T ill de nna e\·olutionära konser\'atisrn 
fogades också en tydlig moderniserings\än
lig hållning. H ögern ble\' 1 rnde r 193O-talct 
ett parti som lade allt n1incl re vikt \'id bonde
idealiseringen och isr~illct försökte premiera 
de t moderna och ratione ll r d rivna jordbru
ke r. Efte r andra \'iirlclskriget b le \' elen rid iga
rt' konser\'al"i\·a , na tio11 e lla och boncleicleali
serancle retoriken omöjl ig. Sarnm.i re torik 
ilade an\'~ints m· fascister och i ;>/aziryskla nd 
\'ilket innebar au den \·ar belfackad. Hiigern 
betonade således under efterkrigs tide n allL- · 
mer m ode rnise ringe n m· _j o rdbru ket sam
tid igt so111 rna11 menad e an landsbygde11 
skulle be\aras. 

Förs\'a rsrr:1gan är den fråga som bnske i 
högsta grad sarnmankopplas rned jordbrn
ket. Denna koppli ng \'ar för högern syn ner
ligen stark och le\'ande . Synen p~1_jord bruket 
som en fcns\·arsinrättning hade gam la anor 
inom partier. Dess moder na form liiinörclc 
dock från andra \ ärlclskriget då cler s\'enska 
_jordbruket lyckades föda befol kningen . Det
ta exempel på beho\'et a\' en_j o rdhrnk, so111 
1ar tillriickligt stort och effekLi\'l , har \arit ett 
a,· de främsta argum e n ten förjordhnt kt'ts 
be\·arauclc, i11 te e1iclast från högerhåll titan 
gcncrellr. I ~14 7 fastslogs bercdskapsmålsät l
ningen i _jorclbrnksbesl11ter samma ~,r. Bered
skapen fa nns redan tid igare med ino1njord
bruks- ocli industripoli tike 11 ge 11 om org-,111 
ti llsatta i och med 1925 å rs förs\'arsbes lu t. 
1928 bildades Ri kskon11n issio11eu för ekono-
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misk försrnrsbe redskap ,·ars uppgif"ter ,·ar att 
plane ra försö1j ningsf"r{1gorna fö r indust r i 
ochjordbrnk i en a,·sp~irrningssituati611 . För 
_jordbrukets de l handlade det fr~imst 0111 au 
forsörjn ingen med kraftfoder, ,·ege tabil iska 
oljor. gödsel och bränsle för ett i a ll t högre 
grad rnekaniserat j ordbru k. Ytterl igare e n 
aspekt a,· beredskapen \'ar au det reglerings
systern so111 byggts 11pp under I 9~0-talet ,·ar 
en ypperlig apparat art handha försörjn ings
frågo rna u nder kriget. Före ningsrörelsen , 
som redan hade offentliga ttppdrag i aclmin
is lnHiouen a,· bl.a. me je riregleringen, fick 
under kriget ett utökat ans,·,u- för försii1j 
n1ngen . 

Argumen ten f'iir en omfatrancle lwred
skapspolitik byggde b l.a . p:1 alt ettjordhruk 
inte k11nde impro\'iseras u tan krii\'Ck kon ti
n11erlig odling och långsi ktiga ekonomiska 
insatser. Gösta Lieclherg hä,·d acle ,·id jord
br11ks,·eckan l 94~ o ckså a tt etr s\'enskt_jorcl
hruk sku lle h li kon ku rrenskraftigt förutom 
bewnandet a,· beredskapen. 10 

Ol' t främsta medl e t för att skyclcla_jord
bruke r an :1g högern \'ara r11llsyste111et. Tull
friigan var e tt politiskt str idsomrade som 
hade gamla anor i S,·e r ige. För all skydda 
der s,·e nskajordhruket sattes tullmurar upp 
l888, efter en omfattande pol itisk strid . Fr:m 
den tiden ,·a r också mots~inningeu mellau 
p ro tektionister och fr ihandlare cle mentiir i 
sn:'nsk politik. Högern ,·ar under lång tid 
p rotektio n ister på_jorclhrukcLs 0111råde och 
kr~i\'(]e tullhöjuingar till sk~·dd förjordhru
ket. Prorcktionismen bl e,· e n form a,· ö,-er
ideologi för högern under ·1900-talets första 
hiilfL. Prot ektionismen had e rnrit en central 
fråga ,·id partiets g rnmlande och tullarg u
rnenteu sattes iinyo in i debat ten ,·id senare 
ri ll fa lle n. Det kanske bästa exemplet på det
ta ,·ar 19 :\0 och den proposition som An·id 
Lincl rnan s regeri ng lade till stöd f'iirjo rdbrn
ket. I denna föreslogs inmaln ingstn'ing för 
b ri'idsiid och tu llhöjni ng,1r fö r spannrn;\1. 
Det iir rwll ig t att högern som en reaktion på 
en uppko111men ekonom isk kris föreslog 
tullhöjn ingar so m en central lösning. D e tta 
påvisa r ;i,·en uppdeln ingen mellan p rotek
tionister och fri handlare inom de t politiska 
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spektrunwt. llåde socialdemokrater och li
beraler röstad e nämligen mor p ropositio
tH.: n p.g .a. Lullhöjn ingen och båda partie rna 
n tr tradi t ionellt fr ihandel inriktade. A\'en 
h ögern förespr:1kacle fri hande l för 1·issa 
o m raden. men detta ,·ar under 19?:i0- och 
1960-ralen och giil ldt' cl,1 ind ustriprod ukter. 

Protektionism en , ·ar i hög grad en kon
sen·ati1·t an· m e n höger n rnr samtid igt e tt 
pani \'ars ideologi byggde p:1 libe ra la influ
Pnscr. Liberalism och konsen·atism b!e,· 
in om partiet kompleme ntii ra ideologie r, 
,·ilket medförde att man ibland kombinera
de ck h·is momricliga uppfattn ingar, men ofta 
kom kon ·en·ari,·a och liberaler fra m ti ll sam
ma uppfattn ing o m iin rr:1 11 o lika 11tg:1ngs
p11nkter. Brytningen mellan kollekti,·ism och 
i11di1·idual is111 ino m högern illustrera r detta 
förhål lande. Dc11 klassiska konsen ·atismen , 
som hade ett inflöde i högern , , ·ar tydligt 
ko llekti,·istisk. Nationen ,·a r e u. kol lekti\' och 
indi,·iden ,·,1r främst intressant som en kom
ponent i detta. Härnr sprallg au. högt>rn 
k1 1nde ha en positi,· bilda,· de starka organi
sationerna. Sam tidigt innebar det libe ra la 
d raget en positi,· bilda,· indi\'iden och t'tt 
förs,ar a\' denn es riiuigheter gentemot kol
lekti,·et, och inte minst gentem o t organisa
t ionerna . Höge rn ble\' därmed , med 1·iss 
nöch·ändighet, eu pragmatiskt pani, ,·ilkeL 
synen på regleringar 111ed a ll tyd lig lt eL l'isar. 

Högerns förh:d lande til l _jordbrnkspoliti
ken priiglades a\' ambi,,ale ns i synen på 
regleringar. Ino m högern fan ns unde r efter
krigstiden t'll skepsis mor regleringar ii,·en 
om man erkände atL beho\'et fanns. Regle r
ing a,· en marknad innebar au den fö rlora
ek sin inre dv11am ik och istiillet stelnade till 
i en b\'1-;'.°1krati . .Jordbrnket ,·a r dock ett sådant 
om råde diir reglcri ngen betraktades som 
absolut nöd,·iindig . Del iir i detta ijus som 
tanke n pa jordbrn ker som del reglerade 
undantaget m .-'1sLe st>s. Regleringar betrakta
des generel lt med m isstän ksam het men på 
jordb rnkets om råde garanterade de jord 
brukets ö,·erle, ,nacl , nagot som för högern 
frarnslOcl som \'italt för sa111hällcts f"ortle,·
nad.Jorclbr ukeL ,·a r del som möjl iggjorde 
förs,aret m· rike t och ga,· s tabilitet i en tid a, 

onl\'~ih ·ningar. I'~ 
högern en regler 
som p anie rs !'ö r 
allmänlwt \'ar kc 

Högern och 
organ isatio1 
0111 högerns fö 
reglering ,·ar k, 
a tn bi,·alens ,·ar 1-
hrnkets organ is, 
cerat. H ögern h: 
S)' ll p :1 part it' r o 
:\llmänna \'alm, 
\'ar delta n:1gont 
t,·ingade till. L't 
socialde m okrat 
männen f"orma 
senare exempel 
er och organ isa 
l\ Jagnu ·sons i S 
man i Sunds\'al 

Det fin ns pa b< 
11ästan hah·l 1·t 

na11111e11 parti. 
tro1·, :1 11 d(' t fin 
ifr,-u1 ~ ,unn1al 
icke ha r nagc 
d('l S\'(' 11.,k:1 ro 

Ot1ua u t talandt 
h urhiigern u i: 
pa rtier 1950 11 
en ä lcl re rid. l\, 
som ,·ar alln 
hi\gerkretsa1· c· 
deua måsre ~i,·, 
p~t klasskamp 
Klassk.i tnpen 
ar berarrörel. t 
högern som k~ 
lst~tl lct for att 
f'iir nationens 
kampen ,·ar 
Lnder de r tid ' 
nation. kung. 
höge rns först: 
samhiille t. Bo 
pun kt i clen11 
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onw~iln1ingar. På dessa grunder försvarncle 
högern en regle ring avjordbruke t. samtidigt 
som partie ts fö rhå llande ti 11 regler ingar 
allmänhet ,·ar komplexr. 

Högern och jordbrukets 
organisationer 
Om liiigerns förl1:t1Iande ti ll _jo rdbrnkets 
regle ring yar kompl icerat och p räglat a\ 
arnbi\alens var partie ts förhållande till j orcl• 
bruke ts organisatione r inte mindre kompli
cernl. l lögern hade en re tlexmiissigt negativ 
svn p:1 partier och klassorganisat:ioner . .\!är 
Allm{i11na \ ahnansförbu11clet bi ldades 1904 
\·ar cleua någonting liögermiin 11en Linde sig 
t\·ingacle 1ill. L nde r p ress f'rån libe ralt och 
socialdemokratiskt h /tll t\·ingad es höger
männen fo rmalisera sina förbin d elser. Ftt 
senare cxcrn pel på de nna skepsis mor parti
er och organisationer är högermannen Karl 
.Vlagnussons i Skiivde uttalande på riksstäm
ma n i SunclsyalJ den 11 jun i 1950. 

De t finns på botten hos det s\"enska fö lket en 
niisLan hah·t religiös kä nsla a,· aYoghet e rnot 
namnen parti, panisr\'l't'lst' Dch p,1r1 ir."1cl.,Jag
tror, a tt det fi11 11s en ,iss historisk ..,,faren ll<'L 
if'nln gan1n1al tid, so1n µ/>r a11 paninan1nct 
ickt' har 11 ,~tgo11 syn11<-- rlig-en gud kL--lng ho~ 
d e t s,·cnska l'n lkc t.11 

De t ta 111talande ~ir dock ingc11tiug typiskr för 
hur högern uppf"anacle organisatio ne r och 
pa rtier l 950 utan snarare en k\·ark\·a fr;'.\. n 
e11 ~ildre tid . .\il en del \·ar dessa S\llpunkter 
so m \·a r al lmänt fö rekom mande inom 
högerkretsar omkri ng sekelskiftf> t I CJOO. T ill 
derra m{1stc ~i\'en fogas den s; 11 högern h ade 
på kl asskamp och fackfören ingsrörelsen. 
Klasskampen som fa nns integrerad inom 
arbetarriirelscm ideologi framstod for 
liiigcrn som kärna n i samhälle ts upplösn ing. 
Istäl let för att samarbeta p;°i nationell basis 
f'ö1· nationens bästa ansJg hiigern all klass
kalll pen ,·ar k\·in tessensen a,· egoism e n . 
Under det tidiga 1900-tctlct \ ar begrepp som 
nat ion, kung, kyrka och offerYilja centrala i 
hiigcrns förs r:tclsc m· Yad som \ ar det goda i 
sarn h;i!let. Bondeklassen fan ns som medel
pun kt i den na uppfattniug ge11om atl del i 

elen SYCnska fri hetstraditionen var bönderna 
och kungen som tillsam mans byggde landet. 
Arbeta rröre lsen ble1· d~irn1ed d efin ierad 
som den grupp som fö rde fram sina egna 
egoistiska klassintressen ist~il le t for att stå 
över de snä\·,'t intressena för nationens bästa. 

Högerns storjordbrukare och gods.:i.garc 
\'ar \·i ktiga aktörer i d et som historike rn 
Rc i nc R wle n klass ificerar som elen första 
o rgan isatio11sv{1gen ino m _jord bru ke r. N~ir 
S\'cnska lan tmännens ri ksförbu nd (SLR) 
bildades 1905 ble\' elen lörste ordföra nden 
g1een, högermannc11 och godsägaren Hugo 
Harn i ltou som besau posten åren 1905- 2?,. 
l'\äs re ordförande \ar gods{igaren Ct1staf" 
L1gerbjelke å ren 1923- 30. Lagerbjclke \ ar 
ocks,1 riksdagsma n för högern i f'iirsta kam
maren 1909- 30. N{iste ordförande \'ar Einar 
Sjögren sotu hade o rclrörandcpos1t>n I D30-
:'i8 och ä\'en representerade högern i andra 
kammaren 1937- 41 . Högerns d ominans 
bla11d de ledande mä nnen i SLR \'ar således 
stor. A,·e n SAL/ SI. hade en viss hiigcr prägel, 
å tminstone när de t gäller ordf'örandepostcr
n a. Åren 1926- 39 \·ar ordföranden i SAL 
högermannen J o han Nilsson i Skoulancls
hus, seclerrnen1 landshövdi ng i Kristianstad. 
:--.Jilsson fo retr~idde högern i fö rsta kam
mare n åren I 9Wl-55 . Detta kom bin e rat 
med Gösta Lieclbergs ordförandeskap 1942-
46 och 1951-61 inne baratt liögernspclade 
en ,·iktig ro ll inom j ord bruke ts fören ings
rörelse under uppbyggnadsfasen a\· organ isa
tionerna. 

Höge rn haclf' bnge haft e tt stort stöd 
inom bondeleden oc h had e betraktat dessa 
som ena\· sina trogna stödgn1ppe1. !\är bon
deförbundet d å uppkom blev d etta ett in
t rång i Yacl som högern betraktade som sin 
eget inmutadt> område. Bo nd eförbundet 
ble1· därmed e n a\ högerns främsra poli tiska 
rnots tån dare. Den negati\'a synen p å den 
politiska grenen a\' bonderöreben drabbade 
dock inte i li ka hög grad den ekonomiska 
föreningsrörclsen . Vad högern dock inte 
kunde a,ceprera var att R.LF betraktad e sig 
själv som e n fack lig kam porganisation.1~ Ett 
e xempel \'ar rnjöl kstrejken under an dra 
\·ärldskrigct uär bönd e r le \ e ransstrejkade 
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för högre mjölkpriser. l d el läge t stod högern 
fast på regeringens liuje i au dessa strejker 
hotade det naLione lla in tresset. Denna upp· 
fa ttning o n 1 eLL Ö\'erskuggancle n aLiona l
inrresse var a llmänt fö rekommande inom 
höge rn . Ciista Li edberg omfatt.ade också 
detta tänkande till fullo . Del va r Lieclbe rgs 
hå llning som bl.a. ledde ti ll att betodlarna 
accepterade en ko mpromiss i rr:1ga om pris
sättningen 1941. 1" Den na ambivale ns i synen 
p:1jordbruka rröre lserna \ar svmptomat.isk 
för mvcke t av högernsjordbrnkspolitik. Den 
e konorn isb föreningsrörclsen sågs som ett 
posi tivt inslag m ed a n ele n rack liga organisa
tionen uppfa ttades som negati\. 

Högern hade s:tlcdes samma del;ide syn 
när det g~i!Jde o rganisering av e nskilda in
tressen som när d et g;\ll d t> regleringar. Par
tiet hade e n negativ uppfattning ~i\·en 0111 

m a n e rkände behmet a, bådt> regleringar 
och organisationer. l regeringen Lindma ns 
p roposition 19?,0 aYsa ues med el som stöd åt 

Fritiof /)0111ii uare/1 {/ ////(/// {IT/ liiig;en11.ii1111c11 S0111 V {{/" 

oMiva i jOrdbruktts jiil"f'11i11gsrön,fsc. Do111ii .10111 11a1 
partiledoll' fiir Hiigr1portiet .194-1- 1950 11rir 11ii111/ige11 
s/y1,,fseln/((111ol i Sr•Nigl's Lc111tbmksji11b1111d /Jå 19-10-
toil't. (1'i1!0: 1\/or!Pro/emas /'iJ/osa111/i11g. Riksml!iiwl ) 

_jordbrukets organiseringsprocess. DetLa gjo1° 
cles fo r att försöka sLä\ja krisen i depressio n• 
ens nödläge och sågs inte som problematiskt 
av högermännen. Stiidct skulle användas ti ll 
revisions- och konsultationsverksarnher samt 
upplysnings· och o rganisatiom\ erksamhet 
inom a ndelsriire lsen. Dessu Lo m påpekade 
högern 1930 att a ndelsrörelsen in Le nån den 
utvecklingsgrad som var nöch ~inclig fö r att 
kunna vara d elaktig i att ad~jälpajordbruks
krisen . 1 1 TT ögern ,·ar också syn ne r! igen aktin 
i att bygga upp denjorclbruksreglcring och 
den ko rpora t iva forvalmingsstr uktur som 
kom att prägla S\ enskLjordbruk unde r sena
re d e le n av 1900-talc t. Ena,· d e viktigaste 
kompo ne nterna ijordbruksregle ringen var 
cU löreningsrörelsen. 

Jordbruke ts löreningsriirclsc utgör i sj;il\-a 
n crke1 rcini tsiittn ingcn för att i ol ika a,·seen
d e11 de !1tgärclc r skola kunna ge1H1rnfö rns. 
som iiro behödiga ff1r ;111 ,id m akt hå lb och 
\' icla re ut,·eck la et t e konorniskt bärkraftigt 
j ord hn1k a,· si1da11 o ,nfattning, som ii r 11iid
,ii11digt fi"ir e n ti ll räck ligt o m fattande Ii,·s· 
lllcclc lsprocluktion i ,·a 1·r land _l.' 

Dett.a c itat från 1946 ;i r ege lltl igen mycke t 
talanclt> f'iir hm högern uppfauacle _j ordbru
kc ts föreningsrörel se. De t \·ar genom jorcl
bruksrörelse n som 11äringen k1mdc rjcldas 
och ut,·f'cklas. Cit.atet på\·isar ä\ e n d en in
tima sammankoppling sorn fanns m e llan 
_jordb ru ket och förs\arrt. T J,J"ihPI orhjiw11sleg 

påpekas dock a trjordbrukeLS lö re ni ngsrörel
sc m åste ,·ara pol itiskt o bunden.'" De tta till 
trots au högrrn sFi l\'t hade \iil u Larbe tad e 
fiirhimlclser med S1·e riges Lan tbru ksför• 
bund. Det kan a lltså sägas au högern frfö1 en 
tidigare skepsis gen rt> motjordbrukeLs orga
nisa tioner, då främst gällande den fackliga 
ko mponente n , Ö\·e 1gåu till en rner positi\· 
sy11 på organisarionernas ro ll i sa mhä llet. 
D r 1 sorn uppfattades som negatin var n;ir 
organisaLionerna \·ar politiskt Stffcla . 

H ögern \",tr s:1k cles från 19'.)0-talcL synner
ligen akti1"l in0111 ocb uLOm _jord brukets för
cningsröre lse. To re .J ohansso ns och Pe r 
T hull bergs j ämförebe mellan pani tillhörig
he1t>n i110111 s tyrelserna hos RLF och Lan t:
b rnkslörbu nclct på \·isar ryd ligt an S\'eriges 

--- - ---

--- - -~~ .. 

Allmänna Lan tb.1 
rigcs Lan tbru ksJ 
tion som stod hö 
tolv 111edlemmar 
cleförbnn dare, ( 
mokrat och t,·å 
motsals till RLF:~ 
boncleförbunda 
fo I k partis L. 1 ~ Tyc 
jordbruket och 
högern. De t \'al 
höge rm~in som 
S\erigcs Lan thn 
Liedberg, Eina r 
Einar Hacggb lc 
eningsröre lse n ' 
berg poängte r;c 
stånclp tinkLerna 
var \·anliga inou: 
s:1gs som en ko n 
in te påtvinga de 
ar eller endast 
intressen .19 

Gösta Liedl 
Lan tbruksf< 
Tanken med d, 
berg är alt illus 
inom j o rdbruke 
niseringen av S1 
\!an nesson och 
att SAL bleY e n 
och moderm1n 
komponen t i e 
cess, d ä r RLF u1 
inga rna ~jösall.( 
lö ru Ls~ittn i nga1 
set>11de under 
uppdelad i tre 
viktiga o rn r:1clf 
brnkspoli ti k oc 
lighet.en för j 
p unkt och syfta 
en \·ikLig kom1 
1947 t1rsjordbn 
svftar till att för! 
st~illigheten sk 
rationalisering. 
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Allmänna Lantbrukssällskap och senare Sve
riges La n tbruksförbu n d Yar elen organisa
tio n som stod högern närmast. f\x styrelsens 
toh· medlemmar var fe m högerm~in , tre bo n
dcförb undare, e n fo lkpan isL, e n socialde
mokrat och två poli tisk t o bundn a. De tta i 
moLsats till RLF:s sryrelse d~ir åua av elva var 
bond eförb unda re , Lvå h ögermä n och e n 
fo lkpartist. 1

' Tyd ligt är därm ed hur ,iktig t 
jordbrn ket och j o rdbruksrii rclsen var för 
h öger n. Del var ime h e ll e r några okä nda 
höge rm~in so m fan n s in o m styrelse n för 
Sveriges l.ambruksförlmnd ULan bl.a . Gösta 
Liedberg, Einar Sjögren, Fritiof Dornö och 
Einar Haeggblo m . 1' Högerns syn på för
en ingsrörelse n var dock d elad. Gösta Lied
berg p oängLeracle 1932 de konsen·ativa 
ståndpunkterna mo t o rganisatio ns,·äldeL som 
,·ar van liga in om högern . O rganisa tionern a 
sågs som en ko mpone nt i sam häl le t och fic k 
inte påtvinga elen enskilde sin a uppfattning
a r e lle r endast ta t ill va ra sin ege n g rupps 
intressen .111 

Gösta Liedberg i Sveriges 
Lan tbruksförbund 
Tan ke n med d e n na studie av Gösta Liecl
berg är all ill usLrera högerns engagemang 
inom jordbruke ts föreningsrörclse. O morga
niseringen av SAL 11nder ledn ing av Ludvig 
Nannesson och Axel H. Ste nsgård innebar 
att SAL b lev en tyd ligare, mer funktio ne ll 
och modernare organisation . Detta var e n 
kompone n t i e n a llm~in o rganise ringspro
cess, där RLF uppko m och jorclbruksregle r
ingarna sjösattes. Dessa fa ktorer var viktiga 
fö n 1ts~ittn ingar l'ö r _j o rdb rukspo lir.ike ns u t
see nde und e r e fte rkrigstide n . SLUdie n är 
uppdelad i tre a, ,s11i tt som relatera r till tre 
vikLiga om råde n fö r e fLe rkrigsLicle ns _jord
brnkspo li tik och fiireningsrö relsen . Liks tä l
ligheLen fö r j orclbruke L slår som förs ta 
punkL och syflar Lill auföre ningsrörelsen var 
e n vik tig kornponen t i geno mfö randet m· 
1947 {irs jordhrnksbeslu t. Den andra punkten 
syflar Lill all förklara hur de n e ko no m iska lik
ställigheten skul.le uppnås, främst ge no m 
ratio nalisering . 1 fö rhållande till rationa!ise-

ringen framstår forskningen och mveckling
en som den kanske viktigasLe kornponenLen. 
l detta inn efattas iiven frågor som skapande t 
av S,·enska Salp e t.e rverken och konstgödscl
lö rsötj n ingen . De n sista punkten koncentre
ras kring h ur föreningsrörelsen spred infor
m ation om j ordbruket ,,i lket \'ar en ,·iktig eld 
i hurjo rdbruke t uppfattad es och hur st.öd 
kunde genereras. Detta avser också hur SL 
byggde upp den agitatio nsapparat som stod 
till b uds. i'vlateriale L fö r studie n ä r 1942 års 
j o rd brukskommittes samlin g på Riksarkivet 
och Gösta Liedbe rgs samling i LRF:s arkiv. 

L ikstälhghet f ör jordbruket 
De n e ko no miska likställ igheten fö rjordb ru
ket som fas tsLälldes 1947 blev ett av de vik ti
gas Le medlen fo r svensk jorclbrukspoli tik . 
Måle L m ed j orclbrukspoliLiken var au, med 
andra v~irldskriget i färskt min ne,_jord bruket 
skulle inta en cen tral positio n i elen svenska 
fi>rs, ·a rsbe redskape n . De nna uppfattning 
stöddes hell och full l av h ögern och av Gös
La Lieclberg. I kommentaren till h ögerns 
hand lin gsprog ram Frihet orh Jiamstrg frå n 
1946 p oängLerades att föru LsäLLn ingen fö r 
försva rsberedska pen var attjo rclbruket var 
lö nsam l och tillförsäkrad e sina utövare en 
skälig levnadsstand arcl."0 Gösta l.iecl berg 
sade i ett föredrag vid Lantbru ks\'eckans all
mä nna samman Lräde elen 13 m ars l 96 I au : 

Vå rt _j ord bruk hör till det som måste vid
makthå llas. Det ä r en av hörnpe larna i vår 
o t11 Hlgiing liga fors\'arsllt' reclskap ! En an 11 a11 
f råga ä1' hur 111{tnga 1n änniskor son1 näring
en kan och bör sysselsäua . H ur smärtsamL 
u tglesn ingen a,· befolkningen på ,·å r egent
liga landsbygd ;j n bn ns, bli r ,·iil s, ·aret: så 
1nånga sorn he hi.i,·s fö r ar.t hålla produktio
nen up pe \"id den ung-cfärlig·a n u\·arandc 
,·olymen och med någorlunda allsid ig lo ka li
scring.'.!1 

Denna in tima sam mankoppling mellan 
j o rdbruk och fö rsvar var mycket vanlig inom 
höge rn . Svensk fö rs,·arsberedskap b lev en 
fo rm av nationell överideologi och var sam
nrnnkopplad med alliansfrih e ten. Lied berg 
perso n ligen höll mycket h årt p{t Sveriges 
all iansfri he 1."2 All iansfriheten kdvde njmli
gen att de t svenska j o rdbruket skulle ku nna 

301 



fö rsörja befolkn ingen i e n aYspärrningssitu
aLion. Från I ~MO-tale ts slut iikade moLsätt
n inge n mellan öst och väsL och det kalla 
krige t. blev ett faktum . 

LiksLäll igheten skulle gälla för basjord
bruk med tilHredssLällande rationaliserings
grad 11 ppbyggL kring familje jordbruket. 
Liedberg var högst delaktig i att utarbeta 
detta som ele n främste högerrepresentanten 
i 1942 årsjorclbrukskommitte. Han var ord
förande i komm itte ns raLional iseringsnt
sko tt och drivande i hur jordbruke t. skulle 
rationaliseras ocb sammanläggas. Från höge,~ 
11:111 betraktades dock förslagen om hur_jo rd
bruk skulle kompletteras och sammanläggas 
med viss skepsis. Ofullstän diga jordbruk 
skulle erhålla me,- åkermark eller skogsmark 
for att öka bärkraften. En annan ide var sam
man l~iggni ngen av ofullständiga jordbruk. 
Expropr iation som fanns med i förslagen 
framstod för de fl esta högermän som en 
direkt inskrä nkning av äganderätten. I hög
erns tankevärld var trots detta ~iganderäuen 
inte någonting absolut. Samma b rytning 
mellan kollektivism och individualism spela
de in på den na fråga. En kollektivistisk upp
fattning medförd e att äganderätt.e n kunde 
och borde in skr~inkas om de t gällde en 
nationell t viktig fråga. I en individualistiskt 
influerad tankevärld var äganderätten i 
h ögre grad okränkbar. 

Aven GösLa Liedbcrg m e nade att expro
priationen var e LL ingre pp i det särskilda yLL
randet i betänkancleL. Expropriatio n skulle 
endast få frirekomma när de t fanns e n stor 
samhällsnytta med densamma men när det 
g~illde jordbruksrationaliseringen skulle en 
expropriation vara all tför inskränkan de p å 
böndernas hävdvunna frihe l. Rationaliser
ingsutskottet ansåg att medlen för att skapa 
lämpliga enheter skulle vara fö rköpsrätt i 
rationaliseringshänseende, en \ iss expropri
ationsrätt och en aktiv statl ig e konomisk 
medverkan i köp och sammanläggningar."'1 

Det menades artjordbruksbeslutet beYarade 
en självständigh e t för bönderna sam tid igt 
som rationaliseringen möjliggjordes. Liecl
berg var även skeptisk mot den statliga för
köpsr~ittcn och h~ivdade att shiktingar också 
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sku lle kunna beaktas som köpare. C;i·is ta 
Liedbergs position inom högern var dock 
omstridd . I 1942 års j o rclbrukskommirre 
hade han intagi t ståndpunkter som jusL i 
rational iser ingsfrågan brö t mol partiets. 
Lieclberg var generellt mer positi, till ratio
nal iseringe11 av jordbruket än högern och 
lian betonade att d et var staten s ansva r au 
vara behjälplig därtill. Inom partiet fanns en 
allvarlig kritik mot Liedberg, som u pplevdes 
som e n storgodsägare från Skåne . H ans 
jordbruk var mo de rnt, rationalisera t. och 
inte minst ston (omkring 500 tunnland ) . 
Dännecl skulle han inte drabbas av de ratio
nal iseringssystem som han i och lör sig tog 
avstån d frå n i de t särskilda yttrandet, men 
inom partieL e rkänt att han stödde.~< Detta 
ställde honom i mots~ittning ti ll högern som 
under planhushålln ingsdebatten all tm er 
beLonade ~igande rättens okränkbarhet som 
ett led i kampen mol socialdemokratin. Ge
nom detta hamnade Liedberg i en omöjlig 
position och detta bidrog med all sannolik
het till att han lämnade poli tiken 1948. Men 
h ögern h ade under lång t id fört en prag
matisk politik. In Le minst i fråga om sub\'en
tioner. 

