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Forord 
 

Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med prosjektet ”Forbrukersamvirkets historie”. En 

stor takk til veileder professor Even Lange som hjalp meg å finne et tema jeg har vært 

engasjert i gjennom seks semestre. Enda viktigere er det at han på avgjørende punkter i 

forsknings- og skriveprosessen har bidratt til forbedring av oppgaven gjennom gode råd. Even 

har vist stor romslighet og ofte hatt irriterende rett. Takk for fint samarbeid.  

 

Et stipend fra Coop gjorde det mulig å utelukkende arbeide med oppgaven sommeren 2003. 

Takk for det. 

 

Takk til min sjenerøse og snille venn Eivind som har lest og kommentert oppgaven flere 

ganger, en stor takk til mine venner Anne E, Elisabeth, Ingrid, Jon, Ragnhild og Øyvind som 

fant tid til å språkvaske og kommentere. Takk til Håvard, Knut og Tonje som har bidratt 

gjennom diskusjoner og tekstkommentarer i forbindelse med prosjektet.  

 

”Hjemmefronten” betyr alt! Tromme skal ha mange takk at han er slik en raus og fantastisk 

mann, Eira skal ha mange takk for å minne meg på hva som egentlig er viktig. Takk også til 

Mor og far som har latt Eira ha det gøy på landet når det har vært hektisk i storbyen, mormor 

som har passet Eira, og mine søsken Kari, Torbjørn, Halvor, Gjermund og Anders som har 

vist konstant interesse og evig lojalitet. Takk skal dere ha alle i hop. 

 

Mine venner er verdens beste. Alle har bidratt på sitt unike vis, gjennom praktisk og faglig 

hjelp, barnepass, layout, rødvin, sosialt samvær, trøst, heiarop og gode klemmer. Anne H, Eli, 

Ellen, Geir, Gry, Gunhild, Gunnar, Henriette, Jannis, Jens, Kristin, May Kristin, Thomas og 

Tosse: Takk til alle sammen! Til sist: mine venner og støttespillere i ”mafiaen”, blant 

Pauseromskameratene og ikke minst i Havredalen S-lag og Rockeverksted (dere vet hvem 

dere er). 
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Kapittel 1.  

Mellom inntjening og ideal 
 

Tema og problemstilling 
Norges Kooperative Landsforening (NKL) ble stiftet i 1906 som sentralorganisasjon for den 

forbrukerkooperative bevegelsen i Norge. NKL hadde som formål å samle alle kooperative 

lag i Norge gjennom felles innkjøp, felles produksjon og å virke prisregulerende for slik å 

fremme forbrukernes interesser.1 Forbrukerne som ønsket å være kooperatører var organisert i 

samvirkelag, og samvirkelagene var organisert i NKL. NKL var ikke bare distributør og 

produsent, men også den fremste forvalter av den kooperative idé. Tilpasning av den 

kooperative ideologien til moderniseringen av forbrukersamvirket i årene 1945─59 er temaet 

for denne oppgaven.  

 

En fjerdedel av Norges befolkning var like etter annen verdenskrig medlemmer i forbruker-

kooperasjonen organisert i NKL. Medlemmene var knyttet til sentralorganisasjonen NKL på 

to måter, enten gjennom medlemskap i sitt lokale samvirkelag, og gjennom å delta i eller bli 

omfattet av de aktivitetene som sprang ut fra NKLs ideelle side. Kooperasjonen blir gjerne 

forstått som en bevegelse med to sider, en kommersiell og en ideell. ”Kooperasjonen skal ikke 

bare selge billig brød, bevegelsen skal også formidle kulturens frukter.” 2  Dette sitatet 

illustrerer kooperasjonens dobbelhet og viser også at man innen bevegelsen var bevisst på 

kooperasjonens ulike oppgaver, både de kommersielle og de ideelle.  

 

NKL var svaret på en rekke praktiske utfordringer de små samvirkelagene i 

forbrukersamvirket hadde stått ovenfor når det gjaldt produksjon og distribusjon av varer. I 

utgangspunktet håndterte fellesorganisasjonen litt populært sagt også produksjon og 

distribusjon av kooperativ ideologi og informasjon, men ikke lenge etter stiftelsen kom 

kommersielle interesser i forgrunnen. Utformingen av ideologi, opplysning og propaganda ble 

organisasjonsavdelingens ansvar. Med utgangspunkt i dette kan man hevde at NKLs 

                                                 
1 Vedtekter for Norges Kooperative Landsforening, § 2 Formål, gjengitt i Arnesen, Randolf, Tillitsmannen i 
kooperasjonen, 1948, s. 121. 
2 NKLS Forlagssjef Alf Jarnæs i NKLs Årsberetning 1948 
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organisasjonsavdelings virksomhet lå i skjæringspunktet mellom sentralorganisasjonen og 

samvirkebevegelsen, slik den lå i skjæringspunktet mellom ideell og kommersiell virksomhet. 

 

NKLs kommersielle og ideelle sider har ofte blitt fremstilt som absolutte motsetninger, og 

motsetningsforholdet mellom det kommersielle og det ideelle har vært utgangspunkt for mine 

undersøkelser.  Etterkrigstiden bød på en rekke moderniseringsutfordringer for NKL, særlig 

når det gjaldt å forene den økonomiske virksomhet og den kooperative idé. En oppsummering 

av utviklingen i NKL i etterkrigstiden ligger i stikkordene profesjonalisering, sentralisering 

og kommersiell tilpassing. Med disse stikkordene som ledetråder beskriver oppgaven 

utviklingen av NKLs ideelle virksomhet i årene 1945─1959. For å kunne analysere 

utviklingen av hvordan tilpassingen til nye kommersielle krav foregikk, tar jeg utgangspunkt i 

NKLs organisasjonsavdeling, og noen sentrale endringer i NKLs organisasjon i perioden 

1945─1959. Den økende vektleggingen av den kommersielle side i NKL trådte tydelig frem i 

NKLs organisasjonsavdeling, ettersom de kommersielle krav i utgangspunktet tilsynelatende 

sto i kontrast til de ideelle formål. NKLs organisasjonsavdeling søkte sammen med for 

eksempel NKLs vareavdelinger for slik å overkomme avstanden mellom idé og praksis 

gjennom sine ulike aktiviteter. På denne måten ønsket NKL å skape integrasjon i form av 

idéforankret praksis, og praktisk rettede ideer.  

 

Jeg har valgt å konsentrere meg om etterkrigstidens første 15 år av tre årsaker. For det første 

er at disse 15 årene var begivenhetsrike år for NKL med mange og store endringer innenfor 

organisasjonsarbeidet. For det andre er det hensiktsmessig å begrense undersøkelsesperioden 

noe når man skal undersøke en organisasjon som NKL, hvor kildetilfanget er så stort. For det 

tredje føler oppgavens undersøkelsesperiode ganske tett på store endringer i NKLs ledelse i 

perioden. Ved å undersøke fra 1945 til 1959 vil man fange opp gjenoppbygging og 

konsolidering av organisasjonen etter krigen, svært mange organisasjonsmessige endringer 

skjedde i perioden 1946─48, så en avgrensing til kun 1950-tallet ville ha vært 

uhensiktsmessig. Jeg hadde da vært nødt til å vise tilbake til hendelser og bestemmelser fra 

tiden før undersøkelsesperioden. Ved å ikke bare undersøke den nære etterkrigstiden, for 

eksempel slutten av 1940-tallet, er det også mulig å undersøke mer langsiktige konsekvenser 

av ulike endringer i organisasjonen.  

 

Med bakgrunn i de ideologiske endringene NKL gjennomgikk i etterkrigstiden kan oppgavens 

hovedspørsmål formuleres slik: Hvordan maktet NKL å skape samspill mellom kravene til 
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kommersiell virksomhet og organisasjonens ideelle formål? Endret NKL seg rett etter krigen 

fra å være en ideell interesseorganisasjon for samvirkelagene, til å i større grad være preget av 

sentralisert makt og kommersielle interesser ved inngangen til 1960-tallet?   
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Bakgrunn 
Ansvaret for og arbeidet med integrasjon av praksis og ideologi lå i hovedsak hos NKLs 

organisasjonsavdeling. Arbeidet som ble utført i denne avdelingen kan betegnes som den 

ideelle siden av virksomheten. Organisasjonsavdelingen hadde en spesiell og viktig posisjon i 

den kooperative bevegelsen, ettersom den i stor grad forvaltet den kooperative idé. 

Organisasjonsavdelingen arbeidet med å opplyse medlemsmassen om kommersielle og 

strategiske endringer i bedriften NKL, og med å ”selge inn” budskap om modernisering og 

forandring. Det var organisasjonsavdelingen som skulle sørge for å gi forbrukersamvirket og 

den kooperative praksis et ideologisk innhold, og det var NKLs ideologiske innhold og ideelle 

formål som gjorde at samvirkelagene var noe mer enn bare butikk.   

 

Organisasjonsavdelingen hadde en sentral plassering i NKL. Grunnlaget for dette kan føres så 

langt tilbake som til de første moderne kooperatører. Opplysning og demokrati var helt 

sentrale elementer i deres arbeid for et bedre samfunn. Den moderne kooperative virksomhet 

har bakgrunn i såkalt utopisk sosialisme, hvor hensikten var å skape et alternativ til den 

økonomiske utviklingen som fulgte av den industrielle revolusjon3. Dette betydde at de ønsket 

å utnytte den økonomiske utviklingen til det beste for alle, med utjevning og frihet fra 

fattigdom som mål.  

 

Robert Owen (1771−1858) var en av de fremste ideologene bak den engelske kooperative 

bevegelse, og i likhet med franskmannen Charles Fourier (1772−1837) fremhevet han fire 

grunnleggende prinsipper for kooperatismen: 1) fellesskapsbasert sammenslutning, 2) frivillig 

deltakelse, 3) demokratisk styring og 3) service fremfor profitt. Med service menes riktig mål 

og vekt, riktig pris og varer som ikke er jukset eller trikset med. 4  Rochdale-pionerene 

etablerte det første moderne forbrukersamvirket og regnes derfor som de første moderne 

kooperatører.5 De lyktes ved å bygge videre på Owens fire prinsipper og utvikle disse videre 

til syv grunnleggende prinsipper, de såkalte Rochdaleprinsippene: 1) åpent medlemskap, 2) 

demokratisk kontroll (et medlem, én stemme), 3) fordeling av overskuddet i forhold til kjøp, 4) 

begrenset rente på innskutt kapital, 5) politisk og religiøs nøytralitet, 6) kontant handel, 7) 

opplysningsvirksomhet. Rochdaleprinsippene sto sentralt i det meste av forbrukersamvirket, 

                                                 
3 Grønmo, Sigmund, Lawrence Rose og Eivind Stø, 1984, Forbrukersamvirke, Samfunnsvitenskapelige 
perspektiver og problemområder, Oslo, s.3. 
4 Johnstad, Tom, 1998, Samarbeid og samvirke, Oslo, s.70 ff. 
5 Johnstad, 1998, s.73. 
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og fortolkingen av disse prinsippene ga grunnlag for debatt når det gjaldt utviklingen i 

forholdet mellom den kommersielle og den ideelle siden i NKL. Både kommersielle og 

ideelle elementer i den kooperative ideologi hadde sitt utspring i Rochdaleprinsippene, og 

prosessene og utviklingen som endret forholdet mellom disse var ofte et resultat av ulike 

aktørers vektlegging av forskjellige prinsipper.  

