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Andelssamarbejdet har stor udbredelse i
det danske samfund. Landbrugets andels
virksomheder, FDB og arbejderkooperationen varetager en stor del af omsætningen i
mange brancher i erhvervslivet. I service
sektoren har andelsvirksomheder og fore
tagender, der i deres opbygning har nære
ligheder med andelsvirksomhederne, en
meget væsentlig funktion. De fleste dan
skere er som forbrugere eller producenter
medlemmer af en sammenslutning, der på
andelssamarbejdets grundlag dækker
vore behov for indkøb eller service, pro
duktion eller afsætning. Og andelsamar 
bejdet i Danmark spænder over et stort an
tal virksomheder, der er arbejdsplads for et
betydeligt antal funktionærer og arbejdere.
Andelssamarbejdet har i Danmark en hi
storie, der går tilbage til den første brugs
forening fra 1866, det første andelsmejeri
fra 1882 og det første fællesbageri fra
1884. Andelssamarbejdet har haft en væ
sentlig rolle i det danske samfunds stadige
modernisering fra sidst i 1800-tallet, og hi
storien har forlængst fundet plads i vore
skolebøger og vor almindelige forestillings
verden.
Men andelssamarbejdet er også en aktuel
realitet i 1980’ernes Danmark. I det ydre er
der sket store ændringer, så det kan være
vanskeligt at genkende pionerforeningerne
i vore dages store virksomheder. Men an
delssamarbejdet varetager fortsat med
lemmernes økonomiske interesser som for
brugere eller producenter. Udviklingen i
det danske samfund har fra 1950’erne
krævet en tilpasning og i mange tilfælde
dybtgående strukturforandringer. Andels
samarbejdet i Danmark binder historien og
nutiden sammen og viser, hvordan andels
samarbejdet i det danske samfund er op
stået og har udviklet sig frem til midten af
1980’erne.

Claus Bjørn
,
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Andelssamarbejdet i Danmark
- en introduktion

Der er i dansk erhvervsliv i dag et stort antal
virksomheder, der betegner sig som andels
selskaber. Og der er en anden, mindre
gruppe, som betegner sig som kooperative
virksomheder. Rent formelt kan de være op
bygget på forskellig vis som aktieselskaber,
andelsselskaber eller andelsselskaber med
begrænset ansvar (a.m.b.a.), men de virk
somheder, der enten fremtræder som an
delsselskaber eller kooperative selskaber,
har i deres hele opbygning og virksomhed
nogle fælles træk, der adskiller dem fra an
dre virksomhedsformer i erhvervslivet. De
er udtryk for andelssamarbejdet i det økono
miske liv i Danmark.

Ved oprettelsen af den første andelsvirk
somhed - brugsforeningen i Rochdale i
England i 1844 - blev der formuleret nogle
grundsætninger for andelssamarbejdet, der
siden er blevet fastholdt som en overordnet
ledetråd i andelssamarbejdet verden over.
For andelssamarbejdet i Danmark gælder
det, at nogle af disse grundsætninger har
været trukket stærkere frem end andre.
Som de vigtigste principper i andelssamar
bejdet i Danmark kan man i dag pege på:

• Frivilligt medlemsskab, der er åbent for
alle.
• Demokratisk medlemsstyre (typisk ud
trykt ved: 1 mand - 1 stemme).
• Beskyttelse af virksomhedens kapital
ved begrænset forrentning af aktie- eller
andelskapitalen.
• Overskuddet tilhører medlemmerne og
fordeles mellem dem efter omsætning.
Andelssamarbejdet er kendetegnet ved, at
virksomhedens formål er det samme som
medlemmernes interesser. Andelssamar

bejdet rummer på en gang en »virksom
hedsside« og en »foreningsside«. Og det er
et kendetegn for de fleste af de virksom
heder, der udgør andelssamarbejdet i Dan
mark, at de opfatter sig selv som deltagere i
en form for fællesskab og rent praktisk ind
går i et organiseret samarbejde med hinan
den.

Andelssamarbejdet i Danmark har ikke
skarpt optrukne grænser i forhold til andre
former for virksomheder. Nogle virksomhe
der kan være rene andelsvirksomheder el
ler kooperative selskaber, sammenholdt
med de grundsætninger, der er nævnt
foran. I andre tilfælde er der tale om, at virk
somhederne måske ikke opfylder samtlige
grundsætninger i deres opbygning. Men de
har dog et klart andels eller kooperativt
præg og opfatter sig som en del af andels
samarbejdet i Danmark og indgår i det sam
arbejde, der eksisterer.
Andelssamarbejdet har i Danmark ikke
mindst fået betydning i landbruget siden
slutningen af forrige århundrede. Her har
man traditionelt talt om andelsbevægelsen
som betegnelse for samtlige de virksom
heder, der som mejerier, slagterier, ind
købsforeninger og brugsforeninger var knyt
tet til landbrugserhvervet og landbosamfun
det. I tilknytning til den organiserede arbej
derbevægelse har man ligeledes fra slut
ningen af forrige århundrede kunnet tale om
arbejderkooperationen som en fælles ka
rakteristik af de indkøbs- og produktions
virksomheder, der har skullet tjene arbej
derbefolkningens interesser.
I det følgende skal der gives en historisk
redegørelse for udviklingen af andelssamar
bejdet i Danmark og en beskrivelse af an
delssamarbejdet i dagens danske samfund.
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Andelssamarbejdets forudsætninger
- Globalt perspektiv og dansk tradition

De grundlæggende ideer i andels
samarbejdet, således som vi ken
der det idag, blev udformet i første
halvdel af 1800—tallet. Det skete
som en reaktion på de sociale pro
blemer, der fulgte på industrialis
mens gennembrud og skabelsen
af den moderne arbejderklasse.
Robert Owen (1771-1858) var en
af de første, der formulerede de
tanker, der kom til udtryk i andels
samarbejdet, og han søgte uden
større held at føre dem ud i prak
sis. I 1844 oprettede nogle arbej
dere i den nordengelske fabriksby
Rochdale nær Manchester den
første brugsforening. Initiativta
gerne udformede samtidig nogle
grundsætninger, der siden har
været opfattet som en rettesnor for
andelssamarbejdet. Fra Rochdale
bredte brugsforeningerne sig til
det øvrige Storbritannien og se
nere til det øvrige Europa. I Frank
rig havde flere samfundsteoreti
kere syslet med tanker i lighed
med Robert Owens, og i Tyskland
opstod i 1840’erne sammenslut
ninger, der skulle skaffe småkårs
folk kreditmuligheder, og som
byggede på andelssamarbejdet.

trinsvis sige brugsforeningerne så udbredte, at man kunne oprette
International Co-Operative Alli
ance (ICA) i 1895.
ICA har siden virket som en
overbygning på de enkelte landes
andelssamarbejde, men forskel
lige nationale traditioner og politi
ske systemer har afgørende præ
get den praktiske udformning i de
enkelte lande.

Det globale perspektiv
I 1900—tallet har andelssamarbej
det vundet indpas verden over. To
områder dominerer - brugsfor
eninger og andelsvirksomheder i
forbindelse med landbruget. An
delssamarbejdet spiller en rolle i
mange lande, og der er således
f.eks. i USA et stort antal andels

virksomheder i tilknytning til land
brugsproduktionen.
I de socialistiske lande er pro
duktionen ofte organiseret i form af
kooperativer. Her er der imidlertid
tale om udpræget afhængighed af
den statslige styring, og i forholdet
til medlemmerne er der forskelle
fra det, vi kender herhjemme.
De seneste årtiers frigørelse fra
de tidligere kolonimagter i udvik
lingslandene har betydet en yderli
gere spredning af andelssamar
bejdet. Her har man ofte bevidst
ønsket at opbygge den økonomi
ske virksomhed på grundlag af an
delssamarbejdet, og der er også
her ofte tale om stærk offentlig sty
ring. Erfaringerne fra udviklings
landene er meget varierende, men
en del af den danske bistands
hjælp har dog været ydet som
hjælp til etablering og drift af an
delsvirksomheder.

Andelssamarbejdet en
social løftestang
Det blev dog især i form af brugs
foreninger, at andelssamarbejdet
vandt udbredelse i 1800—tallet.
Det er vigtigt, når man skal be
dømme andelssamarbejdets pla
cering både dengang og senere,
at forstå det som et redskab til at
ophjælpe de socialt dårligst stil
lede. Det gælder også den opfat
telse, der i mange lande har været
gældende indtil vore dage. I slut
ningen af forrige århundrede var
andelssamarbejdet - og det vil for
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Rochdaleforeningens grundlæggere, fotograferet ca. 1860. I første række i mid
ten sidder Charles Howarth, der formulerede ideen om overskuddets fordeling.

De danske forudsætninger

loven i 1849 politisk medbestem
melse.
Sideløbende
hermed
skabte bønderne fra 1840’erne de
res egne organisationer til vareta
gelse af politiske, faglige, økono
miske og kulturelle opgaver. Det
var gennem hele 1800—tallet en
stadig bestræbelse for bønderne
at frigøre sig fra den traditionelle
afhængighed af godsejerne, embedsmændene og byernes bor
gerskab. I 1880’erne kulminerede
denne frigørelsesproces i den po
litiske kamp mellem højreregerin
gen og venstre, der byggede på
bondebefolkningens tilslutning.

Andelssamarbejdet i Danmark har
naturligvis en forudsætning i den
internationale udvikling, der er be
skrevet i det foregående. Men den
har samtidig været afgørende for
met af de særlige vilkår, der her
skede i det danske samfund i
1800—tallet. De danske brugsfor
eninger bygger i deres oprindelse
på inspirationen fra England, men
landbrugets andelsbevægelse er i
det væsentlige skabt uafhængigt
af andelssamarbejdets udvikling
internationalt. På dette område
blev det tværtimod således, at ud
viklingen i andelssamarbejdet i det
danske landbrug i dette århun
drede har været et forbillede for
andre landes opbygning af an
delsvirksomheder i forbindelse
med landbruget.

Landboreformer og
frigørelse
Det moderne Danmark begynder
med landboreformerne sidst i
1700—tallet. De rammer for udvik
lingen, der dengang blev fast
lagte, er først for alvor brudt op ef
ter 2. verdenskrig. Dette har været
af afgørende betydning for den
form, andelssamarbejdet fik her
hjemme.

Frihedsstøtten på Vesterbro i Køben
havn, rejst 1792-97.

Landboreformerne betød en
strukturrationalisering af landbru
get, og de muliggjorde, at bonden
op gennem 1800—tallet kunne
opnå en betydelig fremgang so
cialt og økonomisk. Hertil kom en
politisk frigørelse. I 1841 fik bøn
derne indflydelse på de kommu
nale anliggender, og med Grund

N. F. S. Grundtvig, 1783-1872 præst, digter og folkeoplyser.

Grundtvig og højskolen

Et sogneråd omkr. 1900 Gennem sognerådene og dannelsen af foreninger fra
1840'erne fik bønderne en erfaring, der udmøntedes i andelsbevægelsen.

Parallelt med den politiske og so
ciale frigørelse betød den grundt
vigske bevægelse, således som
den vandt udbredelse i landbe
folkningen fra 1860’erne, en kul
turel selvstændighed. De grundt
vigske kirke- og skoletanker, der
kom til udtryk bl.a. i folkehøjsko
lerne, blev bærende i den nye
sognekultur, hvor gårdmændene
var de ledende.
Grundtvigs og folkehøjskolens
betydning for andelssamarbejdet i
dansk landbrug er ofte blevet dis
kuteret. Men højskolerne undervi
ste ikke i andelsbevægelse. De må
opfattes som et led i.den frigørel
sesbevægelse, der strakte sig
gennem hele 1800—tallet. Andels
samarbejdet i Danmark bygger
også på folkehøjskolen - men ikke
på folkehøjskolen alene.
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Brugsforeningerne
- Fra Hans Chr. Sonnes arbejderforening til
selvbetjeningsbutikker

Brugsforeningerne vinder
frem på landet - Severin
Jørgensen

Provst Hans Chr. Sonne - stifteren af
den første danske brugsforening.

Brugsforeningerne i Danmark da
terer sig fra 1866, da præsten
Hans Chr. Sonne (1817-88) opret
tede Thisted Arbeiderforening.
Som navnet viser, skulle forenin
gen tjene til at skaffe købstadens
småkårsfolk gode og billige for
brugsvarer. Hans Chr. Sonne
havde læst om de engelske brugs
foreninger og søgte med sit initiativ
at bidrage til at løse tidens sociale
problemer. Det var i 1860’erne en
udbredt opfattelse, at de dårligst
stillede gennem deltagelse i sam
menslutninger eller associationer,
som det dengang hed, skulle opnå
bedre materielle kår og selv blive
bedre samfundsborgere. Brugs
foreningerne skulle som sygekas
ser og sparekasser yde »hjælp til
selvhjælp«.
Brugsforeningerne bredte sig
de følgende år, og i 1871 oprette
des en fællesforening, der skulle
forestå indkøb og virke for ideens
videre udbredelse. De fleste for
eninger blev oprettet af bedrestil
lede, der i lighed med pastor
Sonne ville yde en social indsats.
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Ved midten af 1870'erne stagne
rede brugsforeningerne, og i byer
ne forsvandt de næsten. Derimod
fik de flere og flere steder fodfæste
på landet, og det blev i stigende
grad bønder, skolelærere og
håndværkere, der selv tog initiati
vet til oprettelsen og sad i ledel
sen. Brugsforeningerne blev et led
i den brede mobilisering af land
befolkningen, der gik parallelt med
den politiske kamp mellem højre
og venstre, og der var steder, hvor
brugsforeningerne blev opfattet
som et led i landboernes kamp
mod byernes højrefolk.
I 1884 fik brugsuddeleren i Vr.
Nebel ved Kolding Severin Jør
gensen (1842-1926) oprettet en
sammenslutning af de jyske
brugsforeninger til afløsning af den
gamle fællesforening, der var syg

net hen. Severin Jørgensen blev i
de følgende år brugsforeninger
nes ledende skikkelse, og i 1896
blev den jyske sammenslutning fu
sioneret med en fællesforening for
Sjælland, der var oprettet i 1886.
Der var på dette tidspunkt 970
brugsforeninger, så godt som
udelukkende på landet. I det vest
lige Jylland oprettedes i 1885
Ringkøbing Amts Vareindkøbingsforening (RAV), der løste samme
opgaver som brugsforeningerne,
men var opbygget efter lidt andre
principper.

FDB under Severin
Jørgensen
Fællesforeningen for Danmarks
Brugsforeninger (FDB) var oprin
delig skabt som en grossistvirk
somhed, der skulle opnå fordele
for de enkelte foreninger ved sam
lede indkøb. Severin Jørgensen
var imidlertid en aktiv forkæmper

Brugsforeningen i Vr. Nebel. Herfra opbyggede Severin Jørgensen fra 1875 den
moderne brugsforeningsbevægelse, der førte til dannelsen af FDB i 1896.

for andelssamarbejdets udbre
delse i det økonomiske liv, og det
var i god overensstemmelse her
med, at FDB snart begyndte pro
duktionen af kolonialvarer på egne
fabrikker. Overfor tendenser i sam
tiden, som Severin Jørgensen op
fattede som monopoler, skulle
FDB og de øvrige andelsvirksom
heder gå i offensiven og oprette
deres egne selskaber. FDB igang
satte import af petroleum, og i
1911 oprettedes Dansk Andels
Cementfabrik som modtræk mod
en enkelt virksomheds enerå
dende stilling på markedet.
Antallet af brugsforeninger vok
sede støt. Omkring 1. verdenskrig
var tallet omkring 1500, og efter år
hundredskiftet kom også byerne
og hovedstaden med. Socialde
mokratiet havde oprindelig været
afvisende, men på en kongres i
1908 stillede partiet sig positivt til
brugsforeningerne. Det var ofte
folk med tilknytning til arbejderbe
vægelsen, der gik i spidsen i by
erne, og i København sluttede et
antal foreninger sig i 1917 sam
men i Hovedstadens Brugsfor
ening (HB).

Brugsforeningerne i
mellemkrigstiden
Brugsforeningsbevægelsen fort
satte sin vækst i årene efter 1. ver
denskrig. I 1940 var der godt 1900

lonialafdeling og frem til sin afgang
i 1951 forestod han en stadig ratio
nalisering og modernisering af den
mangesidige virksomhed. Mo
derne formgivning vandt indpas i
butikker og bygninger, og under
Frederik Nielsens ledelse ydede
FDB en pionerindsats i dansk mø
beldesign, der siden har været ret
ningsgivende herhjemme. Brug
sens egne produkter blev mar
kedsført med den moderne rekla
meindustris midler.

Besættelsesår og
efterkrigstid
Sikker Hansen skabte i 1940’erne en
række klassiske FDB-plakater - her
Davre-pigerne.

foreninger, og det blev beregnet,
at omkring % af alle husstande i
Danmark var medlemmer af en
brugsforening. Stillingen var for
holdsvis stærkest på landet, hvor
den lokale brugsforening, der ofte
tillige handlede med foderstoffer
o.lign., var et selvfølgeligt indslag i
lokalsamfundet.
Et afgørende præg på FDB’s
profil satte i disse år dir. Frederik
Nielsen (1881-1962). I 1913 blev
han leder af fællesforeningens ko

To førstedirektører - Frederik Nielsen (t.v.) og Ebbe Groes (t.h.).