Under kriget förde regeringen e n politik 
med subventio ne r för att bekosta h~jda pro
duktionskostnader för j ordbruket. Histori
kern Hans Sand skriver a tt Do mii, Bagge 
och Liedbe rg med olust var Lvingade att 
accepterad e e n subven tionslinje .~5 Detta 
ta lar mycket för d en pragmatik Lied berg 
och andra högermjn ägde n~ir det gällde 
jordbrukspolitiken. Trots att ra tio nalisering
en innebar att den fria ägande- och förfogan
derätte n delvis beskars var detta nödvändigt 
för a u bevarajordbruket för fram tiden. Sam
ma pragmatiska samarbemänkancle präglade 
mycket av högernsjordbrukspolitik. Ett an
nat exempel var vid krisuppgörelsen 1933 då 
Do mö och Li edberg menad e att h ögern 
borde ha vari t mindre negativ till bondeför
bunde t och ist~ilkt kanske samarbetat om en 
uppgiirclse .26 En viktig fråga i j ordbruks
politiken var p rissättningen p{1jorclbruke ts 
produkter. Det var också den komponent i 
_jorclbruksregleringen som a llvarligast bröt 
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mo t ett marknadseko nomiskt länka ncle . 
Cösta Liedberg , ·ar i h ögsLa grad en a ktiv 
pe rson i frågan om prisförhan cllingarnä och 
,·ar frå n 19!'>1 o rdfö rande i jordbrukets fö r
bancllingsclelegati o n . De t va r genom pris
s~ittningcn som_jo rdbruket skulle uppnå elen 
e ko nom iska likställ igheten. Denna pris
fi nansieringside bröt, mm subvenr.ionslinjen 
både för jordbrukare och fö r konsume n ter. 

Forshning; utveckling och rationalisering 
forsknin gen framstod unde r 1950- och 
1960-Lale n som ele n e nskil t vikt igasre kom
ponenten i skapan det av eu m oclernL, ra lio
nellt och vinstgirnnde_jord bruk. Den meka
n isering som på alh·ar tog fa rt efte r a ndra 
världskrigeL ledde Li ll au SlÖrre p roduktio n 
ku nde uppnås i förh ållande t.i ll arbetsinsats. 
Inom Sveriges Lmtbruksför bund fick insat
serna fö r forskn ing och un-ecklin g e n stor 
plats. Geno mjordbrukets fo rskn ingsråd st:yr
clcs mycke t a1· forskningen inom j ord bruket 
och angrä nsad e o rndde n . Ett exempel ~i r 
unde r budgetåre t 1951 / t,'2 då 4 1 olika pro
j ekt finansierades med ca 235 900 kron or, 
till detta skall även fogas de nio projekt om 
lagringsforskning som fin ansie rades med ca 
88 :°i00 kronor. Unde r elen direkta efterkrigs
tide n ökade de ekon om iska insatserna inom 
forskningen från j ordbruke ts forskn ingsråds 
sid a. Budgetå ret 1945/ 46 stöddes forskning
e n m ed to talt ca 102 300 kronor mol 19E,l/:"i2 
[1rs totalt ca 324 400 krono r.27 De nna ökning 
under en så pass kon Liclsperiod på,·isar d en 
sto ra vik t som lades \'id forskn inge n och ut
vecklinge n. En annan \"iktig forskningsinsats 
fa nns i förslaget om inrättande av ett institut 
för när ingsforskning i m itten på 1950-tale t 
inom ram e n för Lanrbruksh ögskolan. Lied
berg va r ordföran d e vid e n kon fe re ns o m 
inrättandet a,· e u dylikt instilllt d e n 16 d e
cember 1954. Här po~ingterade han att i nsti
tm e ts ve rksamhet m åsLe begränsas till 1·ä
se nrliga arbe tsu ppgifte r sann a tt anpassa 
forskningen efter de till buds ståend e resur
serna.28 Lied bergs roll var här 1·iktig . .Yledlen 
skulle a nvändas p å m est effekti1·a sätt och 
elen främsta anledningen d~irtill var att kapi
tal tillgången inom fö re ningsröre lsen ,·ar 

knap p och j o rdbruksrationaliser ingeu oer
hö rt dyr. And ra område n a, · stor \'ikt un der 
1940- och 1950-talen var jordbrukets bygg
nader, 11;1gonting som , ·isades ston intresse 
fr[m h ögerhåll. 1 Frihet ochj1m11steg fi n ns e n 
egen rubrik under avsnittetjordbn tkspoli tik 
rörau clcj ust byggnaclsfrågan på !a ndel. Vad 
som foreslogs for att förbä ttra lan tbru ke ts 
byggnader var bällre kredi ier och möj lighe
ter till l:U1, förbilligande och standard isering 
a\' bvggnadsve rksamhe te n . :Vledlen skulle 
komm a ur en statlig ra tion al iseringsfo ncl fö r 
_jord hruke t.2

( ' En annan viktig aspekt av för
e n ingsrörelsens en gagem ang i uL1·ecklancle t 
av e tt m er produkti,·t och effekövtjordbruk 
,·ar skapandet av en salpeter labrik i Kvarn
tor p 195 1-52. De ua mås te ses med an d ra 
världskriget i backspegeln och de proble m 
som d[1 fanns llled konstgöclselförsö1:jni ng
en . Gösta Lied be rg oc h Eina r Sjögren 1·a r 
a ktiva i skapandet a\' den nya salpete r fahri
ke n . Båda , ·ar styrelseledamöte r i AB Svens
ka Salpe te rYerke n som registre rades 1954_'.'" 
Det fa n ns även stora i1Hressen rr:rn fo ren
ingsrörelsen in om AB Fören ade Superfos
fa tfabriker. De t.r.a låg väl i linje m ed tanken 
o m de l rationa liserad e , effe kti va och lö n
sarnrna _j ordh ruket. Behm'Ct a,· konstgödsel 
,·ar stort. och atl de t kunde fyllas var centralt 
förjorclbruke ts lönsamhet.. I mvecklingen a1· 
j ordbruksnäringen ing ick även föräcl li ngs
, e r ksamhe ten dä r den tidiga re g r~i nsdrag
n ingcn mellan b ranschorganisationerna 
u nder 1950-talet framstod sorn mindre ända
målsenlig . De nya tra nsportmöjl ighe terna 
gjorde a tt p lan eringen för foräd lingsind u
str in i vissa fall behövd e göras gem ensamt 
för o lika bra nsch e r in om samm a omdtcle. 
De nna syn på stör re, gemensam ma fö re tag 
för o lika bransche r, låg väl i linje med det 
ra tionaliseringstänkande som fanns och d~ir 
stordriftstan ken \'ar en inkorpore rad d el. :" 
Gösta Li ed be rg ansåg att elen fr~irnsta ,·ägen 
för jo rclbruke t a tt nå lönsamhe t och u t,·eck
las 1·a1· gen orn a tt fören ingsröre lsen kunde 
b ringas at.r. b lomstra . De l ekonom iska sam
arbetet bönder emellan skulle leda till a tt 
rationaliseringsfördelar u pp nf1ddes och all 
därmed likstäl lighe te n kunde gen omföras. 



De t som dock framstod som ett problem var 
det stora kapitalbehovet inom jordbruket 
och rörelse n . 

Gösta Liedbergs intresse fö r lan tbruks
forskn ingen var mycket stort, arkivet mellan 
:1ren 195 1- 61 innehåller stora mängder 
handlingar om jorclbruksforskningen . Hö
gerns in tresse var likaledes storL. Förslag på 
utökad jorclbruksvetenskaplig och jordbruks
ekonomisk forskning förekom tillsammans 
me d krav på effe ktiva re yrkesutbildning. 32 

Gösta Liedberg såg utan tvekan forskningen 
som en väg att u tveckla och gö ra jo rdbruket 
vinstdrivande. 1943 uttalade han att vägen 
till liinsamhet gick via organisation, fo rsk
ning, kunnande och arbete.'"' Sam ma år som 
Liedberg avgick, 1961 , yttrade han att jord
bruket nyttiggjort den vetenskapliga forsk
ningen, de tekniska framstegen och de rör
b~i ttrade transportmöjligheterna till htllo.31 

Dessa båda uttalanden poängterar elen stora 
vikt Gösta Lieclberg och även hela elen poli
tiska sfären lade vicl_jord bruksforskningen. 
Detta skulle naturligt nog leda till a tt e tt 
färdigrational iserat jordbruk skulle bedrivas 
av fär re brukare jn situationen var vid 1940-
talets mitt. Gösta Li ed berg va r dock inställd 
p{1 att så m åste bli fallet om d en fram ticla 
jordbrukspoli tike n skulle bygga på fam iije
jorclbruke t som bas. 

UjJjJlysningrnerksamhet och agitation 
Cpplysn ingsverksamhete n var e n ann an 
komponen t i u tvecklingen av jordb rukets 
föreningsrörelse stod. Detta skedde bl.a. 
genom Lan tbrukssiillskapets Tidskrifts AB 
och vad som 1967 skulle bli lantbr uke ts 
Upplysni11gstj iiust. Högern stödde generellt 
vil jan alt sprida information o m_jorclbruket 
oc h specie ll ljordbruke ts roll i fo lkförsörj
ningen . Fö r rn}nga högern1~in framstod de t 
atl de n kri tik jordbrukel \ arit ulsall fö r 
under 1930-ta lets_jordbrukskris frfo liberalt 
och socialdemokratiskt håll nu var överstån
den . under andra världskriget hade j o rd
bruket pä det he la taget lyckats forsiirja det 
svenska folket: och d~irmed sk11lle dess vikti
ga roll vara klargjord. FriLiofDomö uttalade, 
b land andra, att den svenskajorclbrukspro-

304 

duktione11 som "räddades" under 19:30-tals
depressionen varit grunden for Sveriges för
sörjn ing unde r krigsåren . H an poängterade 
au jorclbrukets insatser un de r nödlicle r läu 
glöm d es bort under godare år. '1" Detta ut
talande var symptomatiskt för hur m ånga 
högermä n , inklus ive Gösta Liedberg, upp
fattade j ordbrukets ställning och de t behO\ 
av upplysning som skulle kunna dela bot på 
kritiken motjordbrukssektorn . Gösta Lied
be rg var i hög grad en man som eftersträva
de jordbrukets effektivite t och som var högst 
e ngagerad i m oderniseringen av j ordbr ukeL. 
Detta ställde honom samtidigt i konflikt 
med vissa konservativa k raft.er inom högern . 
men också inom bondeförbundet. En m o
dernisering som präglades av rationalisering 
och m e kaniser ing skulle leda t ill a tt jorcl
bruka rna blev allt färre och all urba nisering
en drevs på . De tta innebar att en viktig väl
j a rgrupp för h ögern och än viktigare fö r 
bondeförbundet skulle minska i a ntal. 

Under 1950-tale t kriliseracles jordbruke ts 
foreningsrörclse fr:rn folkpartih{tll för att 
vara e n monopolorganisation med bristande 
kvalitetskrav som ledde till för höga priser. 
Föreningsrörclsen s}g dessa an gre pp som 
en vilja a tt riva upp 194 7 års jordbruksbeslut 
genom den kritik som riktades mot prissätt
ui11gsmetoden som användes. Sve riges Lant
bruksförbund liksom h ögern och bonde
förbundet stod fast vid beslutet. Sveriges 
La11Lbruksförbunds inställning var klar och 
det startad es en motattack m ot folkpart ie t 
genom föreningsblaclet och p ressen. I for
eningsblaclet skulle de värs ta folkparti-cita
ten från liberal press tas upp i artiklar och 
dessutom kommente ras på ledarplats . När 
det gällde ele n övriga pressen skulle sakliga 
up plysningsartiklar spridas. Syftet med kam
panjen var att påvisa felaktighe t.e r och mot
sägelser in om fo lkpartiet och m otsäga elen 
fientlighet m otjorclbruket som ansågs före
komma. Folkpartie t skulle göras till föremål 
för omfattande kr itik och d et på ta lades alt 

_j ordbrukarna inte kunde lita på ett folkparti 
som hade dåvarande inriktning och sam
ma nsäuning.'lli I fö rbered elsen skisserades 
ett anta l artiklar prelim inärt. Dessa hade en 
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t;·cllig udd mot partiledaren lknil Ohlin 
och ;i\·eu mot V\'aldemar SYe 11sson i Småbru
karnas Riksförbund. Titlar som '"D\J och 
u~jölkcn", "Folkpartiets tre a ns ik ten'', "R~id
das kan d e t med e11 bonde·· och "Folkparti
ledarens jordbrukspoli tiska förkunne lse" 
fö reslogs. SL uppfattade folkpanie ts an
grepp som eLL försök till a rr s;inka prise rna 
på_jorclbrukspruclukter och sL~illa organisa
tioneu i e11 beroendeställning ge nte mot 
rnyndigheterna." .\1.ottattacke n syftade klan 
och tydligt till au fra rnma11a sammanhå ll
uing och att tillbakaYisa cle monopolan
klagelser som framfördes. Det imressanta 
med d e nna morattack ä1 att den påvisar de 
skil lnader som fanns inom borgerligheten. 
Hi>gern och bondeförbundet stod tydligt på 
löreningsrörelsens linj e m edau folkpa rtiet 
intog motsatt posi tion. Protektionism konLra 
frihande l had e bäring för en tolkning a\· 
denna rydliga motsäuning. Fol kpartiets än·
da frihauclclsinriktning bröts mot högerns, 
bonde lörbundets och Sveriges Lantbrnks
fi>rb1 1nds mer protekt.io11istiska hållning, där 
g ränsskvdde r \'ar en aY cle I ikligaste kompo
nente rna i be\·arandet m· ett S\'enskt jord
bruk, Gösta Lieclberg \'ar lörespdtkare för ett 
gr;i nssk~,cJcl och på talade exern peh·is 1943 
1·ikt:e n LUllarna haft och skulle korn!lla art ha 
for förwaret av ett s\·enskLjorclb ruk.:1~ Detta 
klargör a ll df't fanns e n geme nsam \•;irde
ringsgrnnd mellan SL, höge rn och bond e
förb1mclet i fr{1gan om behm·e t m· ett g räns
skyclcl. 

Det fa nns ocks:1 ert samar be te mellan 
Lan rbn1ksförbunclets ]"idskri ftsa ktiebolags 
Korrespondensskola och Studieförbu ndet 
Medborga rskolan. I en rapport om Ll"K:s 
\·er ksamhet frå n 196 1 p[1pekas att LTK d e l
tagit med kursbeskrivningar och srudie rnate
rial under flera å r och ä\·en alt LTK 1·id fle
ra tillfällen ined\'t:rkar l'id sa!llmankomster 
anordnade a\· Medborgarskolan och anclr;;i 
höge rorganisarione r. 39 Detta va r 11[1gor som 
n;uurligt låg i linje 111cd S1e rigcs La ntbruks
förbunds verksamhe t. Genom olika orga ni
sation e r spreds kunska p och inforlllat ion 
om jo1-cl brukets föreuingsrörelse oc hjord
brukets st'.il ln ing. Att_jttst \,led borgarskolan 

var e n samarbetspart:ner berodde sannolikt 
på dess spridning ö1·e r lande t , bådt' på 
landsbygden o ch i städen1a. En anna n an
lf'd n ing är a tt d e l under 1940-, 1950- och 
bö1ja 11 av 1960-talcu fanns vä l utbyggda för

bind e lser mellan högern och S\·eriges Lant
bruksförbund. T li"igern och SL dt'lacle dess
utom e n gemensam \"iirderingsgruncl riira n
de d e n roll som _jo rd bruke t skulle ha i 
wens kt u~iringsliv och beredskap . Efter 
andra 1·ärlclskriget fanns inom högern ert 
111\'CkeL stort intresse för \·ad som kallades 
la11clsbvgcle ns sociala fråga. Detta byggde på 
en fruktan for a tt flvkten från la11dsbygde11 
skulle fön·~irras än mer. H ögerns recept mot 
detta va r au försö ka bygga 11pp bättre stan
dard J)å la ndsbygden , fl e r möjlighete r ri ll 
u tbi ldning och ökning a1 det kultu re lla u t
budt' t.40 Tanken \·a 1· även a ttjordbn 1ket inte 
e nsam t skulle försörja landsbygden. Ä\'en 
andra nä ringar skulle bidra eftersom hul'ucl
in trcssct \·ar att beva ra lanclsbygcl<"n s0 111 

si1dan. Detsamma g~illde SL SOlll ansåg a tt en 
rationalise r ing helt , ·iss t skulle leda Lill att 
anta le t jordbrnk blc1 färre och att lancls
brgden chirmed behövde andra fiirsörjnings
kä llor . 

Eu anna t viktig t led i Lantbru kslörbu n
cle ts uppl ysn in gs1·e rksa111he t \'ar fi lmen. 
C nde r 1940-talcr e ngage rade sig SL i bo
lager :-,,Jordisk To nefilm med syfte att genom 
detta bo lag sprida film e r som skildrade 
landsbygdens oc ltjordbn1kets förutsättn ing
ar på ett korrekt s;itt. I eLL PM om _jorclbn1ks
o rga nisa tiot1ernas e ngagema ng i bolaget 
på ta las att st räl'an alltid 1·;;irit att ge en riktig 
framställning a\' landsbygden som 1·a rken 
1ar fö rskö11ande e ll er förlöj ligande." Även 
deua engage mang l:1g v;il i linje med h u r SL 
1illc sprida informat.ion om jordbruket o ch 
dess fön1 tsiinn ingar samt d e n betvdelse jord
bruke t hade för den S\enska fölkförsörjnin g
e n och IJeredskapeu. 

Avslutning 
Hi>gerns forh itllancle till_jordbrukets organi
sat ioncr h a r s0111. poängterats tid igare \·,ni t 
komplice rat. Samtid igt som partie t insett 
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behovet av en organisering har del funn its 
en rädsla för att organisationerna skulle poli
tiseras. Liksom man vände sig mot arbe tar
riirclsen kritiserade man ocks:1 RLF skar p t ty 
RLF konstituerade en facklig organisation i 
partiets ögon. Deua stod i kontrast ti ll den 
generellt positiva bild höge rn hade av den 
ekonomiska före ni ngsrörelsen och dess roll 
i sam hållet. Ylen j ordbruksorgan isationerna 
var samtidigt ett maktorgan för högerns 
jorclbrukspol itike r. Samlliga jorclbrukspo
litiker inom partie t var a nslutna till och 
hade viktiga positioner inom föreningsrörel
sen . Man kan nämna Einar Haeggblom som 
var den främste j ordbrukspolitike rn inom 
högern under 1950- ta le t. T-Iaeggblorn var 
samtidigt ordförande i Ägghandelsförbun
det 1932-65. Partiets främs te jordbrukspoli
tiker under 1960-tale t var Rolr Eliasson som 
represe nterade höger n i andra kammaren 
1953-70 och var partie ts andre vice ord
förande ] 9(i 1-65. Eliasson var samtidigt ord
förande i Riksost 1961- 72 och ordförande 
for Rl.F i Skaraborg 197 1-76. För h ögerns 
jordbrukspolitiker var, främst foreningsriir
e lsen , e n extern maktresurs som användes 
ino m pa rtiet. En förankring i fören ings
rörelse n upplevdes som positivt av partiet 
och gav samtidigt en kompetens i jordbruks
tekniska frågor.42 

l I ögern poängterad e fören i ngsrörclsens 
insatse r för j o rdbruket under 19:l0-talets 
kris, liksom den roll före n i ngsrörelsen spe
lade för fo lkförsö rjningen under andra 
världsk riget samt för jord bruksrational ise
ringen efter kriget. H ögerns negativa syn på 
e n politiser ing av organisationerna fanns 
tro ts a tt personella förbind elser fanns m el
lan högern och SL. Trots förbin delserna var 
SL in te en tydlig d el i hiigerns poli tiska sfär. 
Gösta Liedberg som e n av högermännen i 
ledande position inom föreningsrörelsen 
\'ar av samma negativa uppfattning gällande 
en politisering av organisationen . Han var 
jordbrukets man inom föreningsrörelscn 
ocb även inom höge rn . Detta inne bar inte 
att h ela hans politiska kraft riktades mot 
jordbruke t u tan Lieclbcrg \'ar i hög g rad en 
allroundpolitiker. Huvudintresset \·a r dock 
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allticl jordbruket. ·'0' H ans politiska uppfau
ning sammanföll delvis med elen konserva
tint ideologin och partietsjordbrukspoli tik. 
Sam tidigt var Gösta Liedberg en problema
tisk person för partie t i och med hans tydliga 
godsägarprägel. Den na ställde honom i mot
sats till stora skikt bland Sverigesjordbruka
re och innebar att Lie dberg inte var fram
gångsrik i att föra helajo rdbrukets talan för 
panieLs räkning. Lieclberg företrädde d et 
moderna , rationaliserade och storskaliga 
jordbruket och hade svårt att vinna sm å
brukarnas stöd. Trots att Liedberg in led
n ingsvis var högerman var det tydligt att 
hans a rbete inom SL inte var partipolitiskt. 
Någo nting som visar på de tta är att de t helt 
saknas po litiskt material i hans arkiv på LRF. 
Unde r de n senare ordförandeperioden 
hade Liedberg l~imnat rikspoli tiken. Gösta 
Liedberg var Lr◊ L5 allt en av högerns \·iktigas
te rn~in och e n av de vi k rigare inom j ord
brukspoli tiken under tjugo å r. Efter d et 
att han lämnat rikspolitiken 1948 iivergick 
han till an fonsäLLningsvis varajorclbrukeL5 
främste talesman c.ich företrädare. 

En sl:iend e sak med högerns jordbruks
politik är den kon ti nu ite t som präglar par
tie ts lörh:illn ingssätt. Mellan åren 1930- 90 
låg kurse n i stort sett fast. Det förekom dock 
förän dringar av m indre genomgripande 
slag men huvudinriktn i_ngen va r stadig. En 
annan slående sak ;ir den balansgång högern 
gått. Regleringar har generellt setts som 
n{igonting ncgati\l, men på j ordbrukets om
råd e uppfattades d e på eu annat sätt. Ex
propriation var någo n ting m ycke t negatin 
men på j ordbrukets område kunde också 
detta komma ifråga. De tta sarnrn an taget 
tyder på au jordbruket \·erkligen kan betrak
tas som högerns reglerade undan tag. Ingen 
a nna n n är in g [itnjö t e tt sådant stöd från 
partiet som jordbruke t, ingen näring hade 
helle r en sådan s~irställning i partiets politik. 
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D E SVENSKA JORDBRUKARNAS INT RESSEORGANISATIONER 

KAPITEL 19 

Förhållandet till kooperationen 
- en nyckelfaktor för gamla och nya 
intresseorganisationer 

Reine Ryden 

Inledning 
Denna a rtikel behandlar de S\·enska j ordbrn
karn as olika int resseorgan isationer under 
1900-tale t och d eras förhållande till de ko
operat.i,·a föreningarna. Vid sidan il\' det 
dominerand e RLF / LRF har det funnits och 
finns en rad m indre organisationer för små
bru kare och ekologiska odlare. Förutsiiu
ningan1;;i för dessa au n å fra mgång med 
m eclle ms\·iirn 1ingen och 111ed fö rsöken att 
förbiittra medlemmarnas 1·illkor påverkas a, 
flera olika fa ktorer. Inte minst har d et.jord
brukspolitiska systemet en stark tendens att 
m;;irginalisera de små organ is;;itionerna. 

Re lationerna m e llan st;;iten och organisa
tionerna i o lika samhä llssektorer har i den 
sarnh~illsvetenskapliga litteraturen ibland 
karakteriserats som korporatism, ibland som 

iirnrriang-Jar. Numera a1wänds ofta beteck
n inge n J;olicJniitrml! och forskarn a be tonar 
au spelet inom e tt sådant 11~irn~rk handlar 
om ett utbyte av resurser. Staten behö\·er 
organisationer med ti ll gång ti ll resu rser, 
exempe lvis expertkunskaper, som sta ten 
in te sj ii lv förfogar över. Å andra sida n be-

li iiYe r organ isationerna staten fo r att för
verkliga si na önskemål. De aktörer so m 
ing{tr i e tt policyn~itverk, de t 1·ill s~iga specia
liserade polit iker och företrädare för myn
digheter och vissa organisationer, vill gärna 
exkludera utomståend e . Nya aktörer har 
dock en chans att komma in om de h ar n;i
gon form av nya resurser att bidra mecl. 1 På 
grund m·_jordbrukspolititike ns stora betydel
se komme r de olika intresseorganisationer
mts strategier på detta omdtde at:t beröras i 
anikeln , lllen huvudfrågan är hur clerns m
si kter till framg{lllg p:iverkats av förhållandet 
till Ian tb r u kskooperationen. 

So m .Harald Espelis bidrag i d e nna bok 
visar finns fl era olika typer a1· organisationer 
blandjord brukarna. J de t. följande kom mer 
orga nisationer och partie r med ren t pol itis
ka svl"ten in te att behandlas, endast koopera
tiva fö reningar och in tresseorgan isationer. 
Jn ledningsvis beh Ö\'S några d efin itioner. 
som visar på viktiga princ ipiella skillnader 
111ellan dessa två organ isationstyper. ~ I .u 11/

bmkslwo/J1'1atione11. bedriver i första hand eko
nom iska ak ti\·ite te r, a ntingen förs~ilj n ing av 
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tuecllemmarnas produkte r e lle r inköp av 
\"aror och ~Finster som me dle mmarna be
höver. Jnlressmrganisalio11!'11rn sysslar dä remoL 
in te med affärsverksa mhet, utan ha r till 
huvnduppgifL att be\'akajordbrukarnas e ko
nomiska och sociala. intressen i samhälleL. I 
praktiken in nebiir det a tt intresseorganisa
Lionermt måste stiilla krav på staten, medan 
koope rationen fr~imst inriktar sig på mark
naden. De båda organisationstype rna har till 
stor d el samma me dlemskå r och i den p rak
tiska \'erksamheten förekommer o l"ta en viss 
överlappning, men i princ ip ~ir syflena klart 
å tski lda. 3 

Skillnaderna mellan <le två o rganisations
typ erna har stor betyd e lse lör d eras förm~tga 
att värva m ed lemmar, Yilket kan förklaras 
m ed e tt begrepp som ka llas ji-ipassagm1.r
proble1111'/. Det innebär att del ime r~icker a tt 
en grupp ind i,icle r, exernpehis d e s\"enska 
j o rdbru karna, ä r medvetna o m att de har 
gemensamma intressen för au d e skall o rga
nisera sig. Medlem skap i en organisation 
medför al ltid vissa kostnad e r och besvär och 
där rör föredrar många att avvakLa. Om in
uesseorganisaLionen lyckas i sina syften , d et. 
Yill säga att rörbäLtra sin m ålgrupps ekono
miska o ch sociala villkor, ko mmer det iiven 
icke-medlemmar till godo. LanLbrukskoope
rationen lider inte i lika hög grad av det.ta 
problem, e fte rso n1 elen e nskilde m ed lem
me n rnr Yissa direkta ekonomiska fördelar av 
medle mskape t. .Jord brukarnas in tresseorga
nisa tione r lider d~iremot brist på kon kreta 
rnedlemsförmåner och därför finns det 
m ånga exempel pft hur d e med olika m edel 
har försökt anknyta till e ller kontrollera ko

o peratione n. ' 
I a rtike ln behandlas til l an bö1ja med 

J 900-tale ts första hälf t och d e d å aktue lla 
organisatio nerna Sveriges Allmä11110 Lanl

brulissiillslw/1, Rik~jorbu 11del Lo ndsbygrlms Folk, 
de tidiga småhrukarföreningarna samt S11ut
brulaunas Riksjorbund. Framställningen i d et
ta ;-1\"snitt baseras lrnn1dsakligen på delar av 
min avhandling. På 1980-tale r framtr~idcle 
de nya orga nisationerna Småbrn/irnf' i Väs/ 
och Allrnwtivodlarnas R iksförbund. Denna 
d el av artikeln bygger på en genomgång av 
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o rgan isationernas tidningar å ren 1986- 95. 
U nder dessa (tr genomgick ele n svenska jord
brukssektorn flera vikt iga förändringar. 
1990 fattade riksdagen ettjordbrukspoli liskt 
beslut som g ick u t på avregle ring, produk
tionsomställning och anpassning ti ll v~i rlds
rnarkn adspriser na . Detta program gen o m
för des dock aldrig fu llt ut på grund a,· 
Sveriges ansökan om m edlemskap i EU. 
något som ytte rligare förändrade förutsätt
ningarna. Sedan 1995 befinner sig d e t svens
ka jordbruket, genorn deltagandet i elen 
gemensarnmajordbrukspolitike n , i ett m er 
clet.aljreglcrat. system än någonsin tid igare . 