 

Inspirert av utviklingen i Europa, og da særlig England og Frankrike, fikk samvirketanken økt 

kraft i Norge mot slutten av 1800-tallet. Dette skjedde gjennom folkeopplysnings- og 

foregangsmenn og filantroper som Eilert Sundt, Jacob Neumann Mohn og Helge 

Væringsaasen.6 Felles for disse tre var at engasjement i samtidige sosiale forhold førte dem 

mot forbrukersamvirket, og at de oppfattet forbrukersamvirkets kombinasjon av økonomisk 

selvforbedring med folkeopplysning som en mulighet til fattigdomsbekjempelse.   

 

Da NKL som forbrukersamvirkets sentralorganisasjon ble stiftet i 1906, ble de syv 

grunnleggende prinsippene bibeholdt, og ble stående som kjernen for organisasjonens 

virksomhet. NKL utviklet seg og vokste i tiden frem mot andre verdenskrig i nært samband 

med arbeiderbevegelsen i Norge.  

 

Det var organisasjonsavdelingen i NKL som hadde ansvaret for kontakt og 

informasjonsutveksling mellom sentralorganisasjonen og organisasjonens tillitsmenn og 

medlemmer, i tillegg til resten av samfunnet.7 Avdelingen ble ledet av sekretæren for NKLs 

styre, og hadde mellom 15 og 20 ansatte i perioden mellom 1945 og 1959. 8  Innenfor 

avdelingen ble det drevet yrkesskole, forlag, bibliotek, husmoravdeling med prøvekjøkken, 

brevkurs og studieringer. Det ble utgitt blader og informasjonsskriv, laget kampanjer og 

aksjoner. Ikke minst var avdelingen et knutepunkt mellom NKL og samvirkelagene i forhold 

til oppstart, drift, sammenslåing og nedleggelse av lag.  

 

Som en fellesorganisasjon for alle tilsluttede samvirkelag eller forbrukerforeninger ble NKL 

oppfattet som talerør for hele forbrukersamvirket. Å skille mellom bevegelsen og 

                                                 
6 Kaare Wilhelmsen, NKL forbrukereid i 75 år, Norges kooperative Landsforening 1906-1981, Oslo, 1981, s. 11.  
7 NKLs tilsluttede samvirkelag hadde alle valgte tillitsmenn i form av et av samvirkelagets årsmøte valgt styre. 
Likeledes hadde de ulike distriktslagene, kvinneforeningene og selve NKL demokratisk valgte styrer, som ga 
NKL et betydelig tillitsmannsapparat ved siden av den ansatte delen av organisasjonen. 
8 Dette tallet holder seg stabilt hele undersøkelsesperioden. For mer detaljerte opplysninger, se 
årsmeldingene 1945-59, personalstatistikken 
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fellesorganisasjonen kan være utfordrende ettersom NKL i den tidsperioden jeg undersøker 

også ble omtalt og kalte seg selv både Kooperasjonen og Forbrukerkooperasjonen.9 I denne 

oppgaven skal jeg benytter NKL som synonymt med sentral- eller fellesorganisasjonen, mens 

jeg har forsøkt å benytte forbrukerkooperasjon, kooperasjon, forbrukersamvirke eller sam-

virke om bevegelsen. 

 

Innenfor den kooperative bevegelsen, og i tilknytning til NKLs organisasjonsavdeling, 

behandler jeg også Norges Kooperative Kvinneforbund (NKK) i oppgaven. Måten NKK var 

tilknyttet NKL på var gjennom et sekretariat underlagt NKLs Husmoravdeling. All aktivitet i 

NKL som rettet seg spesifikt mot kvinner ble samlet i Husmoravdelingen etter krigen. 

Kvinnesekretariatet tok seg av den organisasjonsmessige aktiviteten som rettet seg mot 

kvinner gjennom Norges Kooperative Kvinneforbund og publikasjonen Mellom Oss, mens 

NKLs Prøvekjøkken hadde ansvar for prøving av produkter, oppskrifter, utstyr og maskiner, i 

tillegg til demonstrasjonsvirksomheten. 

 

NKK organiserte alle de lokale kooperative kvinneforeningene. Kvinneforbund er betegnelsen 

på sentralleddet i organisasjonen, mens kvinneforening vil være betegnelsen på lokalleddet. 

Prøvekjøkkenet var også underlagt Husmoravdelingen administrativt, men hadde etter hvert 

lokaler i Margarinfabrikken Norge på Bjølsen i Oslo. Her var også NKLs sentrallaboratorium 

plassert, og sentrallaboratoriet og Prøvekjøkkenet samarbeidet om utprøving og utvikling av 

ulike produkter. Husmoravdelingens sekretariat var samlokalisert med resten av 

organisasjonsavdelingen i NKLs hovedkontor i Kirkegata 4. Her holdt organisasjonens ledelse 

til, og de fleste representantskapsmøtene ble også avholdt her. NKLs kongresser ble arrangert 

annet hvert år på ulike steder i Norge.10   

 

Det var organisasjonsavdelingen som i stor grad hadde ansvar for den ideelle siden av NKL, 

og her ble informasjon og opplysning utformet. Dette var opplysning og informasjon som ble 

brukt argumentativt av NKLs ledelse når holdninger eller meninger skulle endres, og når 

medlemmene skulle aktiviseres. Organisasjonsavdelingen hadde ansvaret for å endre 

                                                 
9 Bevegelsen NKL representerte ble i kilder fra perioden kalt Forbrukersamvirket, Kooperasjonen, eller 
Forbrukerkooperasjonen og disse benevnelsene kan dermed regnes som vanlige og synonyme, selv om de ikke 
er presise. 
10 Kongressene ble hold i 1946- Oslo, 1948- Trondheim, 1950- Bergen, 1952- Lillehammer, 1954- Stavanger, 
1956- Oslo, 1958-Trondheim. 
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medlemmers oppfatninger om alt fra kosthold til foreningsstørrelse. Til grunn for dette lå 

prinsippet om at opplysning ga rasjonelle valg.  

 

Perioden 1945─1959 innbar store forandringer for NKL, i form av vekst, organisatoriske 

endringer og holdningsendringer. Det er gjennom en undersøkelse av nettopp denne perioden 

at NKLs vanskelige balansegang mellom idealer og virkelighet trer tydeligst frem. I denne 

perioden måtte NKLs ledelse gjøre en rekke konkrete valg omkring demokrati, 

organisasjonens videre utvikling og hvilke felt man skulle vektlegge i videre satsing. 

Endringene i NKL fulgte det norske samfunnets utvikling gjennom gjenreising, vekst og 

modernisering, og NKL blir således et etterkrigs- Norge i miniatyr. Gjennom å se på NKLs 

satsingsområder kan man se hvilke verdier som ble vektlagt i etterkrigstiden, og hvordan disse 

verdiene endret seg i løpet av 15 år.  

 

Fortolking av den kooperative ideologi i NKL 
For å kunne undersøke og forstå NKLs balansegang mellom ideelle formål og kommersielle 

krav, er det nødvendig å se nærmere på hvordan den kooperative ideologien ble fortolket. 

Organisasjonens tolking og praktiske håndtering av den kooperative ideologi dannet grunnlag 

for hvordan NKL forsto seg selv. Helt sentralt i NKLs selvforståelse sto forståelsen av 

samvirkeideen. Samvirke kan defineres som en medlemsstyrt organisering av økonomisk 

virksomhet som baseres på et sett av prinsipper, som igjen bygger på de opprinnelige 

Rochdaleprinsippene og videreutviklingen av disse. I denne sammenhengen vil jeg særlig 

trekke frem begrepene frivillighet, demokrati og selvstyre som viktige for norsk samvirke.11 

Frivillighet, demokrati og selvstyre utgjør fundamentet for den ideelle siden av NKL og 

forbrukersamvirket. Disse tre elementene gir grunnlag for engasjement, selvhjelp og 

samarbeid, og kan igjen forbedre både praktiske og sosiale kår for enkeltmennesker og 

lokalsamfunn.  

 

NKL definerte selv det meste av virksomheten i organisasjonsavdelingen som opplysning, og 

på midten av femtitallet ble hensikten med den opplysningsvirksomheten som var rettet mot 

potensielle og eksisterende medlemmer samlet i hovedsatsingsområder. Opplysning ble av 

NKL vurdert som noe positivt, moralsk forsvarlig og kanskje til og med en forutsetning for et 

sunt og moderne samfunn. Ved tydelig å signalisere hva som var bra for folk, eller til og med 

                                                 
11 Johnstad, 1998, s. 13-17. 

 7



best for folk, skulle forbrukerne oppdras til en bestemt type rasjonalitet og en bestemt type 

fornuft i forbruk så vel som i generell livsførsel. Rasjonalitet ble i forbrukersamvirket og NKL 

synonymt med hva som er formålstjenlig, praktisk og fornuftig. Rasjonell i denne 

betydningen var også etterkrigstidens absolutte honnørord, og kunne assosieres med det 

tidstypiske positive begreper som moderne, effektiv og hensiktsmessig.12

 

Troen på at opplysning kan gi mennesker grunnlag for å forbedre sine liv gjennom selvhjelp 

er kjernen i og hensikten med forbrukersamvirkets ideelle side. Men hjelp til selvhjelp var 

ikke NKLs hovedoppgave, og dette leder oss til en annen side av hovedproblemstillingen. 

NKL var først og fremst distributør av dagligvarer og produsent av brød og margarin, 

lyspærer og beksømsko. Hvorfor skulle sentralorganisasjonen være opptatt av å gi butikkene 

og bevegelsen et klarere ideologisk innhold?  Hvorfor kunne ikke kooperatører rett og slett 

handle sine dagligvarer og få være i fred som alle andre forbrukere? Hvorfor skulle de i 

tillegg skoleres, opplyses, underholdes, hjelpes og forbedres?  

 

Som jeg allerede har nevnt, er det særegne ved NKL den dobbeltheten man finner i en 

organisasjon som både er ideell og kommersiell. NKLs dilemma og dobbelthet er kjent. Flere 

artikler og bøker viser til dobbelthet både når det gjelder utvikling og innhold av 

kooperasjonen.13 Motsetninger som ofte fremheves når det gjelder kooperasjonens innhold er 

forening versus forretning, og motsetninger når det gjelder kooperasjonens utvikling er 

krambod versus stormarked.14 Motsetningsforholdet kan lede en til å tro at det fantes konflikt 

mellom den ideelle og den kommersielle siden i NKL, og ikke et samspill. 

 

                                                 
12Aléx, Peder, Den rationella konsumenten, Stockholm 1994, s. 14 og 18-21. 
13 Se for eksempel Hwang, 1995, Bjørklund, 1987, s. 45-62. 
14 Knutsen, Kristian T, Fra krambod til stormarked, forbrukerkooperasjonen i Østfold gjennom 120 år: 1866-
1986, Sarpsborg, 1987. 
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Litteratur og tidligere forskning 

I Norge finnes det lite forskning når gjelder kooperasjonen både som system og idé, og få 

faghistoriske fremstillinger av forbrukersamvirket. NKL utga jubileumsbøker i forbindelse 

med at organisasjonen rundet 50 og 75 år, men ingen av disse er forskingsbasert.15 50-

årsboken fremstår som en hyllest til NKL, men den sier heller ikke at den skal være annet enn 

et ”journalistisk riss”, og det understrekes allerede i forordet at dette ikke er ment å være en 

kritisk utgivelse. 16  75-årsboken er et popularisert og illustrert sammendrag av NKLs 

årsberetninger og kongressreferater i perioden 1957─1979. En del lokale samvirkelag og 

distriktsforeninger har også utgitt sin historie. Så godt som alle utgivelsene er lokalhistoriske 

utgivelser, med unntak av Rogaland samvirkelags historie som er skrevet av historikeren 

Gunnar Roalkvam.17  Få av disse utgivelsene er direkte relevante for min problemstilling, men 

utgivelsene gir et inntrykk av hva som skjedde på ulike tidspunkter innen organisasjonen, 

samt at de gir et nyttig innblikk i NKLs og kooperatørenes selvforståelse og selvfortolkning. 