Besættelsens vareknaphed med
førte stagnation for brugsforenin
gerne, bl.a. med baggrund i Fre
derik Nielsens erklærede uvilje
mod at lade ringere erstatnings
varer træde istedet for de normale
produkter, når disse slap op. Til
slutning og omsætning vendte dog
tilbage efter 1945, og under efter
følgeren Ebbe Groes fortsattes
den løbende tilpasning til æn
drede forbrugs- og indkøbsvaner.
Selvbetjeningsbutikker og senere
supermarkeder vandt indpas, og
nye forbrugsgoder betød sammen
med øget konkurrence i detailhan
delen nye udfordringer.
Det blev i stigende grad tydeligt,
at selve brugsforeningsbevægel
sens opbygning måtte ændres. De
talmæssigt dominerende mindre
landbrugsforeninger blev konfron
teret med en ekspanderende HB,
der i 1950’erne sammensluttedes
med brugsforeninger også uden
for Københavnsområdet. Øgede
krav til konsolidering og investerin
ger stillede krav til de enkelte
brugsers finansiering, der kaldte
på en strukturrationalisering. An
tallet af brugsforeninger lå fortsat
omkring de 1900, og mens antallet
af medlemmer på landet udgjorde
omkring halvdelen af samtlige hus
stande, lå procenten i byerne un
der 30. Brugsforeningernes om
sætning var i 1958 7% af den
samlede detailomsætning, for ko
lonialhandelen dog 16%. En tradi
tionel stærk placering havde FDB
indenfor handelen med markfrø,
hvor man varetog ca. 40% af det
totale salg.
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Gennembruddet i 1880’eme
- Andelsmejerier og andelssvineslagterier

N. J. Fjord. 1829-91, havde stor be
tydning for landbrugets omlægning.

Fra ca. 1860 indledtes en omlæg
ning af dansk landbrug, der frem
til årene før 1. verdenskrig med
førte, at hovedvægten blev lagt på
den animalske produktion. Den
hjemlige kornhøst blev i stigende
omfang fodret op, og foderafgrø
der vandt udbredelse. Landbruget
begyndte at importere foderstof
fer, mens indtægterne blev hentet
hjem ved mælkeproduktion og
salg af slagtesvin.
Den danske landbrugsproduk
tion indrettede sig på det britiske
marked. Befolkningstallet i Storbri
tannien var stigende, og levestan
darden forbedredes for den arbej
dende bybefolkning. Det skabte et
behov for import af fødevarer, som
dansk landbrug kunne imøde
komme. I 1868 blev Esbjerg havn
åbnet som udtryk for den eksport
mæssige orientering mod vest.

De første andelsmejerier
Herregårdene gik i spidsen, da
landbruget begyndte at lægge
vægten på mejeridriften. Dansk
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den i husholdningen og til svinefodring. Mejeriets medlemmer hæf
tede solidarisk for det lån, der var
optaget til at bygge mejeriet for, og
overskuddet ved mejeriets drift
skulle fordeles efter, hvor meget
mælk den enkelte havde leveret.
I de følgende år bredte andels
mejerierne sig til hele landet. I
1888 oprettedes i alt 244 nye an
delsmejerier, og to år senere var
omkring 1/3 af samtlige landbrug
leverandører til et andelsmejeri.
Andelsmejerierne kunne snart kon
kurrere med herregårdene med
hensyn til kvaliteten, og ind i
1890’erne sluttede også de større
gårde sig til andelsmejerierne. I de
fleste mejerier havde hver andels
haver én stemme uanset hvor
mange køer, man havde indmeldt.
På Fyn og Bornholm var det dog
udbredt, at de større leverandører
havde flere stemmer, men det blev
de fleste steder afskaffet inden 1.
verdenskrig.

herregårdssmør opnåede allerede
i 1870’erne et godt ry hos de briti
ske kunder, men det kneb for de
almindelige gårde og småland
brug at følge med i omlægningen
på dette område. De kunne ikke
producere tilstrækkelig meget og
tilstrækkelig godt smør til at opnå
de høje priser. En tid forsøgte man
at samle mælken fra flere gårde i
fællesmejerier, men resultatet var
kun delvis tilfredsstillende. Om
kring 1880 blev centrifugen taget i
brug i mejerierne, og den rum
mede nye muligheder for fælles
behandling af flere ejendommes
mælk.
10. juni 1882 åbnedes det første
andelsmejeri i Hjedding i Vestjyl
land. Bønderne sluttede sig sam
men, byggede et mejeri og an
satte en mejerist til at bestyre det.
Skummetmælken, der blev tilbage,
efter at fløden var udskilt ved cen
trifugen, blev sendt tilbage til le
verandørerne, der kunne bruge
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for
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Srejlev m. fl. Sogne forpligte o3
berveb til for et tibSrum af minbft
10 ilar at teuere al ben Sdælt, oore
$ør gine, til ilnbeUmcjeriet i $oitk
ftrup, bog meb Unbtagelfe af, b&ab
ber bruge« i enbuer ^>u«bolbning og
bt>ab ber give« bort eller fælge« til
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—
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De oprindelige vedtægter fra Hjedding Andelsmejeri 1882 blev udbygget i løbet
af 1880’erne. Her er det lovene for andelsmejeriet Alfaholm, opr. 1886.

Andelssvineslagterierne
Den britiske efterspørgsel på ba
con - d.v.s. let røgede flæskesider
- betød fra begyndelsen af
1880’erne en øget opmærksom
hed omkring svineholdet, der tid
ligere ikke havde været af større
betydning for landbrugets øko
nomi. Skummetmælken, som blev
leveret tilbage fra andelsmejeri
erne, var udmærket til opfodring af
svin, og i 1887 tog en landbofore
ning på Horsensegnen intiativet til
at bygge det første andelssvine
slagteri efter de samme princip
per, der var anvendt ved andels
mejerierne.
Ligesom ved mejerierne så
vandt ideen her hurtig udbredelse,
og i de sidste år af 1880’erne dis
kuterede
man
oprettelse
af
andelssvineslagterier landet over
I 1890 var der 10 i virksomhed, og
de varetog ca. 1/3 af samtlige svineslagtninger til eksport. Andels
svineslagterierne måtte imidlertid
de næste år konkurrere hårdt med
de eksisterende privatejede slag
terier, og først i 1894 blev der op
rettet nye andelssvineslagterier.
Mens andelsmejerierne var gan
ske små virksomheder med få an
satte og beliggende på landet,
så blev andelssvineslagterierne
egentlige fabriksanlæg med efter
hånden en omfattende stab af ar
bejdere og funktionærer. Og an

Et typisk andelsmejeri fra 1880’erne, Fuglevig, ved Tommerup på Fyn.

delssvineslagterierne blev place
ret i byerne, hvor der var nem ad
gang til transport ad jernbane eller
pr. skib.
Andelssvinelagterierne
mulig
gjorde en kraftig forøgelse af svi
neholdet hos landbruget. Ekspor
ten blev mangedoblet, og det førte
til delinger af allerede eksiste
rende svineslagterier i flere. År
1900 var der 26 andelssvineslag
terier, og de slagtede omkring
60% af de svin, der blev slagtet til
eksport.

Frederikssund Andelssvineslagteri, oprettet 1894, som det så ud efter ombyg
ninger og udvidelser i 1909.

Gennembruddets
betydning
Landbrugets
andelsbevægelse
blev skabt med gennembruddet
for andelsmejerier og andelssvi
neslagterier i sidste halvdel af
1880'erne. De to former for andels
samarbejde blev fremover bæ
rende i landbrugets omsætning,
og den enkelte landmands øko
nomi var baseret på indtægterne
fra mælken til andelsmejeriet og le
veringern af svin til andelssvine
slagteriet.
Det var gårdmændene, der førte
an i gennembruddet i 1880’erne.
De var de fleste steder dem, der
tog initiativet, og de besatte de fle
ste pladser i bestyrelserne. Det var
også gårdmændene, der tidligst
sluttede sig til de nye foretagen
der. De større og de helt små land
brug kom først med senere. For
den husmandsbevægelse, der rej
stes efter århundredskiftet, og som
sigtede mod at skabe selvstæn
dige mindre landbrug, var andels
mejerier og andelssvineslagterier
en nødvendig forudsætning.
Andelsbevægelsens gennem
brud betød en afgørende styrkelse
af gårdmændenes stilling i sam
fundsudviklingen. I landbruget,
hvor det større landbrug havde
været førende, gled ledelsen nu
over til gårdmændene.
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Andelssamarbejdet breder sig i
90’eme
- Æg, grovvarer og eksport

Grovvarerne - foderstoffer
og gødning

Med eksporten af smør og bacon
fulgte også et salg af æg fra Dan
mark til Storbritannien. Den eksi
sterende organisation af æghan
delen var dog ikke tilfredsstillende
og gjorde det bl.a. vanskeligt at
sikre, at æggene var friske, når de
nåede til de britiske kunder. Det
førte i 1894 til, at brugsforeninger
nes Severin Jørgensen og lærer
Frederik Møller tog initiativet til en
sammenslutning af ægproducen
ter. Dansk Andels-Ægeksport
(DAÆ) begyndte sin virksomhed
20. april 1895 med Frederik Møller
som formand. Landet over blev
der oprettet ægkredse med æg
producenter som medlemmer. Her
blev æggene indsamlet og leveret
til DAÆ’s pakkerier, hvor de blev
kontrollerede og videreforhandlet,
først og fremmest til eksport.
DAÆ fik især tilslutning på
øerne, og i forhold til, hvad der var
tilfældet med andelsmejerier og
-svineslagterier, sluttede forholds
vis flere helt små landbrug op om
ægkredsene. Det betød, at fjer
kræhold og ægsalg blev en vigtig
supplerende indtægtskilde for
husmænd, landhåndværkere, bestillingsmænd og lignende grup
per. Deltagelsen i ægkredse blev
ikke så markant som ved mejerier
og slagterier. Mange hønsehold
producerede kun æg til eget for
brug eller lokal afsætning, og der
var andre andelsvirksomheder -
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slagterier og brugser - der sam
lede æg. Det gav i nogle år an
ledning til gnidninger i samarbej
det.
DAÆ’s virksomhed blev ret
ningsgivende. Der blev iværksat et
målrettet avlsarbejde og arbejdet
for opretholdelsen af et ensartet
og stabilt kvalitetsniveau i æghan
delen. Ligesom dansk smør og ba
con opnåede den højeste pris på
det britiske marked, så bidrog
DAÆ afgørende til, at danske æg
betaltes med en højere gennem
snitspris end æg fra andre lande.

Omlægningen af landbruget mod
det intensive husdyrbrug betød
import af gødning og især af foder
stoffer til supplement af den hjem
lige kornproduktion. Andelsmejeri
ernes love stillede krav om be
stemte mængder kraftfoder til mal
kekøerne, og det voksende svine
hold krævede billigt foderkorn,
f.eks. majs. Hvor Danmark tidli
gere havde eksporteret korn, ind
førte vi nu råstoffer til den æn
drede og stigende produktion.
Som reaktion på en sammen
slutning i den private jyske kornog foderstofhandel i 1895 opstod
tanken om, at landmændene selv
skulle organisere indkøb og di
stribution af foderstoffer. Der eksi
sterede da nogle lokale indkøbs
foreninger (i Kolding, oprettet
1884, og Ringkøbing amt, oprettet
1885), men nu var det hensigten at

JAF var i 1911 medstifter af et dampskibsrederi »Phønix«, hvis skib af samme
navn i mange ar fragtede oliekager til virksomheden.

samle hele det jyske landbrug. Det
blev gårdejer Anders Nielsen,
Svejstrup Østergård, der fik sagen
ført igennem, og han blev for
mand, da Jydsk Andels-Foderstofforetning (JAF) blev stiftet 5. fe
bruar 1898.
JAF var en engros-virksomhed,
hvis medlemmer var lokalforenin
ger (ofte andelsmejerier), som for
pligtede sig til i en bestemt pe
riode at aftage de foderstoffer, de
res medlemmer skulle bruge.
Denne model blev efterlignet i det
øvrige land, hvor man snart efter
fulgte det jyske eksempel. I 1901
oprettedes således Fyens AndelsFoderstofforretning (FAF), Øernes
Andelsselskab for Indkøb af Fo
derstoffer (ØA), der omfattede
Sjælland og Bornholm, og Lol
landske Mejeriers og Andelshave
res Fællesindkøb (LMAF), der vir
kede på Lolland-Falster. På An
ders Nielsens initiativ oprettedes li
geledes i 1901 Dansk AndelsGødningsforretning (DAG), der i
sin oprindelige skikkelse blev dre
vet sammen med JAF, men som i
1916 omorganiseredes og udskil
tes som en selvstændig virksom
hed.
Grovvareselskaberne vandt be
tydelig tilslutning, og især JAF blev
en betydelig faktor i foderstofhan
delen under Anders Nielsens og
direktør Chr. S. Nielsens ledelse.
Omkring udbruddet af 1. verdens

krig varetog andelsgrovvaresel
skaberne omkring 1/3 af den sam
lede import af korn, foderstoffer og
kunstgødning.

Eksportforeninger
Andelsmejerier og andelssvine
slagterier producerede smør og
bacon til eksport, men afsætnin
gen til det britiske marked gik gen
nem private grossister. 11888 fik R
A. Alberti oprettet en smøreksport
forening for de sjællandske an
delsmejerier: Formelt var den en
andelsvirksomhed, men i praksis
blev den drevet som privat forret
ning af Alberti, og den var uden
kontakt med den øvrige andelsbe
vægelse.
I 1895 førte en omlægning af
den notering, efter hvilken smørret
blev afregnet, til, at mejerierne
flere steder fandt sammen og op
rettede andelssmøreksportforenin
ger, hvor mejerierne var medlem
mer. Inden 1. verdenskrig var der
6 i virksomhed, og gennem dem
gik omkring 20% af den danske
smøreksport.
Salget af bacon til det britiske
marked gik gennem engelske im
portører. Men i 1902 tog en i Eng
land bosat dansk forretnings
mand, Charley Hansen, kontakt
med danske andelssvineslagterier
for at skabe en afsætningsorgani-

Import of allt Sorter f oberfloffer, hun prima garer,
gnierne al £ib be billigfa i Jror^olb tit garernea
tøobljeb. garente teueres franco i tjele gogntabntager.
geflWltnger paa fobtrfaffer til tøfteraaroktJeriag mobtages nu paa meget fauorable gilkaar, og kan inbtegnebe
gleblemmer erfjolbe 3 glaanebers grebit paa ^fteraaraleoeringen, near be berom fremfarter gegærlng reb ©rbrens
Inbfenbelfe til grebsformanben.
glle Oplysninger, forretningen oebwrenbe, faas ueb
genoenbelfe til geftnrelfen eller forretningens gontor, gro
gabe 35, telefon gr. 283.
FAF annoncerer i 1902. Andelsfoderstofforretningerne var i en konkurrence med
lokale købmænd og større foderstoffirmaer i provinsen.

Lurmærket blev snart symbolet for
dansk smør, ikke blot i Storbritannien.

sation. Samarbejdet førte til, at an
delssvineslagterierne i 1906 over
tog forretningen. Engelsk lov be
tød, at Danish Bacon Company
(D.B.C.) i London måtte organise
res som et aktieselskab, der imid
lertid blev ejet af det i Danmark
hjemmehørende andelsselskab af
samme navn! D.B.C. fik efterhån
den tilslutning fra omkring halvde
len af de danske andelssvineslag
terier.
Også på andre områder - f.eks.
salg af kreaturer og kartofler - blev
der i årene op til 1. verdenskrig op
rettet andelssalgsforeninger, men
de fik foreløbig kun en begrænset
udbredelse.
For både indkøbs- og salgsfor
eninger gjaldt, at de oftest blev op
rettet som direkte reaktion på ud
viklingen i den eksisterende bran
che. Der var tale om ofte skarp
konkurrence med private hand
lende og selskaber. Og de nyop
rettede andelsselskaber byggede
på den opfattelse, at landbruget
kunne spare den avance, der el
lers gik i mellemhandlernes lom
mer. Andelssamarbejdet på disse
områder betød, at der både med
hensyn til priser og kvalitet blev
skabt en regulerende faktor.

13

Andelsudvalget og Anders Nielsen
- Andelsbevægelsen frem til 1. verdenskrig

I årene fra århundredskiftet og op
til udbruddet af 1. verdenskrig i
1914 udvidedes andelssamarbej
det til at dække stadig flere op
gaver i forbindelse med landbru
gets og landbosamfundets behov
for indkøb og service, forædling
og afsætning. Andelsformen var
indarbejdet, og det var naturligt for
større eller mindre kredse i dansk
landbrug at oprette andelsvirk
somheder, hvor man følte, at er
hvervets eller landbosamfundets
behov ikke blev tilgodeset på til
fredsstillende vis. Eller hvor nye
behov opstod. Da andelsmejeri
erne i 1901 oprettede et fælles
indkøb, der senere blev udvidet
med en maskinfabrik, blev det i
form af en andelsvirksomhed - De
danske Mejeriers Fællesindkøb og
Maskinfabrik i Kolding. Og da
landboforeningerne i 1906 stiftede
Danske Landboforeningers Frøfor
syning (DLF) for at betjene både
avlere og aftagere af frø og sæde
korn, skete det i form af et andels
selskab. Forretningsmæssigt gik
DLF i samarbejde med FDB, såle
des at DLF repræsenterede pro
ducenterne, FDB forbrugerne (se
s. 9). Der blev oprettet andels
bagerier og forsøgt etableret andelsfrugterier til forarbejdning af
frugt og havesager, og da elektri
citeten begyndte at vinde indpas
på landet, byggedes mange ste
der andelselektricitetsværker og
-forsyningsselskaber. Til vareta
gelse af jordforbedringsopgaver
virkede et antal andels-mergelselskaber, der samarbejdede med
Hedeselskabet, og som kunne få
statstilskud.

Andelsudvalget
Det var Severin Jørgensen, der
sidst i 1890’erne formulerede tan
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ken om et samarbejde mellem de
eksisterende andelsvirksomheder
i Danmark. Han så gerne, at det
nystiftede FDB indtog en central
plads i dette samarbejde, og han
var den af datidens ledende an
delsfolk, der klarest gav udtryk for,
at han opfattede andelssamarbej
dets videre udbredelse som et mål
i sig selv. Severin Jørgensen så i
selve andelsformen en samfunds
mæssig gavnlig bestræbelse.
1899 oprettedes Andelsudval
get, der rummede de eksisterende
større andelsvirksomheder (typisk
nok ikke P. A. Albertis smøreks
portforening!), og som efterhån
den optog de nyetablerede sam
menslutninger. Som første for
mand valgtes gårdejer M. P. Biem
fra Bornholm, der stod i spidsen
for andelssvineslagteriernes sam
arbejde.
Andelsudvalget skulle varetage
andelsvirksomhedernes fællesin
teresser, især udadtil. Det var
hverken dengang eller senere

Severin Jørgensen, 1842-1928
FDB’s skaber og ideolog.

-

hensigten, at udvalget skulle have
indflydelse på de enkelte andels
foretagenders forretningsmæssige
dispositioner. En af de vigtigste
opgaver blev udgivelsen af An
delsbladet, der udkom fra april
1900, og som siden har været fæl
lesorgan for udvalgets medlem

^foddsblackt.
Fællesorgan for danske Andelsforetagender.
Udgivet af Andelsudvalget.

Februar.

Prøvenumer.