SAL/ SL, RLF och 
kooperationen 
J Sverige sam lades de lan tbru kskooperati,,a 
före ningarna på 1930-taler i Sveriges All
männa L.a ntbrukssällskap (SAL), som 194-0 
hyue namn t.ill SvnigesLanilm1/isforlm11.d (SL) . 
Denna pa raplyorganisation inrymde en lång 
rad riksorga nisationer for olika branscher, 
exempe h-is Svrnslia Mejeriemos Riksjorming, 
Sveriges Slakleri/örbund och Sve11slw Lant mii11-
1uns Riksjorhund. Den största intresseorgani
satio ne n va1 Riksförbundet Landsbygdens 
Folk (RLF) , som bildades 1929. Sedan 1971 
är d e båd a o rganisation st.yperna samman
slagna under samma hatt i l ,rmtbrulwmas 
Rilojorl}//nd (LRF), något som inte är van ligt 
om ma n _j ämför med andra liincler. 

l\t1got annat som hör Lill ovanlighe te rna 
vid en in t.ernatio n ell _j ~imföre lse är att d e t i 
SYerige fau ns e n relativt omfattande lant
brukskooperation redan innan intresseorga
nisatione rna trädde in p.'i scen en . I många 
andra bncler korn intresseorganisationerna 
först och for att kunna erbjuda medlemmar
na några konkreta förmåner tog de initiati\" 
till olika former av kooperativ verksam het.:' 
Från e n blygsam st.art ptt 1880-talet ( e lle r ett 
par årriond e n tidigare, som framgår av Olof 
Brandest.ens inlägg i d e nna bok) viixte d e n 
svenska lanLbrnkskooperationen i omfattning 
under årtiondena kring sekclski f"t.e t. De n fick 
en relativt omfattande, on1 än ojämn, utbred
ning och ga nska stor ekonomisk be tyd else. 

----
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+ LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 

lnlrrsseorganisalionen Rihsförbundet Landsbyg-clens Full! och Lo11l/nukslwo/Jerr1tionens /Ha af,IJo1g1111 SvPriges La11/
brulisförb1111d g1rh 1971 sa11111w11 till l,antbrnlwrnfls Hiloji1rb11nd. Dn1 of.fiirsrlrivrlllrlr r/Pirn av o-,ga nisalionen 
består 1111 I/V ]5 01gflnisutiu11s111 f'dle11wwr mf'd JO() 000 111edlemslw p. Dm lanthrni<sjacliliga verksa111hele11 har 
behållit HU·:·s strul!/1111111'(/ 21 lii11sförb1111rl, 1 250 lolwlavde/11ingar och 157 000 mrdle111ma1: (Sifji-or ur 2003 års 
verl!sa 111hr!Shf'riit1d11') 

De viktigaste kooperativ<1 förening<1rna v<1r 
andelsmejerier, inköps/ b ntmannaförening
a r och svinslakteriföreningar. 

De n fö rsta intresseorganisationen av· 
be tydelse var SAL, som bildad es 19 17. Dess 
ledning bestod huvudsakligen a\· storjord
brukare med goda kontakter i riksdag och 
regering. Organisationen kunde dä rför ut
öva ett Yisst inflytande, men den fick inte 
mer än några tusen medlemmar. För att 
bredda sitt rnedlernsunderlag beslutade SAL 
1929 om en omorganisation som gick ut på 
att knyta den existerande lantbrukskoopcra
tione11 till sig. De t reformerade SAL blev en 
centralorgan isation for de ekonomiska för
eningarna och korn an u t.göra basen rör den 
omfattande nyorganisering som inleddes eu 
par [1r senare som en del av krispolitiken. T sin 
stråvan att organisera de svenskajordbrukar
na fi ck SAL draghjälp av staten, dels genom 
direkta ekonomiska bidrag och de ls genom 
lags tifm ing som f_,rynn ade lantbrukskoope
ratio nen på de privata konkurrenternas be
kostnad. Mjölkregleringen , som infö rdes 
19'.l'.2 , gav m e jeriorganisationen befogenhet 
all inkassera e n statlig mjiilkavgift a\' alla 
mjölkleverantörer och för den som in te till
hörde en mejerifö ren ing medförde systemet 
betydande krångel. 1939 infördes pastörise
rin gstvång, vilket satte stopp för clirektför
säUning av mjölk från producent till ko nsu
ment. Den mejeristadga som trädde i kraft 
samma år st~illde s~1 höga h ygieniska krav på 
lokalerna att må nga små privatmejerier inte 
hade något a nnat val än att bgga ned verk
samhe ten . Även på slakteriområdet skärptes 

de hygieniska normerna så ar.t: många mindre 
fö retag tvin gades slå igen . Avgörande för 
kooperationens framgång var nat11r ligtvis 
ockst1 a tt medlemskapet faktiskt kunde med
föra e n de l konkre ta ekonomiska fördelar 
för den enskilde jordbrukaren . 

När RLF framträdde på arenan talad e 
organisationen mycket om att m ed ''fackliga 
karnpåtgärder'' försvara bön de rnas ekono
misL1 intressen och pressa upp priserna på 

_j ordbrukS\'aror. S~tdana åtgärder föru tsatte 
enighet och allmän anslutn ing för atr. fun
gera, meu RLF led svårt av fripassagerarpro
ble met. Vad o rganisatio ne n behövde för att 
öka anslutningen var konkreta medlemsför
lllåner, g~irna i fo rm av fas ta förbindelser 
med koopera tionen. Att anknyta till koopera
tionen p å den centrala nivån var emellertid 
omöjligt, eftersom man då skulle ha inkräktat 
på SAL:s re\'ir.(• Lösningen blev istället all för
söka skapa e tt "o rganiskt sa111 ban d" m ellan 
RLF och d e e konomiska före ning-a rna på 
lokalplanet. RLF:s lokalavdelningar hjä lpte 
meje ri- och slakt:eriföreningarna med m cd
lemsvärvn ingen och in p rän t:ad e sam tidigt 
att va1je svensk jordbrukare självklart ocksf1 
måste tillhöra RI ,F De koopera t.iYa forening
arna tog tacksamt emot d en hjälp som er
bjöds, även om de inte ,·ar beroende aY elen. 
De t lo kala sama rbetet ,·ar t:ill stor nytta for 
RLF, inte 111ius t genom a ll många mejeri
föreningar inkasserade RLF:s medlems
avgifter via avdrag direkt Cdn betalningen 
för 1njöl ken . 

1930-talets j o rdbrukspoli t:ik hade utfor
rnats i ett samspel mellan statsmaklerna och 
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SAL., men under andra världskrigeL etablera
eks än.:11 R LF som fö1hand lingspart gent
emot staten. l'å grunda\· försörj11 i11gskrise11 
fanns nämligen e n Ö\·e rh~ingan d e r isk fo r 
krafliga p rishöjni ngar. Därför inledde regt .. r

ingcn från och rned 1940 förhandl inga r om 
li\·smedelspriserna medjordbru karnas t\·it 
stora organisationer. RLF fick gehii r rör e n 
del a\· sin a kra, och utövade sam tidigt en 1iss 
disc iplin Ö\·cr mcdlc111sopinionen, så att 
jordhrnkarna rog sin del av ans\'a ret i he red

skapssarnbälleL. I det jordbrukspoli tiska nät
\'e rket b idrog all tså RLF med röran kring a\· 
den förda politiken, 111edan Sr\L/ Sl.:s b idrag 
bestod <l\' expertis och utreduingsresurser. 

E f"Ler krige t \·idare 11t\·ecklades de L\'il o rga
nisatione rnas gemensamma agera nde som 
jordbrukarnas fö retr~idare i prisforliaml
lingarna. RLF:s medlemsantal l{tg under fiir
s ra hälf"ten a,· 1950-tale t omkring ~00 000. 

Även om d e l inLe , a r lika må n ga som i lanL
brukskooperationen (n1ejeriorganisati<lnen 
h ad e Yid sa 111111a tid ~70 (HJO m ed lem mar) 

var det äncl,'\ en m yc ket h ö g siffra . Denna 
f'ramgfö1g kan till stor del tillskri\'as det goda 
förh ålLmd et t ill kooperatione n på s,häl 
lokal som central n i\'å . 

De tidiga småbru kar
föreningarna 
T det tidiga I 900-ta le ts sam h ällsdebatL fästes 
stor uppm~irksamhet vid små brnket. \'ilkel a1· 
d e battöre r i skilda poli tiska Eiger uppfatta
cles som lösninge n på en hel rad sociala pro
b lcrn . Ett resul tat a\' denna debatt ble\ 
r iksclagsb esl u lel I lJ04 om egnahemslån.' 
Under tiden fram till första l"ärlclskriget upp
stod också ett anta l småbrukarforeni11gar, 

Nl'da 11 i bö,jan av J'JOO-ialtlja1111s en lid11i11g 1JWri 

namnet S,ndhn,/((/Jl'II . Dess nutida e/injliljr111, 11/grs 
av För/m1JdPI S11niges Smc1brnl.rrn, oc!t ,;, ,,,1 ilsken 
lrritikn m, LRF: de stam la11tlm1hskooJmativafiirP
/r1 1r1'11 de s/a//i<rrt mv11r/itr/t1,1n11a or!t EC. 

b ' .:-, , b 

som , -arm· \·arierancle karaktär i o lika delar m· 
lancle L. De norrländska fungen1de i praktiken 
fr:i111s t som fackforeni11gar för skogsarbetare. 
111eclan sndbrnkarfö re ningarna i siiclra S\'e
rige en ba rr in riktade sig på _jordbruksfrågoL 

De sycls\·ensbt föreningarna hade i många 
fall sitt ursprung i h ushållningssällskapens 
srnåhn1kspremieringar o ch studieresor. 
Ibland lämnade hush:illningssällskapen ock
så ekonomiska bi d rag till \·e rksamheten. 
so111 ril l stor del b estod i art anordna f"iire

drag och sprida upplys11i11gsskriftcr. För
eninga rna o m f"a uade of"t.a ett h e lt lån och 
m ed lanke på småbrukarnas begränsade 
möjlighete r att lägga pengar på resor blcY 
,·e rksa111he te n naLUrligt nog av begränsad 
omfaun in g . Småbrukarföre ningarna syss
lade knappast med intressepolitik, utom 
ibland i egnahemsfrågan . En del a\· dem 
ägnade sig å t kooperati1·a in köp ,n· tlls:ide 
och a ndra förnöde nhete r for au ha någr a 
konkreta form iln e r att e rbjuda m edlem mar
na, men i d e fl esla fall beclre,·s s!tdana a flars
a kti\ i Leter med s törre framgång a\· de ren
odlade inkiips/ lantmannaforeningan1a . 

l lJ~O fanns 16 sm;~brukarröreningar i 
Gölalancl och S\'eahtnd. ' De flesta hade bara 
err rå tal medlemmar och spelade en obetyd
lig rol l, ,~ven om de fortsatte all exisLera på 
pappnet i !lem :1rtionde11. Det fauns emel
lertid rd lysa nde undan tag från cle r allmän
na mönstre t, näm ligen små b n 1karförening
arna i Göiuge och Å~bo-Djäre i KrisLianstads 
Lin . De hade omkring 2 000 respekti\"e 2 600 
med lemmar, \'ilket 111:istc betraktas som 
m ycke t höga siffror. Föreningen i Gö inge 
gick bak~it under l 920-talet, m e n Asbo-Rjärf" 
hade ä nn u vid m it ten a\· 19.eiO-taler ett med
lemstal iiver 2 000.'' Förklaringen ligger d el
\'is i arr b~i cla fiireningarna hade clri\'ancle 
ledare. men också i all de förnro111 upplys
n ingsn~rksamhctcn sysslade m ed en re lativt 
omfattande i11köpskooperation. f öreningen 
i Asbo-BFire startade dessu tom e n kreaturs
försäkri ngsfiirf'n ing och en b r anclf"ö rsäk
ringsforening, ,·ilka f'i ck mycket stor an
slut11i11g.w Den ideel la l'erksamhet som den 
fö rsta generationen a\· småbrukarf"öre11ing
ar ägnade sig å t \·ar allts,'\ i sig i lllf' 1ill r:icklig 
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rör att locka någon sLÖrre m~ingcl m edlem
mar. Del var f'örst i kombin at io11 med en 
fu ngerande kooperation som de kunde nå 
n ågon större anslutning. 

Småbrukarnas/Fami~e
jorclbrukarnas Riksförbund 
En andra generation al' srnåbrukarfören ing
ar frarnt:r~idde p!t 19~0- och 40-talen . Då hade 
de ekonomiska förutsätrningarn a , geno m 
den e konom iska krisen och regleringspoliti
ken, for,:indrats på e tt avgörande s,'i LL i jäm
förelse med 1900-ta le ts hiirjan. Småbrukar
nas Ri ksförbuncl (SR) , som b i lclades 1938, 
krä,cle en omläggning av stöclåtgärderna så 
att en stö rre del skull e till falla småbrukarna. 
Verksam heren p{1 r iksplanet inriktades där
fö r fr~irnsL på poli tiska påt:ryckni11gar l' ia 
kontakt.er i r iksd age n. O rganis,itionen l'ar 
mycket kritisk mot RLF, som man ansåg 
priori t:eracle storjord bru karnas i 11 tressen . 
Rö re lse n Ilade sitt starkaste fäs te i Sk{u1e, 
men tick också en, iss utbredning i T lalland, 
Rolrnsl~in, Dalsland, Skaraborg och Medel
pad. Vid mitten a,· 1940-talct hade de n 0 11 1-
krin g 4 000 medlemmar. 

De n nva srn åbrukarriirclsens fö rh.'.\lla11de 
till lantbrnkskoopera t ion en var kluve t. De 
fl esta medlemmar ,·,u med i me jeri- och slak
Le ri f'iire11ing,1 rna och för bundsled1 1it1gen 
uttalade sig i allmänt posi tiva o rdalag 0111 

kooperat ionen. Samtidigt sysslade m;mga a1 
lokalföreninga rna, i likhe t med en de la,· de 
tidiga sm{1brukarföreni 11garna, med gemen
samma inköp a1 u tsäde, ka lk och andra fö r
nödenheter. På de t sättet tick medlcunnarna 
lite konkret n yua a,· m edlem skapet, men 
man kon k11rrcrade s,imridig t med la ntman
naföre ningarna. Eftersom dessa sedan 1930-
talc ts början hade inköpspli kL inskril'e n i 
sina stadgar 1·,1r det en känslig sak. Den al ll·ar
ligaste stii testcuen åte r fanns dock på llleje ri
omr~tdet och gällde småhrnkarforeningarna 
i v;is ternorrlancls l~in. :vl ånga med le111mar i 
detta omr.'.\dc 1·ar så kallade ''pytsåkare''. som 
sålde rruölk d irekt till konsu menterna och 
, ägrade gå med i mejerifö re ningen . Det ,·ar 
n ;'.'1got som a1· RLF stämplades som gron oso-

\ \!a/demar Sv/'II SSOn ( I 897- 1984) ,,ar under r11-P11 
1938- 5 4 S111(1ln11/mmas Ri/isjiirl)//11r/s sr/n-p/em1e od, 
dri11r111d1' lua/i. Ha Il 1'(1 /' iiiwll rilisdags111a Il j<J1_(0/li
/u11tiet och medverhod11 i 1940- och 1960-talm s stom 
jordbrnlispolitisl/{/ 11 /rn/11i11gm: (Foto: Rilisdagms ar
lii11) 

lidariskt. SR 11ndl'ek i det lä ngsta all La a1·
sd11cl från dessa medlcrnrna rs agerande och 
det var något som allvarligt ansträngde för
hållande t t ill la11tbrukskoopcratione n . SR 
ble1· nämlige n nw dle 111 i S1eriges LuHbn1ks
fo rhund 1940 i förhoppningen att korn m,i 
lite nii rmarc maktens ce11trurn .11 Redan från 
bö rjan försökte Lantbruksförbunde ts led
ning t, ·i11ga SR all disciplinera sina medle m
mar i Väste rnorrlan d, men utan resultaL. 
:---Jiir Lantbrukslörhundet I 945 botad e llled 
utesltnning s:1g SR:s ledn ing in gen a nnan 
möjligh e t ä n au u teslu ta d e kooperatio ns
fientliga lokalföre ningarna . Aret d~irpå läm
mLde emellertid SR La n tbru ksförbundeL 
fril'ill igt och de uteslutna f'öreuingarna riter
upptogs i gemenskapen. 



SR:s lokal fö reninga r h ade stora svang
heter a tt göra sig gällande, eftersom de rnot
a rbetades av RLF-avde lningarna. Även på 
r iksplanet var mots tånd et från RLF starkL 
och Lantbruksförbundet hade alltså all 
an ledni ng au hysa en viss misstän ksarnhet. 
l'<~irjordbrukets prisförhandl ingssys tern eta
b lerades under och efter andra världskriget 
utestängdes SR från förhandlingar na och 
marginaliserades därmed ytterl igare. Under 
l 950- och 60-talen b levjordbrukssektorns 
förhandlingssyste m a lltmer inarbetat och 
SR:s möjlighete r att p~1ve rka politiken a ll t 
mindre. 

SR var som störst på 1950-talet med drygt 
7 000 medlemmar. 11 1972 fa ttad e organisa
tionen beslut om att byta n amn till Familje
jordbrulmnws Ril!sfiirbimd (FR) . Narnn ~ind
ringen antydde en strävan till breddning av 
unde rlaget , men den nedgång i rnedlems
talet som lä nge pågått dämpades ime. 1984 
fick FR ett tillskott av medlemmar i form av 
d e t nybildade Småbrukare i Väst, men den
na o rganisation gick redan efter två år sin 
egen väg (se nedan) . 1991 kunde FR endast 
redovisa 770 medlemmar. 1'

1 Flertalet fanns i 
o rgan isationens gamla kärnområde Skå ne, 
ett m indre amal i Halland och Västergötlan d . 
Ett nyu tillskott kom 1993, n~ir 8ö11demas In
lresseföreningmed några h undra medlemmar 
i Blekinge och Kalrnar län gick samman med 
f R. 11 

FR framstod nnder 1900-t.alets senare å r
tio nden som en svag organisatio n och Lill 
de t in trycket bidrog att den skakades av in
bördes stridigheter.1

" En av o rsakerna till 
utbrytningen I 986 var förh:1llandet till LRF 

S111åbr11/wrn11s Hik,förbund (SR) bylte undn år1'11 
1972-74 na11111 till Frn11i!Jl'.iordbrulumws Rihsfö1° 
bunrl i hojJ/J 0111 all öka sill medlemsundnlag. 
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och lant.brukskooperationen. FR:s ledning 
ans[tg visserligen att LRF dominerades av 
storjo rdbrukarna och man var kritisk til l 
koncentrationen i de kooperativa företagen, 
men man vi lle inte m·b ryta alla kontakter. 
Utbrytarna i Småbrukare i Väst var cläremol 
skoningslösa i sin kritik. De ville in te accep
te ra a tt FR, som e rsätLn ing for en å terkom
mande helsidesannons i förbundsticln ingen, 
tog emot ett ekonomiskL bidrag från LRF. 
1\fotsättn ingarna blev oöverstigliga när det 
framkom att FR:s ledning sammanträffat 
med företrädare för LRF och lovat at t fö r
söka "dämpa" Småbrukare i Väst. 16 

I början av 1990-talet skärpte FR sin kritik 
mot kooperationen för att den lade ned 
anläggn ingar och med olika medel gynnade 
storjordbrukare. Särskilt vände man sig mot 
art: Arla aviserade planer på ett nytt p rissätt
n ingssystem med avd rag för små leveranser 
och ti llägg för stora. Arla planerade också e n 
hämtningsavgift, vil ke t. skulle bl i e n tung 
belastn ing för de små mjölkleve rantörerna. 
FR protesterade i kraftiga ordalag och häv
d ade att Ianrbrukskooperationen m ås te gå 
LiJlbaka till sin grun.clläggan de princip om 
lika bebandli ng.17 Arias ledning tog en visst 
intryck av kritiken , inbjöd FR:s styrelse till 
möte och gav besked om att de t inte skulle 
bli några kvanLitetsti llägg (m en man stod 
fas t vid hänuningsavgiften) .18 

lnornjordbrukspolitiken pr~iglades SR/ 
FR:s hållning i stort sett av kontin uitet. Orga
nisationen slog ända sedan starten vakt om 
de m indre n~jölkproducenternas intressen 
och h~i\'dack att den rådande pol i tiken gyn
nade de stora spannmålsodlarna. Man gjor
de upprepade försök aLL bryta sin isoleri ng 
genom au be om e n plats vid prisförhand
lingarna, åtmi nstone som observatör, m e n 
det blev avslag varje gång. 1

!
1 Vidare påtalade 

man många gånger strukturrationalisering
ens negati\'a följder och kritiserad e lant
bruksnämndernas verksamhe t. Ett tydligt 
exempel är följande uttalande av lancbrnöte t 
1987: 

l lnder en lä ngre tid har e n kraftig str u kt11r
rn tionalisering skett ino111 clt't. svenska j ord
brnkt't. Mee! lantbruksnämnclernas hjiilp har 

m ångaJcml 
mans till st, 
ska ll, en ligt 
ske och rna 
jorclbrukan 
ting for au I 
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l-- -1 Vårt k 
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ke t."" 
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fattande ned 
le b li följden. 
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manga jordbru k lagts 11er eller lagt5 rill ·arn-
111 a11s till stiilTe e nheter. De nna u tn;ckling 
skall. e11ligt la ntbrnksnämnclerna, fortsii1ta 
ske och 111an nä mner a11 häl ften a,· an talet 
jordbrukare ,kall bort. r ... ] LRF gö1· i11ge n
ting for att lö rhi11dni detta - nian me nar a n 
det är c 11 u t,·eckling so m in te går att stoppa. 
[ ... ] \"ån kra,· ä1· an lambrnksnämnclerna 
rn asre bort - d e h~ r redan n u s tällt 1ill fö r 
nwcke t e liincle inom det s,·c11.,ka jorclb rn
k~t!" 

Efter 1990 års j o rdbrukspolitiska beslut ut
talade lanclsmötet en protest mot den om
fau.a11de neclhiggning a\· åke rmark som skul
le bli föUclcn.~1 Organisatio ne n sade sedanja 
ti ll eu S\-c11skL med lemskap i ELJ . med moti
Yeringcn att del skull<" ge mer kontinuitet än 
elen ryckiga . venska_jo rdbrukspolitike n. Om 
de n na linj e d tdde dock ingen e11igh<"L, ,·ar
ken i stvrel ·en eller bland medlemmarna.~~ 

Samrna nli1ttnings\·is har Småbrukarnas/ 
Fa miljejo rdbrukarnas Riksförbunds l'ö rhål
la urle til l lantbru kskooperationen under 
he la o rganisa tio nens histor ia präglats a, · 
klu,·cn het. Man har motsa tt sig före tagskon
cent nuion en och n td man uppfat ta t som 
st01jordbrnkarnas dom inans. Samtid igt har 
clc fles ta med lemmar i SR/ FR til lhön ko
operatione n och dess llt\'eckling har i högsta 
grad angått förbunde t. Man har där för upp
rä tth{illi t ko ntakte r och fö r ökt att phe rka 
inifrå n. l\ågon gång har man lyckats fänga 
upp en bredare småbomleopinion, men på 
det he la taget har inflyta ndet 1·arit obetyd
ligt. Det tYe tydiga förhå llandet till koopera
rionen har äl'en påverkat lllsikterna till in
fl ywnde ino1njo rd brukspolitike n, där SR/ 
.FR spelat en änn u mf"r margine ll roll. 

Småbrukare i Väst/ Förbunde t 
Sveriges S1nåbrukare 
Sm;1b rukare i V~isr bildades 1984 och ingick 
ti ll a tt bö1ja med i Fam ilj ejordbrukarnas 
Riksrörbu nd. Som en följd a\· de 11101sä u
ningar som be rörts m·an l~im nacle man den
na o rga n isation efte r Lv{1 år. Den llllö and e 
faktorn bakom den uya småbrukarorgan isa
tio nens tillkomst sades vara att LRF stiidde 
försl age n i ele n s{1 ka llade strukturu tredn ing-

S11u7brulwre i \ 'iist st,ntorle i \'ästsvnige, men r•iixle 
snart 11t"11Jör 11n/m111gsomrr7rlet och 1995 ändrades 
11011111et till Förb1111rfr,1 Sveritef Suwbrukare. 

e n. som presenterades 198:F:' I botten fanns 
en d jup frustra tiou öve r efterkrigstidens 
struk111romrnndling samt en lå ng tids miss
nöje med LRF och ko ncentra tionen inom 
lantbrnkskoope rationen. I elen egna tidning
en S111ribrulwreiis första nummer, som u rkom 
1987. var dessa tankar mycket tyd ligt fonnu
lcradf': 

Dn iir in te ödet son, awcckla t la11dsbygdc 11 
och ödelag1 småbruken. Nej , d e1 är poli ti
kerna i de s tatliga la111bruksnänrnde rna som 
n lt'd e n landsbi·gdsfie ntlig jorclrö rvärvslag 
har p ressat fram dage 11s s itua1ion. Ha11 d i 
hand med LRf och ek ekonom iska fören
ingarna som ,·ill h;i större gi1rda r a11 hämta 
prod 11 kter fr,'t n ."' 

Småbrukare i \'äst hade sitt cen trum i Da ls
land, Bohush'in och Viisrcrgötland, men fick 
snart medlem mar och sym parisörer i andra 
delar m· lande t. O rganisationen f' tab lc rade 
samarbete med Förflli11ge11 Sml/brulwrr i \lärm
lr111d, som också Lill bört FR tidigare. 1989 
a nslöt sig en a1· FR:s skånska lokalfören ing
a r, \'ilkf'n ble\' kärnan i en Skå nea,·d elning 
som b ildades 199'.!. 1995 bildades nya avdel
ni ngar i Östergötland och J ä m tland, \·ilket 
föranledde en nam n ändring t il l Förb1111dt't 
Sverigrs S111äbmkrm'. Vid elen tiden hade orga
n isationen omkring 4 500 medlemmar. 

3 l5 



Organisationens dri,·ande kraft Rune 
I .anesrrand. som också var redaktör för Små
brukaren, h:i\'Clacle atL den s,·enska la11ds
bygden hä1jadcs a,· en "nedläggningsmaffia". 
Denna bes Lod av de statliga myndigheterna. 
lanLbruksnä11111derna, LRF och lantbruks
kooperationen.~:, Förklaringen till att de se
nare återfanns i fi endeliigret ,ar en kel : 

Del är godsiigare och sto rjorclbrukarc som i 
d ag innehar dt-' tunga posterna inom LRF 
och den t'ko11orniska röreningsrörelscn. 
iVlccla n 111a jo ri11-·11·n ,w jordbruk;irna, a lla 
srn[1 och 111edclsLora jordbruk, ini<-' Lingrc 
har 11 ;1go1 all säga till om i110111 LRF."'; 

Inom la11Lbrukskooperatiunen va r d e l fram
för allt mejcrijäuen Arla som stod i skou
gl ugge n . En rad ur,'i ttvisor, som samtliga 
sades syfta till arr sl:1 ut små]e,·e ramörerna, 
framhölls: priss:itLningssystern som gynnade 
stora le , e ranser. anrappni ng a,- insatsski·l

digheten för storlneramörer. sLOppa\'gifter 
för hämtning a,· m in dre mjölkmängder 
samt en 100-li Lersgriins för minsta leverans.07 

Niir Arla 1990 köpte 11pp och lade n e d det 
lilla fristående lllejeriet i Fotsbil i Västergöt
land skildrades cler som ett bevis på koope
rationens maffiametoder. '-!edläggninge n al' 
rnt:jeriet i Dingle i Bohuslän beskrns som 
nterligare ett sk:il au ta upp kampen mot 
Arla.~' Lösningen var enligt Små.brukaren 
all stödja småskaliga mejerier och slakterier, 
oavseu om de , ·ar pri,·atct el ler förenings
;igda, sanll att starta n ya. \tlon opolen !llåste 
brytas upp orh marknaden öppnas för sund 
konkurrens. 1Vledlemrnarna uppmanades all 
l~irnna l.Rf och dess kooperati,·a före ningar, 
e fte rsom d er , ·ar lönlöst att försöka förändra 
inifrån.~9 

De flesta medlemlllar i Småbrukare i Väst 
va r dock trots allt, i brist på a lternati,·, med 
i den ,·anliga kooperationen. F.gna ekono
miska föreningar låg inte inom möjligheter
nas ram i norn en ö,·e rsk{tdlig fram tid och 
elen nya organisatione n behö,·de någon an
nan form av !lledlemsförmåner. De l !lla n 
kunde erbjuda ,·ar e n forsiikring. /\tskilliga 
sympatisörer tl'ekacle alt l:irnna LRf diirför 
att de r1;1 skulle gå m iste om sin försä krings
skydcl . Smf1brnkare i Väst utarbetade därför, 
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i sarmtrbete med försäkr ingsbolaget Skan
dia, en skriciddarsydd smäbrukarförsäkring. 
Den ga\' samma skvdcl som LRF:s fors;ikring, 
men till lägre pris, och elen ,·a r e ndast till
gänglig för !lledlernmar. J brist på andra kon
kreta rnecllcmsförrnå ner var denna försäk
ring m an rvive l a,· v:irde för organ isati01ien. :;o 

Inom jordbrukspol itiken var clet_jordfo1~ 
,·!in-slagen som va r h11v11dfr:1gan fö r Små
brukare i v ;isr. Man hä,·dacle, li ksom FR, au. 
lantbruksnämndernas prörning a,· fiirs:ilj
ningar mås te u pphöra och att det rnåsLe bli 
lätta re att övena sm:1 g:1rclar. l Ie llre än att 
slå ihop srn{1j01clbr11k borde stora gå rdar 
sLyckas upp i flera rninclre. 'll Man begärde 
ocks;°t i likhet med FR att få del La ,·idjorcl
hrnkers prisförh ancl li ngar, men fick a\'slag."" 
f frågan o m S,·e riges m edlemskap i EU ut
talade m an l'id flera årsmöten i rad eu e n
liiilligt och bestämt nc~j. '1:1 

Sm{tbrukare i Väst fick inledn ingsvis en 
hel del uppmärksam h e l i m edia och organi
sationen ar betade mvcket akrin på au eta
blera kontakter med de poliLiska partiernas 
jordb rukscxpertcr."' \tian framförde ocks:1 
sinajordbrukspolit:iska synpunkter i en lång 
rad skrivelser och remiss\'ar, men gensvare t 
\'ar högst begränsar."·• P,'\ d e t hela taget kan 
elen konfrontationslinje som Srn~tbrukare i 
Väst/ Förbunde t S,·eriges Små brnkare till
liimpade gen temot myndigheterna, koope
rationen och andra organ isationer beteck
nas som ganska framgå ngsrik när det gällde 
att vinna sympatisörer. Beträffande möj lig
heterna a tt faktiskt. tHÖ\'a inflyLa nde i an
gelägna frågor ~ir det därelllot tl'eksamr om 
organisationens strategi ,ar särskilt fruktbar. 