 

NKLs balansegang mellom kommersielle og ideelle interesser berøres så vidt i statsviteren 

Tom Johnstads Samarbeid og samvirke, som er et oversiktsverk over norsk samvirke og ulike 

former for samvirke. 18 Johnstad tar blant annet for seg hvordan de ideelle og kommersielle 

kreftene i en samvirkeorganisasjon virker sammen, og peker på at et samvirke kjennetegnes 

av balansen mellom forening og forretning. Johnstad gir et overblikk over de ulike 

samvirkenes organisasjonsstruktur, men problematiserer i liten grad dilemmaene som følger 

av nettopp balansegangen. Balansen mellom forening og forretning er hovedtema i 

avhandlingen Folkrörelse eller affärsföretag: den svenska konsumentkooperationen 

1945─1990 av statsviteren Sun-Joon Hwang. 19  Hwang tar for seg det NKLs svenske 

søsterorganisasjon Kooperativa Förbundets, dobbelthet, og spenningen mellom nettopp 

folkebevegelse og forretning. Han hevder at spenningsforholdet ligger i møtet mellom 

bedriftens interesser på den ene siden, og forbrukernes på den andre siden. Dette 

spenningsforholdet, eller balansegangen, fører til at ledelsen i organisasjoner som 

                                                 
15 Sulutvedt, Sverre (red). Norges Kooperative Landsforening gjennom 50 år, Oslo, 1956 og Wilhelmsen, Kaare, 
NKL forbrukereid i 75 år, Norges kooperative Landsforening 1906-1981, Oslo, 1981. 
16 Sulutvedt, 1956, s. 5. 
17 Roalkvam, Gunnar, Vårt eget eventyr. Forbrukersamvirket i Rogaland, Aksdal, 2000. 
18 Johnstad, 1998.  
19 Hwang, Sun-Joon, Folkrörelse eller affärsföretag: den svenska konsumentkooperationen 1945-1990 / 
Stockholm: Stockholms universitet, 1995. 
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forbrukersamvirket må ta stadige avveininger mellom demokrati på den ene siden og 

økonomisk effektivitet på den andre.  

 

Statsviteren Tor Bjørklund har i sin artikkel Forbrukerkooperasjonen mellom bevegelse og 

butikk også gjort balansen til en hovedsak. Han argumenterer for at det oppstod en 

maktkonsentrasjon i NKL i perioden 1950─1980 med svekkelse av demokratiet som 

resultat.20 Bjørklund hevder at kooperasjonen på et visst punkt ble mer opptatt av å holde liv i 

butikken enn bevegelsen, og at butikken fra dette punktet dikterte bevegelsens betingelser. Til 

grunn for dette ligger at kooperasjonens ideelle side til alle tider er helt avhengig av en butikk 

for å ha livets rett, mens butikken ikke nødvendigvis trenger noen bevegelse. Butikken må gi 

avkastning på investert kapital, og sosiale og ideelle krav kan, ifølge Bjørklund, virke 

hemmende for god og lønnsom drift. Bjørklund legger imidlertid vekt på at kooperasjonens 

særpreg ligger nettopp i dobbeltheten mellom butikk og bevegelse, og at medlemmer som 

føler eierskap vil være trofaste kunder, noe som videre ga basis for god økonomisk drift. 

Bjørklund har et lengre tidsperspektiv på nedgangen i demokratisk aktivitet, og ser ut til å 

oppfatte sentraliseringsprosessen som langsommere enn hva jeg vil hevde. Han ser på et 

lengre tidsrom i sin artikkel, nemlig helt frem til 1980-tallet. Dermed kan prosessene synes 

langsommere.  

 

Et annet sentralt underliggende tema når det gjelder min undersøkelse av NKLs håndtering av 

balansegangen mellom ideell og kommersiell virksomhet er rasjonalitet og moral, slik begrep 

ble forvaltet og fortolket i NKL. Idéhistorikeren Peder Aléx’ bok Den rationella konsumenten, 

om det svenske Kooperativa Förbundet (KF) som folkeoppdrager, har vært helt sentral for å 

forstå og beskrive organisasjonsavdelingens rolle og oppgaver i NKL21. Riktignok tar Aléx 

for seg perioden 1899─1939, men NKL har i stor grad KF som rollemodell og læremester når 

det gjelder nyskapninger innen organisasjonen og arbeidsmåter. Hugo Kylebäcks bok 

Konsumentkooperation i strukturomvandling er nyttig for å kunne sette NKLs omorganisering 

i perspektiv gjennom en sammenligning med KF. I motsetning til Aléx’ avhandling er 

Kylebäcks bok en undersøkelse av omtrent de samme 15 årene jeg undersøker, nemlig 

1946─1960, og hans gjennomgang er grundig når det gjelder prosesser og diskusjoner i KF. 

Boken tar for seg flere av de samme temaene jeg forfølger, og her vil jeg særlig nevne 
                                                 
20 Bjørklund, Tor, Forbrukerkooperasjonen mellom bevegelse og butikk i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 
3/1987, s. 45-62 , artikkelen omhandler nettopp NKLs dobbeltrolle som butikk og bevegelse.  
21 Aléx, 1994. 
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demokratiets kår under de store endringene som desentraliseringen, konsentrasjonen og 

omstruktureringen av KF medførte i løpet av de 15 årene Kylebäck tar for seg. 

 

NKL satset bredt i forhold til husmødre i etterkrigstiden. Husmødre var den største 

forbrukergruppen av husholdningsvarer og NKLs egenproduksjon. Imidlertid bygde NKL 

også opp et apparat i organisasjonsavdelingen som skulle aktivisere kvinner også utenfor 

forbrukersfæren. For å kunne forstå NKLs tanker bak en kvinnesatsing, har det vært 

nødvendig å vite mer om kvinners hverdag i etterkrigstiden. Tre hovedfagsoppgaver har gitt 

utfyllende informasjon omkring forventninger til kvinnerolle, arbeidsoppgaver og muligheter. 

Dette er Siri Rønningens Ideal og virkelighet, 50-tallets husmorideal som sosial praksis, 

Marianne Løviks Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemnd, og Solbjørg Rausets 

Samvirkelaget – forening og forretning.22 I forhold til husmorens hverdagsliv tydeliggjør 

Rønningens oppgave sammen med etnologen Hilde Danielsens populariserte avhandling 

Husmorhistorier, kravene til husmorens yrkesutøvelse, og forventninger til kvinnelig atferd i 

etterkrigstiden. 23  Jan Eivind Myhres Barndom i storbyen utfyller ytterligere bildet av 

hverdagslivet med utgangspunkt i hjemmet.  

 

Når det gjelder kvinnelig demokratisk deltakelse, har Rausets hovedoppgave gitt bidrag i form 

av undersøkelser av virksomheten i Oslobaserte Kooperative kvinneforeninger. Ved å ta 

utgangspunkt i lokallagsarbeidet hun beskriver og sammenholde denne informasjonen med 

NKKs arbeidsplaner, virksomhet og strategi har gjort det mulig å kartlegge samspillet og 

samtalen mellom NKK og de lokale foreningene. Rauset beskriver for eksempel hvordan 

kvinneforeningene benyttet informasjons- og reklamemateriell som NKK og NKLs 

organisasjonsavdeling sendte ut til dem. 

 

Jeg undersøker også NKKs rolle i forbindelse med opprettelsen av Forbrukerrådet, og Løviks 

hovedoppgave gir en gjennomgang av de bakenforliggende prosessene i forbindelse med 

opprettelsen. Dynamikken mellom NKK og NKL når det gjelder opprettelsen av 

Forbrukerrådet baseres på Løvik, og historikeren Iselin Theiens artikkel The relationsship 

between State and Consumers under Social democracy: Norway 1946─60. Artikkelen 

omhandler nettopp NKLs og NKKs rolle og forholdet mellom disse i forbindelse med 
                                                 
22 Løvik, Marianne: Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemnd, hovedfagsoppgave i historie, UiB 1976. 
Rønningen, Siri, Ideal og virkelighet, 50-tallets husmorideal som sosial praksis, Hovedfagsoppgave i historie, 
UiB, 1999, Rauset, Solbjørg, Samvirkelaget – forening og forretning, hovedfagsoppgave i etnologi, UiO 1999. 
23 Danielsen, Hilde, Husmorhistorier, Oslo, 2002. 
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opprettelsen av Forbrukerrådet.24 Opprettelsen av Forbrukerrådet sprang ut fra en kvinnelig 

opplevelse av vanskelige materielle kår og manglende forbrukerrettigheter. Juliane Solbraa-

Bays bok Samfunnet sett med husmorøyne, om Norges Husmorforbund, gir  forståelse av de 

materielle kår i årene rett etter krigen, og hun poengterer at forbrukersak var kvinnesak.25   

 

Kilder  
Arkivene jeg har benyttet i arbeidet er NKLs historiske arkiv, Samvirkeskolens bibliotek og 

arkiv og Arbeidernes Arkiv og Bibliotek. 26 I en omfattende og mangfoldig organisasjon som 

NKL, er kildetilfanget stort.  Kildene jeg primært har benyttet er NKLs årsmeldinger fra 1945 

til 1959, NKLs Representantskaps protokoller og de trykte stenografreferatene fra NKLs 

kongresser fra perioden og NKLs egne utgivelser i form av ulike småtrykk. 

 

NKLs årsmeldinger har gitt en kortfattet, men helhetlig oversikt over NKLs virksomhet. Her 

finnes regnskap, beretninger for de forskjellige avdelinger, produksjonsenheter, bank og 

forsikringsvirksomhet. Tallmateriale, virksomhetsoversikter og ulike statistikker har jeg 

fortrinnsvis hentet herfra, siden NKLs arkiver ikke har inneholdt mer enn bruddstykker av 

dette. Årsberetningene er ikke helt fullstendige i sin oversikt over NKL, samtlige avdelinger 

er ikke alltid representert, og samtlige delregnskap var ikke alltid ferdige til trykkingen av 

beretningen og kom derfor ikke med hvert år.  

 

NKLs Representantskapsprotokoller og de trykte stenografiske referatene fra NKLs 

kongresser har jeg benyttet systematisk for hele perioden. Her har jeg kunnet følge 

enkeltsakers begrunnelse og behandling. Alle saker som representantskapet behandlet var 

først blitt behandlet i NKLs styre, og styrebehandlingen var referert i saksfremlegget til NKLs 

representantskap. Representantskapets protokoller har vært til dels svært usystematisk arkivert 

i NKLs arkiver, og det har vært et møysommelig arbeid å rekonstruere protokollene. Styrets 

protokoll for perioden er kun vedtaksprotokoll, og gir mindre grunnlag for undersøkelsene 

enn representantskapets referater, som gjengir diskusjonsgrunnlaget, diskusjonen og vedtaket. 