>7 aar

fycrmeb ubgiver ct prøvenumer af „2In be Is Habet", ffal vi fort angive,
fyvorfor vi mener, et faabant Blab er nobvenbigt.
1866 oprettebes ben forfte Brugsforening. — Hu finbes ber, fprebt over I?ele
£anbet, ca. 700 lofale Brugsforeninger meb ca. 70,000 lUeblemmer, og fællesforeningen,
fom omfatter be 520 lofale Brugsforeninger, fyar for fin Del en aarlig (Dmfætning paa
8 BliU. Kroner.

Fra Andelsbladets prøvenummer februar 1900. Umiddelbare opgaver var løs
ning af andelsforeningernes pengeforhold og forbedring af transportforholdene.

mer. Andelsbladet har i årenes løb
været forum for mangfoldige de
batter omkring andelssamarbej
det, og bladets årgange er for en
senere tid en værdifuld kilde til an
delssamarbejdets skiftende vilkår i
Danmark.
I tiden op til 1. verdenskrig blev
nye initiativer ført frem i Andels
udvalget. Man drøftede forsikring
på andelssamarbejdets grundlag,
spørgsmål om revision og bogfø
ring i andelsvirksomheder, og som
noget af det vigtigste andelssel
skabernes kreditforhold. Adskillige
andelsvirksomheder havde ved
opstarten haft finansieringsvan
skeligheder. Det var nærliggende
dels at udvide andelssamarbejdet
i Danmark til også at gælde ska
belsen af et pengeinstitut dels at
skabe en bank, der især skulle be
tjene eksisterende og kommende
andelsvirksomheder. Efter mange
års forberedelser blev Andelsban
ken stiftet i 1909, men forskellige
forhold medførte, at banken først
kunne begynde sin virksomhed ef
ter udbruddet af 1. verdenskrig,
hvad der skulle vise sig at få me
get negative følger.

Anders Nielsen, Svejstrup
Østergaard
Det var Anders Nielsen, Svejstrup
Østergaard, der førte Andelsban
ken ud i livet. I 1909 blev han for
mand for Andelsudvalget, og han

havde siden århundredskiftet væ
ret den drivende kraft i andelssam
arbejdet i dansk landbrug. Han var
født i 1859 og blev agronom i
1880. Efter et par år som mejeri
konsulent og højskolelærer over
tog han i 1882 Svejstrup Øster
gaard ved Ry. Han blev formand
for den stedlige landboforening,
men det var med oprettelsen af
JAF (se s. 13), han slog sit navn
fast. I de følgende år var han arki
tekten bag oprettelsen af adskil
lige andelsvirksomheder på lands
plan, og han var tidligt talsmand
for, at landbrugets organisationer
skulle finde sammen i en fælles

Danske Andels:selska bers Dmisæ tning
1866-1912l'\ Mi lioner Kr one
Aar lrø 1870 1885 1890 1895 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1908 1907 1908 1909 1910 1911 1912
Antal 2 35 250 1150 1700 20501 2900 2950 3050 3150 3350 3400 3500 3700 3850 3900 3950 3950
Dmsætn
0,5
MilLKr 0,02
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90 j 130,225

250 210 295 310 345 360

JL 425 440 470

490 535

Omkring 1. verdenskrig kunne landbrugets andelsbevægelse se tilbage på en
kolossal vækst - de tidlige angivelser er skønsmæssige.

repræsentation. Anders Nielsen
var den, der fik ført fællesmærk
ningen af dansk eksportsmør Lurmærket - igennem og fik det
accepteret, og i 1912 stod han
bag dannelsen af en fællesorgani
sation for mejerierne.
Anders Nielsen havde store ev
ner som agitator. Han kunne ap
pellere til landmændenes selvbe
vidsthed og tro på egne kræfter.
Han indså, at udviklingen i det
økonomiske liv krævede en sam
menslutning også indenfor andels
samarbejdet og i landbruget, hvis
man skulle kunne hævde sine in
teresser i forhold til andre kræfter
og i forhold til det offentlige.
Anders Nielsen var i udpræget
grad i besiddelse af en stærk vilje
til at gennemføre, hvad han fandt,
var det rigtige. Han var respekteret
for sine ubestridelige evner som
drivkraft og organisator, men han
kunne skabe sig modstandere ved
manglende hensyntagen til perso
ner og meninger, han fandt mindreværdige. Under 1. verdenskrig
skulle han blive en af de mænd,
hvis indsats var afgørende for dan
nelsen af Landbrugsrådet i 1919.
Anders Nielsen, Svejstrup Øster
gård, var den stærkeste mand i
landbrugets andelsbevægelse i
årene omkring 1914. Han havde
sat sin autoritet ind på rejsningen
af Andelsbanken, hvis arbejdende
formand han blev ved bankens
oprettelse.
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Landbrugets andelsbevægelse
- Fra 1914 til 1950’erne - konsolidering og
fortsat udbygning

1. verdenskrig greb dybt ind i det
danske samfund, selvom Danmark
ikke blev draget med ind i krigen.
Forsyningssituationen blev efter
hånden meget vanskelig, og
1914-18 greb staten for første
gang ind for at regulere priser og
udbud. Dette berørte også land
brugets andelsvirksomheder føle
ligt, og bl.a. blev mejeriernes pro
duktion stærkt nedsat i de sidste
krigsår. Kornhandelen blev under
lagt statsstyring, og andelsgrovva
reselskaberne administrerede på
det offentliges vegne erhvervets
tildeling af råstoffer og befolknin
gens forsyning med brødkorn.
Forholdene under krigen førte til
dannelsen af en fællesrepræsen
tation for landbruget, der trådte i
virksomhed ved Landbrugsrådets
oprettelse i 1919. Andelsvirksom
hederne, repræsenteret ved An
ders Nielsen, var medvirkende ved
forberedelserne til rådet. Som et
led heri fik Andelsudvalget i 1917
udbygget
sit
organisatoriske
grundlag ved etableringen af De
samvirkende danske Andelssel
skaber. Andelsudvalget fremstod
hermed som fællesorgan for de til
sluttede andelsforetagender, men
det betød ikke større forandring
i udvalgets virksomhed. Men
Andelsudvalget/De samvirkende
danske Andelsselskaber har siden
været en af Landbrugsrådets ba
sisorganisationer.
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Genforening og
efterkrigskonjunkturer
Sønderjyllands genforening med
Danmark i 1920 betød, at landbru
get - det dominerende erhverv i
landsdelen - skulle indpasses i
det danske mønster. Det første an
delsmejeri blev oprettet i Sønder
jylland i 1884, og siden fulgte ud
viklingen i mejeribruget det dan
ske forbillede, ikke uden sammen
hæng med den nationale kamp
mellem dansk og tysk. I øvrigt
havde andelssamarbejdet ikke

større udbredelse i Sønderjylland
før 1920. Efter genforeningen op
rettedes efterhånden andelssvi
neslagterier i de fleste byer, og
JAF fik kredse i landsdelen med
undtagelse af Als, hvor man på
grovvareområdet sluttede sig til
FAF. Der var indenfor landbrugser
hvervet frem til tiden efter besæt
telsen tale om, at Sønderjylland
stod tilbage for det øvrige Dan
mark, og det samme gjaldt i en år
række også for den procentvise til
slutning til andelssamarbejdet.
Efter de oppustede konjunkturer
under verdenskrigen fulgte et til
bageslag, der ramte dansk er
hvervsliv, herunder landbruget,
mærkbart. Mejerierne havde bl.a.
opbygget en stort anlagt mælke
eksportvirksomhed, der måtte li
kvidere. Den trak Andelsbanken,
der var stærkt engageret i virk
somheden, med sig. Et forsøg på
at rejse støtte til banken fra land
brugets andelsbevægelse vandt

Landbrugsraadet 1932. Det var sammensat af repræsentanter fra landbo- og
husmandsforeninger og fra andelsvirksomhederne ved Andelsudvalget.

ikke tilslutning, og i 1925 måtte An
delsbanken standse. Anders Niel
sen mistede herved sin position i
andelsbevægelsen, og lukningen
af banken opfattedes i brede
kredse som et nederlag for an
delsidéen.

bestående andelsmejerier og -svi
neslagterier, næppe altid økono
misk heldige. Og så småt be
gyndte en diskussion af strukturen
i landbrugets andelsbevægelse,
f.eks. indenfor mejerierne.

Fra 2. verdenskrig til
1950’erne

1930’ernes krisetid
Den internationale krise, der fulgte
på krakket i New York i 1929,
ramte dansk landbrug først i
1930’erne. Resultatet blev et
stærkt prisfald, importbegrænsnin
ger på vort hovedmarked i Storbri
tannien og en række statslige ind
greb og reguleringer. I 1930’erne
opstod en række krisebevægelser,
der som L. S. og J. A. K. fik til
slutning fra landbruget. Man an
greb i stærke vendinger »syste
met« og søgte bl.a. gennem land
brugets andelsvirksomheder som
mejerier og slagterier at få redska
ber til aktioner mod den siddende
regering Stauning-Munch. Resul
taterne var dog beskedne, men
mange generalforsamlinger i lan
dets andelssvineslagterier var
stormfulde og bevægede i disse
år. Et konstruktiv udslag af L. S.'s
bestræbelser var dannelsen af
Danske Landbrugeres Kreatur
salgsforening (D.L.K.), der på an
delsbasis skulle formidle salg af
medlemmernes kreaturer og med-

Dansk landbrug i 1930'erne kan sym
boliseres ved svinekortet.

virke til, at de da meget lave priser
på kvæg blev forhøjede.
En anden nyskabelse var fra
1932 oprettelsen af en række an
delsfjerkræslagterier, der skulle
muliggøre en lønnende produktion
af slagtefjerkræ ved siden af den
indarbejdede produktion af æg.
Indenfor de centrale andelsvirk
somheder viste udviklingen en
fortsat forøgelse af antallet af me
jerier og slagterier, og en stadig
øget tilslutning. Set med efterti
dens øjne var de fortsatte nyopret
telser, der indebar opdelinger af

yjraaœaHgBEiEH»1 k akuse;
DANMARK
Mod denne min Anvienitig behager
*t kvittere for 6 neutrale Værdienheder

En af 1930’ernes krisebevægelser var Jord Arbejde Kapital, der bl.a. søgte at
lancere egne penge til brug ved afregninger fra andelsvirksomheder.

2. verdenskrig og den tyske be
sættelse af Danmark 1940-45 fik
ikke så mærkbare følger for land
brugsproduktionen som årene
1914-18. Det lykkedes i vid ud
strækning at opretholde produk
tionsapparatet i bredeste forstand.
Krigen, besættelsen og de van
skelige første efterkrigsår betød
påny en statslig regulering af pro
duktion, afsætning og prisdan
nelse. Og det medførte i det store
og hele en fastlåsning af den eksi
sterende virksomhedsstruktur.
Marshall-hjælpen og det inter
nationale opsving først i 1950'erne
førte til en fornyet vækst i produk
tion og omsætning. Landbrugets
mekanisering tog nu for alvor fart.
På initiativ af landbrugets andels
virksomheder og ikke mindst
FDB's direktør Frederik Nielsen
stiftedes i 1947 Dansk Landbrugs
Andels-Maskinindkøb (D.L.A.M.).
1950 ophævedes de statslige eks
portudvalg, der havde reguleret
afsætningen, men de afløstes af
udvalg -uden statslig indflydelse—
i de enkelte brancher, der skulle
samordne indsatsen. Det stod
klart, at der ikke mindst på afsæt
ningsområdet var behov for en
ændret og mere koordineret op
træden i takt med de nu afgørende
forandrede vilkår for dansk land
brugseksport.
Selve opbygningen af landbru
gets andelsbevægelse var ikke af
gørende forskellig fra tiden umid
delbart før 1914. Andelsmejerier
og -svineslagterier var helt do
minerende på deres områder, an
delsgrovvarehandelen
varetog
omkring 40-50% af omsætningen
på sit felt, DAÆ og andelssvines
lagteriernes ægeksport stod for
1/3 af den samlede ægeksport.
Stort set alle danske landmænd
var tilsluttet en eller ofte flere an
delsvirksomheder.
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Arbejderkooperationen
- Fra fællesbagerier til Det kooperative
Fællesforbund

De første brugsforeninger hen
vendte sig ikke mindst til arbej
derne (s. 8), men den tidlige ar
bejderbevægelse stillede sig afvi
sende overfor brugsforeningstan
ken som middel til at afhjælpe de
sociale misforhold. Arbejderbevæ
gelsens negative indstilling byg
gede dels på ideologiske grunde;
dels på hensynet til den store
gruppe af småmestre og -hand
lende, der i betydeligt omfang slut
tede sig til socialdemokratiet. Et
mindre antal bybrugser (f.eks.
Randers Arbejderforening, opret
tet 1867) fortsatte dog med virk
somheden forankret i den lokale
arbejderbefolkning.

Brød og brændsel - mælk
og øl
11880’erne faldt kornpriserne, men
bl.a. arbejderpressen kritiserede,
at priserne på brød ikke faldt til
svarende. Og brød spillede en af
gørende rolle i arbejderfamiliernes
forbrug. Det var nærliggende, at
arbejderbevægelsen tog initiativ til
at skaffe godt brød til den rigtige
pris.
I Århus oprettes i 1884 Arbejder
nes Produktionsforening, oprinde
lig med flere opgaver, men det var
hurtigt brødproduktionen, man
især samlede sig om. 1886 stifte
des Arbejdernes Fællesbageri i
København, og mønsteret blev se
nere fulgt i provinsen, hvor der i de
fleste købstæder blev oprettet ar
bejderejede fællesbagerier. Fæl
lesbagerierne koncentrerede sig
om en opgave, der var af afgø
rende betydning for arbejdernes
økonomi, og de fik betydelig ind
flydelse på brødpriser og -kvalitet
i Danmark. De blev oprettet som
aktieselskaber med meget små (5
à 10 kr.) aktiebeløb.
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brændselsforretninger, der skulle
dække arbejdernes forbrug af kul
og koks.

Fagkooperationen

Arbejdernes Fællesbageri i Køben
havn 1887.

I København oprettedes i 1897
mejeriet Enigheden, der skulle
sikre hovedstadens arbejdere god
og billig mælk, og i 1902 grundlag
des efter flere års forberedelse
bryggeriet Stjernen, der i mange
år var den mest kendte virksom
hed i arbejderkooperationen, og
som i perioder varetog mellem 5
og 10 % af den samlede danske
ølproduktion.
I en række provinsbyer og i Kø
benhavn (fra 1916) oprettedes

Den store arbejdskamp i 1899
satte tusinder af arbejdere på ga
den. I denne situation tog fagfor
eningerne initiativ til at oprette
egne
håndværksvirksomheder.
Det var især indenfor byggefa
gene, at denne type kooperativ
virksomhed fandt udbredelse,
først i København og senere i de
større provinsbyer. I sommeren
1899 dannedes i hovedstaden
Murersvendenes, Bygningssned
kernes, Tømrersvendenes aktiesel
skaber, og senere oprettedes sel
skaber indenfor maler-, blikkensla
ger- og elektrikerfagene.
I 1918 og igen i 1927 førte ar
bejdskonflikter til oprettelsen af
barber- og frisørsaloner på koope
rativt grundlag i København (Figaro-salonerne).

Fagkooperationen,
der især
havde betydning i hovedstaden,
havde sit direkte udspring i fagbe
vægelsen. Det betød, at virksom
hederne foruden at give medlem
merne beskæftigelse skulle fun
gere som spydspidser for fagbe
vægelsens krav vedrørende lønog arbejdsforhold.

Det kooperative
Fællesforbund og
arbejderkooperationen
De
kooperative
virksomheder
havde oprindelig deres baggrund
i de lokale fagforeninger og sted
lige partiafdelinger. Det var først
efter 1907, at socialdemokratiet
overordnet gik ind for kooperatio
nen, ligesom partiet nu stillede sig
positivt overfor brugsforeningerne.
I årene umiddelbart efter 1900 var
der både i hovedstaden og i pro
vinsbyerne dannet et stort antal
brugsforeninger med baggrund i
arbejderbefolkningen (se s. 9).
Tilknytningen til parti og fagbevæ
gelse førte til en højere grad af or
ganisatorisk samvirke, end det var
tilfældet i landbrugets andelsbe
vægelse. Lokalt dannedes i flere
byer (f.eks. i Helsingør) fællesor
ganisationer, i hvilke brugser og
fællesbagerier indgik, og 10. juni
1922 stiftedes Det kooperative
Fællesforbund (DKF), der siden
har virket som fællesrepræsenta
tion for virksomheder med tilknyt

Frederik Borgbjerg,
1866-1936,

kooperationens
talsmand i
Socialdemokratiet

ning til arbejderkooperationen i
Danmark.
Foruden de nævnte typer af virk
somheder omfatter DKF de koope
rative marketenderier, fortrinsvis
på en række større københavnske
arbejdspladser, den socialdemo
kratiske presse, og forsikrings- og
pengeinstitutter, især Arbejdernes

Bryggeriet Stjernens anlæg på Dronning Olgas vej på Frederiksberg som det tog
sig ud i 1903.