Alternativodlarnas Riksförbund 
/ Ekologiska Lantbrukarna 
Under 1980-ta let viixte konsumenternas in
t resse for ekologiskt framst:illda produkLcr. 
l'ilket skapade m ·a möjl igheter p,'i m a rkna
den . ;\n tale tjorclhrukare som framställde 
!il smedel utan l1 ande lsgödsel eller kemiska 
bekämpn ingsmedel ökade. För att tillvarata 
dessa odlares speciella intressen bildades 
198!':i t\ltemativodl11r11as Rihs/örbu 11d (ARF) . 
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Organ isatione n hvrre 1994 nam n till Llw
logiska l ,o nl{mi/{(111111 i SvnigP. Dess t idning 
hette AlternolivodlorPII fram til l d e rra ~ir, d å 
den bytte namn ti ll Fkologiskt l.a11tb111k. 

198!'> bildades också Kontrollförenin[!;en_för 
al/emotiv orlli11g ( KRAV) . som f"astst~illcr kri
terier för godkänd e kologisk produktion 
och kon trollerar a u odlarna uppt\'lle r vill
kore n . ARF / Ekologiska Lau tbrukarnas po
te ntie ll a ni edlemsu nclerlag är i p ra kt iken 
inte rnvcket större än antalet KRAV-kontrol
lerade odla re och medlemsanraler har lwla 
riden legat p:1 0111kring tv:1 tredjedelar a\ 
KR,\\'-odlarna. I början a\· 1990-tale t Ilade 
förb u ndt'Lomkring I :100 medlem mar, \';ua,· 
800 ,tkti\·,1 jordbruka re . 

Altemati\'odlarna byggde under l ~J80-
tale t upp eg11a kooperati\'a före11i11gar, så 
kallade sa modlarlören ingar. med niira re la
tio n e r till ARF. Dessa sa m manslöt s ig 1987 
p:1 riks11i\·{1 i S{llnodlamu Svm/.!;e (SamS) . Sam
odlarna f'1111gerar som forsälj11ingsorganisa
tion för medle mmarnas produkter, framför 
allt grönsake r och potatis. Spann m ålsförsälj
n ingen ha ndhas a\' Samodlarna Spannmål, 
s0111 ti llsammans med l.antm~in nen/ Odal 
åger före taget EcoTrade. Sa modlarna kan 
in te betrak tas son1 en konkurren t till elen 
etablerad e la n tbru kskooperationen , utan 
snarare som e n ko rnple nw nt. r\lre rna 1iv
ocllarn a var redan från bö1:jan öpp n a för 
rn:lllga o lika distributions kamtler o ch \'ar 
a ngcl~igna om att ku1111a a11lita de11 etablera
de kooperationen för att n~i 1n t ill e n bred 
kundkre ts. Ibland \'ar man frustrl"racl Ö\'e r 
de stora koopcrati\'a företagens trögröi-lig
h e L, m e n for ele n ekologiska produktionens 
framtid öns kade m an eLL go tt sama rbete. 
:'\lägra 1·ä ldsamrna angrepp mot lantbruks
kooperationen , som ä r van liga i Sni åbruka
re ns spalte r. finner man in te i Altern a ti\'
ocllaren. 

Tid ni ngens behandling a\· n1 ejeri bran 
sclw n illus1 re rar tydligt ARF:s pragmatiska 
förhålland e till kooperationen . \il_ jiil kpro
duktiouell ~irj u centra l fö r d e t S\'enska j orcl
brnke l och miijl ighcterna att si1\ja ekologisk 
mjölk var helt avgörande lör ut\-ccklingen. 
Den förs ta introduktionen a\· KR/\V-mårkt 

EKOLOGISKA 
LANTBRUKARNA 

K!övcrbladl'I iir en /10/mlär symbol i ;onlbn1k1.1r1111-
1111111ho 11g . I Ja!lel med U w !ogislw /,1111 tb111/wrno 
,_)jior u,rlk/1,11n11 /H1 7/ft/fr,11.1 ml/ i rlrn ,,fwlogislw 
od/i11gl'II . K lö11,,111s jöm 1r1go all hi11d11 lw ä11{' ger rll'II 
Cl/ ce11tral /1/ats i 11äxtföl1de11 11iir 111/e ho11s(~jordo 
göd11i11gs111ede! onviinr!s. 

mjölk p å marknaden ske dde h iisten 1989 
genom art nio mj iilkle\·eramörer i V~innlan d 
b ildad e e tt bolag tills,i rn imms med lantbruks
koope rati\'a \l~irmlamlsrnejeric r. Alternativ
odl,11Tn \·älkornnadc initiati\·et, rnen blev 
snart irri te rad på Arla som in te \'i lle sbppa 
-in d e n v~irmlänclska ekomjölken på Srock
bolrnsmarknaclen.'1'; l\~ir A..1 la 1991 larne rade 
sin egen e komjöl k i Stoc kholm \ isade dock 
tidningen sin uppskattuing, in te minst Ö\ e r 
d e n påkostade re klamkampanjen .i, F.n eko
log isk mjölkhonde i Ö s1ergörland triim iade 
erncllcnicl p :1 att \'jnta p{1 ini tia tiv från Arla 

och öppn ade e LL eget gårdsmejeri, \·ilke t 
också applt1cle racles.'1" Som ARF såg det \·isa
de un·eckliugen att de e ko logiska produ kt
e rna hi'ill p :1 au sl:t igenom p:1 marknaden. 
Därför g;:illcle del a ll sikta p å tilhäxL och 
hitta samarbetspartne rs som , ·ar beredda att 
satsa offe nsivt . SJ d ana pa rtners k1111 d e vara 
så\'äl pri\'ata so m koope ra ti\a, hu\ udsake n 
\ar all d e trodde på det ekologiska jord
brukets framtid."'' 

ARF ansäg lä nge a ll LRF hade en n egati\' 
in ställn ing till ekologisk odling. men \ a rje 
tcc kc11 p:1 attirydför;indring h os ''storebror" 
y;i lkomnades. ;\\·e n o m min m ånga gånger 

ifrågasatte allvaret 11 ~ir LRF talade o m ett 
nwr rniljii\·jn]ig t jordbruk, menade man att 
det \·ar \'iktigt att ha den stora orgauisatio
nen pii sin sida. ARF:s dubbla inst~illning till 
l.RF ,·isade sig i rea ktion e rna på d e n an
nonskampa n j på teniat "S\'eriges bönder p å 
\·äg mot \ärldcns F'11aste j o nlbn1k", som 
LRF inledde 199'.2. r\ltnnatiHKlla rcn \'~inde 
sig mot pi\st[1endet i e n annons att an\'~ind
ninge n a,· b ek~impningsmecle l h ah ·e ra rs. 
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Visst sprutades d et: inte lika stora m ängde r 
gift län gre, men d et berodde p å a tt man 
övergått till så kallade lågdospreparat. Om 
I ,Rf-bönderna istä llet halverade elen bespru
tade arealen skulle det finnas anledning att 
slå sig fi.ir bröstet. 10 En del ARf:are ansåg att 
man borde inleda en mo tkanipanj, men den 
allmä nna me ningen var a tt man borde sam
arbeta rnecl LRF och försöka få dem alt göra 
verklighet av alla vackra ord.·11 Ett led i dessa 
ansträngningar ,·ar en u rJr[1gning av inbjud
na LRf-företräda re vid ARF:s års111öte J 994. 
LRF:arna tick ta emot en hel del kritik, men 
debatte n tycks av referatet att döma ha pr~ig
la ts a\' god st~imning och ömsesidig respekt. 12 

Kontaklerna utökades under 1995, när Eko
logiska La n tbrukarna och LR.F uta rbetade 
e ll nt:vecklingsprogram för det ekolog iska 
jordbruket. De båd a organ isationerna upp
vaktade därefter geme nsamt de ansvariga 
politikerna rör att presentera sina förslag till 
:1tgärde r. Ekologiska Lantbrukarnas ledning 
var dock mycket noga med all påpeka au det 
handlade om ett samarbete mellan td sjiih·
ständiga organisationer och att det e ko log
iskajordbrukct även i framtiden måste ha e n 

egen rös t."' 
Alte rn ativodla rna var starkt kritiska till 

elen traditionella jordbrukspolitiken, som de 
ansåg u tmärktes av brist plt helhetssyn och 
uppm un trade kemikalieanvändning. Man 
framhöll att en allmän övergång ti ll alterna
ti\'Odling skulle lösa problemet med jord
bruke ts ö,·erproduktion , eftersom det utau 
h an delsgödsel krävs en ,,äxtriiljd med myck
et klöve rvall för att jorde n skall få tillr~ickl ig t 
med kväve . Därför borde alternatirnd lingen 
ges ekonornisk t stöd och avgifterna på h an
delsgödsel och be kämpniugsrn ecle l höjas.44 

ARf försökte aktin påverka poli tiken i d en
na rik tn ing genom remiSS\'ar, upp\'aktning 
av poli tiker och deltagande i arbetsgnipper. 
Vid ett sammanträffande med jordbruks
m inistern 199 1 unde rströk ARF:s re presen
tante r att man önskade " ... ett konstruktivt 
samarbete mel lan statsmakten, myndigheter
na, alterna rivodlingens organisationer, mark
naden, föräd linge n och la ntbrukarna". ,:, En 
forsla framgång kunde inhöstas 1988-89, 
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n~ir regeringen beslutade införa ett omlägg
ningsstö d till n ya alternativodlare. Som ett 
resu ltat av ARF:s o ch Sarnodlarnas på t ryck
n ingar gavs stöd även till jorclbrukare som 
redan tidigare lagt om produktionen."" 

Omhiggningsstödet l 9W~ ledde till en stor 
engångsökning av a ntale t a lte rnativprodu
center, vilket m edförde en del iiverskotts
problcrn, >fågra :1r senare, uiir konsumen
ternas intresse vaknade på a lh·ar, bö,jacle det 
dock bli brist på e kologiska varor att säija. 
ARF inledde därför en kampanj med sikte 
p:1 att elen e kologiskt odlad e arealen skulle 
öka till tio procent av landets å ke1jord till å r 
2000. 17 Våren 1994 stä llde sig riksdagen bak
om denna m:tlsäuning, vilket u tan tvivel 
m åste betraktas som en stor framgång för 
organisationen. 18 1 EC-frågan undvek J\RF / 
Ekologiska Lantbrukarna au ta ställning för 
att inte riskera en spli ttring av lörbundet. 19 

Efter Sveriges inträde i E U fortsatte man 
odla ilitiga kontakter med svenska politiker 
ocb myndigheter, e rte rsom man bedömd e 
d e t som den bästa möj ligheten att på\'crka 
un ionens beslut. Bland annat ingick man i 
J ordbniksverkets arbetsgrupp för ekologiskt 

.io rdbru k i EU.S0 

Sammanfattn ingsvis har ARF / Ekologiska 
Lantbrukarna genom sin sam arbetsinrikta
de attityd gentemot de lantbruks kooperativa 
företagen , LRF och statsm akterna fått en hel 
del gehör for sina synpunkter. 1110111 sin 
nisch har man specialistkompetens och vis
sa möjligheter att utö,·a in flytand e. Trots sitt 
ringa medlemsantal har organisationen d ~ir
för in te he lt saknar möjlig h et att påverka 
marknaden och pol itiken. Samarbetet med 
Samodlarna, som många e kologiska odlare 
tillhör, och med kontrollfören ingen KRAV, 
som alla m åste hålla kontakt med, iir natur
lig tvis en fördel ur rnecl lernsvärvn ingssyn
punkt. För flertalet eko logiska odlare finns 
d ä r med tillräckliga incitament för att gå 
rnecl i o rganisatio nen . 

Sa1nmanfattning 
Ett gott förh ål lande till lautbrukskoopera
tionen ~ir av avgörande be tydelse fö r \',u:je 
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tal. 

::ti:-

L.l 

intresseorganisation på j ordbruksområdet. 
LRF och dess föregånga re RLF har haft, och 
har fo rtfarande, en mycket stark ställning 
inom sin sam hällssektor. En förutsättning 
för detta ha r varit det n~ira samarbete mel
lan <le båda organisationsfonnerna som e ta
blerades på 1940-tale t.. I princip skull e de 
sve nska jordbrnkarna mycket vä l kun na 
företrädas av en rad intresseorganisationer 
for o li ka grupper, något som ä r van ligt i 
and ra lä11der_:,, 1 praktike11 har det eme lle r
tid varit svårt för alternativa intresseorgani
sat ioner att göra sig gällande. De n främsta 
o rsaken är a u förhand lingssystemet i elen 
svenskajordbrukssektorn ledde till fram\·äx
ten av ett nätve rk som marginal iserade alte r
nativen. T ill detta kommer art RLF med sin 
koppling ti ll kooperationen till stor del 
lyckades Ö\·e rvin na fr i passagerarpro blern e t. 

Småbrukarnas/ Familj ej ord brukarnas 
Riksförbund lyckades aldrig hantera sitt för
hållande till lantbrukskooperationen. \ fan 
bt1de kritiserade och samarbetade titan någon 
klar linje. Denna otydliga profil var till nack
del för medlemsvärvni11gen , som var besvär
lig nog ändå på gruncl av fiipassagerarproble
met. SmMm1ka re i Väst/ Förbundet Sveriges 
Småbru kare \'ar mycket mer konsehent i sin 
kritik av koope rationen och LRF, vilket ga\ 
utdelning i opinionen . I de tta avseende kan 
organisationen berecknas som re lativt fram
gångsrik. Om man också v~iger in möjlighe
terna an på\'erka marknaden och poli tike n 
måste dock Alternatiwldla rnas Riksförbund/ 
Ekologiska Lantbrukarua sägas \·ara de n 
mest framgångsri ka av de alternativa o rgani
sa tionerna . Den e tablerade ett gott förhå l
lande ti ll såväl kooperationen som statsmakt
erna och ~i\'en om medle msantalet in te \'ar 
särskil t h ögt u tgjorde det en majoritet a\· 
målgruppe n. Till skillnad frå n småbrukar
organ isatione rna, vil ka mest fick karakt~iren 
a\ rnissui\jesorganisationer, hade denna o r
ganisation nya resurser a tt tillföra genom sin 
cxpenis inom en ve rksamhetsnisch som läg 
i tide n. Vid mitten av 1990-talet var det eko
logiska jordbrukets ledande intresseorga ni
sation p,'\ god Yäg att integreras i der svenska 
jordbrukspolitiska näl\·erket. 

Noter 
Daug l·dcrg El%, s . 2, 21- 22. 

I norsk och dau.:-;k liuerau1r an,·~inds ~."1nl igen ordet 

"fag-l ig-'' 01n in tresseorgan isatione rna . .A.\"Cll i S\'erige 
kallar sig jonlbru karnas intrcsscorgan isatio nf'r g ~ln1;:1 

.. l;-1ckliga"' . I S1T11skt språ kbruk ,ir dock te rmt'"n e nl ig t 

min 1n c11ing någo t 111iss,·isande. eft c-rso 1n de n , ·an ligen 
fr'lrkn ippas m ed lön1agaro rganisa1ionC'r so 111 fö rhand

lar om löner och arbet--;vil lkor m ed en arbe 1sgiva re. 

' Gucsl in I CJ CJO. 
Oc1 ta resonemang jr en a,· utgång spunkterna fi""> r 

min a l'li;llld li ng "'A ll r1/rn s 11 åls l!j 111s iir ic//e htderligl ··. Dt 

svmsl!a 1ordbr11/w mas 01ga ni sal io11s/m!ffss I 880-19·17, se 
lhde n I 998. Fr ipassagn,,rpro b lem eL forn ,ulcr;ides a,· 

\ lancu r O lson _jr i d e n infhwlscrika b oken nw Cogic oj 
C'o!/1Ytit 1e .A.rlion . />ublit Coods and rhr Them:\' oJCmu/r\, .se 
Olso n 1965 . 

:-\.\'s;..tknaclen a,· tid ig-a in tresseorgan isa tioner i Sn~

r ige ka n dc-h is fö rklaras ,ned all de ha lvo ffi ciella hus
l,;1lln i11gssällskapcn h 'llde e n rad , ·ikriga f11nk1io11cr. 

Bland a1111at {ignadc· de sig c\ t spridning av i n for ma tion 

o m odl i11 gs1netoder och l11 tsl~jursskötscl. organ iscri ng

a,· ljt 1r- och ko nt rull!Oreningar s.-1111t fönnedl ing a,· 
odlingspretnier ocli cgnah e1n slån . l\rt tnga a,· de s,·t·n s

ka jord brukare s0111 ansäg- an .~ådana atg~irclcr var 
o tillr:ickliga lade i bö1j ,11 1 ;11· I ~HJO-tale t is1ä llc t sin e ner
gi p,i pan ipolitikcn . 

E11 fruktlös , forsiik a tt ko m rolle n , ko opera tionen 

Y,H d e n beryktad <'" pa ragraf 16 i RLF:s siadgar, som 
krä,Tle a 11 <le ckonorn isk::1 föreningarna sk11ll c anslutas 
till Rl .F. Pa rng r;if'en s existens kom p licerade fiirli;°ill,111-

det till SAL / SL ;inda tills dc·11 a, skalfades 19,12. 

Fdl in g 199G: Gc rm undsso n 1993. 
Ka/f11dn ii11er ,wrnslw lr111tlm1ket l \)20, s. 109- 110. 

f._"r,/enderii11ersvmsha /1111/hrnhet.Jiimtefishtl 19,,6. s. 1.1 2. 
H• Fö rc 11ingarna s1anacles 190-1 ;l\· h ushc\ llningssiill
ska pets konsu le n t \'ik1or Ekero t. som bcr,i ttar o m 

d em i sina 111ernoare r. se Eke rot 19'18. s . 131-139. 
11 Den nmnrg;..1nisaLion so111 föran ledde SAi .:s 11 ;..1 m n

by1e 1ill S,·e rigcs l.antbruksfi",rbund EHO innebar 

bla nd ,11 ,nat a ll medlemskap s1o cl ö ppet {<Jr a lla riks
organisa1io n e r m ed a11kn~·t11ing· ti ll jordbruket. RLF 
in bjöds ocks,i a ll bl i nwdlc-n, , men tackade 11 cj . 
I :! A:a/ender fhwr Si.'fH 'lla 1 lantbruhel j<imlt' fi.,Jtr,f 1956. s. 
I0S. 

t:', Sllf/1- & Fami{i,ionlln 11lwnws tidni ng 1991 :➔, s. 9. 
11 Små- U Fr1111 iljejordhrukrm1t1.< tidning 1993:6, s. I ; 
I (!94: I , s . I :'i. 

,., 19'.)'3- ')~ 111hröt en ö p pen ni,1k tkamp inom st1rclscn . 

\ 'ad stride n cg-cntligen ha11db1de om går inte ..tll utlfisa 

a,· 1.id11inge n . ml'n til l sto r del t~'r ks den ha bo unat i 

personl iga 111ot.,;i11ning..i r. Smd- & Fami(j1~jordbrukarnaJ 
tid11i11g 199'1:7. s. l. H: 1993:8. s. 5: 199-1:l , s. I. 7. 
11

• Smd- d Fo miljtjordbrul:an w., lirln ing 1987: I , s. 2. 7: 
l '.187:2 . s . 10; 1987: 1. s. IJ- 12 : 1987:-1,s. l\>-1 3. 

" .'i11lfi- & Fa111 iljrjordbmka r11r,, tir/11 i11g lll90:7, s. 4 : 

I \J9 I :4. s. I; 199 1 :li. s. 3- -1: 199 1 :8 , s. 5- 6 : J !)9\>: I. s. :i: 
1992:2. s. 7- 8 . 10 ; I 119'.Z:3. s. 8 : 1992: 0,, s. 2- '1 . 
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1
" .':·)md- & r ami!J~jordbrukrnnrt\· tidni11g I ~)9:2:1. s. G: 

J~l\>:l: I. , . (i_ 

l ! • S111ri- & f,(1111iljej ordbrulwr11a~ tidning: I ~)R6:4. ~- I 0-

11 : 1987: 1. , _ ll-1 2: ID87:6. s. :'\ . 

:!i l ,''lmro/- & Fa mi/j,1jordbrulw nta.\ firln i ug; 1987:-1 . s. I . 

" S,11,1- d F(IJllifjejo1du111/:1n11r1< lid11i11g I \ID I :2 . S. li- 7: 

I \l(l J:-1. s. 1. 
" S 111å- & l-'a111i/jrj ordhn,/wmr1.1 l i r/11i11g I lJ9'.2:fi. s. I 0: 
1\1'.Jcl:7. s . . , : llllJ•l >I. s. -1. FR:s rcrn issyurandc ö,·er CU-
111<"cl kmskap cl a 1erg;es i D, J'.)'.)4:1O4. 

:!:I SOU 10Rj:7 L Ut re dninge ns l{,rsla g gic k bl ,111d 

an na t lll pii ;iu p ask1·n r1" 111 1·, ·cklingen 11101 större 

b ru k11 in gsc11 lil' tt'r genon1 au ge lan tb ru ksnärn nclcrn;1 

u Ll>kadt· IH' fogt·nhe-Ler. 11äg-ot som dock inte g-c non1-

rt,rd<'~-
1.; Su1åbrrtlwrf li 1~}87:l . s. ~- Det h.tr iin : 11 t idig,uT f"tt1 1-
11 i1s e n Lid 11 i11 g- med n a m net S1n,1hr11kan·11. Den 111g;:n·~ 

und e r :"ircn l >Hl-1- 11 :11· o rd liirn11d<"n i ()s1crg;i",1 lanrls 

s 111ahr 11ka1rf()rc·n ing. J öns 13e rg~1rt11n i \';,tel.ste na. 
1·• Sm/ih r11'1rrr,,11 I ~)87: l , ~- , . 
:!,; Sm1ibruharen 1987>1, s. '.-"j _ 

" S111il/1rnl!111P11 I 9il7: I. s. 7: 19 87:-1. , . I G: I \19:2: I. s. 20: 

I !19~: I. s. l'.1 . 

S111abi·11//r1m> l l)lJO:'l , ,_ K- \J: 1992: I . ,. 6-7. 

' "
1 Smr1/n,,/:r111111 1987>1. ~- 2: 1900:4. s. 2: 1093: I. 'i.~~-

1
" S111ål,111/{()lf' II 198\l: 2, s. 12 : 1989: '.1, , . I K: I :!92: l , ,. 7: 

i <Jlfr I. , . r1_ b rn i\j t:_jo,·cllm,karna, Rik,lo r bund k , ljdc 

Smab rukare i \·~t~ t'- exc111pt.'i oc: li sk~1ffadc o c k.s;i l'll q;rn 

medle m:•dör<ikring h os Sk;111dia . Sm/i- &' 1'(uniljrjordhnt!,
rml(1., 1ir/11i11g 1989:G. s. ,,: J 98'.}8. s. I:,: I 9\J0:2, s . 15. 
11 S111rilmJ/1u11' 11 J 987: I. s . :Z: I Y9U: 1, s. 13. 

~~ .)·1110- d /·'a111iljtjordhr11lwrnrrs lidn ing l ~187: I, s. 11- 12. 

S111rib1·11ham1 1 !fll :2 . s. 11; 199'.!:'.i., 8 ; 199:l:2, s. I ll_ 
11 S11ui- J Fa111ilj,·jnrr/fm,l/(/n,o.1 tir/11i111' 191-i(-i:'.\. , . h- 7 . 

;1·. S om exempel k:-111 11;i111nal.i att org-an i"a ti onl.'n.s 

l"ii r <" Ir;icla r<" i 11 , 11 cmhcr I '.l!l+ inbji',ds 1ill j o1-clhruksu t

skn 11<' I och d,·ua lil\a erk,in n a11 d e eller t io ,11· b e sk rc\"S 

i Sm(thru karcn .-,um l' II :-. tur fi·~11ngang. S111rlln11krnn1 

19!.H:-1 . ,. 12 . 

'\i, .-\ llerur1/ir1or/lan-11 1~)89:1 J / 1~. s . ~8- 2~): l ~)~)O ::t s. --1 . 

29: l \19U:,,, , . -1 . 28- '.!lJ; ]l)l)(): 11 / 1'.!. s . 18-1\). 

, \ //r rnr1li1111d/"m1 1\)91:8/ lJ. , . 1:1- 1-l . 

·i;-. ,\ //Pn1rilh1odlr11r11 10~-l l : In . "·.)-(). 

, \ flpnu11i11otl/are11 1092:3. , . -1. 
1t, .4/!t'ntulivmlfarfn 19~)2:~. s. -L :\ ve n Sn1abruka n: i 
\ \h t rca ge r<H.k mot p :lsl;-wn dct al t g;if1r1 1n·~l11dningen 

had e hah-c ra ts oc li lll'I t ·< k11acl.-· Limpanj en sorn en 

p ropaga11clahl11ff. S111åbrn/wm1 I 'I'I4:'.I. s. 16. 

Ali1'111(1/irnrllr11m 1 \I\J'.I: 1. s. 28. 

I:! .-\flr,rn11tivodla1n l l~)~)"f:3. s. ;21 - 2~. 

➔ : Flrnlogi.,kt !.rnirbruk 1. 905:5 . s. J0- :11: 199,) :S. ·°'· '..{- :1. 

;i .-\ lln11ali!1udlam1 l '.IKX:6. ,. 7- 10: I tJ8ll: I . s. I (i- 17. 

i ·, . \ //erna!htnrllmn, 199 1 :.~. "i . 3:--l. 

, \ //eJ"l/(l/i1•11dlr11n1 l 'Ii-18:l)_ s. -1- .\ I q8R: I J- 12. ,. 4 . (i: 

I ll/-il):2. , . -1. 

120 

17 ,-\ [1rrnr1/ivndlall'I/ l9D2: '.1. s . ,15- 38; ]l)lJ'.!:8/ 9 . , . 20. 

, .• .Jordb ,·ukrnt,kul lel, betii11//f/ 11rlt 199'>/ 9 ·1:22. 

I'} .-\ lfrrn11fi11odlrnn11992:·I, s. LI: l 9lJ3:...J . 5. -4 1. 
·,o U w logi.,kl L1111/un,l: I \J9:,:6 . s. 5- 9 . 1 l)- './0: I ,Jl)11 : I 0. S. 

2~- 2'.i. 
·, i l);u1rnark o ch :\orgc har bngc h aft s~i rskikh1 Slll{1-

bn1karorgan isa1ioner med e n ewblc-r,id ro l l i jord

bruk,po li1ikc11. 1. an d ra l;indn f"ö r cko1111nn en 11pp

dclni11g ef"tcr rel ig iösa ,k il_j c lin jn ( H o lland) , politiska 

( f.ra nhik,· ) ,-lin ,·111isk;, ( B,·lg ie n). 
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DE SVENSKA JORDBRUKARNAS INTRESSEORGA NISATIONER 

KAPITEL 20 

Från spårbyte till frikoppling. 

Några huvuddrag i LRF:s och lantbruks
kooperationens historia åren 1988-2004 

Sören Larsson 

Spår bytet 
- Vi har kommit till \·ägs ände. S:t uuryckre 
sig Bo Dockered , o rdlöraucle i Lantbrukar
nas Riksfö rbund, ornjorclhrukspolitike n i 
slutet m· I \}SO-talet. En po liLik som k~inne
Lecknades m· ett. komplext systern med regler
ingar och subventioner som syftade till att 
gaianterajordbrukarna rimli ga inkomster 
samtidigt solll konsumenterna skullt' flt li\·s
mede l till priser som flertalet accepterade . 
Bo Dockered hade insett att det inte långre 
gick att uppbringa ti llr~ickligt stöd, \·a1-c sig i 
riksdagen e ll er bland konsumenterna, for 
en jordbrukspoli ti k som man ibland påstod 
att mindre ~in en handfull personer h ade 
full insyn i och som clessntolll ledde till att 
bönderna u ppfattades som bidragstagare 
eller ''terapibönder" som LO:s ordförande 
Stig Malm uttryckte det. 

Diskussionerna och den interua opinions
bildningeu kring det som kom att kallas fö r 
spårbytet inleddes t1ncler 1988 och p:t e n 
extra riksförbuudsst~imma i septembe r 1989 
lades LRF:s nya positione r ras t . .Å..1 1988 till
satte ocksft regerin gen en parlamentarisk 
utredni ng med uppgift att ut\ärde ra ] 98!'> 
å rs _jo rdbrukspoli tiska beslut. Den skulle 

/i,en ta sr;ill11i11g till statens clelans\·ar för 
spannmålsöverskottel och ge förslag till en 
ny li\'smedclspolitik fr:111 och m ed 1990. 
Orchal e t \·ar inte utan betydelse. "\111 skulle 
j ordbrukspol itik bli li,smeclt'lspolitik, något 
so m förutskickats redan när 1983 års livs
meclelskommittc tillsaues, men som knap
past for\'crkligats genom 198!> års_jordbruks
polit.iska beslu t. 

LRF:s viktigaste uppgift under regleriugs
pcrioclen ,ar a tt i de å te rkomui,rnde _jord
bruksprisförhancllingarna leverera så goda 
resultat som m<ijligt till sina mecllemmar. 
Hur LRF lyckades med uppg if"te11 \'ar cler l~i tt 
för medlemrnarna a 11 se i de priser de fi ck 
for sina produkter. Förhandlingarna ornfat
taclc i ston se tr a lla li,smedel frlmsell rr;id
gårclsproclukter. Dessui-orn fanns särskilda så 
kallade låg in komstsatsningar som bland 
annat finansierade en arbetsskadeförs;ikring, 
delar av a\·bytar\"erksarnhetc11 , förebyggande 
h~ilsodnl samr s:1 kallad mjö lkpension till 
ä lcl re _j ordbnikare som \·ille slma före ordi
na rie pensionsålcler. 