Styret håndterte den daglige virksomheten i NKL, mens representantskapet var den høyeste 
                                                 
24 Theien, Iselin, The relationsship between State and Consumers under Social democracy: Norway 1946-60, 
(Paper presentert på konferansen 'Au Nom d’ Consommateur', Paris EHESS, 10-11.06.04). 
25 Solbraa-Bay, Juliane, Samfunnet sett med husmorøyne, Oslo 1965. 
26 Arkivhenvisningene ser for eksempel slik ut: NKLs representantskap, møte 17.10.1950, K4, reol 6 B, hylle 3, 
boks 22. K4 betyr NKLs historiske arkiv i NKLs hovedkontor i Kirkegata 4 i Oslo. Årsmeldinger for NKL kan 
man finne både i Samvirkeskolens bibliotek og arkiv på Gjettum i Bærum og på Arbeidernes Arkiv og Bibliotek 
på Folkets hus i Oslo. 
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myndighet mellom kongressene, og avgjorde saker av større økonomisk betydning, kjøp og 

salg av eiendommer, anlegg av fabrikker og organisatoriske endringer. 27

 

NKLs egne utgivelser har vært enklere å finne og gjennomgå systematisk enn for eksempel 

representantskapsprotokollene. Jeg har benyttet meg av Mellom Oss, Kooperatøren og 

Forbrukeren. Forbrukeren hadde ansatte og tillitsvalgte innen NKLs organisasjon som 

målgruppe, og finnes både i NKLs arkiv i Kirkegata 4, og på Arbeidernes Arkiv og Bibliotek. 

Kooperatøren hadde alle NKLs medlemmer som målgruppe, og Mellom Oss var for 

medlemmer i Kvinneforbundet og andre kvinner innen den kooperative bevegelsen. De to 

sistnevnte finner man på Arbeidernes Arkiv og Bibliotek. Disse utgivelsene er selvsagt preget 

av å være NKLs egne utgivelser, med medlemmer, tillitsmenn og ansatte innen bevegelsen 

som målgruppe. Jeg har måttet ta høyde for at NKLs virksomheter, produkter og initiativer 

omtales svært positivt, og at dette ikke har vært arenaer for særlig kritikk av NKL. Det har 

likevel vært rom for faglig debatt og organisasjonsmessig uenighet og ikke minst har 

utgivelsene gitt et godt bilde av hva som rørte seg i NKL av ulike aktiviteter, holdninger og 

meninger.   

 

NKL utga en rekke småskrifter på eget forlag, blant annet Kooperativ Opplysningsvirksomhet, 

som ble utgitt hvert andre år fra 1952.  Ellers utga forlaget småskrifter (temahefter) som ble 

brukt både som lærebøker, som utgangspunkt for studiesirkler eller brevkurs og som 

oppslagsbøker innad i organisasjonen. Eksempler på dette er Tillitsmannen i kooperasjonen 

og Kooperasjon i raske trekk av Randolf Arnesen, Kooperasjon av Ivar Stovner og Steinar 

Arseth og Vi tar for oss kjøkkenet av Ingerid Askevold. 28 En sentral NKL-utgivelse for mine 

undersøkelser er utredningen Det kooperative Opplysningsarbeidet fra 1955. 29  I denne 

utredningsrapporten blir det kooperative opplysningsarbeidet gjennomgått i sin helhet og 

vurdert, og videre arbeid foreslått. Her blir det også definert hva som regnes som 

opplysningsarbeid av NKL selv. Ingen andre utgivelser fra NKL fra perioden har så vidt meg 

bekjent en lignende gjennomgang av egen virksomhet.  

 

                                                 
27 Arnesen, Randolf, Kooperasjon i raske trekk, NKLs forlag, 1948, s. 33. 
28 Arnesen, Randolf, Kooperasjon i raske trekk, NKLs forlag, 1948, Arnesen, Randolf, Tillitsmannen i 
kooperasjonen, NKLs forlag, 1948, 4. utgave, første 1934, Askevold, Ingerid, Vi tar for oss kjøkkenet, NKLs 
forlag, Oslo 1955, Stovner, Ivar og Ivar Aarset, Kooperasjonen, Oslo. Utgivelsesår ikke oppgitt, men statistikk i 
boken omfatter til og med 1959. 
29 Det kooperative opplysningsarbeidet, innstilling fra komité 1955.  

 13



Denne oppgaven er skrevet som en del av historieprosjektet i forbindelse med NKLs 100-

årsjubileum i 2006. Jeg har gjennom prosjektet hatt faglig nytte av Knut Kirknes’ 

hovedfagsoppgave Reell handel - ikke sirkus, som omhandler Blå-hvite varer i perioden 

1980─1994. 30  Jeg benytter også to 3090-oppgaver som kildegrunnlag for deler av min 

oppgave, Ane Bjølgerud Hansens oppgave om opprettelse av NKLs prøvekjøkken, og Tor-

Arne Eriksens oppgave om NKLs reklameavdeling 1952─1960.31

 

Oppgavens organisering 
Ikke alle sider ved organisasjonsavdelingens virksomhet vil bli viet oppmerksomhet i denne 

oppgaven. Jeg velger heller å ta for meg noen sentrale områder for NKLs virksomhet i 

etterkrigstiden som belyser mine hovedspørsmål. For å kunne svare på hovedspørsmålet og se 

utviklingen i forholdet mellom kommersielle krav og ideelle formål, skal jeg i det andre og 

tredje kapittel undersøke demokratiutvikling og sentralisering i forbrukersamvirket, mens jeg 

i fjerde og femte kapittel undersøker holdninger til kjønn og forbruk i forbrukersamvirket. 

 

Oppgaven er lagt opp tematisk for å kunne besvare hovedspørsmålet. Jeg tar for meg deler av 

NKLs virksomhet og endringer jeg vurderer som sentrale. I kapittel 2 undersøker jeg 

virksomheten i organisasjonsavdelingen og profesjonaliseringen av denne. Hvilke 

utfordringer sto NKL ovenfor etter hvert som organisasjonen vokste, og hvordan møtte NKL 

disse utfordringene? Forrykket etterkrigstidens profesjonaliseringsprosess i NKL balansen 

mellom ideelle formål og kommersielle krav? I kapittel 3 undersøker jeg tre vedtektsendringer 

som innebar endringer i forbrukersamvirkets demokrati, organisasjonsstruktur og ledelse. 

Sentrale spørsmål som jeg skal gi svar på i dette kapittelet er hvorvidt kooperasjonen kan ha 

svekket sitt eget medlemsdemokrati og styrket sentralorganisasjonen ved å samle makten i 

organisasjonen.  

 

NKL henvendte seg til kvinner som demokratideltagere og forbrukere. Kapittel 4 skal besvare 

spørsmål om hvordan NKL søkte å knytte kooperative kvinner til seg som lojale forbrukere. 

Dette undersøker jeg gjennom å ta for meg tre spenningsfelt når det gjaldt NKLs holdninger 

til kvinner som medlemmer og forbrukere i perioden 1945─1959. Det dreier seg om 

                                                 
30 Kirknes, Knut, Reell handel -ikke sirkus, Samvirkelagenes blå-hvite varer 1980-1994, hovedfagsoppgave i 
historie, UiO 2004.  
31 Bjølgerud Hansen, Ane Etablering av NKLs prøvekjøkken, 1947-51,og Eriksen, Tor-Arne: NKLs 
reklameavdeling 1952-1960, 3090-oppgaver vår 2004, i privat arkiv. 
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spenningsfeltene mellom rollene husmor og finansminister, og mellom kvinnelig kooperativ 

aktivitet og beslutningsdyktighet, og til slutt NKLs holdninger til seg selv og spenningsfeltet 

mellom at organisasjonen selv var forhandler og produsent av varer samtidig som den skulle 

verne forbrukernes interesser. Jeg skal synliggjøre de dilemmaene NKL sto ovenfor når det 

gjaldt å integrere kommersielle interesser og kooperative ideer ved å undersøke kvinnenes 

rolle i NKL, og hvordan NKL håndterte noen av etterkrigstidens mest aktuelle 

problemstillinger, nemlig forbrukerspørsmål. 

 

I det 5. kapittelet undersøker jeg NKLs forhold til opplysningsvirksomhet. Nettopp i 

organisasjonsavdelingens arbeid med opplysning ser vi NKLs balansegang tydelig: 

opplysningsvirksomheten hadde to formål, på den ene side å styrke den kommersielle siden, 

på den annen side å styrke den ideelle. Vi kan skille mellom opplysning for salg, og 

opplysning for kunnskap. Alle disse temaene var virksomhetsmessig underlagt organisasjons-

avdelingen med underavdelinger. Ved å se nærmere på disse områdene, ønsker jeg å se på 

balansegangen mellom butikk og bevegelse i form av endringer og indre motsetninger i 

undersøkelsesområdene, og om dette ga seg uttrykk i hele organisasjonen. Dette kapittelet 

skal vise hvordan den kommersielle siden stadig ble styrket ved hjelp av virkemidler fra den 

ideelle siden. Ideelle hensikter benyttes som kommersielle virkemidler der opplysning og 

reklame møtes. Jeg skal belyse dette ved å undersøke virksomheten i Husmoravdelingens 

Prøvekjøkken og Norges Kooperative Kvinneforbunds utgivelse Mellom Oss.  
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Kapittel 2.  

Organisasjonsavdelingens virksomhet 

 

I NKLs organisasjonsavdeling arbeidet man med kooperasjonens ideelle side, med andre ord 

den delen av NKL som kan betegnes som forening eller bevegelse. For å undersøke hvorvidt 

og hvordan NKL maktet å balansere kravene til kommersiell virksomhet med organisasjonens 

ideelle formål, skal jeg i dette kapitlet ta for meg organisasjonsavdelingens virksomhet og den 

profesjonaliseringsprosessen som pågikk i perioden 1945─1959. I denne perioden skjedde det 

store endringer i avdelingens virksomhet og utvikling. Jeg skal undersøke ulike sider ved 

organisasjonsarbeidet i NKL som kan besvare problemstillingen. 

  

Hva bestod virksomheten i organisasjonsavdelingen i? I denne avdelingen ble organisasjons-, 

konsulent- og opplysningsvirksomheten planlagt og utført med den hensikt å spre det 

kooperative budskap og skape samhørighet og felles forståelse i bevegelsen. NKLs 

hovedoppgave var å selge varer, men det var i høy grad bevissthet i organisasjonen om at 

dette skulle gjøres samtidig som man skulle drive opplysnings- og organisasjonsarbeid. I 

NKL var det bevissthet omkring den tosidige virksomheten, den ideelle og den kommersielle. 

Dette beskrives for eksempel i en oversikt over kooperativ opplysningsvirksomhet fra midten 

av 1950-tallet: 

 

NKLs virksomhet er ikke begrenset til bare forretning og produksjon. En så stor 
organisasjon som kooperasjonen må også drive en omfattende opplysnings- og 
konsultativ virksomhet. Det er Organisasjonsavdelingen som har hånd om 
denne virksomheten.32  

 

I dette kapitlet presenteres den generelle virksomheten i organisasjonsavdelingen med vekt på 

Samvirkeskolen med undersøkelse av opprettelse og virksomhet av denne. Videre vil jeg i 

kapittelet ta for meg organisasjonsavdelingens arbeid i forhold til rekruttering, skolering og 

det økte fokuset på den interne faglige utviklingen i forbrukersamvirket. Andre prioriterte 

arbeidsområder for organisasjonsavdelingen, som for eksempel demokrati og økt behov for 

sentral styring, kvinnesatsingen, forbrukersaker og arbeidet i form av opplysning og reklame 

kommer jeg tilbake til i de neste kapitlene. NKL hadde stor vekst i både størrelse og 
                                                 
32 Kooperativ Opplysningsvirksomhet 1954-55, hefte utgitt av NKLs organisasjonsavdeling.  
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administrasjon i etterkrigstiden, og ut av veksten oppsto nye problemstillinger som følge av at 

organisasjonen ble så stor og omfattende. Veksten ga seg også utslag i økt profesjonalisering, 

siden NKLs ledelse lot profesjonalisering bli løsningen på organisasjonens vekst. Ga 

profesjonaliseringen seg utslag i større avstand mellom organisasjonens ledelse, medlemmer 

og ansatte? Hvordan påvirket profesjonaliseringen utviklingen i forholdet mellom den 

kommersielle og ideelle siden av NKL? 