Landsbank der blev oprettet i
1919.
Arbejderkooperationen har væ
ret et led i den organiserede arbej
derbevægelse - »den tredie
streng« sammen med parti og fag
bevægelse. Det kom til udtryk ved
gensidig repræsentation i de le
dende organer, og lederstillinger i
de kooperative virksomheder har
ikke sjældent været beklædt af ak
tive socialdemokratiske politikere.
De politiske og fagpolitiske mål,
som arbejderkooperationen har
skullet arbejde for, har gennem ti
derne stillet de enkelte virksomhe
der overfor opgaver, der ikke i
samme omfang har været aktuelle
for andelssamarbejdet, f.eks. in
denfor landbruget.
Arbejderkooperationen har altid
haft sit tyngdepunkt i hovedstaden
og enkelte større provinsbyer. I
1929 omfattede DKF 170 enkelt
virksomheder med en samlet om
sætning på 69 mill, kr., hvortil kom
Arbejdernes Landsbank. En med
lemsgruppe i DKF var også de ko
operative boligselskaber, der i
denne fremstilling er behandlet
særskilt (s. 38.)
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Andelssamarbejdet i praksis
- Den behovsstyrede udvikling

J. Th. Arnfred var i 50 år bindeled mel
lem højskole og andelsbevægelse.

I dette århundrede blev andels
samarbejdsformen indarbejdet i
det danske samfund. I brede
kredse har man fundet, at andels
principperne var naturlige at
lægge til grund, når bestemte ty
per af økonomiske fællesopgaver
skulle løses. I modsætning til ad
skillige lande, hvor andelssamar
bejdet har været knyttet til be
stemte befolkningsgrupper og ide
ologier, så har det i Danmark væ
ret bredt accepteret.
Det har ikke mindst været tilfæl
det i landbosamfundet, d.v.s. de
egentlige landdistrikter og de min
dre bysamfund, hvor landbrugser
hvervet har været en vigtig faktor.
Her har andelssamarbejdet op
gennem dette århundrede fundet
stadig nye anvendelsesområder.
Elektrificeringen skete i mange til
fælde gennem andelsselskaber,
vandværker er ligeledes typisk or
ganiseret på denne måde, og se
nest har man, hvor ikke kommunen
har løst opgaven, i mange bysam
fund organiseret fjernvarmeforsy
ningen som et andelssamarbejde.
Fra Sverige kom i 1940’erne in
spiration til oprettelse af andelsva
skerier (det første i Askov, åbnet
1946), der oprindelig skulle vare
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tage medlemmernes vask. Indfø
relsen af vaskemaskiner i den al
mindelige husholdning medførte
dog en afvikling eller en omlæg
ning til at påtage sig at betjene in
stitutioner, firmaer o.lign. Tilsva
rende kom i 1946 det første an
delsfryseri (Stokkemarke på Lol
land), der efterfulgtes af et stort
antal små andelsfrysehuse landet
over. Også her betød indførelsen
af hjemmefryseren en afvikling,
men i en periode var de vigtige led
i husholdningen på landet. Land
brugets mekanisering førte til dan
nelsen af maskinstationer, af hvilke
en del i en årrække var organiseret
som andelsmaskinstationer.
Lejlighedsvis har man søgt at
iværksætte andelssamarbejde i
selve landbrugsbedriften (andels
stalde, andelslandbrug), men det
har kun vundet ringe udbredelse.
Og de seneste års produktionskol
lektiver har deres baggrund i hold
ninger og værdier, der adskiller sig
fra landbrugets andelsbevægel
ses.

Andelsbevægelsen andelssamarbejdet uden
teori
Andelssamarbejdet i landbruget
og landbosamfundet er ofte blevet
sammenfattet som andelsbevæ
gelsen, der med udgangspunkt i
brugsforeninger, mejerier og slag
terier efterhånden omspændte et
stort antal opgaver. Andelsbevæ
gelsen har ikke været udtryk for en
samlet, samfundsteoretisk opfat
telse, der kan ligestilles med be
greber som f.eks. liberalisme, so
cialisme, georgisme m.v. Andels
bevægelsen har, således som den
udviklede sig i Danmark, snarere
været udtryk for en samlet sum af
praktiske erfaringer omkring orga
niseringen af økonomiske opga
ver, som inddrog bredere grupper
af henholdsvis producenter eller
aftagere.
Andelsbevægelsen
var
ud
sprunget af og virkede i et samspil
med de folkeligt-demokratiske

Dansk Andels Cementfabrik i Nørresundby var oprettet af FDB som et direkte
modtræk til en monopollignende udvikling i cementindustrien i Danmark.

Vi ved, at Andelsbevægelsen har bragt vort Folk økonomisk Vinding
indadtil og Respekt og Hæder udadtil, og vi tror, at dette at kalde paa
Viljen til Samarbejde og gensidig Hjælpsomhed ikke blot har økono
misk Betydning, men er med til at give et Folk Sundhed og Styrke og
skabe en Samfølelse og et Sammenhold, der kan blive en Livsbe
tingelse ikke mindst for et lille Folk. Derfor vil vi gerne være med til
gennem Andelsbevægelsen at styrke og udbygge dette Arbejde, men vi
er rede til Samvirke med saavel offentlige Institutioner og private Orga
nisationer, hvor hele Folkets Tarv kræver det.

Andelsudvalget 22. Oktober 1942
værdier og holdninger, der var
bærende i landbosamfundet frem
gennem 1800- og 1900—tallet. I
andelsbevægelsen (udtrykt i An
delsudvalget)
opretholdtes
et
samvirke
mellem
forbrugere
(brugsforeningerne) og producen
ter (de fleste øvrige andelsvirk
somheder). Det var muligt p.g.a.
helt overvejende fælles forankring i
landbosamfundet. Ikke-økonomiske opgaver og formål har i mindre
omfang været genstand for an
delssamarbejde. Men en undta
gelse har været Andelsforeninger
nes Sanatorieforening, der fra
1904 til 1984 ydede en betydelig
indsats ved bekæmpelsen først af
tuberkulosen og siden af gigtsyg
domme.

Behovsstyring ideologisk styring
Andelsbevægelsen i Danmark har
i sin oprindelse og senere virksom
hed været dikteret af medlemmer

nes - producenternes eller afta
gernes behov. Allerede Anders Ni
elsen, Svejstrup Ostergaard, un
derstregede i 1910 overfor ud
landets repræsentanter for andels
samarbejdet, at man ikke i Dan
mark (d.v.s. i dansk landbrug)
havde skabt andelsvirksomheder,
hvor der ikke var følt et behov der
for. Det betyder, at andelsbevæ
gelsen har været opfattet som en
reguleringsmekanisme i forhold til
det eksisterende økonomiske liv ikke som et redskab til grundlæg
gende at omforme dette. Og
denne opfattelse har været den
gældende i andelsbevægelsen
frem til vore dage.
Det er også denne opfattelse,
der har været baggrunden for, at
andelssamarbejdet har været ta
get i anvendelse i mangfoldige an
dre sammenhænge (se s. 40), hvor
ikke mindst servicefunktioner vare
tages i andelssamarbejdets form.
Tilsvarende har denne indstilling
ført med sig, at andelssamarbejdet

Gigthospialet i Skælskør. Sanatorieforeningen var undtagelsen, der bekræfter
reglen om, at andelsvirksomhederne alene har økonomiske opgaver.

i forsyningen af landbruget med
kredit i Danmark i modsætning til
mange europæiske lande spiller
en forholdsvis begrænset rolle. Ek
sisterende realkreditinstitutioner,
sparekasser og banker har for
landbruget opfyldt de fleste be
hov, man har haft gennem tiderne.
Anderledes forholder det sig
med det andelssamarbejde, der i
sit udgangspunkt har en ideoloOVE FRI IS

KOLDING
ANDELSBY
SOM

DET

DANSKE FORLAG

Andelssamarbejdet i en større pro
vinsby beskrevet i 1942.

gisk forankring. Her opfattes selve
eksistensen af andelssamarbejdet
som en positiv værdi. Og følgelig
er det visionen at bringe andels
samarbejdet i anvendelse i størst
muligt omfang, eventuelt som det
herskende grundlag for organise
ringen af det økonomiske liv.
Brugsforeningernes Severin Jør
gensen kunne give udtryk for så
danne tanker, og arbejderkoope
rationen er udtryk for en ideologisk
opfattelse.
De to forskellige udgangspunk
ter har afgørende været bestem
mende for udformningen af an
delssamarbejdet i Danmark, og de
har præget de forskellige fløje.
Andelsbevægelsen har i forhold til
arbejderkooperationen haft en
mange gange større udbredelse
målt i antal virksomheder, omsæt
ning og antal beskæftigede, og
det har naturligvis haft konsekven
ser for den almindelige opfattelse
af andelssamarbejdets rolle i det
danske samfund.
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Strukturændringer
- Fra kul og koks til olie

Andelssamarbejdet ved midten af
1980’eme fremtræder i sin ydre
udformning meget forskellig fra
det billede, der er givet af situatio
nen i 1950'erne. For en god men
neskealder siden prægedes an
delssamarbejdet - både i landbru
get og i arbejderkooperationen af de strukturer, der var grundlagt i
tiden før 1914. Andelssamarbejdet
løser stort set de samme opgaver i
dag som i 1950’erne, men redska
berne - d.v.s. de konkrete virk
somheder - er blevet forandrede.
Der er sket en strukturrationalise
ring som et stadigt svar på de ud
fordringer, som økonnomien, kon
kurrencen, teknologien og mere
bredt samfundets ændring har stil
let til andelssamarbejdet. Denne
strukturrationalisering har ofte væ
ret en vanskelig proces, og den er
langtfra afsluttet i andelssamarbej
det. Den har ført til en nedgang i
antallet af enkeltvirksomheder til
fordel for færre, men gennemgå
ende større enheder. Sigtet har
været at sikre de grundlæggende
interesser, altså producenternes
eller aftagernes, fremfor at opret
holde virksomheder, der på lidt
længere sigt ikke havde overlevel
sesmuligheder.

Andelskul og
brændselsforretning
Et konkret eksempel på den ud
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vikling, der har ført til opbrud i de
gamle mønstre og skabelsen af et
helt nyt, er andelssamarbejdet in
denfor brændselsforsyningen. Her
var der både i andelsbevægelsen
og i arbejderkooperationen virk
somheder, der forsynede forbru
gerne med brændsel. Arbejderko
operationen kom først, og der op
stod i slutningen af forrige århun
drede et antal brændselsindkøbs
forretninger, der skulle sikre
arbejderne brændsel til en rimelig
pris. De særlige forhold under 1.
verdenskrig førte i København til
oprettelsen af Arbejdernes Fælles

organisations
Brændselsforret
ning, der blev langt den største.
Den løb i 1920'erne ind i vanske
ligheder, men blev rekonstrueret
og videreført. De kooperative
brændselsforretninger var organi
seret i en samvirksomhed og med
lemmer af DKF.
Indenfor landbruget var det især
mejerierne, der havde interesse i
fællesindkøb af brændsel. I 1913
dannedes i Jylland en fællesind
købsforretning, der året efter blev
efterfulgt af en tilsvarende på Fyn,
Fyns Kulindkøbsforening (FK).
Den jyske forening gik i 1915 sam
men med andelskredse på Sjæl
land og dannede Dansk Andels
Kulforretning (D.A.K.). Mens de
kooperative brændselsforretninger
især henvendte sig til private hus
holdninger, så var det mejerier, lo
kalforeninger og brugsforeninger,
der var andelshavere i de to kul
indkøbsselskaber. Denne opbyg
ning stod uforandret frem til
1950'erne. Tilsammen varetog an

Dansk Andels Kulforretning havde filialer landet over. Her er det anlægget i Hor
sens, som det så ud i 1960'erne.

delssamarbejdet indenfor brænd
selsforsyningen i Danmark 3-5 %
af den samlede omsætning.
I 1950'erne vandt olien frem på
bekostning af kul og koks. I boliger
og erhvervsvirksomheder gik man
over til at fyre med olie, og benzin
forbruget steg kraftigt med bilis
mens udbredelse. Det betød også,
at der kom -nye opgaver (tankan
læg), hvis man fortsat ville spille en
rolle i forsyningen af det danske
samfund med brændsel.

Olieselskabet Danmark
Det var baggrunden for, at FDB
og Arbejdernes Fællesorganisa
tions Brændselsforsyning i 1962
gik i samarbejde med de svenske
brugsforeninger om etableringen
af indkøb og salg af olie i Dan
mark. Det blev i 1967 til OK Olie,
hvor FDB, AFB og svenskerne hver
havde 1/3 indflydelse. De den
gang 14 kooperative brændsels
forretninger blev efterhånden re
duceret til 4.
De to kulindkøbsselskaber gik
allerede i 1964 i samarbejde med
det nydannede selskab, således
at DAK og FK vest for Storebælt
tog sig af import og salg af fyrings
olie, mens OK Olie koncentrerede
sig om salg af benzin i samme om
råde. DAK og FK, der havde ind
rettet sig på at forhandle olie, blev i
1978 sluttet sammen i Olieselska

Kulkraner og sorte bjerge ved havnene er afløst af olietankanlæg og moderne
tankvogne til distribution til forhandlere og private aftagere.

bet Danmark. Olieselskabet Dan
mark og OK Olie indgik nu i et
samarbejde, således at Oliesel
skabet Danmark blev aktieejer hos
det andet selskab, der til gengæld
blev andelshaver i Olieselskabet
Danmark! Nogle mindre selvstæn
dige selskaber fusionerede med
Olieselskabet Danmark, og i 1983
gik OK Olie, der blev administreret
af FDB, op i Olieselskabet Dan
mark - OK Olie. Der er inden for
arbejderkooperationen et par min
dre selvstændige brændselsforret
ninger tilbage, men iøvrigt er an
delssamarbejdet på dette område

Strukturforandringerne i andelssamarbejdet indenfor brændselsforsyningen fo
regik i et nært samarbejde med brugsforeningerne.

koncentreret i Olieselskabet Dan
mark - OK Olie. Firmaet omsætter
nu ved midten af 1980’erne for ca.
2 milliarder kr. Olieselskabet Dan
mark - OK Olie beskæftiger 250
medarbejdere og har en markeds
andel på ca. 10%. Men henblik på
at kunne gå med ind i efterforsk
ningen efter olie i den danske un
dergrund vedtoges i 1984 en lov
ændring, så selskabet ikke alene
skulle importere og forhandle olie
produkter, men kunne operere
med et bredere virkefelt.
På dette område har udviklingen
altså resulteret i en fuldstændig
omdannelse af den gamle virk
somhedsstruktur. Selskaberne ek
sisterer ikke mere, men et nyt og
landsdækkende er kommet istedet. Olieselskabet Danmark - OK
Olie har idag en større andel af
markedet end de gamle selskaber
- både landbrugets og arbejder
kooperationens .- havde tilsam
men. Og her er strukturrationalise
ringen sket med inddragelse af
begge grupper af virksomheder i
dansk andelssamarbejde. Hensig
ten har fortsat været den at sikre
forbrugerinteresserne i forsynin
gen af det danske marked med fly
dende brændsel. I den konkurren
cesituation, der hersker på oliefor
syningsmarkedet, ville flere, min
dre og enkeltstående virksomhe
der formentlig ikke have haft reelle
overlevelsesmuligheder.
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Brugsen fra 1950’eme
- Fra landbrugser til Obs og Kvickly

Den stærke forskydning fra land
mod by og den ændrede sam
mensætning af det private forbrug,
der fulgte med den almindelige
velstandsstigning, stillede detail
handelen overfor store udfordrin
ger. Indkøbsvanerne forandredes,
efterhånden som flere og flere fik
bil, og gifte kvinder fik arbejde
udenfor hjemmet. Butiksdøden
satte ind - både i de tyndtbefol
kede landområder og i byernes si
degader. Konkurrencen skærpe
des, og butikskæder og indkøbs
sammenslutninger kunne redu
cere omkostningerne pr. vareen
hed fra producent til forbruger. I
hovedstadsområdet kunne IRMA
fra 1960’erne lancere en helt ny stil
i markedsføring og varedeklaratio
ner, der blev retningsgivende for
alle andre. Lavprisvarehuse fra
begyndelsen af 1970’erne tog ud
gangspunkt i, at man kørte i egen
bil på indkøb, mens discountbutik
kerne fra 1980'erne skar nogle øre
af en vares pris ved kun at have få
varer og reducere udgifterne til
service og emballage. Nye pro
dukter kom frem, og rødvin blev fra
at være luksus for de få en daglig
vare, man reklamerede med i an
noncer og husstandsomdelte re
klamer.

dre erhvervs. FDB stod sidst i
1950'erne i den situation, at man
måtte imødese en stagnation,
mens væksten i omsætningen
skete andetsteds.
HB i Københavnsområdet fulgte
med. Man overtog efterhånden et
større antal selvstændige brugs
foreninger udenfor hovedstadsom
rådet, og midt i 1960’erne var HB
landets største detailhandelvirk
somhed med godt 400 butikker og
en omsætning på mere end 1 milli
ard kr. Det blev stadig mere klart
for ledelsen i FDB, at udviklingen
krævede en koncentration af
brugsforeningsbevægelsens kapi
tal og af beslutningerne for brugs
foreningers fremtidige udvikling.
Fra 1950’erne opbyggede FDB ef
terhånden 7 nye centrallagre, og
samvirksomhedens
hovedsæde
flyttede i 1964 fra Islands Brygge
til Albertslund. Antallet af selv
stændige foreninger lå på 17001800, og i 1968 passerede man
800.000 medlemmer. Det betød, at

halvdelen af husstandene i landet
var medlemmer. Brugsens andel
af den samlede detailhandel lå for
de forskellige varegrupper mellem
10 og 20%.
11965 besluttede FDB’s kongres
at arbejde frem mod Danmarks
Brugsforening, d.v.s. at FDB skulle
gå ind i detailhandelsleddet og
ikke som hidtil alene varetage fa
brikation og grossistvirksomhed.
Pr. 1. januar 1973 sammenslutte
des FDB og HB, og FDB valgte
herefter at fremstå som selvstæn
dig hovedorganisation udadtil. HB
var udtrådt af DKF, og FDB forlod
Andelsudvalget. Brugsforeninger
ne markerede sig hermed som en
selvstændig enhed indenfor an
delssamarbejdet i Danmark i for
hold til de to andre samvirksomheder.

Fortsat tilpasning til
ændrede forbrugsmønstre
I løbet af 1970’erne tog man inden-

FDB bliver en selvstændig
hovedorganisation
Ændringerne i danskerens for
brugs- og indkøbsvaner blev en
udfordring for FDB. Endnu ved
slutningen af 1950’erne havde
brugsforeningerne deres solide
basis i landbefolkningen, og ca. 50
% af omsætningen skønnedes på
dette tidspunkt at stamme fra hus
holdninger med tilknytning til land
bruget. De blev færre, og landbru
gets indtjening fulgte ikke med an
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Lavprisvarehusene havde som forudsætning, at danskerne i stigende omfang
blev bilister. Obs-varehusene ligger alle udenfor de traditionelle city-områder.

FDB etablerede i Severin Jørgensens tid sit hovedsæde på Islands Brygge i København. Trods udvidelser blev pladsen for
trang, og i 1964 flyttede hovedsædet og et af centrallagrene til Albertslund vest for København.

for brugsforeningerne fat på en ra
tionaliseringsproces. Som det var
tilfældet for mange købmandsbu
tikker, så kunne adskillige mindre
brugsforeninger ikke
længere
klare sig økonomisk. Antallet af
selvstændige foreninger reducere
des frem til 1985 til 905, mens an
tallet af DB-butikker - »gamle«
HB-butikker og selvstændige for
eninger, der blev sluttet sammen
med FDB - andrager 443. Med
lemstallet ligger i dag lige under 1
million, og omsætningen i butik
kerne er steget til godt 21 milliar
der kr.
Butiksmønsteret er ændret. Der
har været en klar tendens hen mod

større enheder af supermarked
karakter i forskellige størrelses
grupper. 1975 åbnedes det første
lavprisvarehus - Obs - i City 2 i Tå
strup ved København, der senere
er blevet suppleret med 6 yderli
gere lavprisvarehuse landet over.
Betydelig opsigt vakte det, da FDB
i 1982 købte IRMA, som i hoved
stadsområdet traditionelt gennem
1970’erne havde været opfattet
som Brugsens stærkeste konkur
rent. IRMA-forretningerne har si
den været videreført med selv
stændigt »image« udadtil.
Brugsens og IRMA's andel af
omsætningen af dagligvarer skøn
nes i dag at ligge på ca. 32% -

Den typiske brugs på landet i dag. Kvinderne har i stigende grad gjort sig gæl
dende i de lokale bestyrelser.