De Ja n tbru kskooperat.i\"a fören i ngaruas 
prim;ir,l uppgift beskre\· Bo Dockered p:t 
föUande siitt i La11tlm1ksr7rel I 989. "De t \ ik-
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tigaste i ö,·e rgången fr,'i n erL beroende a,· 
reg le ringa r rill e 11 rn arknaclsckonomi ~ir för

~i ndringe11 ,11· s)·ns~ill. Hi ui lls har i p rinc ip 
po litiska regleringar och förhancl li ngar Sl)'rt 
priser och n >] rn1er. \'ia , ·ara fi'ire ninga r lia'r 
,·i fön ut procl uktio nen på marknade n . .'\u 
b lir ordninge n den 111ots,llta. \ ' i ocl1 ,·åra fö r
e ningar 1mhre f"raga ,·ad marknad en ,·i ll ha 
och sedan ll l\t'ckla. producera och sä lja der
ra_ .. , 

I d e t ko rpo rati,·a s1·srcm som 11tn·cklars 
sedan d ece nn ie r 111 e llan state n o ch o li ka 
intresseorganisationer hade LRF l\•;1 fro nter 
- e n in te rn och e n ex te rn. l nrernr. s k1tl le 
lö rba ncllingsrcsul ta t o ch o lika u ppgöre lse r 
fö rsva ras och ri) rkla ras. Exte rnt geute t11ot 
politike r oc h a lllllä nhe l sku lle f.RF d r i1·a 
o pinionsb ilclning och n~ir s:1 ans,igs be foga t, 
ib land ;i,·t' n a,· in te rna sk;il , , ·is,1 111uskle rn a 
o ch skram la m ed rnpe n. F.rr u pplll ä r ksa m-
111 ,i t exen1pel p .°t o pin io nsb ild n ing Ya r de n 
pakosLc1de kamp,mj LRF geno m förde 1988.~ 
Pa sLO rc1 af"fi scher ri t1tL orn i lande t k11nde 
ma n J;isa: ··v~ilkom na t ill S1·erig<"s st.ö rst,t 
sorn marl;rncl. Passa på så länge 1·i ha r öppet." 
P;'t en annan affisch stod de t: "Idag finns de t 
fcn1 to 11 1ttrorn ingsho tacle a n e r i Sn ·riges 
natur. En a,· dem bär keps .. , Ka mpa nje n till
de lades i bö1j an a, · 1989 re klarnbral!schc ns 
linas re unnärkc lse , ett C uld~igg.'1 

De t fanns goda sk~il fö r e n s:iclan kam pa1~j. 
Reg le ri ngspoliti ken hade m ed Dockcreds 
o rd ko mllli t till '\·iigs ~indc" och del )·ttre 
nyckel skiirp res pa o lib s,1tt. I d e pag:1ende 
C.\TT-förlrnnd li1 1garna kräffle CS . ..\. an egle
ring och frihandel. Expe rtgrnppen fö r Stu
d ier i Offe11Llig Eko11o mi, ESO , med G11n11a r 
\ \'(' tte rberg i spetsen . föreslog a ll s,·enskt j ord
bruk sk1 1llc an eglcrns. ' LRF:s egna 1111cle rsök
n ingar ,·isade an e n 1mtjorite t al' konsumc11-
1.c rna ansåg a n bönderna gjorde me r skad a 
än tlllta för m iljö n samtidigr som man sag alt 

li,·smcdelsp riscrna 1·,1r lägre i de J:lt'st<1 and ra 
j iimforbara !foder. Sp/irbr tc t rn r således nö d
,,iincligt om LRF s k1d le rå er t inflytande ö1·c r 
d en n ya po li tik('11 oc h in te al'farclas s0 111 t' 11 
krarniaski n och o förbätte rlig nLj si'igare. 

>lä r L RF:s ,·c r kstiilla 11de d irek tör, T hor
sten r\ndersson. i bö 1j a 11 m· 1990 skrel' om 

spårbvtl'l i ,-crksan th er.~be riitLelsen fiir 1989 
1·,ir de t mcclle rn11 ta rna han ,-ände sig ti ll och 
som lta n ,·ille på,·e rka till cu n~ll synsä rr. 

··na 1·i i back-pcgt'ln ser på l 'J8Y ur e tt boncle
pcrspd. ti,· kan 111an 111an ii1erclrif"1 ,;iga au 
d e t 1·a r l'll i h ögsta g rad u 1111·iih·and e a r. O ch 
det f,n11Vi 1i ll och 111ccl <"Il ex;ikt d a wni. den 7 
a pril. d age n fö r C ..\T T-ö1·erenskomn 1elsen 
som fra rn sta r som 1·ii11d p11nkten eller in led
n ingcn till cle:-1 ny;, . ti ll fri ha 11 d c l och i f"ö r
liingn ingen . det a1Tcglcradcjorclbru ke1 .·· 

O ch lite liing re fralll i samnia text: 

.. Den n)·a l i1·smeclelspolitikl'n oc li kon k ur-
1·cns u1rt·dn ingcn s h c t:i11ka 11 clc p a ele n in
hc 111ska po litiska ,ren en ,·isar sa111ma ,ak -
d e ga1n la s kyclcls11 iiten i'ö rs1·in 11 cr. Fiir~nd
r in~ar na ko1nn1cr sa snabbt och slag i slag 
au dcn n1c 11 1,tla b c rt'clsk;ipc n inte ,1l11 icl h u n-
n it rnec1 ·· _-, -

Det a1-rcgle rncle jorclbrnk och d e sna b ba 
fö r;i11dri 1tgar Thorsten Andersson skre,· 0 111 
rör ~jorton år sed an har ernellcnid än n u inte 
fö n ·crkligats. Der steg S,·erige t0g 19~)0 ge
nom riksdagens bcslu1 o m en n i· li1·s111ede ls
polit ik me d e tt mark11aclsstn-t jordbrtik 
in nanför ettgränssk)Tld , som sku lle fö rh ind
ra El . och and ra lä nde r au dumpa ö,-crskou 
på de n s,·ens kc1 m arknaden , kom snart au 
fö ljas av l "ll ny reglcringspolitik ge nom S,·c
rige, anslutning ti ll EC 199:). 

13la ncl bö11 cle rna var de t tr o ts T h orste n 
.\ nderssons tydliga bndskap tminga som in te 
upphtttade e ller I ille ta till sig de 11ya sig nalc,~ 
11a. ,\..111111 tycl ligc1 re ,·a r LRF:s fö rlia ndli ngs
chd. \'iggo Fringe l so m r edan i d ecember 
1988 i e n inrc nju i J ,a nd Lan tbruk saclt' att: 

.. en ,n-re:-gle r ing led e r till ökad konku1-rcns 
nw lla n hö n d !" rna . \'i ra r vi nna re n ch fiirlor+ 
1T ino1 n la11Jliru kc1. \len clct behii,·s en i'riare 
marknad. som leder til l dYn a 111ik o ch kr!"a Li
,·itct, " l i 

F1·ingcls tttlala11d f' in ne bar också e n lwl t ny 
linje för LRF:s d el , n iirnligen a t t in tl' m ed 
samma kraf"L löre triida a lla medlemmar u ta n 
accepte ra ,1ll c u del sku lle b li fö rl o rare o ch 
ka11ske t,·ingas upp höra nwd sittjord brtt k. 

Decc11 n ie r a,· regle ri 11gspoli tik hade p:1-
, ·e rkat in te bara p rodu ktio nen lt(an ocksa 
bö ndernas 1·ärcleri11gar o ch beteende n. Dt' t 
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,·ar nagot som I.R F:s lecl11illg fick brouas 
rn ed 11nclcr he la 1990-talct. ivlå 11ga bönde r 
le,Tl t> rcllt menta lt k\·ar i de t sn1sii11 s0111 
priig-Iat den lå nga regler ingst icle11. LRF be
rrakta tk s som e n racklig o rgan isatio n o c h 
inte. som 130 Dockc red skn.:,· i l.RFs vnloa111-

hflshniillels1' 1989, som en mo d ern närings
li, ·sorga nisatio n . De t ,·ar pol itikerna och int e 
marknacfrn som sku lle garantera bönderna 
ri m liga inkomster. Dt>tta synsätt avspeglas 
också u nd e r stiirrt> d ele n a ,· 1990-tal e t i 
1nanga m· de moti oner som behand lades p :1 
LRF:s riksfö rbu11dss tä111mor.' 

S/H1rbyte/s lnitike1: LRF oth miljörörelsen 
13la11d dem som fö rstod d e rn·a signalerna. 
me n än d ~'\ 1·ar kritiska, fa nns in te bara "sm:"1-
hönder .. och fam iljt'.jo rdhrnkare i skogs- och 
lllellanh~·gdc.:r. u tan ;i,·en lll ,lllga storn spann
m å lsproduccn ter som till hörde dt> rn esr 
höglj udda kri tikerna a ,· sp:1rhyteL. Den 
kritiken har fo rtsatt och ä,·e 11 ar 2004 tillhör 
Span n målsodl ar f'öre n ingc.:ll och d ess med
lc.:m mar LRF:s fli tigaste krit iker. Spannrn{tls
odlarnas kritik mot spårbytct och riksd agens 
01nsrälln ingshesl u t 1990 grundades på a tt 
o nistiilln ingen i fö rsta ha nd g ick u r över 
spannn,:tlsod lingen och det kostsam ma 
spannm{dsii,·e rskort t>l. De n f'o rtsau:a kritiken 
mot LRF förefall e r dock fr ii 1lls t bero på t, a 
allclra omstiind ighc.:ter. Oe11 e na har poli tis
ka ttnclerton<"r. Oc stö rre span n malsodlarna 
,herfinus öve rlag ti ll höger på d e 11 partipo li
tiska skalan och därmed ;ir också a11tipa
ticrna mot sorialdc.:mokrati11 starka. Därför 
b li r ocks:1 kra,·en . 11 iir man in1e är 11iijd mc.:cl 
clc 11 socialdemokra tiska j< ircl bn ikspol i riken. 
,·i lke r m a11 sällan c.: ller aldrig ,·arit, a 11 LRF 
skall d ri,·a <" 11 ko n l'rontationslinjc. 1.RF, där
t'lllOf. har med 11 :igra få undantag ,·alt at t 
som lobb,·organisation arbeta pa ell mera 
trad it io nc.:l lr sii tl. ~~im ligc.: 11 all ta l111 o cl ig t 
orh sa kligt argu111t'ntera fö r sill sak. att 
pa,-crka genom att skapa relationer och 
nt'itverk och an in te b rä nn a någ ra broar. 

D<"n andra omstiindighete11 solll foran lett 
k riti k fra n spanrnmilsodlarna är LRF:s linjC' 
n;1 r d et g)i lle r fr,lgan o m m iljö h iins)'n och 
kon,·en tionellr kontra så kallat e kologis kt 

jordbrnk. :--Jiir m iljörörelsen u nder J 960- och 
70-talt' n börjad e fä vissa, men dock beg1·~ins,1-
dc.:. insteg inomjorclbruket betraktades de 
ekologiska _jordb rukarna som n~rklighets
f'r~im 1na n dc.: idea lister. Med tid e n börjad e 
dock LRF:s lt>dn ing inse a tt miljöJ'ragorua 
rnaste tas på a lh ·ar och att det ocksa fanns 
op in io ns- och m ark ll adsaspekte r so1ll in te 
fick underskat tas. LRF:s ko11s11meutpolitiska 
program 1992, ·s,,erigPs bö11dn - s11,get fö1,•', 
som be han dlas neda n , och d et som id ag 
kallas för den s,·enska nH>dt>llen med triinga 
krm· lliir det gäller 111 iljöhä11syn, halitct ocb 
c~ju romso rg, har in tt" haft de främ sta au 
h iingarua b land spa1111111ålsodlarna. Samti
digt insag LR.F:s ledlling tidigt arr elen starka 
po larise r ing, ibland med nii rmas t rl' lig iös,1 
undertoner. som funnits rnellan företr~idarc 
b{icle rör d e t kom·t' n tio11ella och de t ekolo
giska jordbruket, inte hade sa klig gru nd orh 
att det ,·a r klokast a rr se tiden an i förhopp
ningen att en til11wktring skulle ske. 

LRF:s li nj e. som 1n i\nga u p p faLLar den , 
har \'arir alt "kn ·ssa" m ellan r;irnl igc.:n mot
stridiga intressen och åsikter, både intern t 
och externt, i ambi tio1w n att kunna Cii re
Lriida båd e kornentionella oc h ekologiska 
odlare. Att bade ,·ärna om relatio1wrna med 
m il_jöriirelsc11 och med d ess kritike r. r\t l 
ti digt engagna sig i ··De t naturliga steget" 
och ,·ara med bland stifta rna till KRA\' och 
sam 1 icligr löretriida det ko m e n tionell,i jord
hrnkcts in1rc.:ssen. Det ii r e ll fii rl1:11I n i1 1gssä11 
solll man kan fön·;ill ta sig m· en o rgalli~ation 
som har ambitiont>n <1 tt fört>träcla alla Sn> 
r ig('s bönder. l) ra e ller d å ligt och för \'i lka 
kall d iskuteras liksom ltun1,·ida en annan 
linje f'rå 11 LRF:s sida hade ,·arit klokare. 

La11tlm1kslwo/Jemtionen orli sp/lrbytet 
Ceno:n rt>gle ringspoli riken och grän~skyd
clc.:L lcYde Ia n t brukskooperat ioncn e l 1 tärn-
1 igcn sk~·ddat li,·. l mporten ,·a r obe~·dlig niir 
det g,'illde de produkter som o m fatLaclcs a,· 
reglc.:ringa rn a och i iiwigt bestod i111ponen 
hun1dsakligen a,· produkter som in te o dla
des e llei- f'ramstii lldes i S,·erige . Inom ntjölk
sektorn b<"grä usades importen fr;imst till osl 
och de bo ndeägda 111cjeriföreningarna hade 
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inga inhemska pri1·ara konkurre nLe r. Dess
utom fann s en rnarknaclsuppclcln ing mellan 
föreningarna och när de l gällde ostsortirnen
tct sarn arberade man genom Riksost. lnorn 
spauumåls- och slakterinäringarna samt fod er 
och fö rnödenh e te r fanns inh emska ko n
ku rre nLe r, men de boncleägda föreningarn a 
1·,ir hell domine ra11clc på marknacle11. 

De n11a tä m ligen skyddade tilharo p[l\·er
kacle s_j;.ill-fallct produkLil'ite ten . lnom n ågra 
:1r skulle d t' t , ·isa sig att de bo nde~igda för
e ningarnas produktivitet 1·ar higre än många 
u tlän dska ko nku r rente rs. \!lå nga e nhe ter 
,ar for sm :c°1 och inte kostnadse ffe ktiva . Be
tyclanclt' strukturåtgä rcln skulle l'isa sig bli 
nöch·iiucl iga. Fö re ni ngarna had e ocks:1 c1i 
ÖYerru11g adrni n istratil' appa rat och clessnt
om ing ick l1e nale L i så kallade riksorganisa
tioner, som ocks:1 d rog stora kostnader, och 
so111 till l'issa delar u tförde sam ma n iir i11gs
po lit iska arbe te som LRF. 

Inom e n b ransch l'a r d ock situatione n 
a n 11orlunda, näm ligen skogsn;1.ringe11 so m 
a rbe tade p{1 en a1regleracl , global ma rknad . 
De bonclt'iigcla skogsägareföre ningarna hade 
tidigare drabbats a, · omfattanck ekonom iska 
krise r som krän betydand e insa tser b åde 
!'rå n statens och LRF:s sida. Fle n aler stod ,·id 
ingånge n ti ll 1990-tale t bättre rustad e, men 
rno t sluLe t al' decen nie t blel' situationen på 
nytt akut för n;1gra a1· skogsägareforeningar
na och Ulf fick åte rigen agera "st~idgumnia ''. 

LRFmorlellm 
De n 1icl e n in tern ation ell jämförelse täm
li gen unika LRF-mode ll som skapades när 
Lantbrnksfö rlrnn d et, som organiserade d e 
lanrbrukskoope ratiYa föreningarna, och Ri ks
förbunde t Landsbygdens Folk, RLF, d e n 1 
_januari 1971 bildade LRf , hade i allt l'äsenr
ligt f'tm ge rat tämligen , ·/il unde r reg lerings
polit ike ns h ~ign . Före ningarna i sa mtliga 
bra nsche r var m ed le rn1m1r i LRF och stod 
för stö rre delen a,· LRF:s finansiering. De 
uts{1g hälfLen a1· om bude n rill r iksförbuncls
stämrrntn och hade fasta mandat i LRF:s 
styrelse. Arbetsfördelningen mellan LRF och 
lörcningarna l'ar tvdlig . Föreningarna skötte 
a ffärerna och LRF näringspolitik och med-
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le mssen ·icc , till exernpel genom Al'byra r
tjänsten, LRf Konsul t och Lantbrukshälsan . 

LRF och fl ertalet föreningar hade också 
e n gemensam tydlig u ppgift, nä mligen de 
å te rkorn i11an cle fö rha ndlingarna med sta
Le n. LRF hade de t yttersta ansvaret fö r fö r
handlingarna me n de t fan ns e n gemcl\sam 
fo rhancllingsde legation och en n ära sarn\'er
kan nwd före11ingarna/ riksorganisationerna 
och experte r rrån LR.F och riksorgan isation
e rna tog gem e nsamt fra m förhan dli ngs
und t" rlag a1· o lika slag. 

Omställning och 
EU-an passning 

I J-{F tar strid med socialrlP mo kratern a 
"Pe r-,\ lbin skapad e fol khe m met. Jngvar 
Kam pracl m öble rade det. T ng1·a r Carlsson 
sfo:kte ljuset. ·' År 199 1 var det dags för en 11y 
stor am schkarnpanj. LRF med centerpartist
en Bo Docke red i spetsen w g infö r riksclags
l'alet hös ten 199 1 sLäll ning för en borgerlig 
regering. Trots att l .RF f' n ligt stadgarna var 
en opoliLisk organ isation fick 1·äljarna beske
de r att UU- ansåg a ll e n borge rl ig rege ring 
1·ar bäure fo r jordbruket än e n social demo
kratisk. De t var )'Lterst rå med lemmar som 
p rotesterade och som påLalacle att ställn ings
t,tganckt stred mot stadgarna. En förkrossan
de m ajoriLet a,· bönderna röstade bo rgerligt, 
friimst p[1 centerpartier och mode ratern a , 
och s(1 iir d et for tfara nde {1r 2004 även om 
and elen so111 röstar på kristdemokraterna 
har ökat. LRF och bi)ndern a ,·ar upprörda 
ÖYe r hur socialdemokra te rn a dre,· j o rd
brnkspolitiken. De n u tlösande fak torn fö r 
st~illningstagandet I \)91 ble1 grfosskvdclet. 

Riksdagens beslu r 1990 om en ny lil'snied
e lspo li tik syftad e fö r j o rdb rukets d el ti ll 
o mställn ing och avregle ring. Prod1 1ktionen 
skulle m inska och anpassas ti ll elen inhe m
ska ef tt' rfrågan , dch·is bakom skyd de t ,11' e tt 
g r~i nsskydcl mo t lågprisim po rr ." N~ir d e n 
socia ldemokratiska regeringen \'å re n 1991 
ladt' fram e tt förslag om a tt g ränsskyd det 
skulle sänkas m ed tio procen t uppfattades 
det al' LRF som e tt direkt a,·steg från riks-
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dagsbeslutel J 990. Tro ts h:iftiga protester 
frän LRF lyckades regeringen få majo ri tet 
för sill förslag i r iksdagen . Detta ble\· den 
ullösanclc Liktorn bakom LRF:s agerande i 
1a lrörelsen . En valrörclse som resulterade i 
en borgerlig regering. 

Omställningsprocessen blev inlednings1·is 
en sinekur för bönderna, för LRF, för myn
d igheterna och politikerna. Oklarheter i 
riksclagsbeslute t 19\)0, to lkningst\·ister och 
försenade nrberaln ingar ,ff omställnings· 
pengar störde samarbeteL. \/fen en annan 
fråga blc1· snart elen helt ö1·erskt1ggande 
b[1de för LRF och lantbrukskooperationen 
när de n snart a1·g[1end<" statsministern lng· 
,·a r Ca rlsson sommaren 1991 överl~imnade 
Sveriges ansökan om mecllernskap i EU.') 

Det blev al ltså den borgerliga fyrparti• 
regeringen som till uädde efter ,·alet hösteu 
1 \)91 som fick ans,arer for förhandlingarna 
0111 1illkoren för S1:eriges anslutning ti ll EU. 
Med e n borger lig regering och med lant
hrub.ren ocb centerpartisten Karl-Erik Ols• 
son som jord bruksm in ister fö rhärt racles 
LRF:s relation till regeringen på ell påtagligr 
säll. I flera 1·iktiga a1·seenclen fick LR.f också 
gehiir för sina ståndpunkter och 1·illkoren 
för jorclbrnket forbäu racles.1

" Efter mer ,'.in 
tio års lobb;·,ubere av LRF och skogsiiga r• 
rörelsen a\·skaffades också d<:" 11 a1· många 
mYck("t förhatl iga skogsdrclsmgiften. Axen 
n;ir det gällde S1·eriges posi tioner undt>r EU
förhaudlingarna var samsvuen mellan LRF 
ocl1 regeringen god. 

/,H.F och lwnsiunentrma 
Sarntid ig1 med omställningen och förbere· 
delserna for EU-förhandlingarna a11tog LRF 
år 1992 ett n;tt konsumentpolitiskt program, 
''Syeriges bönder - stege r röre·•. Progra111111er 
la nserades bland allmiin heten i p[1kosrade 
kampanjer under 111ortor: "'Sn·riges bönder 
på ,äg 111o t l'.:irldens renaste jorclbnrk. •· ) 1 .VI il· 
jö·, halitcrs• och djurshclclsfr:1gor \ ',H på 
in tel säu nya for LRF. l real ireten hade dock 
,•;iicligt lit(" hänt ute i produktionen , 1,tre sig 
i prim~ir· el ler fiir~icllingsleclet. Konsurnen· 
ternas lörtrot>nd<" för bönderna och d<"ras 
produkter yar in te heller s;irskil1 högt. Arbe· 

tel med det nya progranimet skulle d~irfor 
leda till konkre ta förbättringar som k11ncle 
kommuniceras och a1w;indas i marknads· 
föringen av bönderna och deras produkter. 
Der fanns inför EU-i n t rädet också stora for• 
v.'intningar om att bra och rena liYsmeclel 
från SYerige skulle efterfrågas av konsumen· 
terna nere på konrine11Len . 

Frågorna kring det som komm it au kal• 
las för elen S\'enska m odellen, det 1ill s~iga 
hiigt ställda kra1· p å m iljöhänsyn, kYaliteL 
och djuromsorg, har komm it att bl i en st:t· 
ende p unkt p[1 LRF:s dagordning. Som ticli· 
gare p,'lpekats har LRF:s linje rnrit att "krys
sa" mellan tämligen motstridiga intresseu 
och åsikte r, både internt och extern t. Att 
sam tidigt hävda de ko 1wentionella och de 
ekologiska odlar11as intressen har i11te alltid 
g[1t 1 att hantera på eu s.'itt som nrnnit all• 
mänt gillande. In te heller att forerräcla både 
ll1il jö hänsv11 och prodt1ktio11sintressen i 
skogsbruket. LRF:s roll bar i11te 1mclerbuats 
a1· att miljöfrågorna ofra blir föremål för 
mycke t tyckande och ~i,·en poli tisk populism. 
LRF:s ledning anser sig dock ha 1·i n nlagt sig 
om att häl'Cla krnYen p;i 1·erenskap och be· 
prö,·ad erfarenhet och att p[t ett rimligt sätt 
ha balanserat olika intressen mot ,·arauclra. 
LRF:s li nje har ocks~i \·ari1 att tålmodigt fora 
en dialog 111ed både politiker, rnvndigheter 
och rniljiiorga11isatio11er liksom imern L med 
före tr~idare fö r ol ika prodt1ktio11sintrcssen . 
lnorn skogsbn1ket anser många att produk• 
rionsin tresset unde r eLL stort antal {1r liar få tt 
stå tillbaka ft>r miljöintresset. Idag upple,·er 
LRF atr det inte minst lr~in regeringens sida 
finns en 1ilja att å terstiilla bala nsen. 

l\'är de t g~iller rätteu att hålla h11sdj11r och 
att ;ira köu ha r LRF \'arir tyd ligare. A.1cn 
m inkuppfödningen har LRF sti1llt sig bakom 
och föreningen S1·erigcs l'ä lsdj m suppfödare 
är medlem i LRF. Relatio nerna till olika 
cijuriiirtsorganisa t ioner li ,t i· d;irmcd bli1·i1 
mera ansn·,'.ingcla. 

l .R.F orh EU-vrzlrt 
I .RF:s ledning 10g tidigt stiillning for en 
s1ensk EU-anslutning. Ä1en bland LRF:s 
lörtroende\'a lcla Yar flertal e r positiYa och 

32.J 



på r iksförh11 ndsst~im111orna närmast fö re 
liJ lko111 röstni ngf'n \"ar 80- 90 procent för e1 1 
s\·enskt lllecllemskap. Bland medlemmarna 
,·ar dock u11gcfär häll"te11 negatiYa. Det \"ar 
f"rämsr i f\orrlancl. i synnerhet i _p111tland . 
son1 motstå11dt't mot ett mecllemsb1p \"ar 
som stiirsl. Ton l;iget i debatten \ar ibland 
ganska högt och argu mentationen blc\· inte 
a ll tid s;irskil r saklig. :vtecl Ro Dockered i 
spetsen engagerade sig dock LRF starkt ija
kampa11je11 och satsade bnydandc resurser. 

LRF hade st"da11 tid igare ell nåra s,1mar
lwte med :\,Ja riL Paulsen som hade ti ll upp
gift au marknadsfor,t s\ensktjord bruk och 
sYe11ska bi.rnclt"r. L' tiit agerade :\1t1rit Paulse11 
som en oberoende clebauör o ch skribent. 
me n hon hade under m:°mga ,lr en a1-ral 111ed 
LRF som \'arje ntinad ga1· ersä11 ning för 
hennes arbf'te. :\larit l'aulsen ble\·, b land 
Ian tbruks- och landsbygclsbcfol kn ingen. 1 id 
sida11 m· Bo DockerecL cle11 rr:ims1a agitatorn 
for ett medlf'mskap och hon företriidde rill
sa111111,H1s med Carl Bildt och lug\·M C,trls
sonja-siclan i den TV-sända slutdebatten i11-
fö r omröst11i11gen. i\ långa som ;-1mi!Yscrat 
folkomröstn ingen anser att LR.F:s insats n1r 
,ffgiir:111clc fiir all det ble\' en knapp majori
tet for cll medlemskap. 

EU-kampa11jen frestade sj~ildallct p;\ sall1-

rnan h:'!ll ni11gc11 inom LRF och förenings
rörclsen, lllen ledde ;iml:1 i11te til l några 
egc11tliga spl it tringsrende11scr. Att rncclkllls
antale t 111iuskacle ,·ar en följda\· att det blc\· 
a llt färrf' bönder. De altern;11i1· som fanns. 
frärnst Slll ttbrnkare i \';isl, hacle jämförelse
\'is 1m-ckct f:t medlemmar och ett 111:·ckct 
begr,:\nsat inflytande ö1·er poli tiken och opi
n io11e11 .1~ LRf hade oc kså en lllYc ket I/111g 
erfarenhet a\ ,tlt hå lla samman en lietc10-
gen lllecl le rnsskara. från släuerna i siidcr till 
cler fjiil lniira jorclh rnket. Coclsiigare och 
de Il iclsbiinde r. span 11 lll ,'\ lsprocl ucen ter och 
mji"ilkhömler, arrendatorer oc h _jorclägart'. 

EU-medlemmar med 
baksmälla och ryggsäck 
Genolll EU-111edlc rn skape1 bleYjordbruks
politiken mera iöruts,'igbar och m:'!nga s:1g 
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fram emot , il lko r lih;ird ig,t clern som bön
d erna i cle g,1!ll la EU-länderna back. De 1 
korn e111cllertid srnolk i biigaren i lönn a\ eJJ 
b:-r:'\krati som flertalet hade nnderskat tat. 
S1·enska mvndigheter bidrog ucks.°1, i sin n it 
,ttl ti ll punkt och prick,1 föl ja rcgeh erkell . till 
,111 det hlc1· extrn 0111stiindligt. Särskilt i11uu1 
n1i l jöområde t \'ar regehcrken fr:111 början 
\·uerst cle taUerade, Yilket skapade en hel del 
i rri tatiou. :\len bet, cl I igt sriirre problem 
skulle komma. 