 

Organisasjonsavdelingen forandres 

I de første årene etter krigen, særlig i 1945 og 1946, var det en voldsom vekst i antall 

samvirkelag og medlemmer. Dette førte til stor aktivitet og hardt arbeidspress for 

organisasjonsavdelingen i NKL. Materielle og praktiske forhold i de første årene etter krigen 

gjorde utfordringene for avdelingen stor, blant annet skulle den såkalte ”kooperative ånd” 

holdes levende hos nystiftede lag som manglet både butikk og varer å selge. Etter tre år preget 

av intern gjenreising og vekst i NKLs organisasjonsavdeling, ble det gjennomført til dels store 

endringer i avdelingens organisering i 1948. Dette hadde sammenheng med det lederskiftet 

som ble gjort da.   

 

Lederskiftet var et forventet skifte, ettersom den mangeårige lederen for avdelingen, Randolf 

Arnesen, gikk av for aldergrensen. Den nye lederen, Peder Søiland, hadde arbeidet i 

organisasjonsavdelingen siden 1939. Han ble valgt til sekretær i NKL av kongressen 1948, og 

overtok dermed som sjef for organisasjonsavdelingen. Søiland ønsket å videreføre og realisere 

Arnesens ideer og initiativer, men var også en forkjemper for økt profesjonalisering og en 

integrering av den ideelle virksomheten i den kommersielle driften av NKL. Min fremstilling 

av organisasjonsavdelingens arbeid vil imidlertid begynne med en kort oversikt over 

avdelingens arbeid og rolle i NKL i perioden 1945─1959. Deretter vil jeg ta for meg 

utviklingen forut for lederskiftet i 1948, før jeg til sist kommer nærmere tilbake til 

organisasjonsavdelingens utvikling under Søilands ledelse. I starten av Søilands 

ledelsesperiode ser vi få tegn til hans egne initiativ, derimot arbeidet han mest med å 

gjennomføre Arnesens ideer. Men etter hvert skulle Søiland komme til å spille en viktig rolle 

for utviklingen i forholdet mellom den kommersielle og ideelle side i NKL. 
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Ifølge organisasjonsavdelingens egen ledelse var det et mål for kooperasjonen å være noe mer 

enn bare butikk., noe dette sitatet illustrerer; ”NKLs virksomhet er ikke begrenset til bare 

forretning og produksjon.”33 Det sentrale spørsmål i så henseende er hva avdelingen gjorde 

for å nå målet, og om avdelingen lyktes i arbeidet med å gi kooperasjonen en ”høyere 

himmel” i form av en ikke-materialistisk dimensjon. Viktige spørsmål jeg vil ta opp i denne 

forbindelse er hva Søilands overtakelse betydde for avdelingens utvikling, hva som ble 

beholdt og hva som ble endret når det gjaldt avdelingens innhold og arbeid.  

 

Arbeidsoppgaver for organisasjonsavdelingen 

Den mangeårige organisasjonssjefen i NKL, Randolf Arnesen, definerte den ideelle delen av 

kooperasjonen og forbrukersamvirkets mål slik: ”Kooperasjonens oppgave er å bekjempe 

kapitalismen og befri forbrukerne fra pengemakten.”34  Sitatet er hentet fra en liten, men 

sentral bok i bevegelsen, nemlig Kooperasjon i raske trekk som Randolf Arnesen skrev i 1929. 

Boken gir en nærmest komplett oversikt over forbrukerkooperasjonen i Norge, fra 

organisasjonsliv i samvirkelagene til de ulike fabrikkene, fra vedtekter og formål til historie 

og moderne virksomhet. Kooperasjon i raske trekk omhandler strengt tatt ikke 

forbrukersamvirket, men derimot fellesorganisasjonen NKL, bakgrunn for etablering og 

NKLs vekst og virksomhet. Boken ble brukt som utgangspunkt for blant annet brevkurs og 

studieringer i kooperasjonen, og må ha blitt lest av mange kooperatører siden den kom i stadig 

nye opplag.35 Sitatet ovenfor gir oss et godt bilde av organisasjonsavdelingens arbeid og 

formål under Randolf Arnesens ledelse. Å befri forbrukerne fra pengemakten var en oppgave 

som kommersielt ble løst ved at fellesorganisasjonen og produsenten NKL skaffet forbrukerne 

det kooperatørene selv kalte ”gode varer til riktig pris”. Frie og selvstendige kunne ikke 

forbrukerne bli før de hadde den kunnskapen som ble ansett som nødvendig for å ta 

veloverveide og selvstendige valg. Ifølge Arnesen var utgangspunktet for kooperasjonens 

ideelle side å skaffe forbrukerne den nødvendige kunnskapen, og det var den ideelle siden 

som gjorde kooperasjonen til noe mer enn bare butikk. Arnesen vektla altså koblingen mellom 

opplysning og frihet sterkt, nærmest som om opplysning er en forutsetning for frihet.36

                                                 
33 Kooperativ Opplysningsvirksomhet, 1954-55 
34 Arnesen, Randolf, Kooperasjon i raske trekk, NKLs forlag, 1948, s. 10. 
35 Boken kom i 8 opplag mellom 1929 og 1948. http://www.bibsys.no, søkeord: Arnesen, Randolf. 04.01.05. 
36 Det samme gjaldt KF, se Aléx, 1994, s. 168. 
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Organisasjonsavdelingens generelle virksomhet 

Organisasjonsavdelingen hadde flere ulike arbeidsoppgaver, men mye av avdelingens fokus lå 

tradisjonelt innenfor opplysningsvirksomhet. Rett etter andre verdenskrig var imidlertid denne 

virksomheten begrenset til utgivelse av det kooperative medlemsbladet Kooperatøren, drift av 

NKLs forlag, bibliotek og studieringer.  Samvirkeskolen var på dette tidspunktet ennå ikke 

kommet i drift, og bygningene ble fortsatt brukt som barnehjem i den første tiden etter krigen, 

slik de hadde vært benyttet under okkupasjonen. Bygget hadde stått ferdig rett før 

okkupasjonen, og ble ikke tatt i bruk til sitt opprinnelige formål før i 1946.  

 

Avdelingen konsentrerte arbeidet like etter krigen om oppstart av nye samvirkelag, og det ble 

ført statistikker over nystartede, eksisterende og nedlagte lag. Hvis noen ønsket å starte et 

samvirkelag, kunne de skrive til organisasjonsavdelingen og få hjelp til å gjennomføre den 

organisasjonsmessige siden av det å starte en forening, velge et styre og sette i gang driften. 

Felles for det meste av virksomheten rett etter krigen, var at den hadde et preg av intern 

service, skreddersydd for medlemmene, de ansatte og tillitsvalgte. Utover hjelp til nystarting 

av samvirkelag, var aktiviteten rettet mot eksisterende kooperatører.   

 

NKLs bibliotek var ”et ett-eksemplars referansebibliotek [hvor det var] umulig å drive 

regulært utlån”.37 Biblioteket ble ledet av bibliotekar Marte Sørum, og var en service til de 

ansatte. Antall utlån var ganske få, i 1948 433 utlån, i 1959 990 utlån. Bibliotekets samling 

besto stort sett av fagbøker, stortingsdokumenter, beretninger fra samvirkelag, håndbøker, 

faglitteratur. Mange av bøkene var gaver. Boksamlingen utgjorde omkring ti tusen skrifter, 

men da var ikke tidsskrifter eller innsendt materiale fra lokale samvirkelag regnet med. 38 I 

tillegg til det Marte Sørum selv kalte ”vanlig bibliotekarbeid”, drev hun fra 1949 et 

omfattende kilde- og granskingsarbeid, etter all sannsynlighet i forbindelse med NKLs 50-års-

jubileum i 1956, og Sørum deltok i redaksjonskomiteen til jubileumsberetningen, Norges 

Kooperative Landsforening gjennom 50 år.39  

 

                                                 
37 NKLs Årsberetning 1945. 
38 Ifølge de årsberetningene hvor antallet skrifter er oppgitt: 9000 i 1946, 9518 i 1947, 9967 i 1948, med alle 
utenlandske tidsskrifter, vedtekter og beretninger fra lokale samvirkelag ca 26 000 skrifter, 10 551 i 1949, 
deretter oppgis ikke samlede tall. 
39 NKLs Årsberetning 1955. 
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NKLs forlag utga stort sett bare skrifter til internt bruk, som for eksempel Samvirke-dagboken 

og Samvirke-Almanakken, i tillegg til ny utgave av Tillitsmannen i Kooperasjonen.40  De 

eneste utgivelsene som ble brukt til medlemsverving eller opplysning blant eksisterende 

medlemmer kan ha vært småskriftene Kjenner De Kooperasjonen?41 og Tjue minutter om 

Forbrukersamvirket.42

 

Brevkursene som ble igangsatt som en egen underavdeling under krigen, og var bare beregnet 

på personale innen forbrukersamvirket, og disse kursene skulle fungere som opptakskrav til 

Samvirkeskolen. Det var kurs i serien ”Kurs for butikkpersonalet”, og 1607 ansatte hadde 

fullført kurset i 1945. Dette var ca 25 % av alt personale i kooperasjonen43. 

 

Kooperatøren utgjorde en viktig del av organisasjonsavdelingen, og bladet var eldre enn selve 

NKL. Ifølge Sindre Sulutvedt, som har skrevet hovedfagsoppgave om Kooperatøren, ble 

tidsskriftet første gang utgitt i 1905 som en forberedelse til stiftelsen av NKL i 1906.44 Det var 

på dette tidspunktet seks kooperative foreninger i og rundt Kristiania. NKLs egen 

jubileumsbok fra 1981 tidfester ikke Kooperatørens første utgivelse nøyaktig, men i en 

kronologisk gjengivelse av hendelser som ledet til stiftelsen av NKL, plasseres den første 

utgivelsen av Kooperatøren til mellom 1894 og 1898, og utgiver sies å være Kristiania 

Kooperative Selskap.45  

 

Kooperatøren ble utgitt månedlig fra oppstarten, deretter hver 14. dag etter vedtak på 

kongressen i 193046 til 1940.47 Under krigen ble redaktør Randolf Arnesen permittert fra 

august 1942 som resultat av sin tydelige og uttalte motvilje mot okkupasjonen, og bladet ble 

stanset 1. juli 1943. Formann i NKL på dette tidspunktet, Andreas Juell, redigerte bladet fra 

Arnesens permisjon til bladet ble stanset.48 Papirkvotene ble stadig redusert fra okkupasjonen 

startet til utgivelsen av bladet ble stanset. Tiltross for dette, økte antallet abonnementer fra 
                                                 
40 Arnesen, Randolf, Tillitsmannen i Kooperasjonen, NKLs forlag, 1948, 4. utgave, første 1934. 
41 Arnesen, Randolf, Kooperasjon i raske trekk, NKLs forlag, 1948. 
42 Borgen, Hans, Tjue minutter om Forbrukersamvirket, NKLs forlag 1945. 
43 NKLs Årsberetning 1945. 
44Ifølge Tveterås, Harald, Norske tidsskrifter, bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920, Oslo, 1940. 
Her står det at første årgang er 1906, med en note om at det kom et prøvenummer i 1905.  Det står "Aargang 1" 
på januar-nummmeret 1906. Ut fra Nasjonalbibliotekets databaser og kilder, samt e-postkontakt med Vidar 
Iversen ved veiledningen på NBO, kan jeg ikke se at Kristiania Kooperative Selskap utga noe tidsskrift perioden 
1894-1898. Iversen hadde ikke sett det omtalte prøvenummeret. 
45 Wilhelmsen, s. 14. 
46 Årsmeldingen 1930. 
47 Årsmeldingen 1940-44. 
48 Årsmeldingen 1940-1944 s. 6, og årsmeldingen 1945. 
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163 000 til 200 000 i løpet av krigen ifølge årsmeldingene fra perioden. Særlig med tanke på 

at bladet kom ut uregelmessig, eller ikke i det hele tatt, er dette en voldsom økning.  