FDB’s ledelse havde ved midten af
1970’erne sat 25% som mål. I kraft
af denne andel af omsætningen er
Brugsen i stand til at øve en be
tragtelig indflydelse på handelen
med almindelige forbrugsvarer i
Danmark. Også i de senere år er
der som tidligere i brugsforenin
gernes historie tale om en løbende
diskussion af brugsens særlige
forpligtelser som forbrugerejet
virksomhed i forhold til de krav, al
mindelige konkurrencehensyn stil
ler om udvalg, pris og markeds
føring.
Den her beskrevne udvikling,
har ført Brugsen frem til en meget
markant placering i handelen med
dagligvarer også udenfor de tid
ligere positioner. Der er idag to
slags brugser - de selvstændige
(A-brugser) foreninger og de bu
tikker, DB-butikkerne, der ejes af
FDB. Her som i andre store an
delsselskaber er der sket en cen
tralisering, men visse funktioner er
dog senere blevet lagt ud til de lo
kale enheder. FDB er ved 1980’ernes midte en omfattende koncern,
der foruden egne fabrikker er en
gageret i andre virksomheder, en
ten som 100 % ejere eller f.eks. i
samarbejde med brugsforenin
gerne i de øvrige nordiske lande.
Det er imidlertid en kendsger
ning, at kun en økonomisk og kon
kurrencemæssig stærk brugsfor
eningsbevægelse i 1980’ernes
Danmark vil kunne være i stand til
at hævde forbrugerinteresserne.

25

Andelsmejerierne fra 1950’eme
- Fra 1300 mejerier til 57

Det var først og fremmest andels
mejerierne, der i den almindelige
bevidsthed stod som udtryk for
landbrugets andelsbevægelse. De
tredelte mejeribygninger med den
høje skorsten var i årtier et karak
teristisk indslag i det danske land
skab, og mælkevognen med dens
last af junger på vej til og fra me
jeriet var et velkendt syn på lan
dets sogneveje. Andelsmejerierne
dominerede fra begyndelsen af år
hundredet mejeribruget. Og det
var omsætningen gennem det lo
kale mejeri, der for de fleste land
mænd var det afgørende i den
daglige økonomi. Afvandringen fra
landbruget, der tog fart i 1950’erne, medførte imidlertid, at køerne forsvandt fra mange bedrif
ter, især i det østlige Danmark køerne flyttede mod vest, som det
blev sagt. Mælkeproduktionen i
Danmark har i mange år ligget
mellem 4 og 5 mia. kg mælk. Men
der er blevet færre køer og endnu
færre besætninger. »Køerne er
flyttet mod vest - mælkeproduk
tionens tyngdepunkt ligger idag i
Jylland. De små besætninger på
under 5-8 køer er så godt som
væk.
Dansk mejeribrug har ændret
karakter. Det var tidligere smør
eksporten til Storbritannien, der
var hovedopgaven, men nu har
osteproduktionen og -eksporten
størst betydning. Andre aftagere
både i Europa og udenfor er i dag
de vigtigste kunder for dansk me
jeribrug. I de seneste år har eks
porten af den for få år tilbage
ukendte Fetaost til Iran været en af
de største eksportartikler i dansk
mejeribrug. Hjemmemarkedet har
også fået større betydning, efter
hånden som nye mælkeprodukter
har vundet indpas i det daglige
forbrug.
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Fra lokalmejeri til
mejeriselskab
Mejeribrugets traditionelle struktur
med de mere end 1000 ret små
mejerier var ikke istand til at løse
de opgaver, der trængte sig på fra
1950'erne. Mange steder betød
nedgangen i antallet af besætnin
ger, at grundlaget for de små me
jerier faldt bort. Det blev alminde
ligt, at 2-3 mejerier gik sammen,
og efterhånden dannedes op gen
nem 1960'erne en række mejeri
selskaber, der lokalt dækkede en
egn. Lastbiler og senere tank
vogne gjorde transport af mælken
over
større
afstande
mulig,
og de øgede krav om kvali
tet og produktudvikling krævede
større virksomheder. Også mælke
producenterne blev stillet overfor
nye krav i form af anlæg til opbe
varing af mælken på det enkelte
landbrug.
I 1960'erne udkastedes ideen
om et stort samlet mejeriselskab

for hele Danmark, d.v.s. for an
delsmejerierne, der konstant hav
de en andel på mellem 85 og 90 %
af den samlede mælkemængde.
Mejeriselskabet Danmark blev
etableret i 1970, men på det tids
punkt kun med et mindre antal me
jerier som deltagere. I løbet af
1970’erne og 1980'erne er der fo
regået en stadig koncentration af
dansk mejeribrug. Efterhånden er
mejeribruget herhjemme - udover
den privatejede sektor - samlet i
Mejeriselskabet Danmark, der ind
vejer over halvdelen af den sam
lede mælkemængde, en række
store selskaber - Nordjysk Mejeri
selskab og VEKOFA - samt et an
tal mindre mejerier - ialt 57 ved
udgangen af 1985.

Mejeribrugets
andelsvirksomheder
I årene op til 1. verdenskrig var der
oprettet et antal andelssmøreks
portforeninger, der afsatte med

Bo Bojesens kommentar til landbrugets mekanisering fra 1959. Teksten lyder: Se Oline, det smarte er, at vi slet ikke har nogen køer!

lemsmejeriernes smørproduktion.
Disse foreninger indgik i 1955 et
samarbejde i form af Andelssmør,
et fælles afsætningsorgan. I 1969
blev de hidtidige foreninger sluttet
sammen i Andelssmør, der da
havde lidt over halvdelen af an
delsmejerierne som medlemmer.
Senere har Andelssmør udvidet
virksomheden ved at overtage an
dre smøreksporterende firmaers
opgaver, således at Andelssmør
i 1980’erne står for hovedparten
af den samlede danske smøreks
port.
Da osteproduktionen begyndte
at tage et større omfang, oprette
des efter 2. verdenskrig Danske
Ostemejeriers Fællessalg og Oste
eksport (DOFO). Begyndelsen
blev gjort i Sønderjylland, men ef
terhånden udvidedes aktiviteterne
til hele landet. Organisationen blev
omdannet i 1959 og påny i 1977,
da man oprettede Dansk Ost, som
siden har varetaget en stigende
andel af den samlede danske
osteeksport.
Landbrugets overtagelse af
Milco - et større privatejet mælkeeksportfirma - førte i 1979 til op
rettelsen af firmaet Milco Export,
der har stået som fælles salgssel
skab for andelsmælkekondense
ringsfabrikkerne med en markeds
andel på omkring 25-30%.
Allerede i 1901 oprettede de
danske andelsmejerier et fælles
indkøb, der senere blev udvidet

Der var kamp om
mælkekunderne
indtil jul 1983

med en maskinfabrik. I 1976 ud
skiltes maskinfabrikken, der indgik
i firmaet Pasilac, mens De danske
Mejeriers Fællesindkøb har fortsat
sin virksomhed. Mejeribrugets og
andre
levnedsmiddelindustriers
behov for emballage førte til op
rettelsen af DANAPAK, Mejeribru
gets Emballagefabrik.
Afsætningen af konsummælk på

Den langsigtede udvikling i mejeribruget. I de sidste årtier er antallet af enheder
faldet drastisk, samtidig med at størrelsen af mejerierne er øget.

det danske marked har fra 1940 til
1973 været reguleret. I 1967 dan
nedes på initiativ fra Mejeriernes
Fællesorganisation
produktions
selskabet Landsmejeriernes Kon
summælkselskab (L.K.), der pro
ducerede disse produkter til af
sætning gennem medlemsmejeri
erne. Op gennem 1970’erne un
dergik strukturen på konsum
mælksområdet
mange
foran
dringer med skiftende aftaler
mellem mejerierne. I dag vareta
ger Danmælk - det tidligere L.K. der omfatter bl.a. Mejeriselskabet
Danmark og FDB, omkring 50 % af
omsætningen af konsummælks
produkter på hjemmemarkedet. En
lidt mindre andel har andelssel
skabet Kløver Mælk, der er et sam
arbejde i første række af nogle jy
ske konsummælksmejerier.
Andelssamarbejdet er fortsat
stærkt
dominerende
indenfor
dansk mejeribrug, såvel i selve
den egentlige produktion af smør,
ost og mælkeprodukter som i for
synings- og afsætningsleddene.
De mange, lokale enheder er i dag
i betydeligt omfang afløst af større,
regionale eller landsdækkende
virksomheder.
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Andelssvineslagterieme fra 1950’eme
- Sværvægteren i landbrugets
andelssamarbejde

Andelssvineslagterierne har sam
men med andelsmejerierne været
den økonomisk mest tungtvejende
del af landbrugets andelsbevæ
gelse. Ved siden af mælkeproduk
tionen har svineholdet i dette år
hundrede været af afgørende be
tydning for den enkelte landmands
økonomi. Andelssvineslagterierne
fik lidt senere end andelsmejeri
erne en tilsvarende helt domine
rende stilling i slagteribranchen og
har derigennem haft stor betyd
ning for dansk landbrugs vilkår.
Fra begyndelsen var andelssvine
slagterierne byvirksomheder med
egentligt industripræg. Den udvik
ling, der er sket i den seneste men
neskealder, har medført, at an
delssvineslagterivirksomhederne i
dag er meget store virksomheder,
der også beskæftigelsesmæssigt
har stor betydning. I 1950’erne var
andelsmejerier og andelssvine
slagterier omtrent lige store rent
omsætningsmæssigt, men i de se
nere år har andelssvineslagteri
erne haft en større omsætning.
Ved midten af 1980’erne omsætter
andelssvineslagterierne for godt
23 mia. kr. - ca. 20 % af omsæt
ningen indenfor landbrugets an
delsvirksomheder som helhed og beskæftiger omkring 15.000
medarbejdere. Eksporten af svine
kød er også i dag en meget be
tydelig post på den danske uden
rigshandel, hvad der placerer an
delssvineslagterierne i en betyd
ningsfuld rolle i vor samhandel
med udlandet.

egnens landmænd i en større eller
mindre kreds. Denne struktur med
i alt 62 andelssvineslagterier stod
uantastet indtil 1960’erne, da de
stigende krav til produktudvikling
og rationel arbejdsgang førte til
sammenlægninger af de eksiste
rende virksomheder. 1968 danne
des Forenede Sjællandske An
delsslagterier (FSA). I de følgende
år blev der landet over etableret
fusioner mellem de eksisterende
andelssvineslagterier,
ligesom
nogle privatejede slagterier blev
overtaget. Ved begyndelsen af
1980’erne var de største sammen
slutninger Tulip-slagterierne i Vejle
og Østjyske Slagterier med ho
vedkontor i Bjerringbro, F.S.A. på
Sjælland, Expo-Fyn og Wenbo i
Nordjylland. 1985 fusionerede
Expo-Fyn med Tulip, således at
Tulip-slagterierne nu er klart den
største virksomhed af andelssvi
neslagterierne med 20 % af samt
lige slagtninger. Alt tyder på, at
strukturrationaliseringen indenfor

andelssvineslagterierne vil fort
sætte i de kommende år.
Traditionelt producerede an
delssvineslagterierne bacon til det
britiske marked, mens andre pro
duktioner var af mindre betydning.
De sidste årtier har medført en
langt større bredde i produktionen
af forarbejdet svinekød (nye ud
skæringer, pålægsvarer, færdig
retter, konserves m.m.), og ved si
den af det britiske marked ekspor
terer man i dag til en lang række
andre lande både i Europa og
udenfor. Især er USA og Japan
store kunder for danske slagteri
produkter. Gennem ESS-FOOD,
der til fornylig har været salgsor
ganisation for samtlige eksport
slagterier, skete der en moderni
sering og effektivisering af salgs
apparatet på det britiske marked.
I lighed med andelsmejerierne
har andelssvineslagterierne skabt
en række fællesvirksomheder, der
løser særlige produktionsopgaver i
tilslutning til slagteriernes hoved

Procent af
samtlige svineleverancer

leverandørernes procentfordeling
efter svineleverancernes størrelse
17,4

96,5

I —-j

—

16,8

1-200 svin

77,6

Udviklingen op til 2. verdenskrig
havde ført til andelssvineslagterier
i de fleste større bysamfund, som
modtog svin til slagtning fra om
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1961

JjF

1985

over 500 svin

15,1

71,0
68,1

Fra 62 til 11
andelssvi neslagterier

#
M

16,7

1-200 svin

12,3

JR

Også blandt andelssvineslagteriernes medlemmer foregår der en koncentration
omkring færre, men forholdsvis større - til dels meget store - producenter.

Ved anlægget af containercentralen i Esbjerg skete der en rationalisering og effektivisering af betjeningen af det traditio
nelle marked i Storbritannien, der fortsat er en vigtig kunde hos de danske slagterier.

virksomhed. SFK er andelssvine
slagteriernes fælles indkøbsfor
ening, mens den i 1951 dannede
Hude-Centralen forarbejder og af
sætter huder. DAT-Schaub blev
oprettet 1972 ved en sammenslut
ning af to tidligere selvstændige
virksomheder, og firmaet forarbej
der og afsætter tarme m.v. Kon
servesfabrikation på basis af svi
neslagteriernes produkter vareta
ges af JAKA og DAK, der er an
delsselskaber, og som ejes af
forskellige
andelsvineslagterier.
Desuden er der i Danmark 5 kødfoderfabrikker, der alle er andels

selskaber, og som ejes af andels
svineslagterierne.
Andelssvineslagterierne har ved
midten af 1980’erne et meget ud
bygget produktions- og afsæt
ningsapparat. De enkelte virksom
heder i denne branche har p.g.a.
deres størrelse traditionelt marke
ret sig stærkere i forhold til hel
heden end f.eks. i mejebruget. Det
har både givet forretningsmæs
sige muligheder og præget sam
arbejdet i branchen. Med sine ca.
50.000 andelshavere er andelssvi
neslagterierne og de tilknyttede
virksomheder den økonomisk mest

EDB og automatik i det moderne slagteri. Ved hjælp af KSA-måleren sker der af
regning til leverandøren i forhold til kvalitet direkte ved slagteprocessen.

betydningsfulde del af landbru
gets andelssamarbejde.

Afsætning og eksport af
slagtekvæg
Mens svineholdet tidligt indgik
som et fast led i det moderne dan
ske landbrugs produktionsstruk
tur, så har afsætningen af kvæg til
slagtning traditionelt haft en mere
lejlighedsvis karakter. I årene op til
1. verdenskrig oprettedes dog et
antal andelskreatureksportforenin
ger i Jylland, der gennem fælles
afsætning skulle sikre leverandø
rerne de bedst mulige priser. I
1933 oprettedes Danske Land
brugeres
Kreatursalgsforening
(D.L.K.), der skulle virke for
samme formål. De to organisa
tioner,
andelskreatureksportfor
eningerne og D.L.K. indledte efter
1950 et nærmere samarbejde,
hvori også indgik de faglige
organisationer. 1980 fusionere
de de i DALKO, der i de senere
år har haft omkring 40% af den
samlede markedsomsætning.
Slagtningen og afsætningen af
kvæg foregår på slagterier og
gennem organisationer, hvor land
bruget er repræsenteret enten
gennem andelssvineslagterierne
eller de faglige organisationer,
landbo- og husmandsforenin
gerne.

29

Grovvarer og frø — fjerkræ og æg
- Strukturændringer og specialisering

I årene før 1. verdenskrig var der
efterhånden blev oprettet 4 lands
delsdækkende foderstofforretnin
ger og Dansk Andels Gødningsfor
retning (DAG). I 1906 etablerede
landbruget Danske Landbofore
ningers Frøforsyning, der i en lang
årrække havde et forretningsmæs
sigt samarbejde med FDB, som fo
restod afsætningen af markfrø på
hjemmemarkedet. På disse områ
der lå andelsvirksomhedernes
markedsandel på mellem 40 og 60
% i tiden efter 2. verdenskrig.
I løbet af 1960’erne indledtes et
begyndende samarbejde mellem
foderstofforeningerne og DAG.
Det førte i 1964 til oprettelsen af
Dansk Landbrugs Grovvaresel
skab (DLG), der skulle varetage
fællesopgaver, og i 1969 blev de
selvstændige andels-foderstofforeninger sammensluttet i DLG med
undtagelse af Fyens Andels-Foderstofforretning (FAF), der har vir
ket siden som selvstændig virk
somhed med Fyn og Als som om
råde.
DLG's medlemmer var oprinde
lig lokalforeninger, hvor DLG fun
gerede som grossistvirksomhed.
Efterhånden optog DLG et større
antal landmænd som direkte med
lemmer, og en stadig større del af
omsætningen skete via DLG-centre. I 1980’erne er fordelingen ca.
50 % til de direkte medlemmer, og
ca. 50 % til lokalforeningerne, der i
1975 dannede Landsforeningen
af Andels-Grovvareforeninger til
særlig at varetage disse forenin
gers interesser.
DLG fremstår i 1980’erne som
en koncern med en lang række til
sluttede aktiviteter. DLG ejer sam
men med FAF Andelsmaskiner,
som i 1983 blev dannet som en
overbygning på Dansk Landbrugs
Andels-Maskinkøb (D.L.A.M.), der
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siden oprettelsen i 1947 havde
haft forskellige vanskeligheder at
kæmpe med, byggefirmaet Tec
tum og Maskinfabrikken Mullerup,
der begge henvender sig til land
bruget med deres produkter.
DLG har sammen med FAF og
Ringkøbing Amts Indkøbsforening,
der virker sammen med Ringkø
bing Amts Vareindkøbsforening
(se s. 8) en omsætning på ca. 10
mia. kr., og markedsandelen svin
ger for de enkelte varetyper mel
lem 40 og 50 % af den samlede
omsætning.
DLF forlod sidst i 1970’erne
samarbejdet med FDB og vareta
ger fortsat en betydelig del af den
danske omsætning med markfrø,
herunder en betydelig eksport.