Sorialde111olnalaJ1a slår tillbalw 
Socialckrnokrate rna hade :n enagi t regn
ingslllakte11 ocl 1 de t skulle ,·isa sig att re
geringe n in1e 1·,11· bncdcl att ti ll ,tlla delar ttt
muja det f"ramlörhancllacle EU-,11tale1. LRf 
h,1r ber~iknat aujorclbrnke t cbrmed under 
c11 fc111 :u·speriod gick mistf' om c irka frrn 
miljarder krono1· in11an ordningen rnr åter
st;illcl. T ill detta kom arr böuderna. som ele n 
nyajordbrnksministern \ largare ta \\'i11berg 
11rt ryckte de t, skulle bidr a t il l att sanera 
staiens finan ser. Hon lt~i\·dadc au d e l ,·ar 
r imlig t eftersolll hon ansåg att böuclcrna 1·,ir 
de som t jiinade mest på f. U-anslu1ni 11gcn. 
Det bö1j;-ick med kraftiga a1·giftsböjninga r 
p,i handclsgödscl och bckämpn ingsrneclcl. 
Därf'f"In Yille rege ringen, för au. meclfinan
sie ra F.U-a,·g iften, införa eu fastigbe tsskau 
p:l_jmcl och skog. Efter förhandl ingar !llCd 
centerpartiet skrinlades enwllenid dessa 
p laner och i sr~illct höjdes d ieselskatten . 
Ytterligare rnind1·f' aYgif"ts- oclt skattehiij
ningar genornfi">rcles ocks~t, b lct11d ,tnncll e n 
S:irski ld s{l ka llad karts katt sanll en aYgift for 
att lämna uppgifter till ett ce ntralt dj111Tc
g istcr. 1-' 

:\långa liar uawrligt\·is frågat sig om re
geringe ns {Hgiirder \·ar "betaln ing !·lir ga1n
mal ost". Endast n:tgra :1r hade g:m sedan 
LRF ga\· sig in i ntlriircben 199 1 med Bo 
Dockcrecl i spetsen. Redan niir Bo Do cke
red, i sin roll som jorclbrnksmskottets ord
foran de. hade ett möte med Göran Persson 
efter \ alet 199 1, hade to ug /rngarna 1·arit 
minst sagt hå rda. Persso11 \i sade sto r upp
rördhet Ö\·cr LR..F:s ,tgerande under y;:tlrör
e lsf'n I \)\) I . Relationen till :\ largaret,1 Wi n-
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.Jordlmi/1s111i11 isler .\ lr11ga-
1i,/a l \'i11 /J,,1g wh f,RF·, 
ord/öm nrf,, Bn Dorherer/ /x1 
I.IN>, riksfihbu 11rlsstii 11111w 
i j<J11i<11/1i11gdr 1995. 
l1u <lii 111111a11 autarlwde, 
/Jo n oc/11'1/'d efter nio år 
10111 rihjiid111llfl1nrrljiim11-
r/1,. Fil/ 11\ orrl/ifrr111r/1, 
110/(Jr,5 I /~111s.Jn11ssn11 . 
/ foto : Chri1k1 Il . . \lgm1J 

berg . SO ill \·,1r c 11 utt,dad E Ll-rno 1sra n da r<", 
1·,u- inre lwl ler d e n b:ista. De frusn ,1 re la tiu
n t' rna till b t1ck Pe rsson och \\'i11bctg tinades 
c111c llcrt id sm1bbt u p p . 111e n d i\ 1·a r skada n 
redan skedd och d e l ,·isade' sig <1tl d e t skulle 
La tid at t repar era de11 . 

LRf och böndn na reagerade hiifLig t 111 0 1 

re g <"r inge ns politik so n, ullCle rgriin!c ko n 
kunenskrafte n ge11te111o t a11dra EL'-lände r. 
\\ilbesiik1 ,1 prol<"st rnö 1e n g<" nrnnfo rcles och 
l.RF s1:illclc' k r.11· p <'1 t' n <i rskild u tred11 i11g 
m e d uppg ift a ll ,u1ah·scrajord lm1ke ts o c h 
li1's t11ede \s i 11 d us rr i ns kon k u r re nss i tua tim1. 
Ert e r t' ll in tens i1 L lo bbyarbe te ril lrnö te sgic k 
rege ri 11gen LR.F:s kra1· och :1r I ~)()(i 11ppdrog, 
åt lamlshönling G un 11,1 r Björk a ll ge 110111 föra 
111 recl11 ingt' n . I ck cem lx r 1 \J07 \·ar mre clning
e n k la r, 'l,'11 linrn1ede/ssl m lfgi pir S1w1ige ... Den 
,·isade t}d lig t a tt d e t s1 c 11skajordlm1kcr hade 
e tt a n ta l ku nkurrc11snac kclelar. frä m st til l 
iöljd ,Il' d e <W,111 närnncla skattern a och aY
gif te rn a . Gu 111w r Bjiirk föreslog också ,\ ,. 
giirde r ino m ro rskn ing oc h ut1·eckli11g s,1rn t 
cxporrfr:°irnja nde insatser. 11 

Ryggsäcl<Pn 
l d l'11 <i ka llad e "Bo 1111 1oh-a11 ·' , f.RF :s fastig
h f' t 1·id Sf' rgds Torg i Stockholm , g ick 111 ,11 1 

g rn ncllig t ti lh-iiga inför offe n tliggö ramlc r a1· 
Björks utredn ing . Inget fi ck lämnas at slum
pen 11:ir stl',u egin oc h takt ike n \,1cles fast. [ 
e n l iten ki·e ts a\· tFi11stc111;i11 11 ;i rm as r Hans 

J o 11sson . som 19<:Fi efte rträclcle Bo Docke rcd 
so m 1.RF:s ordföra n d e . född es ide n o n1 
"n ggsiickcn .. som srn1bol för ek Lung a 

b ördo r cle sYe nska bi.i11dcrm1 bar p:1. Fina 
hundra \ ;i[ be g,1g11ade och 11afta lind0 Ctande , 
u1ilit;ira n ·ggsjc ka r in törskaffacles, e n t il l 
\·a r je r ikscla gs le cla mo L. S t,1Lsm inistc 1· Gör,111 
Pe rsso n förärades d ock c 11 h c lr ny r;'ggs:ick 
i Lid t' r. i\' u 1·is,1de LR.f-o rga11 isat io n e n p .'i 
llYLL si11 fö rrn:iga ,lll kunna m o bil isera liins
förbu nd . loka la1·clelning;ir och 1.11e dlc111ma r. 
R:·ggs;ic kskan1p,111j e 11 \·ar som lll c'S I inte nsi\ 
\ inte r u och ,·a ren 1998 m e d s wnn ö tc 11. 
, anJkasa r, 1 raktorcle rnonstratione1·. banden il
ler e fte r Y:ig,1r11a och <" Il ornL11tancle a nno ns
cri ug i dagsp ressen. Och ä1 e n o m ak tiYi Lt'Le 1-
na successi1·t tra p pa des 11cd i takr med a11 
d e n cua ste n e n e rt e r d e n a ndra !lftes ur 
r;ggsäcken ii r kamp,rnjen , n ä r cklla shi1 s 
i lll a j '.200-1. ;'i n n u in te h ell ,1\·s lu tacl. De 11 
IYngsL•t stenen som rep resente rar dieselska t
ten liar ii11n u inte lyfts 11r n ·ggs;ic ke n. En ligt 
re ge rin gen s Ö\'e re n skom m e lse l'å ren 200-1 
med \'~i nsre rp a nie t och rn iUö p a rtieL 0 111 til l-
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lärn pningen a,· EU:s förä ndracle j o rdbruks
poliLik, \,lid Tenn Rcll'ie1r, skall dieselskatten 
sänkas ele n l januari 2005, men inget är sagt 
om hur m vcket. 1.' 

Trots d e n Y~il plan lagda och mycke t om
fatta nde ryggsäckskarnpanjeJt \'ar d et med 
blandad e k~inslor LRf:s ledning drog igång 
kampanjen. Engagem anget ,·ar fiirYisso hel
hjärtat. .\fan ans:1g a tt regeringens politik 
,·ar o rättfärdig. Men samtidigt insåg m an att 
många bönder n u skulle riskera att :1terfalla 
i del t~in kan de och den me ntalite t. som hade 
JX~ightL m ånga under regle ringstidcn. Och 
de bönder som ~innu ill(e tagi t till sig det nya 
sku lle få ~in n u svårare att lämna del gamla. 
LRF arbetade för ettt biinderna sk11lle be trak
ta sig som förer.agare . Företagare som genom 
au. 11tYeckla sina företag, både i primär- och 
förädlingsledet, och sorn genom produkrut
n:ckling och rnarknadsorienrering skulle bl i 
allt mer bef'riade frå n beroendet a\' po liti
ke ns al la rwcker. Men LRF:s led 11ing hade till 
följ d aY regeringens po liti k inget ,·al. \fan 
fi ck arbeta efter båda linjerna , dels ett in ten
sivt n~iringspolitiskt lobby- och opinions
arbete , dels elt inrernt arbe tt> för ,ttt stä rka 
m t>dlcmmarna i fö re tagarrolle n. 

:-Jär detta sk rivs i 1mtj 2004 är fon·isso 
be roendet a,· politiken , s,häl i Stockholm 
som i Bryssel. fortfa rande bernhtnde . Och så 
förefa ller det au förbli under ÖYerskåcllig tid 
iin :n o m d en så ka llade friko ppling som 
till stora de lar genomförs fdm I jan11ari 200:'.i 
ändrar förutsättn iug,1r11a, m en inte den tot
ala ekonomiska ram en, f'iir EL-e rsätrn ing
arrnt. 

LRF, m edlemmarna och 
v1s1onerna 

Vision 20 LO 
P.°t riksforbunclss tä rnman i Göteborg 200:'l 
fas tsriillcks f' ll n,n syft f' for LRF: 

"LRF skall 11wch·e rka till ut,-cckli 11ge11 "' f'ö re
Lag ucll före tagar<:> soJY1 baserar sin \'e rksan1-
he1 pit j ord och skog ,a all d en e nskilde 
nwdlt>n1men ka n förw·, kliga sin a a 111bi1.i o
n c r om lii11samher, 1il h·äxt o ch li,·skrnli1e1. .. ''' 

?,28 

De l nya syftet hade arbetaLs f'ram som ett led 
i de n process som in leddes , åre n 2002 kring 
e n ny ,·ision för LRF och den g rö na näring
e n. Caroline Trapp , som å r 2001 eftenriidcle 
H a ns J onsson so m LRF:s ordförande, Yar 
initiaLi\'tagare och den dri,ande kraflen bak
om arbetet med den nya ,·isionen . Visionen 
fick ii,-erskriflen "Vi fär lande t au växa" ocb 
sjä h·a Yisionen lwler: 

"Ar 2010 ska ll ele n gröna n ii ri 11gen in ta e n 
riitposi1i o n i S,·erige h.°1rle ,·~cl gäller tilkix1 , 
lönsamhet och u ngdoma rs yrkcs,·a l. De n 
gr()na näri ngen har uni ka föruts~luningar 
fö r uthåll ig tilh·,ixl och ka n skapa nya aff.:i rc r 
och a tt rakri,·a ,·,inlcn i s;1111 h ä llc1.'·" 

Från hösten 2002 har ett mvcket omfattande 
arbete lagts ner på alt förank ra och disk11te
ra ,·is.ione n och dess konsek, ense r i en pro
cess där ävt"n föreningarn a delLagit, en pro
cess som kan liknas , id ett ston rådslag 
bland medlemmarna. Det har leu ti ll a tt 
LRF i en rad rr:1gor få u e n säkrare platLform 
an st:1 på . \1Jå nga a,· dessa frågor har disku
terats 11nder en följd a, år, till exempel: Vem 
~ir f'ge ntligen LRF till fö r och ,·e rn skall få 
,·ara medlem i LRF? i\iledlemsnyua, ,,ad ä r 
deLr j\r LRF-rnodellen m ed lören ingarna 
som med le m mar en bra modell för frarn
ticle nr Skall LRf ägn a sig år affa rsYe rksarn
het och i så fall rned ,ilken inriktn ing~ Vilka 
är, ö,er tickn , de ,ikligaste näri ngspolitiska 
frågorna~ 

\!långa a, dessa f'rt1gor ha r g:rng på g:U1g 
äterkommit i den int e rna debatten, i mo
tio ne r frå n lokalawlelni11garna oclt i lan t
brnkspressen. Spii rbytet , omställningc11 och 
EU-anpassll i11gen 111.löste en rad frågor i e n 
situation d ~i r 0 111,ärldt>n hela tiden förä nd
r;ides . A, cn om p rocessen hing LRF:s nya 
,ision inre lcu till e n tota l samsyn i alla dessa 
fr.°1g01, kan man äncl{t hiivda au enighete n iir 
påfallande stor inom bonderörelsen å r 2004, 
en fö rhålla nde som in te på,·e rkas av de n 
diskussion om ordförandeskapet i LRF som 
pågatt 11nder våre n 2004. 

,~gruulcrälff-'n och mnllemsu.lvPrl<lingni 
De t [in ns e11 niiringspolirisk fråga som fl er
talet mt>dlcmmar priori terar , älcligt högt 

och som oc 
man h å lian, 
vid bernärk 
Je nunar p; 
Miljöbalke i 
tike n, aller 
av en rad o 
gan om rei 
oc h balans 

LRF:s ar 
en Yikrig a 
lerns11t, ed 
följ d a, år l 
va1je år, rn 
uppgick ,·i 
120 000 pe 
lemmar ii~ 
u tgången 
Meq)arten 
skog eller . 

Bakom 
ligger ock~ 
Försä krin: 
kraftigt tt n 

pa påtagli 
h e tcn ino 
Medlc mst 
som ett st; 
med före 
exempel) 
garcn, h,t 
het. T .KF 
bredare o 
har ,·erk, 
genom ar 
elsprod u l 
11ätvcrke1 
i öwigL o , 
ner och [ 

Kritislm 
LRF:s ök: 
lett till di 
harclc so 
oegentl ig 
ifrägasat 
arbetar f 
sig yara 1 

återf'in n~ 



ffi( ,

..111 ~

" cxh 
'"lc-11 

' är!rl-
- Il\., 

rl~--t 
e~ .ll 
- H_ 

de:. 

~ - 111 

och som också fungerar som ett st:arkt sam
ma nhi'illancle kitt. Det gälle r äganderä u e n i 
\'id bemärkelse och d en berör fl e rtalet rnecl
le m mar p å e tt ofta ganska påtagligt sätt. 
Miijöba lken, skogs\"årdslagen, ro\'cljurspoli
tiken , allemansrätte n och inrrångsäre nclen 
a\' e n rad o lika slag akwaliserar ständigt frå
gan om respe kte n för det enskild ,1 ägandet 
och balansen mellan ol ika inrressen . 

LRF:s arbere för att hävd ::i äganderätten är 
en viktig anledning till LRF:s posi tiYa med
le ms11tveckling allrsed an 1997. U nde r e n 
föijd av år hade antalet medlemrnar minskat 
,a1:je år, m ed n ågot enstaka undantag. och 
11ppgick vid m gånge n av å r 1996 till c irka 
120 000 personer. Från 1997 har au talet med
lemmar ö ka t kontinuerlig t och uppgick Yid 
utgången a,· år 200:l till 157 000 personer. 
:\'lerparten a,· dessa iiger e lle r bmkarjorcl och 
skog e lle r ~ir famiij e mecllemmar.'' 

Ba ko m LRF:s positi,·a n1edlcms11rveckling 
ligger också en Y~il 11 tbyggd medle mssen·ice. 
Försäkringsverksamhe ten har e xpandera t 
kraftigt under e n föijd ,1,· :1r och upplevs ska
pa p:ttaglig medlemsnytta liksom ,·erksam
he te n in o m LRF Ko nsult och LRF :Vlcdi,1. 
Medlcn1sridn inge n La nd anges a, många 
som e tt starkt skäl att , ·,H"a rnedlcrn . Arbetet 
med fö re tagsut,eckling p:1 g:1rdsn id. till 
excn1pel gc11 0 111 projekr som Bondeföreta
gare n, har ökat in t resset för LRF:s ,·erksam
h et. LRF har ocks{1 b li,·i t en öppnare och 
bredare organisatio n i flera a,·~eenden . Dels 
har Yerksam heten breddats, till exempel 
genom a rbete t med lo kal , småska lig Ii,·smed
e lsprodu ktion, turis m och h äst.-1. r, d els h a r 
n~it,·erken och kon taktytorna mot samh;illet 
i ÖYrig t och mot andra intresseo rgan isatio
ner och företag ur,Tcklars sra rkt. 

Kritislw röster 
LRF:s ökade öppenhet och breddning har 
lett till diskussioner och kritik. Fra mförallr 
har de som siige r sig före rräda det som något 
oege nrlig1 kallas för p rocl11ktionsjorclbrukct, 
i frågasaLL om L.RF i tillriicklig 0111 la tt11 i 11g 
arbetar for och fö retr~ider d e m som anser 
sig \'ara riktiga bönder. Bland dessa kri1i ker 
å te rfinns bla 11cl andra Sp,rnnmålsodlarför-

e n ingen , , ars kritik tidigare re dovisa ts. Man 
har bland annat ifd1gasatt o m LRF i tillr;ick
Iig grad prioriterar de t niiringspolitiska 
arbete t iör de li\'smedelsp roducerande med
lemma rna nä r man sannicl igt a,·sätter resur
ser för utYeckling av andra \'erksamh eter 
som också baseras på jord och skog, ti Il ex
empel la nclsbygdsturisrn. Ge nom elen o,·,.ui 
reclo ,·isade p rocessen kring LRF:s nya ,·ision 
förefaller dock en stor m~tjorite t ,n- d e fö r
rroencleYalcla , ara nöjda både med LRF:s 
, e rksarnhetsi nriktn ing och med a tr de r ä r 
;iganclet och/ eller brukand et a,· jord och 
skog som skall Yara g runden för m edlem
skap i LRF. 

Det hö r dock påpekas att alla bönder inte 
~ir medlemmar. LRF mäter sin "1m1rkm1clsan
d el" genom clell andel a\" åker- respekti,·e 
skogsareale!l som omfattas aY er.t medlem
skap. J\:;i r de t gälle r åke rarealen ha r unde r 
de senaste åre n anslutningen legat runt 7:i 
p roceut. De t går an 11rskilja o lika karego rier 
bland dem som valt ::i tt ime vara medlemmar 
i LRF. En kategori består aY ett antal stora 
goc.is;igare som har e n mycket negatiY inställ
ning ti ll hela foreningsrörelsen och i synner
het de kooperativa före ni ngarna. En an nan 
kategori bestå r a, bönder som ä1· negati,·a 
till strukturra tionaliseringen och som före
språkar och sFih-a clri,·e r små jordbrnk, of'ta 
med ett sto n inslag av själdrnsh åll. En del ;w 

dessa ~ir o rga niserade i Famiijejordbrukarm1 
och Förbundet SYeriges Småbru kare . 

'-far der g:i ll er skogsarea len är anslut
n ingsgraclen rnyckct bgrc, drygr :l:i proce nt 
a,· cle!l privatägda skogsareale n . Deu a sam
man hänger cle h·is med att skogs~igarrörel
se n ocks:1 liar en förI1 :1llandt0 , ·is låg anslu t
n ingsgrad, dryg1 50 procent. En annan orsak 
iir den stora a11clelen b:1de passi,·a skogs
ägare oc!t skogsiigare so m inre hor p i1 sin 
fas tighet ocb som Yisat sig ,·ara s,•:u arc a n få 
in I resseracle a, · ett medlemskap i LRF. 

LRF orh Sverigrs Bönder 
;\,Tn om LRF a rbetar mycket a ktin med an 
,·ä n-a nYa och beh:1lla dem sorn reclau j r 
m edlemmar. har LR..F inte något u ttalat rnå l 
att 11 :1 c 11 liu11draprocenrig a nsl11rn ing. Det 



1988 
- Diskussionen om s1ni rbyLc inleds inom LRF 
- Bo Dockcrcd iir LRF:s ord f. 
- T horsre n A.J1de1-sson är LRE:s \ 'D 
- Aflischka111panj f"r{lll LRF. "' Idag fi nns de t 

l"cmton 111r0Lning·,h0Laclc ari e r i S,·criges 
natur. Ena,· dem biir keps·· 

1989 
l.RF:s extrastiimma om spå rbytcL 

- I.RF bildar Spira 
- GATT-förhandlingarna avslutas.Jordbruks-

' t öden frv~c, 
- 1.RF öppnar ko ntor i Br\'ssel 
- Kraftig o msiittningsi",kning inom lantb ruks-

kooperntionen 

1990 
:\~· Ji,smedelspoli ti k. R.i ksdag-c11 besl11tar 
om a\'lcgleri ng och omstii ll ning a\' _jord
bruket 
Riksdagen beslutar a tt S,-crig<· skall a nsöka 
om med lc-rnskap i EC 

- Le if"Ze ucrbcrg 11y VD i LRF 
- KBS och Skanek ru~io11erar 

J le lsingbo rgs I\ IC och Skåne mejerier fusio
nerar 

- Tre mejerif'öreningar fusionerar och blir 
l\ lilko 

- Tolv regionbanker g{1r s<1 mn1a11 och b ildar 
S,·eriges Fiireningsba11 k 

1991 
- Riksdagen sänkcr gn'imsknldet med tio 

procent. l .RF protesterar och I .RF tar stiill
ning f'ör borgerlig regering i n lirörelsc n 

- Borgerlig v,tlseger. SkogS\',trds,l\·gif"tcn 
a, skaffas 

- Ornstiilln ingen av jo rdbruket inleds 
- l.RF bildar c u åtcrförsäkri ng,holag i 

Sch"'eiz 

1992 
- I.RF:s konsumentpolitiska p rogram "SH·

r iges bönder - stegel fö re ·' 
- Stor anno nskam panj "'S,-crigl's bönder på 

,·iig mot ,·iirldens re naste jordbruk" 

- En konsultrapport. Carta. ,-i~a r iltl de 
bo ndeägda li\'s111ed e lsföretagcn inte är 
kon kun-enskraftiga in för E U-ansl u Ln i ngcn 

1993 
- EL'-fiirl1andl ingarna inleds 

LRF räddar Förcningsbanken 
Scan \'äst och Farme k fusionerar 

- LRF blir, nä,t sta ten, störste ägaren i det 
11,·a Assi Domän 

1994 
- Socialdemokraterna, inner \'alet 
- :\f,1rgareta \\'in berg hlirjordbruksrn in ister 
- LRF engagerar sig i ja-kampanjen inför 

[U-umrösu1i11gcn och b lir enligt m,'\nga 
bedömare ll1ngan p,'i dgen 

- LRF i11led e r sill sanrndiete m<'d Sveriges 
Kökschefers rörc 11i11g och kucklandslag-et 

- LRF: agerande leder till att hyporcksbank
nna kan fi1n s;ina som ekonon1iska för
eningar 

1995 
I la ns J onsson ,·äijs til l n)· ordförande i l.RF 
efter Bo Dockered 

- Regeringen f'r:ing,11· EU-an aler p:1 e tt sii tt 
~0111 missgynnarjordbruke r 

- Regeringen försöker in föra en fastighets
sb11 på jord- och skogsbruksf:1s tigh ctcr. 
LRF agerar och efter f"örhand li ngar mel lan 
s och c blir det i sr;i Jlet e n dic ·e lskat.t 
Ef'tcr EU-intriide t iikar li\'smedclscxponen 
med 35 procent 

- Tio hypotcksbankcr fus ionerar och bildar 
L1ndshvpote k 

1996 
- LRf-kra,·et o m lika ku nktn-rc ns\'illko r lt-dcr 

till c11 statlig utredning under ledning a,· 
Gunnar Björk 

- ~lcllanskog och .\falarskog f'11sionera r 
- ,\ gar f'orum - e n Il). form för samverka n 

mellan LR.F och föreningarna 
- \ hiringspolitiska framgångar för LRF. Ytter

ligare 2 mi!jarcler till lantbrnk och lands

b~•gd 

- LiYsmcdels< 
j a rrler kron 

1997 
- CunnarRji' 

rnccle lss tra t 
- Beslut om f 

f'örjordbru 
- Sparban ke1 

ken och bil 
LRF sorn st 

- LR.F ökar c 
medlcmsa1· 

- Li,·smeclels 
_jarckr kro1 

1998 
- LRF stan a1 

Yiirdiga ko, 
- An talet mt 
- L RF blir de 

Ruotakalo. 
ex ponkon 

- [ .RF s1aw1· 

1999 
- Arla och cl 

man och I; 
- Slaklerifö1 
- Mellansko 

kr is. LRF ~ 
Skogsiigar 
Iigarna 

- Fi'll'slag or 
- R>ggsäckc 

tas bort<>< 

2000 
- Ryggsäck<: 

genom a11 
rörstilljo 
11ingsmed 

- 1.RF ökar 
- . \: P och 
- Svenska L 

och Norr' 
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- Li,·smeclelsexponen ökar rr:111 13 lil l l."i mil

jarckr kronor 

1997 
- Gunnar Björks ur.redning klar - "En livs

medelsstrategi fö r SYerige" 
- Beslut om f'ullt: utnyuja nde a,· \'allstödeL Li ll

förjordbruket ytte rliga re 700 miUon e r 
- Sparbanken S,·e rigc köper Före11 ingsba n

ken och bildar FöreningsSparbanken med 
J ,R.F som stor delägare 

- LRF ökar efter 111:rnga å rs nedg{u1g sitt 
rneclle msanla l med drygt 2 000 medlemmar 

- Li,·smecklsexponen iikar fri\n l i'i till 18 mil

jarder kronor 

1998 
- LR.F startar sin Ryggsäckskampanj för lik

v~irdiga ko nkurrensvillkor 
- Antalel mccllcmm<ll' i LRF fonsättcr att öka 
- LRF bl ir deli1gare i ryska Petmol. finska 

RuOLakalo. polska Sokolow och iippnar 
exponkon Lo r i.Japan 

- LRF stanar projekt.el Bonclcf'ii retagaren 

1999 
Arla och danska [VID Foocls beslutar gå sam
man och bi ldar Arla .Foods 

- Slakte ri förbundet. blir Swedish l\ifcats 
- i'vlellanskog och Skaraborgs skogsägare i 

kris. LRF gi\r in och riicldar ;v[cllanskog. 
Skogsägarnas Riksförbund blir LRF Skogs

äga.rna 
- Förslag o m att bilda La ntmä n n t>n Sverige 
- Ryggs:icken blir lättare genom att e lskatten 

tas bort och skar.ren pi\ eldni11gs0Ua sänks 

2000 
- R:·ggsäcken blir 600 miljoner läuare 

genom all sb1uen på ha11delsgöclsel åter
förs Lilljordhruket och skauen på bek~imp
ningsmcclc l till FoU 

- LRF iikar med ö,·er 8 000 m edlemmar 
- NNP och '.Vlilko fusione ra r 
- Svenska l.arnmän nen bildas. E.ndasL Kalmar 

och Norrbotte ns Lantmiin slå r u tanför 

- :'\äringspol itisk framg,'ing. Riksdagen 
beslutar be hålla u ndantaget för skogs
iig,1ref'ören ingar i konkurrenslagen 

2001 
- Caroline Trapp väljs ti ll ny ordfö rande i 

I.RF e fter Hans.Jonsson 
An tale t 111edlemmar i LRF f'o n sätte r att öka 
och passc ra r 1:"i0 000. 

- LRF g:1r in som dchigare i estl~indska 

Tallegg 
- LRF:s och 1.an tmiinnens etanolfab ri k i 

:\orrkiiping invigs av sLaLsm inistern 

2002 
- "\' i f?1 r landet an växa'' . F.n 1w vision f'iir de 

g röna nii ringarna presenteras på LRF:s 
riksf'iirh11ndsstäm ma 

- i\lellanskog och Västra skogsägarna fusio
ne rar 

- LRF b ildar ''Upplev la11de t'' f'iir at.L öka 
Ian clsbygdsru ris1ne11 

- Spira sä~jer Sa rnfoocl Lill fi nska Atria 

2003 
- Budkavle genom h ela landet om ägan de

riit.Len 
- F. U beslut,11' om stora f'öriindringar ijorcl

brnkspoliliken, Mid Term Rewie,,· 
- t\lindah och Ass iDornän Tim ber g:1r sam

man och bli r Scua Group 
- Le if Zeuerberg avgår som LR.F:s VD och 

dtertriids av Rein hold Lennebo 
- \/y affärsstratcgi för LRF - fokusering p/1 

k~irnverksam heten 

2004 
- En en häll ig valbe redning fö reslår art LRF:s 

nrclförand e Caroline Trapp skall entledi
gas. I en sista sh1te11 votering ,·inner dock 
Caroline Trapp klart över ,·albe redningens 
kand idat, Stel lan Dan ielsson 

- s, v och mp gör upp om jordbrukspoli tiken, 
Mid Tenn Re\\'icw. Ersätro ingarna skall till 
slora d elar frikopplas från produ ktio nen . 
Ö,ere nskommelse om att sista stenen i 
n ggsäcken, dieselskatten. ska ll siinkas 200:'i . 



har dock ime hindrat LRF från att i olika 
sam manhang, särskilt n~ir det gälle r opini
onsbilcln ing, använda begreppet S,·eriges 
Böuder som avsändare. Art detta inte för
anlett mer ~in enstaka i1wändningar ,·isar au 
LRF har en mycket stark ställning och upp
fattas som böndernas företrädare. 

LRF:s starka ställning ä r ocks:1 ett resultat 
a,· den lokala närYaron ö,er hela land et. 
Ä,en om en del a, del 200 lokalal'Clelningar
na inte bedri,·er någon särskil t aktiv Yerksam
het, finns del tillräckligt många som är syn
nerligen akti,·a och som drar andrn med sig. 
När rnan betraktar LRF från ett lokala,·
cleln ingsperspektiv ser man också arr LRF 
har be h åll it: i varje fall delar av sin ursprung
liga fo lkrörelsekaraktär. Från ett mera cen
tralt pcrspekt.il' torde Bo Dockereds för
hoppn illg år 1990 om att LRF skall uppfattas 
som e n modern näringsli,·sorgan isation ha 

infria ts. 

Lantbrukskooperationen och 
LRF:s affärsverksarnhet 

Fusione1; Ji1sioner, jiLsioner 
Inom la ntbrukskooperationen hack man 
inom fler;:i branscher långt före LRF:s spår

b:·te diskuterat mi\jlighetcrna au bilda en 
en da rikstiickancle fören ing för respekrin: 
bransch . Som s:1 oft;:i n;ir det gäller struklll r
förändriugar ~ir d et dock som regel först när 
nöden st:1r för dörren som man klarar a,· atl 
gå från ord till handling. Ä,·en om det finns 
exempel pit mera offensi,a stn.1ktur:1tgärder 
inom lantbrukskooperationen , till exempel 
bildandet av A . .rla Fonds år l 999 och a, S,ens
ka Lantmännen '.2000, har flenaletvaritfram
t1·ingadc eller Lillkommit i ett läge n;.ir ekono
min fors,,;:igats. :Vled tiden har också d e n 
alltmer skärpt;:i konkurrenslagstiftningen 
omi~jliggjon qrerligare fusioner, til l exempel 
n~i r G~ideortens mejeriförening i bö1jan av 
1990-talet ,·ille fusionera llted Arla. 