 

Inntil 1948 var Kooperatøren gratis for alle medlemmene, men etter vedtak på kongressen 

1948 kostet abonnementet 3 kroner pr. år. 1 krone ble dekket av NKL sentralt, resten ble 

enten dekket av det lokale samvirkelaget, av medlemmene selv eller begge. Kooperatøren ble 

beskrevet i det kooperative opplysningsheftet fra 1952 som et månedsmagasin som inneholdt 

noveller, såkalte ”spissartikler”, illustrasjoner, smånotiser og kooperativt stoff. 49  I sin 

hovedoppgave om Kooperatøren påpekte Sindre Sulutvedt den økende profesjonaliseringen 

av NKL med utgangspunkt i Kooperatørens redaksjon. Han undersøkte tidsskriftet fra 

oppstarten til 1955, og hevder i oppgaven at den største endringen når det gjelder 

profesjonalisering skjedde i 1948─49. Frem til 1948 hadde Kooperatøren blitt redigert av 

organisasjonsfolk uten journalistisk bakgrunn, deriblant Randolf Arnesen. Fra 1949 ble 

Kooperatøren redigert av yrkesjournalister, og flere yrkesjournalister ble ansatt i andre deler 

av redaksjonen.50  

 

Ifølge Sulutvedt ga profesjonaliseringen økende grad av mulighet for konflikter mellom 

redaksjon og organisasjon. Sulutvedt hevder at konfliktene dreide seg om investering versus 

gevinst. Dette begrunner han med at NKL forventet en viss gevinst som resultat av en satsing 

på tidsskriftet i form av flere medlemmer og større omsetning. Dersom investeringene ikke 

                                                 
49 Et nummer av Kooperatøren på 1950-tallet besto av en forside med samtidskunst, et foto som er hentet fra en 
reportasje, et spesielt tema eller en sesongillustrasjon som julemotiv eller lignende. Deretter følger leder, kåseri 
av ”Hawk” og petit av ”Bang”. Disse ble skrevet av redaktøren og redaksjonssekretær Harald W. Korsell og 
Arne Bang Hansen. Lederen omhandlet kooperative eller samfunnsøkonomiske spørsmål, og har form av 
budskap fra NKL til medlemmene mer enn å være en generell kommenterende leder. Redaksjonelt utformede 
artikler handlet om alt fra representasjonsordningen i NKL, brukskunst og studiearbeid, og ellers var det faste 
spalter med lokalfokus og internasjonalt perspektiv. Her var det mye stoff om det kooperative Sverige og en del 
stoff om ICA, samt spesialstoff fra ulike eksotiske land. Husmorsiden var fast innslag frem til 1957, gjerne med 
sesongfokus. September var for eksempel viet epler i alle former, og siden var fylt av gode råd og oppskrifter på 
eplekake, syltetøy og gele. Ellers inneholdt Husmorsiden (som ofte strakk seg over flere sider i bladet) artikler 
om hvordan lage og bruke husholdningsbudsjett, sparing, introduksjon av nytt utstyr som vaskemaskin, elektrisk 
komfyr eller barneoppdragelse. Dagmar Loe fikk egen spalte i 1957, og husmorsiden ble erstattet av hennes 
artikler. Disse handlet om oppdragelse, kjønnsroller, husmorrollen, likelønn, mote, forbruksstoff og innføring av 
varefakta. Utover femtitallet ble det også mer innredningsstoff, og artikler om oppussing og stil skrevet av Liv 
Scjødt. De såkalte spissartiklene var større temareportasjer som gjerne strakk seg over flere sider, og omhandlet 
natur, miljø, historie, samfunnsliv, kunst, arkitektur, populærvitenskap eller var reiseskildringer fra fjerne og 
eksotiske land. Barnesiden Klimpreklonken ble fra medio 1951 skrevet av Alf Prøysen, og i tillegg var det en 
novelle og ett eller flere dikt skrevet av samtidsforfattere som Magli Elster, Aslaug Vaa, Harald Sverdrup, Arnulf 
Øverland, Marie Takvam og Arne Paasche Aasen. I tillegg til alt dette var det småstoff som oversikt over 
foreningsjubileer, dødsfall og jubilanter blant kooperatørene, leserinnlegg, opplysning om kurs på 
samvirkeskolen og ulike stipender.  
50 Sulutvedt, Sindre, Kooperatøren som litterært organ, en historisk-litterær analyse, hovedoppgave i nordisk 
språk og litteratur, UiO, 1981, s. 41 og 42. 
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resulterte i vekst, ville det oppstå konflikter mellom organisasjon og redaksjon, ifølge 

Sulutvedt.51 Det angis ikke hvilke form disse konfliktene ville hatt, men kutt i bevilgninger, 

stillinger eller antall utgivelser i året kunne vært mulige sanksjoner fra organisasjonens side.  

 

En annen konfliktlinje som Sulutvedt påpeker, er den i forhold til innhold og målsetting, og at 

Kooperatøren endret seg i diametralt motsatt retning av hva NKL gjorde. Sulutvedt hevder at 

der NKL ble mer profesjonell, mer økonomisk rettet og mindre ideologisk fundert som 

organisasjon, ble Kooperatøren mer ikke-kooperativ i innholdet.52 Sulutvedt fremstiller dette i 

et motsetningsperspektiv, men jeg kan ikke se at Kooperatørens innhold og målsetting er i 

konflikt her. Etter hvert som NKL utviklet seg bort fra å være en sterk ideologisk organisasjon 

og i økende grad vektlegge det økonomiske eller kommersielle, ville man hatt mer nytte av et 

underholdende blad som forente en folkebevegelse. Faglig eller politisk perspektiv ville bli 

for spesifikt og for lite fengende for en folkebevegelse. Et ”tørt og kjedelig” blad ville kanskje 

ikke skaffe samvirkelagene flere medlemmer, og var følgelig ikke det som var mest nyttig for 

NKL. 

 

Som vi ser ble Kooperatøren et blad preget av underholdning og folkeopplysning for hele 

familien. Den faglige debatten ble i stedet lagt til et eget tidsskrift, nemlig Forbrukeren. 

Bladet Forbrukeren var en del av organisasjonsavdelingens underavdeling for blader som 

også i likhet med bladet også het Kooperatøren. Bladet Forbrukeren skulle være et fagblad 

for ansatte og tillitsvalgte, og ble opprettet i 1946. Dette bladet representerte en ytterligere 

nyskaping og profesjonalisering i NKLs organisasjon. Den første redaktøren for bladet var 

Peder Søiland, og hensikten et slit blad var å skape et forum for faglig diskusjon innen 

forbrukersamvirket. Bladet kom ut med varierende antall utgivelser i året, fra fire til elleve.53  

 

Allerede i 1949 ble Peder Søiland skiftet ut med Christian Røhne som redaktør for 

Forbrukeren, og ifølge årsmeldingen var det knyttet håp til at Røhne kunne øke 

opplagstallene og spredningen av Forbrukeren. Opplaget var lavt, med en jevn vekst fra et 

opplag på 1800 eksemplarer i 1947 til 3500 eksemplarer i 1955, og opplaget holdt seg på 

1955- nivå i resten av undersøkelsesperioden.54 Abonnementsgruppen ble gjennomgått av 

                                                 
51 Sulutvedt, 1981, s. 41.og 42. 
52 ibid, s.42. 
53 NKLs Årsberetninger 1946-59 og Forbrukeren årgangene 1946-59 
54 NKLs årsberetninger 1947-59. 
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avdelingen flere ganger, og med små variasjoner holdt tallene seg rimelig stabile fra 

gjenomgangen startet i 1954. Antallet abonnerende samvirkelag økte, i 1952 hadde to 

tredjedeler (67, 5 %) av samvirkelagene kontakt med bladet, tallet økte til 84 % i løpet av de 

to neste årene.55 I 1956 var hele 87 ─ 88 % av abonnementene samvirkelag, 7, 5 % var NKL 

og datterselskap og resten var private abonnementer, 5 – 6 %. 56

 

NKLs organisasjonsavdeling hadde også en egen film- og foredragsavdeling, som ble skilt ut i 

en egen underavdeling ved omorganiseringen i 1945. Film og foredrag var brukt som 

underholdning og trekkplaster på lokale kooperative møter. Som en kan se av den vedlagte 

oversikten over filmer og foredrag, finnes det ingen oppgitte tall for de første årene etter 

krigen. Først fra 1948 og 1950 ble det laget statistisk oversikt over henholdsvis antall foredrag 

og foredragsholdere, og over antall filmfremvisninger for antall tilskuere. Tallene viser vekst i 

virksomheten utover femtitallet og stadig flere tilskuere fikk se stadig flere filmer. Det som 

gjør oversikten litt vanskelig å tyde er at det skilles noen ganger mellom filmer som sådan og 

kooperative filmer. Dermed er det ikke alltid entydig hvor mange som hadde sett hvilke filmer. 

Veksten var mindre entydig i foredragsvirksomheten. Foruten toppåret i 1954 med over 1000 

foredrag, holdt tallene seg stabile gjennom 1950-tallet. I underkant av hundre 

foredragsholdere til sammen hold rundt 700 foredrag årlig rundt om i landet.   