*

Fjerkræ og æg

DANPO leverer næsten hveranden
kylling, som danskerne såetter på bor
det.

Andelsfjerkræslagterierne indgik i
1971 et samarbejde under be
tegnelsen DANPO. Virksomheden
led nogle år tab og måtte rekon-

strueres, og i 1977 fusionerede
DANPO med et privat selskab,
hvilket førte til en gennemgriben
de strukturrationalisering med af-

Fusionen af JAF, ØA, LMAF og DAG til DLG er en kendsgerning i 1969.

Siden etableringen
af DLG er der sket
en stadig moderni
sering og effektivi
sering af distributionsapparatet.

vikling af flere fjerkræslagterier.
Mens andelsfjerkræslagterierne i
1950’erne havde haft mere end
100.000 medlemmer, hvor hver
enkelt havde en meget beskeden
produktion, så førte udviklingen i
1970’erne til, at produktionen blev
koncentreret hos ca. 200 medlem
mer. De ændrede vilkår for eks
porten af fjerkræ har ført til en no
get mindre dansk produktion, og
DANPO har i dag en markedsan
del på ca. 45%.
En tilsvarende ændring fra at
være bierhverv på et stort antal
landbrug til at være en opgave for
egentlige specialproducenter er
foregået for æggenes vedkom
mende. Her var DAÆ traditionelt
opbygget med mere end 1000 lo
kale kredse og et medlemstal om

kring 80.000. Danmark havde i
årevis været ægeksporterende,
men omkring 1970 ophørte mulig
hederne for udførsel af æg, og
dansk ægproduktion har siden
stort set koncentreret sig om hjem
memarkedet. I dag er der under
200 ægproducenter tilsluttet DAÆ,
der har en markedsandel på godt
65%.
For fjerkræ- og ægproduktion er
der sket en markant udvikling fra
en struktur med et stort antal min
dre producenter til et meget lille
antal - der er flere medarbejdere
beskæftiget i disse virksomheder,
end der er medlemmer. Leverin
gerne til henholdsvis slagterier og
pakkerier er styret af aftaler mel
lem virksomhed og producent.
Samme koncentrationstendenser

Andelsbladet har gennem 86 år været organ for landbrugets andelssamarbejde.

er foregået udenfor andelssamar
bejdet på disse områder.

Landbrugets
andelsbevægelse Andelsudvalget
Andelssamarbejdet indenfor land
bruget har ved
midten af
1980’erne et helt forskelligt udse
ende i forhold til 1950’erne. An
tallet af andelsvirksomheder er
stærkt reduceret, men andelssam
arbejdet indtager stort set den
samme plads som for en menne
skealder tidligere. Landbrugets
specialisering har betydet, at den
enkelte landmand i dag er medlem
af færre andelsvirksomheder. An
delsmejerier og andelssvineslag
terier er helt dominerende. På de
andre områder har andelsvirksom
hederne en betydende rolle. For
den typiske landmand er andels
samarbejdet fortsat af afgørende
betydning. Der foregår en stadig
diskussion af den moderne land
brugers holdning til andelssamar
bejdet. Det bliver hævdet, at de
ændrede strukturer har gjort for
holdet mellem medlem og andels
virksomhed til et rent økonomisk
anliggende.
Men
tiden
fra
1950’erne til idag har ikke afgø
rende ændret på andelssamarbej
dets betydning. Andelsudvalget
(De samvirkende danske Andels
selskaber) er fortsat fællesorgan
for andelssamarbejdet i landbru
get og beslægtede erhverv, og i
Andelsbladet belyses andelssam
arbejdets aktuelle vilkår og mulig
heder.

31

Fiskeri, gartneri og pelsdyravl
- Andelssamarbejdet i tre erhverv

Dansk Andelsfisk etablerede sig i 1946 i København - nu er hovedkontoret i
Neksø på Bornholm.

Der er mange træk i fiskeri og gart
neri, der peger hen mod landbru
get, og pelsdyravlerne i Danmark
opfatter sig selv som landmænd
og er repræsenteret i Landbrugs
rådet. Det gælder i disse erhverv,
at den typiske bedrift er enmandsejet med normalt højst nogle få
medarbejdere. Man producerer en
standardvare fra rødspætter over
frugt og blomster til minkskind. Er
hvervenes folk har hjemme på lan
det og i de mindre bysamfund, og
der er traditioner for holdninger og
værdinormer, som ikke er langt fra
landbrugets. Gartneri og pelsdyr
avl er udgået fra landbruget i dette
århundrede, og fiskerierhvervet
har længere tilbage sit udspring i
landbosamfundet. I de tre erhverv
har andelssamarbejdet derfor fået
en udvikling, der har mange lig
heder med landbrugets andels
virksomheder og en forholdsvis
stærk placering. Og organisatorisk
har man et samvirke med landbru
gets andelsvirksomheder i Andels
udvalget.

hundredet, hvor lærer N. Munk
Poulsen oprettede den første fi
skesalgsforening i Vorupør i Thy.
Afsætningen af fangsten var afgø
rende for fiskernes økonomi, og
landet over oprettedes et antal
salgsforeninger på andelsbasis.
1928 oprettedes en samvi rksomhed for andelsfiskesalgsforenin
ger. 1930’ernes krise ramte er
hvervet og dets salgsvirksomhe
der hårdt, men efterhånden stabili

seredes situationen, og i 1950 var
der 65 andelsfiskesalgsforeninger.
På Bornholm arbejdedes der
især for at fremme afsætningen af
fisk, og det første i 1946 til dannel
sen af Dansk Andelsfisk, der både
på
hjemmemarkedet og
på
eksportområdet skulle virke for
øget afsætning. Fiskerierhvervets
udvikling har ført til et behov for at
bearbejde fisk til andre formål end
konsum, og der er oprettet både
andelsfiskeolie- og andelsfiske
melsfabrikker i de større fiskeri
havne. I 1963 ophævedes samvirksomheden, og Andelsfisk over
tog de fælles opgaver, herunder
afsætningen centralt og til eksport.
Andelssamarbejdet i fiskeriet rum
mer i dag andelsfiskesalgsforenin
gerne, andelsvirksomhederne til
forarbejdning af fisk og Dansk An
delsfisk, der i dag alene har born
holmske fiskesalgsforeninger som
medlemsvirksomheder. Dansk An
delsfisk har en betydelig eksport specielt til USA.

Fiskernes
andelsbevægelse
Andelssamarbejdet i dansk fiskeri
går tilbage til begyndelsen af år
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Andelssamarbejdet i gartnerierhvervet gjaldt tidligere frugten (æbler) - nu spiller
grøntsager og blomster den største rolle.

Gartnernes
andelssamarbejde
Kort efter århundredskiftet opstod
tanken om udnyttelsen af dansk
frugthøst til konservesfremstilling
o.lign, gennem andelsvirksomhe
der. Forskellige initiativer blev
iværksat, men de overlevede ikke
1920’ernes tilbageslag. I mellem
krigsårene oprettedes på Fyn
salgsforeninger for frugt, først og
fremmest æbler. Flere salgsfor
eninger kom til, og i 1945 danne
des en samvirksomhed med 10
medlemmer, og andelsfrugtsalgs
foreningerne varetog mellem 10
og 20 % af den danske æbleeks
port.
Danmarks indtræden i EF og
nogle hårde vintre førte i begyn
delsen af 1970’erne til en fjernelse
af grundlaget for andelsfrugtsalgs
foreningerne. Opgaven blev frem
over varetaget af Gartnernes
Salgsforeninger. De ældste af
disse gik tilbage til 1930’erne og
var opbygget som andelssalgsfor
eninger omkring de større byer den største i Odense. GASA Dan
mark oprettedes 1976 som fælles
organ for 22 lokale salgsforenin
ger. I dag er der 19 salgsforenin
ger med godt 3000 medlemmer
og en samlet omsætning på godt 2
milliarder kr. GASA står for mellem
35 og 70% af omsætningen af
gartneriprodukter.
I 1982 oprettedes andelsavler

Andelssamarbejdet i Danmark producerer den almindelige befolknings daglig
varer - og et luksusprodukt som minkpelse!

sammenslutningen Nordgrønt, der
med 150 medlemmer og en om
sætning på godt 150 mill. kr. bl.a.
forsyner FDB med gartnerivarer.

Pelsdyravl - Næsten 100%
andelssamarbejde
Det var i årene mellem 1. og 2. ver
denskrig, man i Danmark be
gyndte på pelsdyravl. I lighed med
f.eks. fjerkræholdet var det i
mange år en bibeskæftigelse,

Auktionshal hos GASA med »hollandsk ur« - viseren falder og opkøberen tryk
ker, når prisen er den, han vil give.

hvad også svingende afsætnings
muligheder tilskyndede til. Efter
hånden har pelsdyravlen dog ud
skilt sig som hovederhverv for
mange af dens udøvere, mens an
dre forbinder det med landbrug,
og hele branchen opfatter sig som
nævnt som en del af dansk land
brug.
Fra opdræt af sølvræv gik man
over andre dyr for i de seneste år
at have lagt den helt afgørende
vægt på opdræt af mink. Fiskeaf
fald har fra begyndelsen været fo
dergrundlaget, og pelsdyravlen
lagde sig tidligt i Jylland i nær
heden af de store fiskerihavne. Ef
ter en krise i begyndelsen af
1970’erne har udviklingen siden
været præget af fremgang, og
Danmark er i dag verdens største
eksportør af minkskind.
Avlen er blevet ledet af Dansk
Pelsdyravlerforening siden 1930,
og afsætningen er blevet organi
seret af avlerne gennem deres
salgsorganisation Danske Pels
Auktioner. Den flyttede i 1964 til et
nyopført pelsauktionscenter i Glo
strup, der i dag står som et af cen
trene i verdenshandelen med
pelse. Gennem denne organisa
tion afsættes så godt som samtlige
skind fra de 4300 medlemmer, og
årsomsætningen er i de seneste år
steget til over 2 milliarder kr.
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Andelsbank og andelsforsikring
- Andelssamarbejdet indenfor pengevæsen og
forsikring

Andelsbanken på aktier i 1974 på
grund af bankloven.

Der er i Europa flere lande, hvor
andelssamarbejdet i landbruget
især har betydning for kreditfor
midlingen. Her er pengeinstitutter
og lånekasser for landbruget orga
niseret som andelsvirksomheder. I
Danmark spiller andelssamarbej
det på dette felt en vis, men ikke
nogen dominerende rolle. Det kan
hænge sammen med, at kredit til
landbruget fra midten af forrige år
hundrede har været organiseret
gennem kreditforeninger og spa
rekasser, der - uden at opfatte sig
som andelsselskaber - historisk
set har mange lighedspunkter
med den andelsbevægelse, der
udviklede sig fra 1880’erne. Kre
ditforeningerne er således forenin
ger af låntagere, der hæfter soli
darisk for de optagne lån, og
landbo- og sognesparekasserne,
der kom til fra 1850’erne, har været
styret af de samme grupper inden
for landbruget, der har stået i spid
sen for andelsvirksomhederne.

ligt pengeinstitut, der var indstillet
på at varetage disse virksomhe
ders særlige interesser. Efter ad
skillige års drøftelser fik Anders Ni
elsen, Svejstrup Østergaard, rejst
Andelsbanken, der begyndte sin
virksomhed i 1914. Banken fik
imidlertid kun delvis fodfæste i
landbruget og andelsvirksomhe
derne, men den blev involveret i
krigstidens usunde foretagender
(se s. 16).
Samme
efterår
oprettedes
Dansk Andels- og Folkebank, der i
1932 tog navneforandring til An
delsbanken, samtidig med at land
brugets andelsbevægelse teg
nede ny andelskapital. Den kunne
nu virke på landsplan, og Andels
banken har siden øget sit net af fili
aler og været i stadig fremgang.
Oprindelig med basis i landbruget
og landbrugets virksomheder har
Andelsbanken i de sidste årtier
formået at få fodfæste i andre
grupper af befolkningen. Andels
banken måtte i 1974 p.gr. af æn

dringer i banklovgivningen om
dannes fra andelsselskab til aktie
selskab, men den har med sine
mere end 100.000 aktionærer be
vidst fastholdt sin tilknytning til den
øvrige andelsbevægelse og opret
holdt sit »andelspræg«. Andels
banken er ved midten af 1980’erne
Danmarks 5. største pengeinstitut
med en balance på over 40 milliar
der kr., 240 afdelinger og kontor
steder samt 3.500 ansatte.
I 1915 oprettedes i Ovtrup i
Vestjylland den første andelskasse
i Danmark. Denne form for pen
geinstitut skulle tage sig af lokal
samfundets og især af landbru
gets pengeomsætning og kredit
formidling, ikke mindst de trans
aktioner, der foregik mellem an
delsvirksomhederne og deres
medlemmer. Idéen bredte sig i de
kommende år, bl.a. til Sønderjyl
land efter 1920, og antallet af an
delskasser nåede på et tidspunkt
nær de 100, især i Jylland og på
Fyn. Andelskasserne virkede op

Andelsbank og
andelskasser
De mange andelsselskaber, der
efterhånden opstod i dansk land
brug, skabte et behov for et sær
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Brugsforening og andelskasse som naboer i Ovtrup ved Varde i Vestjylland.

rindelig sammen med de lokale
sparekasser i lokalsamfundet, men
skal nu konkurrere med det vok
sende net af bank- og sparekas
sefilialer. I dag er der 54 andels
kasser med ca. 22.000 andelsha
vere og en samlet balance på næ
sten 3 milliarder kr.

Gensidig forsikring og
andelsforsikring
I Danmark voksede det moderne
forsikringsvæsen frem i 1800—tal
let, og to former dominerede, dels
forsikringsaktieselskabet dels det
gensidige forsikringsselskab. I det
sidste tilfælde er det forsikrings
tagerne, der er medlemmer og
dermed ejere af virksomheden, og
landet over blev der fra 1830’erne
oprettet mange lokale gensidige
brandforsikringsselskaber. Også
de kan regnes som forløbere for
landbrugets andelsbevægelse fra
1880’erne. Fra brandforsikring
kom man omkring århundredskiftet
ind på livs- og ulykkesforsikring,
og senere har forsikringssystemet
bredt sig videre til flere sider af
den moderne tilværelse.
En lovgivning.om arbejdsulykker
førte i 1898 til oprettelse af Mejeri
ernes (senere: og Landbrugets)
Ulykkesforsikring (M.L.U.), og i
1911 etablerede man efter nogle
års lidt famlende forberedelser An
dels-Anstalten Tryg, der skulle
tegne livsforsikringer i de kredse,

Andelsbanken har efterhånden opbygget et landsdækkende net af filialer til be
tjening af kunder i alle dele af befolkningen.

der sluttede op om landbrugets
andelsbevægelse. Med udbredel
sen af andelsbevægelsen og virk
somhedernes vækst opstod der
behov for at få ordnet medarbej
dernes pensionsforhold, og i 1919
oprettedes Andels-Pensionsfor
eningen, nu AP forsikring.
Udviklingen i nyeste tid har ført
med sig, at de gamle lovmæssige
opdelinger i forsikringsverdenen
er brudt ned, og alle søger nu at til

Andelsbanken havde tidligere til huse i Axelborg - nu er det tidligere Teknologisk
Institut Andelsbankens Hus.

byde forsikring over flest mulige
områder. Bilismens udbredelse
gjorde i 1950’erne autoforsikring til
et stort marked, og MLU satsede
meget stærkt på at markere sig på
dette område. I 1970 var hver an
den bil i Danmark forsikret i MLU.
1974 fusionerede MLU med Ar
bejdsgivernes
Ulykkesforsikring
(A.U.) for siden at tage navnefor
andring til Topsikring. Topsikring
blev i 1985 omdannet til et aktie
selskab.
Efter en række fusioner først i
1970'erne, der ændrede de tradi
tionelle grænser mellem de for
skellige selskabers virksomheds
område, dannedes i 1976 Tryg
Forsikring, der fortsat repræsente
rer andelssamarbejdet på forsik
ringsområdet. Det samme gælder
for den oprindelig i 1792 stiftede
Almindelig
Brandforsikring for
Landbygninger, der i 1976 ind
trådte i samarbejdet med de øv
rige andelsselskaber. Aim. Brand
af 1792 har en meget betydelig
stilling på brandforsikringsområ
det på landet. Sammen med An
dels-Pensionsforeningen repræ
senterer de to andelsforsikrings
virksomheder en markedsandel in
denfor dansk forsikringsverden på
mellem 10 og 15%.
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Arbejderkooperationen idag
- Koncentration og nye strukturer

AFTALE MELLEM
DET KOOPERATIVE FÆLLESFORBUND OG
LANDSORGANISATIONEN I DANMARK

OM

Fællesforbund i 1973 ved fusionen
med FDB.
Landbrugets andelssamarbejde
har fra begyndelsen af dette år
hundrede haft en meget domine
rende stilling i de brancher, hvor
andelsselskaberne har arbejdet.
Arbejderkooperationen har ikke på
nogen felter haft en tilsvarende
stærk placering i forhold til privat
ejede virksomheder. Det har sam
men med andre forhold stillet ar
bejderkooperationen i en skærpet
konkurrencesituation.

Det kooperative
Fællesforbund ved
1980’ernes midte
DKF indgik 1968 aftale med LO om
demokrati på arbejdspladsen.