Strukturåtg~irclern;:i har dock v;:irit r~im
ligen ornfat.Lande ä,·en under deu period 
som här behandlas. Är 1990 blev ett fusio
nernas Jr. D:t fusionerade slakrerifiire!liug-

-

a rna KBS och Skanek i Skåne, Helsingborgs 
iVIC och Sk:u1em ejerier, tre m ejeriförening
a r i i'vle llansYerige b ildade Mil ko och toll· 
region banker bildade Sveriges Före n ings
han k. Ar 1993 fus ionerad e Sca11 Väst och 
Farmek, år 1995 fusionerade tio hypoteks
banker till det rikstäckan d e Landsh ypotek 
och å r 1996 :vlellan skog och Mälarskog. Ar 
1999 bildades Swedish J\'1cats och året därpå 
fusionerade Skanek, Fa rmek och Norrlands 
köttproducenter med Swed ish Meats som 
därmed ble,, direktägt av rnecllemmarna. År 
1999 h1Llacles ocks:t det formella beslutet om 
a tt bilda det för SYeriges och Danm arks del 
första nationsö1 erskridande kooperativet, 
nämligen Arla fonds. Ar '.2000 fusioner;:icle 
i\NP och Mil ko, CRF, TRF, Spor och Cultor 
b ilcfade Gröna Sektorn och alla Lantrnän
nenlöre11i11gar utom Kalmar Lantmän och 
[\forrbotten s Larnmän bildade S,·enska Lant
männen. År '.200'.2 f'llsione rade \1ellanskog 
orh \'jstra Skogsägarna van·icl LRF lämnade 
en femå rig garanti beträffande medlemmar
nas insatser i V~istra Skogsägarna. 

LRFS!wg1iigarna 
Cenom t il lkomsten a,· Swedis h :Vleats och 
SYenska Lantrnä11nen fö rsvann också rd s:1 
kallade riksorgan isationer, n :1got som hälsa
d es rnecl tillfreclsst~illclse in om LRf. Då-
1arande Slakteriförbundet och S1 en ska Lant
männens Riksförbund, SLR, bcclreY, som d et 
uppfattades inom LRF, en t il l ,·issa delar 
konkurrerande verksamhet och man ansåg 
att det förekom onödigt dubbelarbete. S;:im
rn;:i inst:ll lning fan n s när d e t gällde Skogs
ägarnas Riksförbllnd , men cl iskllssioner som 
tidigare föns 0111 ell samg{iende hade vari t 
resul ra1l iisa. Under å ren 1998- 99 ,isade det 
sig dock ;:itt t1·ä av skogsägareliireningarna 
hamnar i en akut ekonomisk kris, d e ls Skara
borgs skogs:lgare som J 999 fi'lrsattes i kon
kurs, dels Mellanskog \'a rs industrirörelse, 
:Vlindab, redovisade stora förluster. Efter 
in tcnsi,,;:i förhandlingar ble,· upplösningeu 
att skogs~ig,trrö relsen tvingades acceptera at:t 
Skogsägarnas Riksförbund llpplöstes och 
ersau es med e!l skogsägarclelegation inom 
Llff. I geng~ild gick LRF in som en betyd,tn-
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de delägare i Minclab och ~iven Södra Skogs
jgarna g ick in m ed e tL mindre belopp , 
någoL som 1·iiddade \frllanskog ekonomisk 
fö ren ing frå n atr riskera likvidation. Dt'ss
utom gick LRF in med en fö rlagsinsa ts på 
350 miljo ner honor i Södra och ersatte de 
mt"cl lemrnar i Skaraborgs skogsiig,i.rt' som 
le\ererar \·irke till fört'ningen me n i11Le lu111-
nit fä betalt fö re konkursen. Medlemmarna 
i Skaraborgs skogs;igare e rbjöds a tr bl i med
lemmar i Södra. 

De t ;'i r knappast någon kvalificerad g iss
ning att pt1stå au Skogsiigarnas Riksförbund 
fun n its kYar som en fristående riksorganisa
tion om inte Skaraborgs skogsägare och V[el
lanskog drabbats a\ ekonomiska p roblem . 
Samtidigt fanns del bland ÖHiga skogs;igare
fören inga r e t l inuesse a\" an med hjiil p a\· 
LRF r~idcla främs t \ 1l e lla nskog som va r en 
relati\"L stor fören ing. Al lteftersom Mellan
skogs ekono miska prnblem blev kiiucla \'ar 
risken stor att må nga me dlemmar skttlle ta 
clet siikra före det os:ikra och lämna förening
e n och begiira <lll insa tserna åte rbetalades. 
Det skulle snabbt fiin-;1 1-ra situationen och 
kunna kela till a tt föreninge n ble,· likvicla
tionspliktig . Risken fanns ocks,'t att rnan skul
le fä t'l1 dominoe fle kL oc h att rnedlt'rnmar i 
andra skogsägart'förcni ngar ocks(1 skulle 
beg~ira siu u tlriide. LRF och skogs~iga refo1~ 
e ningarna hade et.t. gemensam t intresse a\· 
att. skvclda fö rtroende t för ele n kooperativa 
företagsförme n och 1m'\nga hade elen omfa t.
tande konkursen i skogsägareföreningen 
Väne rskog i färskt minne . 

Några {1r sen;ire LOg LRF initiat.i\ Lill diskus
sione r med sta tliga Sn~askog kring frågan om 
år.gärder för au komma Li Il rätta med strukLu1° 
prnblcrne n inom S\ ensk s,\gyerksrö relse som 
k~i nne Lecknacles a\' ÖYerka pacitet och dålig 
lönsa!llhet. LRF lade ocks(1 e tr bud p:1 Sn:a
skogs hela sågYcrksrii relse inom Assi Do män , 
men bude t. anisades. :"-!ågot: år senare var 
dock t iden mogen for e n a nn an lösning. 
S\·easkog, LKF och Mellanskog bildade ge
nom en sammanslagning a\· A~si Dorn;'in Tirn
ber och Mindab såg\"erkskoncerneu Sctra 
Group, där LR.F och ~tlellanskog fick ett be
tydande ägarin tresse. 

Hans J o11sso11. LHF-s dd11am11rf,, 1mljrira11de, och 
Tagr Kli11g/mg. orrljörr111(/e i Slwgsiigaml/s Hiks/01° 
b1111d. dislrutnw· hur I11a ·II biisl grenslar 1'11 lrmdem
rykel. (.\/it/lu ren gick .m/1111 alldeles 11t111rfrkl or/i Jich 
sy111holisem 11/1 Slwgsiigamas H.iksfirbund år 1999 
ufijiliörrle orh nrnlln m , m skogsi.igarrf Plegalion i110111 

LRF IRF Skop,:1iigr1m11. (Foto. Pä1 Fm11 ling) 

Ax d e st.öne r iksorgan isa tione rna fi nns 
idag e ndas t en h ar, niimligt'n Svensk \1jölk 
som organiserar såviil mejerifö reningar som 
husdjmsföre11ingar. LRF:s upp\·aklningar 
ttnder senare å r om e 11 samordning bar hit
Lil ls \'drir restil t.a t.l ösa. N;ir del giiller bchm·et 
a\· e n särskild r iksorganisation _just inom 
mjölksektorn går Jsikterna st.ark t isiir. 

\lem, bestä,nmrr över lantbruks
lwojJerationen 
N~ir der g;:iJler ele n mycket o mfattande struk
turförä ndri11g som präglat ele n pe r iod som 
h;'ir be handlas, infinucr sig nawrligt frågan 
om det u tii\·er Lving,mcle ekonomiska reali
te te r fu nn it.s någon gemensam dri,·kra f"t: e l-



ler u:1goL m,1ktce ntn1rn som påverkat ut,·eck
lingen liksom frågau om ,,ilka motkrafte r 
som hin11its. ALL LRf i detta sammanhang 
inte f'ungerat som något maktcemrum Lorde 
110g alla som följt utvecklingen n~irmare rnra 
Ö\'crens om. LRF har inte h eller haft n ågra 
sådana ambitione r. Däremot har före ningar
na ofrast vä11 t sig ti ll I.Rf inför föreståen de 
förändringar, till e xempe l lusioner e ller 
nedl~iggning av anl~iggn ingar, fö r art LRF 
genom sin regionala och lokala organisation 
skall bidra till att skapa förståelse för be
hm·e t av föränd ringen eller i ,an fall in te 
motarbe ta de n. LRF har också spelat e n 
akri,· roll när de t gjllt ut,eckling av de n ko
operati\·a foretagsforrn e n och arbetat med 
uLbi ldningsfr{tgor och gen stöd till forsk-
11ingsinsatser inom det kooperativa ou1r:1del. 
Studiemateria l om att ~iga, styra och nyttja ett 
kooperatin företag, utbildning av styrelse
ledamöter, valberedningar och andra förtro
endevalda inom föreningarna ä r exem pel på 
lrnr LRF arbetat och kan också ses som en 
rnedle rnsse nice till före ningarna vi.cl sidan a,· 
LRF:s uppgift att tillhandahålla kompetens 
inom förenings- och k011kurrc:'nsrätt. 

De n främsta gemc:'nsamma d ri,krafte n 
,id sidan a,, ekonomiska faktore r har Yarit 
de t omfatta11de nätve rk som hela före nings
rörelse n t1tgör. En och samme bonde är 
med lem i en rad olika före n ingar oc h e u 
och samme förLroendema11 kan ha uppdrag 
i fl er;;i olika foreningar. Diskt1teras till exem
pel en fusion mellan td sl,1kte rifö reuingar 
öbl!' sannolikhe ten att mots,·arande diskus
sion ini tie ras mellan några m ejeriföre ning
ar inom samma region. \1å nga förenin ga r 
har också arbe tat: akti\'t med :igarfrågor 
bland sina medlemmar och med ornl'ärlcls
analys o ch markuadsori e n t:e ring . H ad e en 
stor andel a, Arias med lemmar inte deltagit 
i ·'Det globala rnjölkspc:'ler", en t1tbildnings
och utYeckliugsmate ria l, anser m å nga att 
det inte 1arit miijligt au så snabbt bilda r\rla 
fo nds genom lusionen med danska :vID 
Foods. 

[vlotkrafter h ar främst uppståt t n :ir det 
g:illt: ueclläggn inga,· anläggningar eller lo ka
lisering a\ huntdko11tor och liknande frå-

-

gor. Särskilt när de t. g~illt n ecllägg niug a,· eLL 
antal. slakterier ha r de lokala p ro testerna 
,·ariL starka. Då ha r de t ocks:1 ltjnt au fören
inge ns mf'dlcuu uar ,änt sig ti ll LRF cen rralr 
fo r au få stöd for sina prorester. LRF h a r 
dock regelmässigt inre engage rat sig utan 
hä1wisat kr itikerna Lill ele n berörda fören
inge n. U nde r senare å r har dock LRF m e ra 
u ttala t gett siu srö d ti ll sLrukturratio nalise
ringarua inom fören ingarna. 

Relationerna sätts /1r't /nov 
Den t;'.im lig(-•11 harmoniska samvaron och 
cle u tydliga rolllö rcle luingen me llau LRF 
och de bondeiigda föreningsforetagen, som 
präglade he la perioden från LRF:s bild a nde 
1971 och fra m ti ll början a, 1990-talct, korn 
snart att e rsä ttas a,· betyd ligt mer ansträngda 
re la tioner. Redan 1989 gjorde LRF ett anral 
sLrategiska i11,esteringar son1 se11ar e skulle 
\·isa sig nwdfora a rt re latio nerna u tsattes för 
srora p,'\frestningar. Ar 1989 bi ldacles p{t 
LRf:s initiati, Spira Jmesr AB med Sl'flet an 
delta i struku ,rella ill\-csteringar inoru lil'S
rnedcls- och skogsnäringarna. Från bii r jau 
,,ar Spira ett r e nt i1west111en tforetag som 
ii\·en börsnoLe rades oclt som l'id sidan ,w 
LRF hade e tt anLal institlltion ella ägare. Ar 
1989 de ltog LRf ii,e11 i bildande t a\' T\'4 
och köpte aktie r i Spendrups o ch Rottneros. 

1\r 1991 uppdrng LRF åt konsultföretaget 
Carta a rt genomföra en snidie a,· de bonde
iigda li , ·smedelsindustrie rn as konkurrens
kraft i ett internationellt perspekriv. 19 ln itia
t iYe t föranledde iil'e rlag nwcke t negati,a 
reaktioner f'd t1 1 fören ingslöretagen . De he
traklade swdien som onöd ig eftersom de 
redan am{tg sig rnra konkurre nskraftiga . 
Dc:'sst1rom h~iH!acle många liire ningstöreträ
dare a tt LRf pfttog sig en roll solll in te , a r 
förenlig med LRF-modellcn. LRF borde i ute 
spc:' la e n ö,·erord11ad el ler granskande:' utan 
en dast e11 samordnande roll. LRF och för
en ingarna u tgjorde c:'ll federation och fö r
eninga rna ägde genom sirt insatskapita l, 
so111 rnr mycke t större iin länsfiirhunclen s, i 
sjäh·a \·erket merparten a\· LRF 

t-:ä r C:arta-studien presenterades i hiirjau 
a, · 1992 Lystnade dock kritiken . Studien \·isa-

-- ~-----

d e att fö re1 
renskrahigz 
exempel i11 
än hos de tt 
cle rna låg c 
dock fel all 

stt1di e11 i111 
riktade en t 
;ir dock syn 
tiY och en I 
samförstån 

LRF allt 1 

Ungefär s, 
som fi ck st 
tillyäxt son 
under hel;; 
LRF efter l 
för lanrbn 
en lllOLS\'al 
lörs~ikri ng 
LRF tick e 
en m iljard 
na betala 
brukare. r 
D ockerecl 
f ö rf'nings 
a,· staLen i 
a,, 1990-t, 

L/?Ps \ '!) r 
orh /niigarn 
s/rö111 . Dlsb, 
Sollt 1111111a. 
\ '1wr(f!.Y'S ent. 
sijiimor i r/, 
(;u irle Ro111' 
berg 11ar IJi 
2003 orh I,, 

sig 111yrhel j 
sr/j111· SVl'/1 ~ 

,01w 111i. 1\h 
/. i11gs1rö111 , 
el/ niim sai 
/Jl f/ !lgr1 f/ 1: 

,)ngogeral i 
i (;,y1hylla 
huv 11dspo11 
Jm111gångs1 
lwrlda nr/si, 
(folo: ; \1111 



LR: 

m 

be-
e 

I:'.' 

t.U: 

de att fo1en i11gstiiretagen inte ,·,u- konkur
renskraftiga. FramrörallL ,·ar kostnaderna, till 
exe111pel inom slakte rierna, be tydligt högre 
än hos de u Lliinclska konkurrenterna. Skillna
d e rna låg ofta på 20- 30 procen l. De t ,·ore 
dock k l atr p{tstå au d en ,·äckarklocka som 
studie n innebar ledde till att föreninga rna 
riktade e n tacksamhetens tanke till LRF. Idag 
är dock sy11 e11 på Cart:a-st11die n överlag posi
tiv oclt en likna nde studie ge1wmfors ~004 i 
samförstå nd m e llan LRF och fö ren ingarna. 

LRF allt rikare 
Cngefär samtidigt in trä!E.tcle Ld händelser 
som fi ck stor betydelse for ele n enastående 
tilh·äxL som l .R.F:s ti llg{mgar kom au up1Aisa 
1mder he la 1990-talct. För det första övenog 
LRF efter förhandl ingar med SLaLen am,·aret 
for lant.bruka rnas s{t kallade rrvgghetspaket. 
en 1110LsYarighet till lö nraga rnas arbetsskad<:>
forsäkring. (h·ere nskommclsen innebar au 
LRF fick e n e ngångse1siitt11in g på nårrnare 
e n miljard kronm för att för a ll framtid kun
na betala u t ers~i t:tningar till sbtdade la n t
brukare . För det andra spelade LRF och Bo 
Docke red personlige n e n h un1droll u ä r 
Föreni11gsbanken r~i cldades från att ö,·enas 
a,· staten i samband llled han kkrisen i början 
av 1990-talct. Bo Dockerecl lyckades 19\)'.I 

IJ-/F.1 ID Lnf Zrtterfmp; 
och lm1grrmr Clrrisl!'I' Li11g
strö111 . Edsbaclw lung i 
Sollnrt1111a. Cds/J{/cka är 
S11nigPs mda !nog 111td två 
stjiimor i rim /m'1·tigtfi'llda 
CuidP Rougf'. l.nf /.l'ltn
lmg var LRFs \ '/) ! 990-
2003 och han m gagaadr' 
sig 111yc/1el för 11/I ölrr1 i11trrs
sr>I fi.ir svmsh mat och gast
m110111i. ,\led Christer 
U11g1't1ö111 hur LRF hrrft 
ett 11r1m sr111111r/Jr,1e 1111der 

111c111g;c1 c11: LRFiirut!wt 
n 1grrgnat i 1\lå/tidms Hus 
i C:rytl,yttr111 och är fil av 
h111,-11d.;j,011so1n110 jiir di'/ 
.framglt np,sriha HN' 11slu1 

lrochla11dslap;pt. 
( foto: 1\ 1111 !. i11 dh1 ) 

ö,·e rrala 11,'\gra a,· fö re ningarna atL tills::im
mans med LRF ga rante ra e n nyemission på 
2,5 miUanlcr kronor för a tt r.'iclda banken . 
LRF:s kontanta insats uppgick till (i()() mi lj
oner kronor som ett a n ta l :ir sena re, e f'te r 
d et all bauke11 kiipts a\' Sparbanken. had e 
st ig iL i ,-~irde til l närmare 2 rniUard cr krono r. 
Till detta ko m att aktie u tde lninge n från 
banke n under ell fö ljd av å r har uppgå tt til l 
närmare 100 miljoner kronor {i rligen . 

LRF hade nu gott orn pe ngar och en bra 
solicliLel. Eu mycket akti,· fi na nsfonaltning 
inleddes unde r ledning a, LRf:s ,·d Lei f 
Zetterberg. Finansfor\'alrningen in ri ktades 
!hen mo l s:1 kallade sLrategiska placeringar, 
det ,·i l! säga i företag diir LRF kt1 nde ha ett 
särskil t ägarintresse . Ar 1990 uppgick LRF:s 
bala nsomslu tning til l 1,6 m iljarder krn11or 
och Lio :ir sena re, år 2000, hade balansom
slutningen ökaL till 6,7 mi ljarder kronor och 
finan sl·ön·altn inge n slog med dgc börs
index. I Sc hweiz e ngagerad e sig LRF i så 
kallad återförs~ikrings, erksamliet som också. 
ble,· rnycket fra mgångsrik. 

l,RF·s dofter/Jo lag 
LRF:s mecl lemsoricnteracle affä rsverksam
het clre,s u 11cle r många år inom siirskilda 
a\ClelniHgar. till e xempel tidniugsafflelni ng-
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en och elen så kallade Driftsbydn som sena
re fick narnnel LRF Konsult. A\·bytartjänste11 
och Lantbrukshälsan d revs dock i separata 
clorterholag till följd a\· all slaLliga bidrag 
e rhölls ti ll Yerksarnheten . Sedan Le if ZelLer
berg i samband med riksforbuudsstämrnan 
å r 1990 cftenräu ThorsLen Andersson som 
verkställande direktör genomfördes en om
o rgan isation inorn LRF. Den inuebar bland 
annat större kra\ på affärsmässighe t och liin
sarnhet och all verksamhet med affärsmäss
iga inslag bolagiserades. Dessutolll b ildades 
LRF Holdi11g A.13, som ble,· moderbolag för 
de nya bolage n . D~irrned avlastades r iks
forbunclsstyre lsen det löpande arbetet med 
afEirsverksamheten, men behöll rollen som 
moderbolag till Holdiugbolage L. Såväl til l 
styre lsen för LRF Ho ld ing so1n till alla de 
llVa d otterbolagen u tsågs ä\·en ett antal 
externa ledamöter. 

Det skulle \·isa sig all omorganisationen 
fick avsedd effekt. Lönsamh eten och affärs-
111ässighcten förbäurades och clotterbolage11 
har all tsedan 1991 sammamaget ,·isat ett 
positi\'L res1 tltat och bidragit till finausiering
en a\· LRF:s ö,riga \'erks,1mhet. Även om 

LRF H olding efter ett antal {11· a\Yecklades 
liar under LeifZetLerbergs tid som verkstäl
lande direktiir den rncdlemsorienterade 
affärsw·rksam heten litYecklats och förnya Ls 
i suabb takt. Douerbolag har sålts e lle r a\·
vecklats och nya har tillkommit. Till kärnan 
av bolag, flera med en mycket lång h isLoria, 
hör LRF :Vledia AB, LRF Konsu lt AB, LRF 
Samköp r\B och Sånga-S~iby Kurs & Konfe
rens AB. Till de nyare bolage n hör bland 
andra Svensk Markservice AB (grönytesköl
sel och fastighetssenice) som visat godare
sultat och dessutom skapat sysselsälu1 in g 
och intä kte r för många l,rntbrukare och så 
kallade Fannar\jänster. 

År 2003 hade LRF 28 hchigda douerbolag, 
,·ara\' cirka h;i lfte11 rnr rörelsedrivande, med 
sammanlagt I 822 anstiillcla. Df'n totala om
siiuningen år 2003 uppgick till 1.444 rnitjoner 
kronor och resultatet före skatt till 10:) m il
joner kronor. Inom LRF Försäkring AB 1tpp
gick premieintäkterna till 499 miljoner kro
nor och resultatet till 67,5 miljoner kronor. 

---

!\'edan redovisas kri t ik och ifrågasät
tande n a, [ .RF:s affärsverksamhet. Det är 
e lll elle rtid n [tgot som inte berör d en med
lcrnsoricnterade verksarnheten i LRF:s dot
terbolag, utan andra engagemang, h u,·ucl
sakligen i livsmedelsföre tag inom och utan 
landets gränser och där I ,RF i flertalet fall 
varit och ;ir rni11oritetsdelägare . De mecl
lemsorie nterad e dotterbolagen har i allt 
1·äsentligt Yarit uppskattade delar aY LRF:s 
\Trksamhet b{tde bland lantbruksmedlem
marna och föreningarna. 

Ägarforum 
l syfte att anYända styrkan i LRF-modellen 
och utnyttja de sam lade resurserna bos LRF 
och föreningarna på ett mera optimalL sätL 
tog LRF:s o rdföra nde I lans .Jonsson ,'ir 1996 
in itiati,· till en nr form av sanwe rkan. De n 
fick namnet Ägarforum som b estod a\' en 
ordförandegrupp och en n i-grupp från e u 
antal av de slörre fören ingarna och riksorga-
11isati0Herna. Ordfor,mdegruppen skulle läg
ga bestä ll ningar på ett antal utredningar 
kring tänkbara gemensamma satsningar och 
,cl-gruppen skulle ,erkställa utreclningsarhe
tet med hjälp av experter a\' olika slag. O rd
förandegruppen leddes av H a ns J onsson 
och ffl-gruppen av Leif Zetterberg. 

Nu vic!Log eLL intensin utreclningsarbcte 
och som mest arbetade hela trerton o lika 
arbetsgrupper samtidigt. Del handlade bland 
annat om ett gemensamt system för elektro
nisk handel, ett gemensamt :1terförsiikrings
bolag, gemensam för\'altn ing av de anställdas 
pensioner, gemensamma affärssalsningar i 
Österajöl[inderna, samarbete för produktion 
av så kallad färd igmat, maten i skolan och 
skolkontakter och att använda h ela kom
pet:ensen, de t vill säga fler hinnor på ledan
de poster. LRF finansierade hela verksam
h ete n som p:tgick under 3-4 år och som 
totalt kostade åtskilliga tiotals miljoner. fvlcn 
endast några h'\ projekt ledde till konkre ta 
resultat och med tanke på alla rf'surser som 
satsades, liksom med tanke på de uppenba
ra möjlighelerna atL utnyrtja gemensamma 
resu rser bättre, rn:1ste resultatet. betecknas 
som nedsl:1ende. 
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Många i o rdförandegruppen iusåg säkert 
att de t fanns sro ra m öjl igheter b,1cle til l 
besparingar m e n också till gem e nsamma 
olTe nsi\'a satsn inga r, m e n både frå n förtro
e nde1·alda och rjii11ste1mmu aled n ingarna i 
111 fö1ga fören ingar Yar e n tusiasme n begrän
sad. Dels fanns e n viss m isstro och ka nske e tt 
store brorsko 111plc.x i fö rhål la ndet t ill LRF, 
dels 1ille ma n sköta sig sjiih- och in te få sin 
sj~ilYst:~i ndighe t beg ränsad. Mots1·arande pro
b le m fa n ns också inom fören ingarna, bland 
annat iuo111 SLR d är d e o lika Lan tmänne n
före ningarna till e xempel inte 1ille sarno rd
na bu tiks1e rksa mhcfcn. \tlc11 i forl1:t1 laudet 
till LRF rnr psykologin ä n me r kom plex och 
in klt tde rade ;\yen Ha ns .Jo nsson och Lt'i f' 
Zt'rrnbn g. Hans .J o u sson uppfa ttad es a,· 
många som lite b~ittre n .:tande i sin 1elatio n 
till fören ingarna och Leif Zetterbe rgs fra111-
gi1ngar proYocerade e n clel fö reningsleda re 
och hans ytterst d riYande fram toning gj o rcle 
an 1mm ,·ar på sin ,·a kl. 

De t fanus också andra störn ingar i re la
ti o n e rna m e llan LRF oc h fören inga rna . 
fr~irns t kring d e t so m kom a rt ka ll as d e n 
s1·e ns ka m odelle n. Fr:rn LRF:s sida ansåg 
ma11 att förenin garna in te hell1_ j~irtat stiillde 
upp bako m "P:1 1·åg-prograrn m e t'' och art 
m;rn in re ttlll;'ttjade d e Sl'enska men ·å rcle na 
i sin rn arkna dsförin g . fdn fö re nin garnas 
sida ansåg man a ll LRF hadt' a mbi tione r a tt 
Ugga sig i s:1dan L_so m ma n in te fö rstod sig 
på och m an s:1g inga förde la r i at t samo rd
na insatse rna . Arr LRF oclt fii r e n inga n1 ,1 
in te gick i takt p ro ,·oce rad e må nga med
le mma r och de t ble1' tämligen he ta diskus
sioner på et t ant a l riksförb u11dsst~irnmor. 
\iledle mrnarna a nsåg a t.t d e in te lick be tal t 
fö r s iu m iUö-, kl·alite ts- oclt dju ro mso rgs
arbe te , tro ts a tt clt'L ledde till hög rf' prod uk
tionskostn ,1de r, oc lt de ställde kra l' på att 
fö re n ingarna i sin m a rknadsföri ng skulle 
lyft a f'ram d e sYcn ska me n iirdena. Fö re n
ingarnas insräll n ing kan clc h·is fö rklaras a1· 
art de fonfaran ck hade e n tämligen stark 
ställning p{t m arknade n och art ko nkurren
sen forr l'ara11de 1·,1r måufull. Brista nd e 
effckti1ite tk1111de ocks:t döljas, :uminstone 
lö r e n tid. Ägarnas al'kastn ing bestod inte 

av a kt ie utd eln ing utan ,w d e så kallad e al'
räkn i ngspriserna . 

Ll-?.F·s affärsverksamhet ifrr°tgasiitts 
Samtidigt fra m kallade LRF:s ekonom iska 
framgångar ifrågasätta nden och även kritik. 
Varfö r skulle LR.F äga a ktier i TV4? Va r fö r 
e ngagerade sig LRF som ägare i utEindska 
li ,·srne cle lsföre tag , rill cxe rnpcl e tt. mej eri i 
S:t Pe te rsburg , e tt kycklin gföretag i Estland 
och e u slakte ri- oc h charkförc tag i Po le n :
Va1 för ö ppnade LRF ett represe n tationskon
ror i.Japa n ' Var rör skulle LRF äga aktie r i 
sve nska Sarclus, e n kon kurrent till Scan? H os 
LRF:s st)Te lsc lllCd H ans .Jonsson och Le if 
Zetterbe rg i s petsen, fanns en kl;;ir strategi. 
LRF skulle, gärna tillsarmnans me d bo nde
o rganisationf' r i de nord iska graulllänclerna, 
La till räckligt starb posi t ion e r i län de rn a 
runt Öster~jö11 för a tt kunna spela f' n a kti1· 
roll n iir de mu lrinario n e lla li1·s1n ede lsjäLL
a rn a försö k te s tycka upp ma rknad e n sig 
e mcll;111. Det ,·isade sig också e f'rerh dm l att 
LRF fic k Cll pa rtll e r i LRF:s mots, ·a rig he t i 
Fin land , IVlTK, och i bondedo111 i11e rade Jil's
rnede lsfore tag i Fi11lancl som hade liknande 
strategiska ambitio ne r som LIZF. 

P:1 !tem111a p lau I ä.x te erne ll fTtid kri tiken 
mot LRF:s ''affa re r·· tro ts cle e ko nom iska 
framgå ngarna . Kri tiken ko 111 dels frå n , an
liga m ed le mm ar som hade sdrt a tt fö rst,°I 
L RF:s strategi, de ls fr.'rn forf'n ingsföretage11. 
l(.rit ike u fr.'111 fore11ingsfö re tagen lu ftades 
som rege l in te o ffe n tl igt, m en til ltog efte r 
hand i ek in terna samtale n . T ill saken hör 
doc k att fore 11i11gar 11 as fö re träda re i LRF:s 
styrelse på de så kallade fasta branschmanda
ten ckltog i al la heslt 1t , för Ö1Tig t en h~i lliga, 
som 1111dcr årens lopp fat tad es o m LRf:s o li
ka affii rsengagemang. Från LRF-lcclningt" ns 
sida a t 1s{1g man att dessa lecla rn iire r irne p.'1 ett 
til ld\ckligt tyd ligt s{i1 1 fö rklarade och fo rs, ara
c.l e LRF:s "affä re r'' ino m sina egna led. 

fri1n LR.F:s sida uppfattades kritiken fr;'rn 
forcn ingsf'ii retage tJ som ut t ryck fo r srn.'t
skuren he t. oc h som brist på s t rategiskt 
tä nkan ck, lw lhe 1ss1·11 o c!t o rn1·ärlclsi11s ik t. 
Fdtn före n in ga rn as sida ifri1gasa Ll t'S, tro ts 
de (HYe tydiga framgångarna. ko mpetensen 



inom LRF a tt ktmna hantera e n a llr me r 
omfattande alfa ,w erksamhet och clesst1tom 
,·ille man bibeh ålla den ursprungliga roll
fö rdelning där fören ingarna skö u e affä re r
na och LRF näringspo li tiken o ch medlem s
se n ·icen. Från LRF-lcdninge ns sid a ansåg 
m an å a ndra sidan art n e rta let fö re n ingar 
,·ar a lldeles för senfärdiga och inte tillräck
lig t offen si,·a i ele n n ya si tua ti on som upp
srått e frer S,·eriges anslutning till EC och 
infor de n fö reståe nde ur,·iclgn ingen a ,· 
EL . 