 

Film- og foredragsavdelingen produserte selv filmer, og distribuerte kooperative filmer fra 

andre land, i tillegg til kommersielt produserte filmer. 57  Reportasjefilmene kunne for 

                                                 
55 NKLs årsberetninger 1952, 1954 og 1956 
56 NKLs Årsberetning 1956 
57 Første NKL-produserte film fra 1926 (ifølge årsberetningen) ”Fra ører til millioner”.  
Filmer 
1945: Ingen oppgitte tall for møter, filmer eller tilskuere  
1946: ukjent antall filmer, 378 møter, ukjent antall tilskuere 
1947: ukjent antall filmer, 576 møter, ukjent antall tilskuere 
1948: ingen oppgitte tall. Filmarkivet økte med 5 bredfilmer og 7 smalfilmer, og i 1948 disponerte NKL 10 
smalfilmapparater. 
1949: Ingen oppgitte tall for møter, filmer eller tilskuere. Ifølge Det kooperative opplysningsarbeidet s. 87, ble 
det fremvist 633 filmer, men løsrevet gir dette tallet ingen mening.  
1950: NKL- produserte ”Fagert er landet” ble vist på 294 møter for 41800 tilskuere. Ifølge Det kooperative 
opplysningsarbeidet s. 87. 749 filmer på 490 møter for 63838 tilskuere 
1951: 770 filmer på 456 møter for 75 500 tilskuere. 
1952: 992 filmer på 568 møter. På 456 av møtene ble det vist kooperative filmer for 64500 tilskuere. 
1953: 959 filmer på 541 møter. På 489 av møtene ble det vist kooperative filmer for 58800 tilskuere.  
1954: 1267 filmer på 692 møter for 79300 tilskuere 
1955: 1072 filmer, 630 møter, 71 350 tilskuere 
1956: I 1956 ble det vist 1394 filmer på 831 møter, og på 745 av disse møtene ble det vist kooperative filmer for 
ca 85 000 tilskuere. 
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eksempel være fra kongressene og NKLs 50-årsjubileum. I tillegg produserte avdelingen 

filmer som handlet om kooperasjonen, som Fagert er landet, om kooperasjonens oppslutning 

i by og bygd og jubileumsfilmen Veien Fram fra 1956. Avdelingen hadde fra starten i 1926 

produsert agitasjonsfilm for den kooperative bevegelse med titler som Fra ører til millioner 

fra 1926, Lev livet pr. kontant fra 1935, Bygg din framtid fra 1937. Skapt i Samvirke fra 1949 i 

samarbeid med andre skandinaviske kooperative sentralorganisasjoner og Nordisk 

Andelsforbund, Kjøp trygt – kampanjefilm fra 1959. 

 

Helt fra filmavdelingen startet sin virksomhet, produserte avdelingen også reklamefilmer for 

NKL og datterselskapene. Det er lite som nevnes konkret, bortsett fra Geografitimen som var 

en reklamefilm for Margarinfabrikken i 1932, samt reklamefilm for Per- Margarin, Carlton-

sigaretten og Tipp-sjokolade fra 1956, og en reklamefilm for Samvirke forsikring i 195758 

NKL hadde en egen reklameavdeling, men denne avdelingen sto i hovedsak for uttegning av 

annonser, og produserte ikke reklamefilmer.59  

 

 

                                                                                                                                                         
1957: 1347 filmer på 686 møter, og på 626 av disse møtene ble det vist kooperative filmer for ca 73 155 
tilskuere.  
1958: 1322 filmer på 628 møter, og på 529 av disse møtene ble det vist kooperative filmer for 56 288 tilskuere. 
1959: I 1959 ble det vist 1428 filmer, hvorav 644 var kooperative filmer for 72 080 tilskuere. 
Foredrag 
1945 -1947 ukjent 
1948: 88 foredragsholdere holdt 547 foredrag. 
1949: 80 foredragsholdere holdt 565 foredrag. 
1950: 70 foredragsholdere holdt 536 foredrag.  
1951: 99 foredragsholdere holdt 609 foredrag. 
1952: 82 foredragsholdere holdt 608 foredrag. 
1953: 92 foredragsholdere holdt 787 foredrag. 
1954: 97 foredragsholdere holdt 1064 foredrag. (ufullstendig innrapportering )   
1955: 108 foredragsholdere holdt 722 foredrag. 
1956: 79 foredragsholdere holdt 693 foredrag 
1957: 74 foredragsholdere holdt 612 foredrag.  
1958: 79 foredragsholdere holdt 773 foredrag. 
1959:103 foredragsholdere holdt 664 foredrag.  
58 NKLs årsberetninger 1945-1959. 
59 Eriksen, Tor-Arne, NKLs reklameavdeling 1952-1960, NKLs årsberetninger 1952-1959. 
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Studievirksomheten i NKL 
Studievirksomheten i NKL ble startet høsten 1940, og var i korte trekk lagt opp som opplegg 

for studiesirkler med utgangspunkt i kooperativ litteratur, som for eksempel Kooperasjon i 

raske trekk av Randolf Arnesen.60  Studievirksomheten fikk økt oppslutning etter krigen, og 

hadde sitt hovednedslagsfelt blant voksne kvinner. Studieringene og brevkursene, kan i likhet 

med foredragsvirksomheten og til dels også film- og forlagsvirksomheten i NKL, sees på som 

deler av prosjektet om opplysning av medlemmene. Idéhistorikeren Peder Aléx hevder i Den 

rationella konsumenten at ideologisk skolering sto sentralt i den kooperative bevegelse fordi 

opplysning og utdanning er nødvendig drivkraft i alle folkebevegelser.61 Men videre sier Aléx 

at det som skiller kooperasjonen fra andre folkebevegelser var at opplysning og utdanning 

ville heve kunnskapsnivået, det moralske nivået og ønsket om økt rasjonalitet hos forbrukerne.  

 

Selv om NKL hadde egen studieavdeling, overtok Samvirkeskolen i stor grad ansvaret for all 

ren kursvirksomhet etter oppstarten av skolen i 1948. Studieavdelingen fikk fra 1948 ansvar 

for de lokale studieringene, samt kurs for lokale og regionale tillitsmenn og studieledere i 

bevegelsen. I NKL mente de som arbeidet med organisasjons- og opplysningsarbeid at 

studieringene var den beste og mest hensiktsmessige måten å drive opplysning om 

kooperasjonen på, og var fornøyd med ringenes oppslutning og kvalitet. Det var på den ene 

siden viktig å skolere medlemmene, men det ble på den annen side understreket hvor viktig 

disse kursene var for å styrke samhold og kameratskap i lokallaget. 

 

NKL drev ikke bare studievirksomhet internt, men eide også en andel i Folkets Brevskole 

sammen med 58 andre andelshavere. Målet for brevskolen var å ha rimeligst og best mulig 

kurstilbud, og i 1950 hadde den 16 249 elever. Brevkursene kunne gjennomgås i studieringer 

med eller uten lærer, eller man fulgte kurset som enkeltelev. Folkets Brevskole tok seg av den 

brevundervisningen som tidligere hadde blitt drevet av Samvirkeskolen, og for å kunne få 

plass på Samvirkeskolens kurs, måtte man gjerne ha gjennomgått noen brevkurs først. Dette 

var ulike kurs som visstnok skulle være av spesiell interesse for kooperatører. Kurs av denne 

typen var for eksempel ulike kurs i kooperasjon og økonomisk demokrati, samfunnskunnskap, 

butikkarbeid, organisasjonskunnskap og en rekke andre kurs av praktisk eller teoretisk art. 62

 
                                                 
60 Arnesen, Kooperasjon i raske trekk, 1948. 
61 Aléx, 1994, s. 76. 
62 Kooperativ Opplysningsvirksomhet, 1952, s. 27. 
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Hvis man ser på hvilken type kurs som ble tilbudt ved Folkets Brevskole og NKLs 

studieringer, var det hovedsakelig samfunnsøkonomiske og kooperative emner, eller emner 

tilpasset brevkursenes brukergruppe, som var kvinner mellom 31 og 60. 63 Det var stor inte-

resse for studieringdeltagelse. For å øke interessen for kursene ytterligere ble det i 1951 

avholdt en konkurranse for studieringer som benyttet materiell fra Folkets Brevskole eller 

NKL.  Hele 66 studieringer deltok i konkurransen.64 Blant de mest populære emnene blant 

konkurransedeltagerne var Samvirkelaget din egen butikk (12 studieringer), Organisasjons-

kunnskap for de kooperative kvinforeninger(sic) (11 studieringer), Samvirke og samfunn (10 

studieringer, Kooperasjon i raske trekk (8 studieringer) og Ditt og mitt samvirkelag (7 studie-

ringer.) Andre opplysninger om studieringene, som fremmøte, yrkestilhørighet, alder og kjønn 

fremkom ved egenrapportering med de metodiske problemer det kan innebære, men kan 

allikevel til en viss grad illustrere den lokale studieaktiviteten i NKL.  

 

Blant de studieringene som deltok i konkurransen ble halvparten ledet av husmødre, og en 

tredjedel av personale i samvirkelag eller NKLs organisasjon eller produksjonsbedrifter. Det 

var vanlig å velge studieringleder blant kursdeltakerne og studieringlederen hadde det 

administrative ansvaret for å sende inn svar og distribuere materiell. Halvparten av 

studieringene hadde møter hjemme hos hverandre, mens de resterende i stor grad fikk låne 

lokaler hos ”sitt” samvirkelag. 31 av studieringene fikk utgiftene dekket, mens 25 ringer 

betalte alt selv, og 25 av ringene oppga at de studerte så flittig at de i tillegg til kursmateriellet 

også benyttet supplerende litteratur. Studieringene måtte i tillegg til å besvare spørsmål om 

sitt studietema, svare på en rekke spørsmål om kooperativt opplysningsarbeid.  

 

Vinner-studieringen var Rjukan opplysningskomité, og svarene de ga er interessante på to 

måter. For det første kan det være grunn til å tro at svarene de ga representerte et slags 

”idealsyn” på kooperativ opplysning. Med dette mener jeg at de svarte slik de trodde det var 

meningen å svare, og gjenga det synet de hadde lært gjennom studiearbeidet ganske nøyaktig. 

For det andre kan svarene belyse hva medlemmer i forbrukersamvirket faktisk tolket inn i de 

ulike opplysnings- og reklamebegrepene, eller trodde de skulle tolke inn i begrepene. Rjukan 

opplysningskomité skrev i sin besvarelse at opplysning er en forutsetning for en organisasjons 

demokrati, og at opplyste medlemmer tar ”riktige” beslutninger er ”en garanti for at 
                                                 
63 Årsberetningen 1952: Kvinnene utgjorde 73 % av deltakerne i studieringer. Årsberetningen 1956: Det var 
fremdeles flest kvinner som fulgte studieringene, flest i årsklassen 41-50 år, deretter 31-40 år og 51-60 år. 
64 Knut Fjæstad, Premiekonkurranse for studieringer samlet 589 deltakere i 66 ringer, i Forbrukeren årgangen 
1952, s. 191-193 og s. 249-251.  
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demokratiet i bevegelsen var friskt og effektivt”.65 Komiteen vektla at opplysningsarbeidet 

var flerfoldig; internt for ansatte med vekt på ideologi og butikkfaglige problemstillinger, 

internt for tillitsvalgte med vekt på organisasjon og økonomi, og ekstern virksomhet med vekt 

på medlemsverving. Studieringen har videre satt opp en plan for Agitasjons- og 

opplysningsarbeidet under en høst og vintersesong og den bestod i hovedsak av kurs i 

generell organisasjonskunnskap og kunnskap om kooperasjonen, praktisk og politisk. I tillegg 

foreslo komiteen såkalt Åpen agitasjon som var presentasjon av kooperative varer og 

underholdning i form av sang, musikk, foredrag, film og utlodning, med hensikt å verve 

medlemmer.  