Fra begyndelsen af 1950’erne og
frem til idag har arbejderkoopera
tionen gennemgået en dybtgå
ende forandring. Traditionelle virk
somhedsområder er ophørt eller
virksomhederne har ændret karak
ter, ligesom nye aktiviteter er kom
met til i takt med de bestående ko
operative selskabers og arbejder
bevægelsens behov for servicey
delser. I 1964 lukkede arbejderko
operationens flagskib bryggeriet
Stjernen, da økonomien var util
fredsstillende. Arbejderkoopera
tionens udvikling gennem den sid
ste menneskealder har gennem
gående været præget af en kon
centration om bestemte virksom
hedsfelter. Der har været opbrud
i kredsen af kooperative virksom
heder.
Brændselsforretningerne
gik sammen med andelsselskaber
i samme branche ind i Olie
selskabet Danmark (se s. 23), og
Hovedstadens
Brugsforening
(H.B.) udtrådte af Det kooperative
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DKF virker fortsat som fællesorgan
for de branchesammenslutninger
og enkeltvirksomheder, der be
tragter sig selv som tilhørende ar
bejderkooperationen, og som i de
res vedtægter opfylder de koope
rative bestemmelser. Arbejderkoo
perationens virksomheder er hyp

pigt aktieselskaber, hvis ejere er
fagbevægelsen, andre koopera
tive virksomheder eller andre dele
af arbejderbevægelsen. Man fast
holder det kollektive ejerskab til de
kooperative virksomheder, men
har iøvrigt mange forskellige mo
deller, bl.a. medarbejderejede sel
skaber.
DKF har opgaver indadtil som
rådgiver for medlemsvirksomhe
derne, og Fællesforbundet repræ
senterer disse overfor offentlighe
den. Sammen med LO og social
demokratiet er DKF baggrundsor
ganisation for Arbejderbevægel
sens Erhvervsråd, oprettet 1935. I
1953 skabte fagbevægelsen og
kooperationen Det kooperative
Finansieringsfond,
der
skulle
fremme investeringer i den koope
rative sektor.
Under DKF virker dels branche
organisationer dels lokale fælles
organisationer i de større provins
byer. Boligselskabernes Landsfor
ening organiserer de almennyttige

andelsboligforeninger og boligsel
skaber, og de er særskilt omtalt
s. 38.
Byggefagenes
kooperative
Landssammenslutning omfatter i
1985 75 enkeltvirksomheder med
omkring 5000 ansatte og en sam
let årlig omsætning på ca. 1,6 mia.
Størst blandt disse virksomheder
er JME i Århus med ca. 800 an
satte. Tyngdepunktet er på entre
prenør- og byggefagsområdet,
hvor der også i den nyeste tid er
skabt nye kooperative aktiviteter,
f.eks. en fabrik til produktion af be
tonelementer.
Kooperative
Marketenderiers
Samvirke har fra de traditionelle
arbejdspladskantiner udvidet vir
kefeltet til højskoler og kursusvirk
somheder, og man har dannet en
fælles indkøbsorganisation. Her er
der ved midten af 1980’erne ca. 75
medlemmer med en samlet om
sætning på 145 mill. kr. årligt.
En total omstrukturering har fun
det sted i den branche, hvor arbej
derkooperationen fra gammel tid
stod ret stærkt på landsplan, fæl
lesbagerierne. Her skabte man
Rutana-sammenslutningen, der i
begyndelsen af 1980’erne overgik
til andre ejere, bl.a. FDB, mens ar
bejderkooperationen fortsat driver
nogle virksomheder, herunder
Dansk Biscuit Compagni, der i høj
grad er rettet ind mod eksport med
en omsætning på over 500 mill. kr.
Under Det kooperative Fælles

forbund hører desuden et antal
virksomheder, der omfatter en
række,
fortrinsvis servicepræ
gede, selskaber, som foruden at
løse opgaver for markedet som
helhed betjener den organiserede
arbejderbevægelses omfattende
net af sammenslutninger. Arbej
dernes Landsbank med godt 1000
ansatte og filialer over hele landet
og en samlet årlig balance på 9,2
milliarder kr. er foruden at være en
normal forretningsbank, pengein

stitut for fagbevægelse og koope
ration. Tilsvarende virker koopera
tive selskaber i revision, EDB og
forsikring. Ved siden af arbejder
bevægelsens presse er trykkerier,
bogbindervirksomhed og forlag
organiseret som kooperative virk
somheder, og i tilslutning til bolig
kooperationen virker kooperative
arkitekt- og ingeniørforretninger.

Arbejderkooperationens
opgaver i 1980’erne
Arbejderkooperationens formål er
fortsat at virke som et alternativ til
det eksisterende privatejede er
hvervsliv og herigennem at fun
gere som et praktisk udtryk for ar
bejderbevægelsens krav om arbejds- og lønforhold. I nyere tid
har man understreget kooperatio
nens opgave som spydspids for
medarbejder- og forbrugerindfly
delse på det økonomiske liv. Det er
samtidig indlysende, at en velud
bygget kooperativ sektor kan sikre
arbejderbevægelsen uafhængig
hed og handlefrihed, når det gæl
der løsningen af de mangeartede
erhvervs- og servicebetonede op
gaver, der følger med den sam
lede arbejderbevægelses aktivite
ter.
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Andelsboliger før og nu
- Fra filantropi til almennyttige og
andelsboligforeninger

Andelssamarbejdet på det felt, der
drejer sig om fremskaffelse af og
disposition over en bolig, kan sam
menlignes
med
brugsforenin
gerne. Disse skal skaffe gode og
billige (d.v.s. prisrigtige) varer til
forbrugeren, og andelssamarbej
det skal, når det gælder boligom
rådet, fremskaffe en bolig af til
fredsstillende kvalitet til en pris,
der afspejler de faktiske omkost
ninger og er upåvirket af de fak
torer, der har presset boligpri
serne opefter i det meste af nyere
tid. Andelsboligen er noget, der
hører hjemme i de større byer og
især i hovedstaden. Byernes
vækst fra slutningen af 1800—tallet
førte til, at udlejningsboliger, ofte
af dårlig kvalitet, blev det alminde
lige, og andelssamarbejdet inden
for boligsektoren har fra begyndel
sen haft en klar social målsætning.
Den blev tidligt (den første lov kom
i 1887 og skyldtes bl.a. højskole
manden Ludvig Schrøder) støttet
og reguleret ved lovgivningen, og
op i vor tid er andelsboligsamar
bejdet under etikker som socialt
boligbyggeri og almennyttigt bo
ligbyggeri blevet et led i den poli
tik, de forskellige politiske opfattel
ser har formuleret. Socialdemokra
tiet har traditionelt ønsket det frem
met, mens de borgerlige partier
har været tilhængere af ejerbolig
formen.

kendte »Kartoffelrækker« ved sø
erne. Mønstret blev i de kom
mende år fulgt både i hovedsta
den og mange større provinsbyer.
Man sluttede sig sammen i en
byggeforening - det var oftest de
lidt bedre stillede arbejdere - der
opførte et antal huse, tit med to lej
ligheder i hver, og medlemmerne i
foreningen fik efterhånden ved
lodtrækning plads i byggeriet. Fra
at være filantropisk ledede forenin
ger blev det omkring århundred
skiftet almindeligt, at det var arbej
derne selv, f.eks. ved en større ar
bejdsplads eller i et fag, der tog
initiativet til at oprette byggefore
ninger. Byggeforeningerne satte
frem til årene omkring 1. verdens
krig deres karakteristiske præg på
mange af de nye kvarterer i hoved
stadsområdet og de større køb
stæder.
Efterhånden som byggeriet blev
betalt, gik ejendomsretten fra for
eningen over til det enkelte med
lem, og foreningen ophørte. Arbej

dernes Andelsboligforening, op
rettet 1912 og flere andre fra de
følgende år, var organiseret an
derledes, således at boligerne
fortsat var foreningernes ejendom.
Det blev nu i høj grad etagebyg
geri, man koncentrerede sig om,
og påny var det hovedstadsom
rådet, der førte an, og som efter
hånden blev efterlignet i provin
sen. Ikke mindst i 1930’erne og
1940’erne opstod der landet over
andelsboligforeninger og -bolig
selskaber, der ydede en stor ind
sats for at højne bolligkvaliteten for
den jævne befolkning. Det offent
lige støttede og støtter opførelsen
af byggeriet ved lånemuligheder,
og de enkelte kommuner kunne på
forskellig vis, f.eks. ved at stille
byggegrunde til rådighed, fremme
andelsboligforeningernes virksom
hed.
Omkring 1950 var der i Danmark
260 boligforeninger eller -selska
ber med over 50.000 lejligheder,
mens tallet ved 1980'ernes midte

Fra Kartoffelrækkerne til
Galgebakken
De ældste former for andelssamar
bejde på boligområdet er jævnald
rende med de tidligste brugsfor
eninger i Danmark. I 1865 fik gros
serer M. Melchior og læge F. F. Ul
rik stiftet Arbejdernes Byggefore
ning i København, der bl.a. stod
for opførelsen af de senere så
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En gade i hovedstaden med ejendomme fra århundredskiftet - de fleste af hu
sene til venstre ejes af andelsboligforeninger.

er omkring 600 foreninger med
over 375.000 lejligheder. Man slut
tede sig tidligt sammen i en fælles
forening, der er medlem af DKF,
og det er i dag ca. 15% af det
samlede antal boliger, der ejes af
foreninger eller selskaber af denne
type. Deres betydning for udvik
lingen af den almindelige befolk
nings boligstandard er indlysende,
og det er således den lokale an
delsboligforening, der i Alberts
lund står bag det kendte kvarter
»Galgebakken«.
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Den private
andelsboligforening
Den seneste form for andelssam
arbejde på boligområdet er den
private andelsboligforening, der
opstod i København i årene umid
delbart efter 2. verdenskrig. Her er
det beboerne i en eksisterende
udlejningsejendom, der danner en
forening, som overtager ejendom
men og driver den videre som ejer,
men med de tidligere lejere som
ejere i fællesskab.
I midten af 1970’erne liberalise
redes lovgivningen omkring udlej
ningsboliger, der indtil da havde
været reguleret af det offentlige,
og det gav stødet til oprettelsen af
adskillige andelsboligforeninger.
Det kom også ind i lejeloven i
1976, at man ved salg af en ud
lejningsejendom skulle give le
jerne mulighed for at overtage

Vridsløselille Andelsboligforening opførte 1972-74 det kendte byggeri »Galge
bakken« hvor det blev »in« at bosætte sig.

denne i form af en andelsboligfor
ening. Det var fortsat bestemmel
ser, der alene tog sigte på den ek
sisterende boligmasse, og det har
ofte været ældre ejendomme, der
er overgået til private andelsbolig
foreninger. 1981 blev det imidlertid
muligt at tage den private andels
forening i brug, når det gjaldt ny
byggeri af boliger. Denne form for
andelsboligforening fik nu mulig
heder for i lighed med det almen
nyttige boligbyggeri at opnå finan

Almennyttigt etagebyggeri v. Hillerødgade i København, opført af AKB i be
gyndelsen af 1960'erne.

siering gennem det offentlige. Det
betød også, at der blev sat en
grænse for antallet af nybyggede
andelsboliger, ligesom man fast
sætter en årlig kvote for det almen
nyttige boligbyggeri i den »tradi
tionelle« form. Men man kan fortsat
uden regulering fra det offentlige
danne private andelsboligforenin
ger til erhvervelse af eksisterende
byggeri.
Den private andelsboligforening
har bredt sig stærkt. Man regner
med, at der i dag er ca. 2500 for
eninger med ialt ca. 50.000 Lejlig
heder. Foreningerne er i modsæt
ning til boligselskaberne ret små
med i gennemsnit 20 medlemmer.
Formentlig tiltrækker denne mere
overskuelige størrelse adskillige
mennesker, der foretrækker min
dre enheder, hvor man føler, at
man umiddelbart bedre kan være
med til at præge boligen og dens
nære omgivelser.
Med den skattereform, der kan
ventes at træde i kraft i sidste
halvdel af 1980’erne, kan andels
boligforeningen i denne udform
ning muligvis blive et virkeligt alter
nativ til den private ejerbolig, der
har domineret 1960’erne og
1970'erne, og som har resulteret i
byggeri af mange parcelhuskvar
terer landet over.
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Andelssamarbejdet i dag
- Traditionelle områder og nye perspektiver

Andelssamarbejdet i Danmark om
fatter de virksomheder, der tilsam
men udgør landbrugets andelsbe
vægelse, de selskaber, der som
arbejderkooperative virksomheder
er tilsluttet DKF, og brugsforenin
gerne under FDB. Det er de tradi
tionelle elementer i dansk andels
samarbejde, og det er dem, man
normalt opfatter som udtryk for an
delsbevægelse eller kooperation i
Danmark. Men andelssamarbejdet
som måde at organisere økono
misk aktivitet på er ikke begrænset
til landbruget, brugsforeningerne
eller arbejderkooperationen. F.eks.
opførte rutebilejerne på Koldingegnen i 1930’erne en fælles rute
bilstation, der skulle betjene deres
ruter. Denne rutebilstation blev or
ganiseret som et andelsselskab
med rutebilejerne som andelsha
vere. Tilsvarende gik man frem i
andre byer, og senere har man
bl.a. organiseret taxa’s bestillings
kontorer som andelsselskaber,
hvor de enkelte vognmænd er an
delshavere. Andelssamarbejdet er
taget i brug næsten overalt i det
danske samfund, hvor grupper el
ler virksomheder har ment, at
denne form bedst kunne tjene op
fyldelsen af fælles behov - den
kommunistiske avis »Land og
Folk« er således et andelsselskab,
og det samme er det købmands
ejede Nordisk Handelshus (N.H.)
der er indkøbsselskab for et større
antal selvstændige købmandsfor
retninger.

vand, elektricitet og evt. også op
varmning leveret udefra. Og i
mange tilfælde er andelssamar
bejdet netop taget i brug for at
løse disse behov. Mange vand
værker er - ikke mindst i de min
dre samfund - organiseret som
andelsselskaber, og det samme
gælder for elektricitetsforsyningen.
Her er det fortsat flere steder i lan
det andelsselskaber, der vareta
ger leveringen af strøm til de en
kelte husstande, der er andelsha

vere. For nogle årtier siden be
gyndte fjernvarmeværkerne at
dukke op, som centralt skulle
levere varmt vand til forbrug og
opvarmning af boligerne. Nogle
blev kommunale institutioner, men
mange steder valgte man igen an
delssamarbejdet omkring etable
ringen af fjernvarmeforsyningen.
I forbindelse med spørgsmålet
om anvendelsen af landbrugets
overskudshalm er det blevet aktu
elt at benyttet halmen til varmepro
duktion. Det har ført til etablering
af halmvarmeværker, der i nogle
tilfælde er blevet organiseret som
andelsselskaber med landmæn
dene - halmleverandørerne - som
andelshavere.
For servicesektoren i bredere
forstand gælder det, at man her i
1980’ernes Danmark finder en
række virksomheder, der er om
ikke andelsselskaber så i deres
opbygning og funktion har lig
hedspunkter. Det gælder således
de gensidige selskaber, som er

Service i dagligdagen - et
felt for andelssamarbejdet
I vor dagligdag i 1980’erne er den
almindelig husstand forbruger af
en række serviceydelser, som vi
forlængst har opfattet som selvføl
gelige goder. Vi forventer at få
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På Andelsudvalgets halvårsmøde drøftes spørgsmål af generel interesse - i ef
teråret 1984 var det forslaget om en andelslov.

udbredte på forsikringsområdet,
kreditmarkedet og den gensidige
fortsættelsessygekasse
»Dan
mark«. Det er i mange tilfælde
mere et spørgsmål om tradition,
om man vil opfatte disse virksom
heder som andelsselskaber eller
ikke.

Perspektiverne ved midten
af 1980’erne
Andelssamarbejdet er udbredt i
Danmark. Det har sit tyngdepunkt i
landbruget, men det kendes i så
godt som alle dele af samfunds
livet. Hvor andelssamarbejdet i
nogle lande, bl.a. på grund af en
udpræget politisk tilknytning kan
stå i et modsætningsforhold til det
øvrige erhvervsliv, så gælder det
kun i mindre omfang i dagens
Danmark. Andels- og private virk
somheder kan indgå i samar
bejdsforhold, f.eks. når det gælder
afsætningen af produkterne.
Det andelssamarbejde, der ek
sisterer idag, er resultat af en ud
vikling, der har været kendetegnet
af frihed til at danne andelsvirk
somheder, når og hvor behovet
opstod. Og når behovet ikke læn
gere var tilstede, så forsvandt an
delvirksomheden, som i tilfældet
med andelsfrysehuse. Det er be
hovet, der styrer udviklingen i an
delssamarbejdet. Derfor er det
umuligt at forudsige eller plan

Vi ejer en »Shu-bi-dua«-plade i fællesskab! Et tænkt eksempel på andelssamar
bejde på helt nye områder.

lægge, hvor og i hvor stort om
fang, der vil komme nye former for
andelssamarbejde. Nye grupper
af personer eller virksomheder kan
tage andelssamarbejdet i brug til
løsningen af fælles opgaver om
kring indkøb, produktion eller af
sætning.
Andelssamarbejdet har i sig selv
ikke samfundsmæssige opgaver.

Stemmeretten i andelsselskaberne

Skal 1 mand — / stemme princippet stadig være ufravigeligt?
Der foregår en stadig diskussion om andelssamarbejdets fortsatte tilpasning til
de aktuelle udfordringer og opgaver.

Men andelssamarbejdet har i de
mangfoldige vidt forskellige ud
formninger de opgaver at løse,
som medlemmerne bestemmer.
Man kan koncentrere sig om at
skaffe medlemmerne størst muligt
økonomisk udbytte af medlemska
bet, eller man kan til den konkrete
økonomiske aktivitet knytte et mere
idébetonet formål. Det bestemmes
af medlemmerne gennem de sty
rende organer. Og det indebærer,
at andelssamarbejdet er nært
samhørende med den demokrati
ske styreform, vi vedkender os.