.\,·en o m man kan konsta tera a tt LR.F-lecl
ningen in te lyckades sä rskilt \'~il med an för
klara och förankra st rategie rna bakorn 
affärssatsningarna, hade ma n med d e e ko-
11om iska fram gångarna i rygge11 sanno li kt 
klarat a,· au hant era kritiken o m d e t inte 
hade \'a r it för e n .. affä,.-' . Den affären ble\' 
me d tiden e n sdr be lastn ing för LRF:s led
ning och i srnnerbe t för Le if Zeuerberg. 
Affären he te r Spira. 

Sf;im 
\l är Spira l n\'es t AB bi ldades 1989 , ar m·si k
ten a tt kunna d elta i strukturel la im·estering
ar inom li \'s rne dcls- orh skogsnäringarna. 
:\lågra s,.\clana möj ligheter d ök emell e rtid 
inl f' upp 1111cler de första å ren . Däremot 
tjänade Spira en del pengar på engagc>rnang 
i b land andra Liber oc h S,redish i\ la tc h . 
Ef'tcr n ågra :1r lö n ·ä r\'ade man dock ett a ntal 
li ,·smeclelsföretag . 11ämligcn Candelia, Gi lle
bagaren, Falkeskog, Krnnfagel och d e 1 dans
ka kyckling företaget Danpo. Spira Ö\'ergick 
därmed rill att bl i ett rörelseclri,·ande bolag 
i s tä lle t för ett im·cstme ntbo lag. Ar 1997 in
tr;irfacle dock det som ino m kon skull e leda 
till att Sp ira ble,· en betydande förl t1stalfar. 
Koope rativa Förbu ucle r hadt> liksom Sl<1k
te ri f'örbu nclet e11 o lö nsam rharherksamhet, 
n;im lige n Com a n rcspcktiYe Samfood. En 
ö,·t>1-c 11sko1111ne lse tr~iffades som i11nebar 
all Spira köptes 11t från börsen a,· Spira l n-
1rcssente r A B, som bildars m LRF, Slakteri
förbundet. SLR och KF !mest. Spira ln1 res
sen rer Ön' rtog Coma11 och Samfood med 
alllbi1io11c n att genom struktm clla å rgiircle r 
och samordning skapa e n lönsa111 ,·erksarn-

-

het. Kon rid därefter såldes Canclelia, Falke
skog oc h Cillebagaren. 

Sp ira m isslyckades e rne ller1id , trots eu 
m ycket h;'.\rdhänt ra tiona liscringsarbe 1e och 
necllägg11i ng a,· ett sron antal produkti o ns
en hete r, med a rt fä lönsamhet i c harb·e rk
sa m heten. Efter be tyd a nde fö r It ister sttlcles 
2002 det om fan ns har a,· Coman / Sam
food ti ll finska Atria som ·eda n tidigare ägd e 
s, e nska Li1hel ls. Till de tta kom au Kro11fägel 
och Dallpo också had e genererat förluster. 
LRF har so111 h11,·uclägare få n ti llskjuta be
r,·clancle belopp under ,'trens lopp for att 
11nch-ika konkurs i Sp ira. To tal t har när d et
ta skri,·s LRF:s engagemang kostat ci rka l ,.~ 
111i ija rder kronor. I lur m ycket en försäijn i11g 
a\' Kronfågel o ch Danpo skulle kunna redu
cc> ra d etta belopp är S\'årt a u bedöma . 

Tack ,·are den f'ramgångsrika affärs,·e rk
samheten i övrigt klarade LRF ;i11clå av a u 
han tera d e be tydande förl usterna i Spira 
or h sol iditeten ä r ronfarnncle god (20 pro
cen 1 2003-12-3 l ) . ivlcn kr iti ke n och goocl-
11·i I l-förl 11sterna, både internt och extern t. 
blc,· med t iden a llt S\'åra re att hante ra för 
LRF:s s tyrelse. Kritiken kom särskilt au foku
seras på LeifZerte rbe rg som \'ar sryrclseord
fö ra11de i Sp ira och som Yicl a lltför m ånga 
tillfällen ga,· sken av au Spira efter all a 
'"k raft ftill a mgärder" snart skul le börja ~j;ina 
pengar. \ l t> n när charb-crksa111hete11 sålts 
och K.ronfagel och Danpo ra1 io n a liserats 
och e n s,1morcl11ing efter 1:111gt om lä nge 
kunde ske 111ecl S,-cnska La n tmän nens också 
oliinsamma kycklingförctctg Sörmlanclskyck
ling . som pira köpte . Ö\'e1wämmacles 111a rk
naden a ,· b illiga kyckl ingar från T haila nd 
och Brasili en och Spiras liinsamhctspro
ble m har fortsatt. 

Sf1im.fäl!Pr Zettnberg 
l sa mband med I .RF:s riksförbu nclsstärn ma 
försom marc n 200~ i V~ixjö sarnlaclcs ett an 
ta l fii re11ingsfö1-e 1rädare för a lt diskutera e n 
geme nsam aktion for a u få borr Leif Zetter
berg som n i för LRF. Efter d i,·erst' ture r och 
unclerhancl ·kontak ter u nde r sommare n 
snrn ökade pressen på Zetterbe rg inf'o rme ra
d c denne i oktober LRF-st\Telscn 0111 si n 
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beslUL all avg:1 i samban d med 2003 års riks
fiirbnndsstämma. Så bk\' de t också och in
för 2003 :1rs stiirnma hade styrelseu i samråd 
med föreningar na utarbeta t nya riktlinjer 
för LRF:s affä1werksamhct, riktlinjer som 
också stä1urnan ställde sig bakom. De innf'
bär en klar begränsuing a,· affärsverksam het
ens inrikrn ing och ett ökat inf1nande för 
före ningarna . 

.t:n ou,tnyttjacl balansrälming 
Den smnegi for I .RF:s affars,·e rksamher som 
ut,-ecklacles med H ans Jonsson som ord
förande och Leif Ze tterberg som , erkställan
de d irektör srltacle till att an\'äncla LRF:s och 
fören ingsforetagem sam lade balansräkning 
och likvida medel för gemensamma offen
siva satsningar. Det \"ar ocks:1 ena,· tankarna 
bakom .Ägarforum , sorn beskriYi ts oYan . 
Soliditeten och lihiditete n inom grnppen 
var be tydande och k11nde förstärkas främs t 
genom att ÖYerta fön·altningt>n av de anst~ill
clas pensione r i egeu regi. genom etr för 
hela n;iringe n gemensamt å terförsäkrings
bolag och genom e n gemensam hantering 
a,· hela sektorns finansi ella ,·erksarnhet. De l
ta hade kunnat ske u tan att någon c11skild 
förening behön ge upp 11{1gon dela,· sjäh
besLänunandet ö,·er sin kärrnerksamhet. 

'' Hä,·s tå ngseffekren'' a,· ett gemensarnt 
agerande inom kapitalfönalrningoch försäk
rings,·erksarnhe t hade kunnat: bli betydande. 
Gerncusamt förfogade LRF och före ninga r
na över fin ansiella resurser som kunde ha 
gjort g ruppen till en clo111ine ra ncle aktiir 
inom livsrnede ls- och skogsnä ringcn i norra 
Eu ropa . Så såg d e t ut på pappcrt>r och det 
,·ar drivkraften för jo nsson och 7.euerberg. 
\!fen i e n f"ede rati,· organisation som LRr
fa miijen "erkar dragnin gskraJ"ren lika myck
et utå t som inåt. De t som förefr>ll rationellt 
på pa pperet ,·ar inte genomförbart i prak
tiken. De iörtroe nclevalda styrelserna \"ärnar 
ofta sina positioner och a noden. fiir~ind
rin gsbenägenbeten ~ir begränsad och det 
gäller många gå nge r ocks{t föreninga rnas 
tjänstemän . 

J onsson och Zetterberg hade in te heller 
d e rätta forntsättn inga rn a for atr kunna få 

(,'r,11terlfflr11P11 ,\Jaud Olo11sso11 p,n:i/11/rmr Caroli11r' 
h opp s0111 jH1 LRF:s rik,f1idJ1111dsstiim111a i Ci.iv le år 
200 / valdes rill LRF:sordföm11rlPPjierHa11sjrmsso11. 
(J-i,ro: L'iua Siijroe11be1g) 

gehör for sin strategi . De l)'ckacles ald rig ska
pa så nära ,·clationer till fören ing·arna at t en 
samsyn ku11de växa fram. Dessutom ,ar risk
benägenhet begräusad. Att böndernas peng
ar ,·ar f"iirclelacle p{1 e n rad sjiilvstiindigajuri
cliska personer var också en garanti for att 
e, e ntu ella förluster blt>v begränsade. 

LRF och lantbruks
kooperationen år 2004 
Voteringe n har utfalli t så att 11 3 har rösta t 
ntj , 8:i ha,· röstar _ja och ett ombud har 
aysr[m. Därmed ha r ,albereduingt>ns förslag 
art e ntlediga LRF:s förbundso rclföramlc av-
1·isats a,· stämmall. U11gefär så meclcle lacle 
stiimrnans ordförande Karin A11clersson , 
mjölkbonde friin Be11na i Sönnlancl, resu lta
te t av en minst sagt unik , ·otering i LRF:s 
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långa hisLOr ia. En eullällig valberedning 
hade inför 2001! å rs riksförbundsst:ämm,1 
föreslagit att Ca rol in e Trapp s kulle enr.le
digas som ordförande trots att hon ,,ar vald 
till å r 200!'>. 

Enligt valbered n i11gen hade så gott solll 
san1Lliga ledarnöler i LRF:s r iksfö rbunds
styrelse uttalat att de saknade förtroende för 
Caroline Trapp och att sLyrelsearbetct fun
gerade d åligt. Valbe redningen föreslog d~ir
för a ll Sl,'.imma n skulle entlediga Trapp och 
i sr~illet utse Sta ffan Da11iclsson till nv ord
förande. Dessutom föreslog Yalbcreclningen 
att styrelsen skulle ba11tas frå n 18 till 16 leda
möter saml au e u flertal ledamöter skulle 
bylas uL Stämman föij cle a llts[1 inte ,alberecl
ningens fö rslag n~ir d e l gällde orclförande
pmten, Därem ot bantades stvrelsen och de 

Stots111i11istn Cöu 111 ,,,,,sso11 vfsölin väm1 200--1 
bli11r111de bo11r/r,fwlltp,nr i Sönn/rf//1/, Det hwjust blivit 
btkanl all l'nsso11 blivit '"'111111r111siig1rn' i S1in11/r111d, 
Frågo11 iir 11ilkn1 färg l'nsso11s tmlitor skall ha. ( foto: 
Mat:, f.:111/.rnm) 
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1wa ledamöter ,·alheredninge n fo reslagit 
,·ald es ocks:1 in i stvre lsen. 

Det s~itt p i'1 ,·ilke t slämman liarnerade den 
uppko mna situationen uppfattades av m ånga 
som m oget och ansvarsfullt. Det ble,· inga 
"slag u11der bälLet", de iublanclacle a\'sLOcl 
från personangrepp och m :m ga u ttryckte 
sin uppskauni ng ö ver att d e mokratin fu n
gerar inom T ,RF. Det visade sig också att det 
inte förel:1g 11:1gra nämnvärda skiljaktighe te r 
i de sakfrågor som stål på LRf:s agenda å r 
200-L Diskussionen rö rde personfrågor, inte 
:1siktsskill nadtT llä r det gälle r LRF:s färclrikl
ning. 

1\ t:t:, som Caroline Trapp u nryckLe det på 
stämman , l.RF skulle Ila stärkts a, , pe rson
stride n , ä r kanske en ö,·erdrifL. D,'i.remor kan 
ma n konstatera all o rganisationen förefaller 
,·ara så stark all den klarar aY även s,•,Ira 
siLUa tioner. Orclföi anclefrågan korn u nde r 
n i'1gra m å nader art priigla b.'1de arbetet in
ternt och bilden a,· LRf i orn,·ä rlden . Det 
massmediala intresset för ordförandefrågan 
och ,·a lberedningens arbete har,·arit myck
et ston. 

Att LRF är en stark organ isation med e ll 
gott anseende i omv~irlden är dock 11ppen
ban och lwkr~ifras o ckså a,· e n rad så kallad e 
corporme irn age-11nde rsökningar. Likas{1 all 

det iuternt finn s en styrka som int e minst 
baserns på deu lokala ,·e rksamheten . Fiir 
m edlem marna iir LRF ime bara det som svns 
i medierna nLan lika mycket ,·e rksarn hetcn i 
lokala\Clclningen och i bygden . Uppdelning
en i central. regional och lokal ,,e rksamhet 
har fu nn its a ll tsedan bildandet a,· RLF å r 
'I ~)29. I allt , äsentligt bedri, s också arbetet 
på de o lika 11i,åen1,1 på s,11111 na säll som ridi
ga1 e . Antalet lo kala,dcln ingar och länsfö1~ 
b1111d har emellertid m inskat någor till föijd 
a,, sam manslagningar. Samtid igl har, som 
tidigare beskriYits, 111edlemsantalct ökat 
umler en följd a, {u och före faller fo rrs{lrra 
art ök.I ä,,e n under 2004. 

LRf har, som tid igare påpekats, in ga 
egen 1 I iga ko11kurrelller och u ppfa 1 tas d iirfor 
som elen legitima ff>retr;idaren fö r Sn~riges 
bönder. De n srörsra utman ingen under de 
n;irmaste :1re n l"örefaller vara att k 11 nna 
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bictra 1ill ett for\'e rkligande a\' ,·isionen om 
au elen gröna näringen år 2010 skall inta t' n 
tätposi tion i S,·e rige både ,·ad gäller till\'äxt. 
lönsamhet och atrraktionskn1fL. Det är en 
mi11st sag t u tmanande utmaning i e n tid 11~ir 
konkurrensen ökar och irn pon1ryckct rim
ligen kommer an bl i änn u starkare fram
ö,·e r. Sam tidigt e f"ters tr~i\'ar LRf att kunna 
erbj uda koukrt>t medlemsnl'tta i olika fo r
mer för den e nskil de medlemme11 i en tid 
när i11di \'iden f"iirefaller \'ara ,·ikt:iga re än kol
lektivet. 

L (l,n/bru.kslwojJPralio11m 
La ntbru kskooperatio ne11 har under den 
period som h~ir har beskri \'its genomgått 
omfattande fö r~indri11 gar, någo t som ii,·en 
gäller många a,· de före ningar so m aldrig 
berörd es a\' prisreglcringssystemet, fr~imst 
skogsägareröreningarna och föreningarna 
inom träclgårdsst'ktorn. S1 rukturföränclring
arna har, som redo,isats O\·an. \'a rit betydan
d e . Sa111tidigt ä r det a nm ärknings,-;ir1 a tt i 
stort sett alla fi'>ren ingar finn kn 1r, om ä n 
inom större och fusionerade fören ingar. Till 
skillnad frå n stora delar av näringsl i,·et i 
ÖHigt kan man konstatera att de bondeiigda 
företagen Yisat pro1· på uthåll ighet och ö,·er
le\"IJadsJörm åga. Inom mjö lksektorn har de 
bonde:'.igcla 111 <:je rifören ingarna fortfarande 
i dt't närmaste ett monopol när det g~il ler 
konsumtionsmjölk. Lan trnan naföreningar
na liar genom b ilda ndet a\' S,·enska Lan t
männen , som e ndast l\•;1 fö ren ingar. Kalmar 
och Norrbotte n, ,·alt an. tå utanför, i dag en 
bättre struktur och e n lägre ko tnaclsmassa . 
Bla nd skogsägareforen ingarna har Södra 
stärkt sin position och le,·ererar för nä1Yaran
de m ycket goda resulta t til l sina medlem
mar. \ le lla nskog har l~imnat industrileclet, 
men ~ir betydande cleläg,11T i Setra Gro11p . 
Fö r de tre nordligas te skogsägarelöreninga1~ 
na, solll äYen dri1Tr såg,·e1-ks- och träfor~id
lingsn-rksamhet, torde strnkt11rförändri ng
ar a,· något slag vara att l'änta . 

De n bransch som under en f"öijd a,· år 
brottat~ med de största lönsam hets- och struk
turprohleme u ~ir slakt- och charkbranschen . 
\ tli nskade slakt\·olymer, hårdare importtryck, 

fragmente rad 111arknad med många aktöre ,· 
och långa tra11sporta1·st:111d ä r n:1gra av de 
problem branschen brottas med. Strnktur
förändringarna har vari t bt> t~'claucle och li ar 
också let t till lösn ingar ·orn i ert h istoriskt 
perspekti1· måste betraktas som okoun·n tio
nclla och som inneb~ir en allt u;irmare sam
\'erkan niellan kooperati \'a och pri,·ata före
tag. Det förefaller finna · en gem ensam am
bition at t ''r~iclcla" den s,·enska slakt- och 
cha rkbranschen och därmed kan man räkna 
med ut,·iclgad sam,·erkan e ller samgående n 
och Fortsatta strukt1trförä11clringar. 

K ooj1na I iva utvecklingsjrågor 
De bondeägda fö ren ingarna arbetar i allt 
,·äsen t ligt for tfarande i e11lighe t med d e 
urspru ngliga kooperati,·a grun dsatserna. 
Öppet medlemskap, en llledlem en röst och 
lika pris för lika prestatio n är n :1gra a, dessa 
g rnnd ·atser. De o mfattande di . kussione r 
som under årens lopp forts om de koopera
ti,·a a rbe tsformerna har in te lett rill några 
större förändringar. En fråga som nu och då 
akwalist'ras h a ndlar 0111 an ö,·erge lören
ingsformen orh i ställe ! b ilda aktiebolag. 
Dt't fiu ns eme!le rrid e n stor enighet om att 
fören ingsforme n skall a1wändas i primärle
det. Atl man d~irem ot kan bo lagisera i nästa 
led , son, till exempel Lan tmän ne ns dotter
bolag Cereal ia. fi n ner fle n alct naturligt. När 
däremot f'ö rslag fö n s fram o m att skifta tll 
aktierna i Cerealia ti ll ,uedle mmarna, ha r 
detta awisats. 

En tydlig te ndens är au det öppna med
le mskapet kompletteras genom leverans
a\"tal knutna ti ll föreni ngens bedömning a1· 
111arknadsläget. Dri\'s detta full t 11t får \'i 
nägot so m lik11ar Yacl som i USA ka llas fö r 
den nya generation e n kooperati\', n~im
ligen slu ma föreninga r som bildats utif'n'\n 
e11 bedöm n ing av ,·ad ma n kan avsätta p;t en 
g i,·en 111arknad. En \'a rian t är när man m ed 
bibehålle n öppen he t ti llämpar e u td-pris
s,·stem. Ett högre pris for lel'e ra11s e nligt 
anal och e tt lägre för det som därutöver 
le\'t>reras. Tilläggas kan au det fi n ns en hell 
slu ten fören ing i Sverige, nämligen Lyckeby 
Stärkelsen. 
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De l arbete som bedrivits inom förening
arna för att med lemmarna inte bara skall 
uppfatta sig och agera som nyujare av fö r
e ningens tjänster utan också sLärkas i rollen 
som ägare, har .leu till att frågan om förd el
ningen mellan de t individue ll t och de t kol
lektivt ägda kap itale t i fören ingarna har ak
tualiserats. Lä ngst har Siidra kom mit i sitt 
arb ete och genom insatsemissioner h ar 
medlemmarna i Söd ra kunnat öka sitt indi
Yiduella kapital påtagligt. Ränta på insatser
na i före ningen är ett a nnat sätt som tilläm
pas fö r att stärka ägarrollen. 

Det förändringsarbe te , som in te rn i nst 
Södra bedriYit, kräver emelle nid nog si1 
gran nlaga avvägninga r. O m en fören ing i 
första hand behöver öka leverans,·olymerna 
och sin marknadsandel kan de t vara nödvän
dig t all. prioritera högt pris för massaveden 
el le r slaktctjuret och d å minskar utryn1111et 
för till exempel insatsemissioner. E n annan 
awägning handlar o rn yngre och iildre m ed
lemm ar. De yngre, son, hålle r på att bygga 
upp sitt egetföretag, kan uppleva au de har 
sLörst nytta av ell högt pris och deras insa ts
kapita l är lågt, vilket i det korta perspektivet 
mi nskar n ytLan av insatsemissioner. Varje 
enskild före ning ndste således utifrån bland 
annat rnedlemsstruktur, rnarknadssituation, 
lönsamhe t och solidite t bed öma vad som 
kan vara e n l~implig avvägning. 

Principe n e n med lem en röst ifrågas~itts 
nu och c1:1 i diskussionerna och särskilt bland 
mecllemmar med stor omsättning som upp
lever att de m ånga med le mm arna med låg 
omsättning har fiir stort inflytande . Ett anta l 
la ntbrukare med stor omsättning nä r d e t 
g~iller försäl jning a\' spannmål och in köp av 
gödning har också gått samman och giir sina 
affärer gemensamt inom ramen för olika 
associationsforme r. 

D e n st:iirsta fö rändringen under d e t se
naste :1 rtiondet handlar dock o m kraven på 
lojali tet , det vill säga att vara före ni ngstro
gen. Fö rr ,·,:1r kraven på o b rottslig loja litet 
mycket starka. Idag accepte ras i större u t
sträckn ing att man giir sina affärer d ~ir man 
får bästa priset. När Svenska Lanun ännens 
o rdförande , Otto Ra me l. å r 2003 såld e e tt 
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parti spannmål ti ll en dansk ha nd la re och 
inte till S\'enska Lantmän nen, t\'ingades h an 
visserligen att avgå som ordförande i styrel
sen fiir Lantmännen , men han ,·ar dock o rd
för ande. Otto Rarnels försyndelse a nsågs 
dock inte större ~in a tt LRF:s sLämma år 2004 
valde honom som ledamot i LRF:s riksfö r
bundsstyrelse. 

f_RF-modellen 
"Nu ta r föreningarna Öl'er makten i LRF". Så 
uttryckte sig en bewiken före d etta länsför
bundsordföran <le efler 2004 å rs stämmas val 
a,· nya ledamöter i LRF:s riksförbundsstyrel
se. Vederbörande a nsåg att alltför må nga i 
den nya styre lsen liade gjort sin karriär inom 
och därmed främst företrädde fö reningarna 
och in te lä nsförlmnden . Fo rtfaran de kan 
man ocks{1 från ta larstolen under stämmor
na höra begreppet "d e n fackliga gre nen" , 
del ,·ill säga LRF-grenen till skill nad från 
löreningsgrenen. 

LRF-rnodellen har n u praktisera ts i 33 å r. 
Au elen ö ,·erlevt s:1 länge och a tt d en fort
farande h ar e tt starkt stöd i \'a1je fall b land 
d e förtroendevald a, något som sen ast be
kräftats i det o\'an beskri,·na arbetet med 
l.RF:s nya ,·ision, kan nog tillskr ivas elen om
ständ igheten att 111ocle llen Lillämpats m ått
fullt och med stor försiktighet. LRF-sfaren ä r 
e n liist samman hå lle n fe deration a,· helt 
sjä lvst:indigajuridiska pe rsoner. D e försö k 
som g jo rts rör att fä till stånd ett närmare 
operaLi,·L samarbete har, som beskrivs ovan 
under avsnitten J\gar/orum och F:11 outnylljad 
balansriilrning, misslyckals. De t h ind rar in te 
au det o fta finns ett \'äl fungerande samarbe
te s:\\·äl lokalt, regionalt som central t. De t 
finns ocks:1 :1tskilliga exempel på gemensam
ma atlarssa tsningar, men dessa sker bilateralt 
och inte inom rame n för en modell. 

Det som den före de tta lä nsförbundsord
riiramlen gav uuryck för visar a ll det änd å 
finns skillnader, närmast av kulturell karak
tär mellan de två grenarna . T id igare hette 
det all LRF skulle tillgodose medlemmarnas 
ekonomiska, socia la och kulturella intressen 
och i de stadgar som antogs av 2001I å rs st:irn
m a ha ndlar det om med lemmens a mbitio-
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ner om lönsam het, tillväxt och livskval i tel. 
Något fö renklat skulle man k1111na säga att 
föreningarnas agenda är mer begränsad och 
fokuserad p:1 ekonomin medan LRf:s agen
da är bredare och in kl uderar ~iven mer 
"mjuka" frågor. 

I den mån LRf-rnodellen sku lle börja 
krackelera kommer del dock knappast att 
bero på dessa ganska subtila kulturella skill
nader. Snarare kommer det au handla orn 
vem som har m est nyua 3 \' \'em . Det ä r e n 
fråga som Reine Ryclc·n analyse rat i ett tidi
gare skede i fore ningsrörelseus h istoria i 

cloktorsaYhancl li ngen "All rt!w snrt!skjuls iir 
irkr hederligt". De svenslwjorrlbrukamas organ i
saliom,jJmcess 1880-1947. Det kan vara på sin 
plats att citera några rader ur a\·handlinge n . 

"Slutsa tsen a,· lllin undersökning bl ir au 
la11rhrukskoope ra1ionen hade rwtta ;n· RLF; 
me n art d t>n trots a ll t skulle h a klarat s ig 
ganska bra p,1 egt> 11 hand. R LF skulle diir
e rn o t inte ha klarat sig 11ta11 de e konomiska 
föreningarna. Det ,·a r allrs:i inte RLf som 
skapadt> förutsiittningarna for lanrliruks
koopcrationcns rilh·;ixt. uta n snaran ' t,·iirt -
O lll .. :!!i 

Blir LRF-modellens framtid e n fråga om 
vem som har mest nytta av vem, LRf e lle r 
föreningarna? Elle r b lir det en fråga om vad 
som är häst fö r Sveriges bönder) En u t.

manande och komplex fråga för en organi
sation som vill få lande t. att \'äxa.21 

Noter 
I.RF l .a11 /bmlw!1el I !J8!J, s. 2. 
Se iiv,·11 Öbng 1994, k.lp . 5 . 
LRF La11/bruk\f11PI I 988, .s. '13 . 

Wctterberg I ()88 (Os 1988:':d) 
LR_F \'erl,samhetsbari/t,,/.ff I 989 . s. ,-,. 

I.and l.r111t/m1k 1988. 
I.IU.- \ ,,,ksamhetsberiillelse l 989. s. -1. 

Ds 1989:fö: Livs111ed,lsJ1ulitilw11 1989/ 90 ( !'rop. 
l \189/ 90 : 146) . 

Carlsson 200'.l. s. -l'.20 . 
1
" Lundgre n lhckn 2000, s. 21-l- 218. 226- 227. 

11 Lundgre n R)-clen 2000 . s. 180. 2,18- './:"i0 . 
I:! Se ~i,Tu artikel a ,· Rei n e Ryden på a nn a n p l;11s i 

d enna bo k. 

" ' I.RF \ 'erl:sa111/u•t.1/miit1,l.,n \ 9~M- 9 7. 
11 S()l l 1997:167. 

,-, Rcgcri ngsskr in · lsc 2003/ -l: l 34. 

' '' L RF l'rotolw/1 /il111 ri//s/örb1111dsstii111 111a11 2000. 
" I.RF \'ision 20102002. s. '.l. 
" L RF I ;,,-/isr1111htlshn'iilltl.1t I 99fi: l.RF \'1,11!rn111hetsbeiä/
ld>P 2003. 

"' LRF In rem ko n su lt ra ppun 1992. 

"" Ryden 1998. s. I 73. 
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arbC'tar med på uppdrag ay LRF. 
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JORDBRUKARNAS KOOPERATIVA FÖRENINGAR 
och intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv 

Den bondekooperativa rörelsen är ett vittförgrenat träd med sina rö tter cijupt ned i den 
svenska myllan. För landsbygdens folk har rörelsens styrka bidragit till möjligheten att leva 
på vad jorden och skogen ger. Den fackliga delen av fören ingsrörelsen har med tiden 
blivit en maktfakto r i svensk politik, och ele n ekonomiska rörelsen med sina stora 
koncerne r är i dag en viktig de l av Sve1iges nä1ingsliv och e n aktör på världsmarknaden. 

Boken visar att denna position inte har uppnåtts utan svårigheter. Avgörande för 
rörelsens uppkomst och tillväxt har varit ideella insaL~er av enskilda föregångsmän som 
fått kämpa för sina icleer. Pior~järerna har senare föijts av en rnånghövclacl skara av 
förtroendevalda och anställda som forL~att att organisera och bygga, fö· efter år. Under 
tiden har lantbrukarens villkor förbättrats ekonomiskt. Dessutom har yrkesrollen genom
gått en radikal förändring från att en bart vara matproducent till att även bli en samhälls
stödd lanclskapsvårclarc. 

Antologin, med dess tjugotal bidrag, tar avstamp vid 1800-taleLs mitt och lo tsar läsaren 
ända fram till 2000-talets början. Den är skriven av nordiska historieforskare samt av 
pe rsoner med mångårig erfarenhet från ledande positioner inom lantbrukets organisa
tioner. Författarna ger både en internationell utblick över Ian tbrukskooperationens fram
växt i andra länder och, framför allt, en bred historisk mångfasetterad skildring av elen 
svenska bonderörelsens många grenar. 
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