Andelssamarbejdets store betyd
ning for dansk samfundsliv ligger i,
at der er velkendt og indarbejdet
igennem mere end hundrede år.
Store dele af befolkningen er for
trolig med denne form at organi
sere økonomisk virksomhed på, og
andelssamarbejdet kan frit tages i
anvendelse og udformes efter de
konkrete behov. Derfor er andels
samarbejdet i Danmark ikke blot
en væsentlig faktor i det økonomi
ske liv i dag, men også et stadigt
tilbud til de mennesker, der ønsker
en fortsat udvikling af det danske
samfund.
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De samvirkende danske Andelsselskaber,
Andelsudvalget
• De danske Mejeriers
Fællesorganisation
Frederiks allé 22-26,
8000 Århus C
Tlf (06) 13 26 11

• Andelssmør
Niels W. Gadesvej 7,
8000 Århus C
Tlf. (06) 14 33 00
• Dansk Ost
Dansk Mejericenter
Postbox 2500
Skanderborgvej 277 B
8260 Viby J
Tlf. (06) 28 10 00

• Dansk Pelsdyravlerforening
Langagervej 60,
2600 Glostrup
Tlf. (02) 96 71 22

• DANÆG
Axelborg,
1503 København V
Tlf. (01) 14 21 26
• DANPO
GI. Hobrovej 49,
8900 Randers
Tlf. (06) 42 56 00

• Danmælk A.m.b.a
Dansk Mejericenter
Postbox 2410
Skanderborgvej 277 B
8260 Viby J
Tlf. (06) 28 10 00

• Danske Landboforeningers
Frøforsyning. DLF.
4000 Roskilde
Tlf. (02) 35 18 30

• Milco Export A.m.b.a.
Christian IX's gade 1
1111 København K
Tlf. (01) 11 37 02

• Sukkerfabriken Nykøbing
Østerbrogade 2,
4800 Nykøbing Falster
Tlf. (03) 85 32 11

• De danske Mejeriers
Fællesindkøb
Vordingborggade 18,
2100 København 0
Tlf. (01) 38 28 80

• GASA Danmark
Lavsenvænget 1,
5200 Odense V
Tlf. (09) 12 60 00

• Danapak Mejeribrugets
Emballagefabrik A.m.b.a.
Nyhavn 63 A,
1051 København K
Tlf. (01) 32 27 00
• Organisationen
DANSKE SLAGTERIER
Axeltorv 3,
1609 København V
Tlf. (01) 11 60 50

• Andelsselskabet
Hude-Centralen
Sindalsvej 8,
8240 Risskov
Tlf. (06) 21 21 00
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• Dalko
Vendersgade 6,
7500 Holstebro
Tlf. (07) 42 41 11

• NORD GRØNT
c/o FDB,
Roskildevej 65,
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 88 11
• Dansk Andelsfisk A.m.b.a.
Postbox 58,
3730 Nexø
Tlf. (03) 99 25 94
• Foreningen af
Andelsfiskemelsfabrikker
i Danmark
Vestergade 11,
1456 København K
Tlf. (01) 14 58 00

• Andelsslagteriernes
Kødfoderfabrikker
Dakavej,
6640 Lunderskov
Tlf. (05) 58 51 66

• DLG
Dansk Landbrugs
Grovvareselskab
Axelborg,
1503 København V
Tlf. (01) 15 11 13

• Slagteriernes
Fællesindkøbsforening SFK
Avedøreholmen 96-98
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 78 88 88

• FAF
Fyens AndelsFoderstofforretning
5700 Svendborg
Tlf. (09) 21 42 83

• R.A.I. Andelens
Forsyningsselskab A.m.b.a.
Vesthavnsvej 15,
Vesthavnen,
7000 Fredericia
Tlf. (05) 92 93 00
• Landsforeningen af AndelsGrovvareforeninger
Skolegade 5, 3.,
8000 Århus C
Tlf. (06) 18 23 00
• Andelsmaskiner A/S
5540 Ullerslev
Tlf. (09) 35 10 22
• DAC
Dansk Andels Cement
Thistedvej 62,
9400 Nørresundby
Tlf. (08) 17 10 00

• Olieselskabet Danmark
Tømmervejen 5-7,
8260 Viby J
Tlf. (06) 11 69 11
• Tryg Forsikring
Parallelvej,
2800 Lyngby
Tlf. (02) 87 88 11

• Aim. Brand af 1792
Lyngby Hovedgade 4,
2800 Lyngby
Tlf. (02) 87 33 22
• AP forsikring
H. C. Andersens Boulevard 47,
1553 København V
Tlf. (01) 14 27 28

• Andelsbanken A/S
Staunings Plads 1-3,
1643 København V
Tlf. (01) 14 51 14
• Foreningen danske
Andelskasser
Baneskellet 1,
8834 Hammershøj
Tlf. (06) 45 14 11

Landbrugets andelsselskaber 1985
Antal
medlemmer

Anlæg
el. lign.

27.100

150

57
52
4
8
6
124
120

14.100
2.018
4.245
839
1.247
255
750

8.700
70
1.042
301
28
97
800

Danske Slagterier
Hude-Centralen
Kødfoderfabrikkerne
Slagteriernes Fællesindkøb

44.936

31

11
20
4
139

22.709
346
560
700

15.167
60
312
256

Dalko
Dansk Pelsdyravlerforening
Danæg
Danpo
Danske Landboforeningers
Frøforsyning
Sukkerfabriken Nykøbing

26.900
4.371
185
300

28
6

950
2.202
394
590

50
712
242
514

274
497

180
390

GASA Danmark
Nord Grønt
Dansk Andelsfisk
Andelsfiskemelsfabrikkerne

2.603
150
150

720
4
130
600

Andelsudvalgets medlemmer
De danske Mejeriers
Fællesorganisation
Andelssmør
Dansk Ost
Danmælk
Milco Export
Mejeriernes Fællesindkøb
Danapak

Dansk Landbrugs Grovvareselskab
Fyens Andels-Foderstofforretning
R.A.I.
Landsforeningen af
Andels-Grovvareforeninger
Andelsmaskiner
DAC
Olieselskabet Danmark

3.477
1.200

19.900
4.000

Omsætning
Antal
primærforen.
mill. kr.

6
7

8

Antal
ansatte

4

6
7

2.314
170
116
1.810

53

104
14.
53

6.997
1.285
396

2.212
272
110

79
2
185

5.500
600
74
2.054

1.850
601
89
225

73.992

35.734

19

20

210
2.400

Ialt

Præmieindtægter
mill. kr.

Tryg Forsikring
Aim. Brand af 1792
AP forsikring

100
30
15.900

I alt

4.745
1.450
1.050

1.290
750
54

7.245

2.094

Balance, mill. kr.
Andelsbanken
Andelskasserne

Ialt
Total antal ansatte

111.200
22.000

240

54

43.036
2.650

3.189
274

45.686

3.463
41.291
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Brugsen og FDB
Brugsens, Anvas og Irmas omfang 1985
Butiksvare

Grovvare

Total

Antal

Antal

Antal

omsætning

omsætning

omsætning

Antal

foreninger

butikker

medlemmer

mill. kr.

m.v. mill. kr.

mill. kr.

ansatte

879

957

462.928

9.272,1

902,3

10.174,4

6.711

1

444
7
6

531.800

8.767,4
1.644,1
70,4

200,0
33,5
523,2

8.967,4
1.677,6
593,6

FDB i alt

457

531.800

10.481,9

756,7

11.238,6

11.028

Anva
Irma

6
194

314,8
4.139,8

450
3.690

25.867,6

21.879

Brugsforeninger
FDB
DB-butikker
Obs!
Øvrige

880

1 alt

1.614

314,8
4.139,8
994.728

24.208,6

1.659,0

FDB - Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger
Andelskapital, mill. kr.
Ansvarlig kapital, mill. kr.
Årets resultat, mill. kr.

Associerede virksomheder (mill, kr.)

Dattervirksomheder (mill, kr.)
Irma A/S

Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

Anva A/S
1985
100,0
300,0
52,2
100%

Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

1985
100,0
144,6
-s-22.1
100%

Nyborg Lynfrost A/S
1985
6,0
Aktiekapital
Egenkapital
43,6
Årets resultat
8,2
100%
FDB-andel

AB Nordchoklad

Holmia A/S

Reklametjenesten for
danske Andels
selskaber A/S
1985
Aktiekapital
0,3
12.1
Egenkapital
Årets resultat
3.8
FDB-andel
100%

Paul Rützou & Co. A/S
1985
Aktiekapital
5,1
101,7
Egenkapital
Årets resultat
-5-3,2
FDB-andel
100%

Investerings
aktieselskabet National
1985
Aktiekapital
4,4
Egenkapital
112,8
Årets resultat
0,8
FDB-andel
100%

A/S Bagsværd
Midtpunkt

Varehuset Kvickly
Skive A/S

Samsø Konserves
fabrik ApS

Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

1985
0.3
0.7
0.0
62,5%

Grindsted Kartoffelcentral A/S
1985
0.3
Aktiekapital
5.4
Egenkapital
Årets resultat
-5-1.0
50%
FDB-andel
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Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

1985
0,3
10,8
1.2
55%

Kødbox A.m.b.a.
Andelskapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

1985
1.0
0.8
0,2
50%

1985
165,6
1.582,2
120,4

Anpartskapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

1985
1.5
4.5
0,7
50%

Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

DAC, A.m.b.A.

Nordtend AB

1985
SEK
5,5
35,9%

1985
6,0
9,3
0,4
50%

1985
SEK
10,0
23%

Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

Danmælk A.m.b.A.
1985
Andelskapital
39,8
87,7
Egenkapital
Årets resultat
5,3
FDB-andel
20,1%

A/S Dansk Textil Papir
1985
Aktiekapital
0,6
Egenkapital
0,8
Årets resultat
0,0
FDB-andel
33,3%

Nordisk Andelsforbund
-NAF
1984
Andelskapital
1.9
Egenkapital
19,2
Årets resultat
5,1
FDB-andel
20,3%

Koop Byggeselskab
af 1960 A/S
1984
Aktiekapital
2,1
Egenkapital
4,5
Årets resultat
0,8
FDB-andel
29,3%

A/S af 25.4.1963
Åbenrå
Aktiekapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

1985
0,4
0,6
,0,0
26*6%

Andelskapital
Egenkapital
Årets resultat
FDB-andel

1984
5,9
66,9
12,0
36,4%

Arbejderkooperationen 1984
Medlemmer af
Det Kooperative Fællesforbund
(DKF)
Boligselskabernes Landsforening
(Boligforeninger, -selskaber)
Byggefagenes kooperative
Landssammenslutning
(byggefagsvirksomheder)
Rutana-Sammenslutningen
(Brødfabrikker)
Kooperative Marketenderiers
Samvirke (marketenderier m.v.)
Enkeltvirksomheder

Antal
afdelinger

Omsætning
mill. kr.

582

6.200

74

1.670

3

499

67
41

145
1.187

9.701

I alt

Alka Forsikring

61

Arbejdernes Landsbank
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Præmieindtægt
411
Balance
9.193

Enkeltvirksomhederne i Det Kooperative Fællesforbund, DKF,
beskrives nedenfor gruppevis
og med antallet af ansatte anført i parentes
Arkitekt- og
ingeniørområdet

Rengøring og
vedligeholdelse

Generelle
servicevirksomheder

Kooperativ Byggeindustri (185),
Kooperativ Projektering og Plan
lægning (15) og Dansk Arkitekt- og
Ingeniørkontor (70).

Akselstad Vinduespolering (8), Ko
operativ Rengøring og Service
(33) og Esbjerg Andels Renova
tionsselskab (60).

Revisionsinstituttet af 1920 A/S
(136), K-D Data (79) og A/S Bolind
(60) med datterselskaberne Danbolind-Energi A/S og Danbolind
Rådgivning.

Presse og forlag

Produktionssektor

A/S A-Pressen-Fagbevægelsens
presse (522), der udgiver Aktuelt,
Ny Dag og /Bornholmeren samt
Dan-TV-Radio. Dansk Andels Tryk
keri (110), Marselis Tryk (20), EksSkolens Trykkeri (13), Co-op Tryk
(2), Concordia (21), Forlaget
Fremad (28) og Forlaget SOC (1).
Med til denne gruppe hører
også ARTE, Arbejderbevægelsens
Teaterorganisation, samt Medie
selskabet af 2.11 1983 og Rømer
Reklame.

Mælkeriet Enigheden, København
(190), Mejeriet Enigheden, Århus
(64), mejeriet Stassano, Silkeborg
(22), Nysted Champignon A/S af
1984 (28) og A/S Jola Strik (14).
Desuden Søholm Keramik (40),
A/S Arbejdernes Ligkistemagasi
ner (7) og Karat, guld og sølv (5).

Øvrige virksomheder
Andre medlemmer af DKF er Ar
bejdermuseet i København (6),
Hobro Kooperative Jobcenter (20),
Centrum Cykler (4), Kooperatio
nens Hus ApS, A/S Produktionsfor
eningen og A/S Kooperativ Job
skabelse, der er et datterselskab
af den kooperative finansierings
fond.
Endelig er de kooperative be
skæftigelses- og initiativcentre i
Sønderjylland, Ribe, Vestsjælland
og Bornholms amter medlemmer i
DKF.
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Markedsandele i andelssektoren 1985
Antal selskaber
og organisationer

Mælk og
mælkeprodukter

57 andelsmejerier

Smørsalg

1 selskab - Andelssmør

64 pct. af smørsalget, 74 pct. af eksporten

Ostesalg

1 selskab - Dansk Ost

55 pct. af ostesalget

Konsummælk

1 selskab - Danmælk

24 pct. af konsummælkproduktionen

Mælkekonserves

1 selskab - Milco Export

35 pct. af mælkekonservesproduktionen

Slagterier

11 andelsslagterier

93 pct. af svineproduktionen
65 pct. af kvægleverancerne

Kvægsalg

1 organisation
28 foreninger

46 pct. af kvægsalget over markeder

Huder

1 selskab - Hude-Centralen

45 pct. af omsætning af huder

Fjerkræ

1 selskab - Danpo

38 pct. af fjerkræproduktionen

Æg

1 selskab - DANÆG

63 pct. af ægsalget

Frø

1 selskab - D.L.F.

36 pct. af produktionen af markfrø

Sukker

1 selskab - Sukkerfabriken
Nykøbing

15 pct. af sukkerproduktionen

Frugt, grøntsager,
blomster

2 organisationer GASA Danmark med 19
foreninger
Nord Grønt med 1 forening

56 pct. af den samlede produktion
5 pct. af den samlede produktion

Grovvarehandel

3 hovedselskaber
D.L.G., F.A.F. og R.A.I.
126 lokale foreninger

48 pct. af korn og foderstoffer
47 pct. af kunstgødning
42 pct. af forbruget af markfrø

Maskinhandel

1 selskab - Andelsmaskiner

20 pct. af landbrugsmaskinerne

Brændsel, Olie

1 selskab - Olieselskabet
Danmark

8,4 pct. af totalforbruget

1 selskab med Brugsen,
Anva og Irma

32 pct. af handelen med dagligvarer

582 boligforeninger og
-selskaber

15 pct. af den samlede boligmasse

Dagligvarer

Boliger
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Pct. af produktion, salg
eller lignende

Aktivitet
eller branche

/

91
92
85
86

pct.
pct.
pct.
pct.

af
af
af
af

mælkeproduktionen
smørproduktionen
osteproduktionen
konsummælkproduktionen

Vil du vide mere
- Litteratur og adresser

Hans Hertel: Andelsbevægelsen i
Danmark, 1917.
- En klassisk fremstilling af den
tidlige historie, grundlag forsenere
skildringer.

A. Axelsen Drejer (red.): Den dan
ske Andelsbevægelse, 1926 (6.
udg. 1952).
- Oversigt over andelssamarbej
det frem til ca. 1950.
Clemens Pedersen (ed.): The Co
operative Movement in Denmark,
1977.
- Engelsksproget oversigt over
andelssamarbejdet i Danmark i
1970’erne med historisk tilbage
blik.

Erik Hørlyck: Dansk Andelsret,
1980.
- En moderne fremstilling af den
særlige andelsjura i Danmark.

Jeppe Als: Danske virksomheder
med kooperativt præg, 1982.
- Kortfattet oversigt over andels
samarbejdets forskellige former i
Danmark.

Bjarne Møgelhøj: Det kooperative
særpræg, 1980.
- En teoretisk behandling af an
delssamarbejdet som virksom
hedsform.
P. Christensen & Fr. Dalgaard: Ko
operationen, 1925 (3. udg. s. m.
Thor Pedersen, 1942).
- Oversigt over arbejderkoopera
tionens historie og udvikling.

Kooperationen - en idé, 1972.
- Synspunkter på arbejderkoope
rationen.

J. Th. Arnfred: Severin Jørgensen,
1942.
- Biografi over brugsforeningspio
neren, der skabte FDB.

Fællesforeningen for Danmarks
Brugsforeninger 1896-1946,1946.
- Fyldigt jubilæumsskrift.
Preben Dollerup: Brugsforenin
gerne 1866-1896, 1966.
- Dybtgående behandling af
brugsforeningernes tidlige histo
rie.

Flemming Just: Brugsforeningsbe
vægelsen 1866-1920. - Med ud
gangspunkt i Ribe amt, 1984.
- Lokalhistorisk undersøgelse af
brugsforeningernes historie.

Claus Bjørn (red.): Dansk Mejeri
brug 1882-2000, 1982.
- Indgående behandling af an
delsmejeriernes historie.

og fællesorganisationer udsender
årsberetninger og statistiske over
sigter. Arkiver fra tidligere andels
virksomheder er ofte afleveret til
Statens Erhvervsarkiv, Vester Allé
12, 8000 Århus C, lokalhistoriske
arkiver eller (for arbejderkoopera
tionens vedkommende) til Arbej
derbevægelsens bibliotek og ar
kiv, Rejsbygade 1, 1724 Køben
havn V.

Adresser:
ANDELSUDVALGET
De samvirkende
danske Andelsselskaber
Vester Farimagsgade 3,
1606 København V.
Tlf. (01) 12 14 19.
Udgiver: Andelsbladet
(hver 14. dag).

Bent Hansen (red.): DLG 18981973, 1973.
- Andelsgrovvarehandelens ud
vikling frem til sammenslutningen.

FÆLLESFORENINGEN FOR
DANMARKS
BRUGSFORENINGER
Roskildevej 65,
2620 Albertslund,
Tlf. (02) 64 88 11.
Udgiver: Samvirke
(månedlig).

Desuden har mange enkeltvirk
somheder og fællesforeninger ud
givet jubilæumsskrifter, der ofte
rummer værdifuld information om
den pågældende sammenslut
nings historie. Større virksomheder

DET KOOPERATIVE
FÆLLESFORBUND
Reventlowsgade 14,
1651 København V.
Tlf. (01) 31 22 62.
Udgiver: Kooperationen
(månedlig).
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Claus Bjørn, f. 1944, mag.art. 1970. Siden 1971 lek
tor i landbohistorie, Københavns Universitet. Har fra
midten af 1960’erne beskæftiget sig med andels
bevægelsens historie. Udsendte »Fyens Andels-Foderstofforretning 1901-76«, 1976, »Dansk mejeri
brug 1882-2000«, 1982 og »Fra det gamle mejeri«,
1982 (s.m. Jørgen D. Rasmussen). Bidraget til tids
skrifter og samleværker, bl.a. Cl. Pedersen: The CoOperative Movement in Denmark, 1977, med artikler
om andelssamarbejdets historie. Fra 1983 formand
for Landbohistorisk Selskab. 1975-85 redaktør af
Fortid og Nutid. Redaktør af »Det danske landbrugs
historie I—IV«, der udsendes i 1988.
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