 

Studieringene sto sentralt for mye av Forbrukersamvirkets interne opplysningsarbeid på 1950-

tallet, og slik sett er bevegelsen i takt med andre ideologisk funderte bevegelser, som 

avholdsbevegelsen, arbeiderbevegelsen, ungdomslag og mållag. Sturla Bjerkaker har skrevet 

om folkeopplysning, og skriver i sin bok Folkeopplysning – fundament og framtid, at 

studieringene hadde størst betydning i organisasjoner som var tydelig ideologisk orientert, og 

som hadde en ”stor sak” eller et overordnet mål å jobbe for. 66  Studiearbeidet virket 

konsoliderende, det samlet medlemmene og dannet felles base og felles mål gjennom 

kunnskap. Studiearbeidet, demonstrasjonene og foredragene startet gjerne som et sentralt 

ansvar for organisasjonen, men dette arbeidet ble etter hvert profesjonalisert. Virksomheten 

ble derfor utskilt i egne studieforbund eller opplysningsavdelinger. Ifølge Bjerkaker et. al. var 

årsaken til studiesirkelens suksess, at denne organiseringen av opplysningsarbeidet 

harmonerte med et selvdanningsideal og en tro på folks iboende evner og muligheter til 

selvforbedring. Bjerkaker understreker også studiesirkelen som mulighet for tilfredsstillelse 

av sosiale behov som en viktig årsak til deltakelse i studieringer.67

 

                                                 
65 Rjukan opplysningskomités svar gjengitt i  Knut Fjæstad, Premiekonkurranse for studieringer samlet 589 
deltakere i 66 ringer, i Forbrukeren årgangen 1952, s. 249-251. 
66 Bjerkaker, 1994, Folkeopplysning – fundament og framtid, Voksenopplæringsforbundet s. 48- 49. 
67 ibid. 48- 49. 
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Ny tid, nye oppgaver 

Organisasjonsavdelingen sto sentralt når det gjaldt NKLs profesjonalisering, og økte 

vektlegging av den kommersielle virksomheten. Det tok ikke lang tid fra okkupasjonen var 

over og organisasjonen kom i drift igjen til det forelå forslag til endringer for 

organisasjonsavdelingen. Allerede på NKLs representantskapsmøte 25. juni 1945 ble det 

vedtatt endringer for organisasjonsavdelingen. NKLs formann, Andreas Juell, la frem saken 

for representantskapet med denne begrunnelsen:  

 
Med det omfang NKL nå har og den utvikling vi kan regne med når det igjen 
blir arbeidsmuligheter, er jeg kommet til at det må foretas forandringer med 
organisasjonsavdelingen for å gjøre den mer effektiv og i stand til å løse de 
oppgaver og krav som melder seg. Det betyr at organisasjonsavdelingen må 
konsentrere seg om det som naturlig skal være dens oppgave, nemlig agitasjons- 
og opplysningsvirksomhet. Det øvrige skilles ut som egne avdelinger under 
ansvarlige ledere som sorterer direkte under styret.68

 

Forslaget til nyorganisering av avdelingen besto altså i å dele opp organisasjonsavdelingen i 

flere selvstendige enheter. Disse enhetene var Agitasjons- og opplysningsvirksomhet, 

Samvirkeskolen, Kooperatøren, Forlaget, Statistikkavdeling og Husmoravdeling. I dette 

kapittelet har jeg hittil behandlet enhetene Kooperatøren og Agitasjons- og 

opplysningsvirksomheten. Samvirkeskolen vil bli behandlet i et eget avsnitt senere i kapittelet. 

En nærmere gjennomgang av forlagsvirksomheten eller statistikkavdelingen belyser ikke min 

problemstiling, og er derfor utelatt fra denne fremstillingen.  

 

Den nye underavdelingen for agitasjons- og opplysningsvirksomhet skulle ledes av Randolf 

Arnesen, og ha ansvar for foredrag, agitasjonsmøter, distriktsforeningene, stiftelse av 

samvirkelag, kurs for tillitsmenn i distriktene, film, flygeblad og brosjyrer. ”I det hele det som 

skal til for en effektiv agitasjons- og opplysningsvirksomhet,” ifølge NKLs 

representantskap.69  

 

Underavdelingen for Samvirkeskolen skulle ledes av skolens rektor, Sverre Nilsen, og ha 

ansvar for all undervisning innen organisasjonen, unntatt kursing av tillitsmenn, men 

iberegnet brevkursvirksomhet.  Kooperatøren med Forbrukeren ble foreslått som egen 

underavdeling, i likhet med NKLs forlag. Underavdelingen for statistikk skulle bearbeide 
                                                 
68 NKLs representantskap, møte 250645, K4, reol 6 B, hylle 2, boks 12. 
69 ibid. 
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samvirkelagenes, datterselskapenes og NKLs virksomhet, og det ble vektlagt at lederstillingen 

måtte besettes av en som var utdannet innen sosialøkonomi og statistikk. Det går frem av 

forslaget at det var blitt utført statistisk arbeid tidligere, men at denne virksomheten ikke 

hadde vært samlet. Husmoravdelingen skulle ta seg av ”spørsmål av interesse spesielt for 

husmoryrket, så som varer og deres kvalitet og anvendelse, kjøkkenutstyr, servise, maskiner 

for husarbeide”. 70  Avdelingen skulle ledes av en ”godt utdannet kvinne” og samarbeid 

mellom avdelingen og Norges Kooperative Kvinneforbund ble vektlagt med henblikk på å få 

en velfungerende avdeling. Representantskapet vedtok forslaget enstemmig, uten andre 

endringer enn at Kooperatøren skulle sortere under agitasjons- og opplyningsvirksomhet så 

lenge utgivelsen bare var månedlig.71

 

Hva var årsaken til at NKLs styre og representantskap ville endre og splitte opp 

organisasjonsavdelingen på akkurat dette tidspunktet? En mulig årsak er at NKL, som 

Arnesen påpekte, hadde vokst seg mye større, og den ”gamle” organisasjonsavdelingen, hvor 

alle befattet seg med alt, ikke håndterte de nye kravene som en større organisasjon ble stilt 

ovenfor. En annen mulig årsak er at antall lag uten butikk var såpass høyt på dette tidspunktet. 

Da var det påkrevd med en mer spisset kompetanse innen opplysningsvirksomhet for å holde 

pågangsmotet oppe hos laget inntil butikken ble realisert. En tredje mulig årsak er at 

nyopprettelsene innen avdelingen ble sett på som så store og betydningsfulle at de måtte få 

egen ledelse. Samvirkeskolen, med brevkurs og studievirksomheten, og Husmoravdelingen 

var satsingsområder for NKL og var ment å bli arenaer for kunnskapsdannelse og opplysning. 

Dette kunne ikke drives uprofesjonelt eller tilfeldig. Fagkunnskap skulle ligge til grunn for 

ansettelse av ledelse, og virksomheten drives etter høye faglige krav. Dette gjaldt også 

opprettelsen av statistikkavdelingen, hvor det ble særlig vektlagt at avdelingssjefen måtte 

være sosialøkonom med statistikkutdanning.72 Ut fra de mulige årsakene vi har gjennomgått 

ligger altså vekst, profesjonalisering og kompetanseheving til grunn for endringene. Men det 

kan ha vært flere årsaker. Randolf Arnesen skulle gå av ved oppnådd pensjonsalder i 1948, og 

dette kan ha vært en måte å planlegge hans avgang på. Gjennom å fordele hans tidligere 

ansvar på flere, gjennom å dele organisasjonsavdelingens virkefelt opp i mindre og 

selvstendige enheter som skulle rapportere til NKLs styre, ble Arnesen mindre uerstattelig. 

Ifølge forslaget var det kun agitasjons- og opplysningsvirksomhet som skulle være Arnesens 

                                                 
70 ibid. 
71NKLs representantskap, møte 250645, K4, reol 6 B, hylle 2, boks 12 
72 ibid. 
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ansvar etter innføringen av nyordningen.73 Hadde det vært Juells intensjon å vingeklippe 

Arnesen, ville han ikke fått ansvar for en så viktig underavdeling som agitasjons- og 

opplysningsvirksomheten, og forslaget ville ikke blitt enstemmig vedtatt i NKLs styre. Det 

kan også ha vært slik at da NKL skulle starte opp virksomheten sin for fullt etter krigsårene, 

benyttet ledelsen sjansen til å gjennomføre en full omorganisering. Mulighetene lå til rette 

gjennom organisasjonens vekst og ved at timingen, med forestående lederskifte, var god. 

Samfunnets gjenoppbyggingsiver kan også ha smittet over på organisasjonslivet i NKL. 

 

Det er vanskelig å gi et entydig svar på hvilke av disse årsakene som lå bak endringene. Det er 

ingen tvil om at tidspunktet som valgt for omorganiseringen ikke var tilfeldig. Arnesens 

avgang var forestående, og organisasjonsavdelingen var nært knyttet til hans person. Å velge 

en omorganisering som gjorde avdelingen mer oversiktlig og mindre avhengig av én person 

var fornuftig for å unngå styringsvakuum etter Arnesens avgang. Personlige konflikter kan ha 

ligget til grunn for omorganiseringen, men hensiktsmessigheten og valget av tidspunkt taler 

mot at personkonflikter skulle kunne være eneste årsak. Organisasjonsavdelingen hadde fått 

mye bredere virksomhet og ansvar, det var derfor umulig for en leder å ha innsikt i så ulike 

felt som prøvekjøkken, redaktørarbeid, bokutgivelser og skoledrift. Her ligger også en mulig 

forklaring på forskjellene mellom Arnesen og Søiland. Arnesen hadde hatt sin hånd i alt som 

lå under organisasjonsavdelingens virke, mens Søiland fikk rapporter fra de ulike 

underavdelingslederne. Søilands store og delvis desentraliserte organisasjonsavdeling kunne 

ledes uten at han trengte å ha fagkunnskap om noen av feltene, ettersom han utelukkende 

skulle administrere virksomheten.  

Til forskjell fra Arnesen, vektla ikke Peder Søiland opplysning som nøkkel til frihet for 

forbrukerne i samme grad. Søiland hadde ikke Arnesens brennende engasjement for 

kooperativ opplysningsvirksomhet. Derimot var Søilands lederskap i stor grad preget av 

pragmatisme. Dette gjaldt både i forhold til å håndtere de økonomiske vanskelighetene NKL 

møtte i etterkrigstiden og de organisatoriske utfordringene som fulgte av medlemsøkningen. 

Søiland så opplysningsvirksomheten som en mulighet for vekst for Forbrukersamvirket.  

                                                 
73 En siste mulig forklaring kan være at de konfliktene som oppsto mellom Arnesen og formannen Juell omkring 
NKLs rolle, og hvordan NKL skulle forholde seg til okkupasjonsmakten under krigen, hadde gitt seg utslag i 
innskrenking av Arnesens makt og myndighet i organisasjonen. Selv om uenigheten mellom Juell og Arnesen 
må ha vært stor, ser jeg det som lite sannsynlig at dette kan ha vært en mulig forklaring.. Se for eksempel  
NKLs Representantskaps møte 250646 k4 reol 6 B, hylle 2, boks 13, brev til NKLs Representantskap fra 
tidligere revisor Justus Holden. Han skriver bla: ” Revisjonsutvalgets medlem og formann, herr [Sven] Svensson, 
sa ved sitt første besøk på mitt kontor etter freden: ”Hvad skal vi nå gjøre med N.K.L.s styre? Det har vist 
ettergivenhet likeoverfor tyskerne og N.S. under krigen.” […] Jeg visste at det var store uoverensstemmelser 
mellom Juell og Arnesen og spurte om hans opplysninger komm [sic] fra Arnesen. Dette ble benektet.”  
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Som jeg nevnte tidligere, var de første årene av Søilands lederskap preget av at han 

gjennomførte Arnesens uferdige oppgaver. Etter hvert fikk han imidlertid i større grad sin 

egen agenda, og en tydeligere Søilandsk ideologi trådte frem og kom til uttrykk for eksempel i 

hans taler. Da Søiland talte til NKLs kongress i 1954, fokuserte han på opplysning som en 

måte å øke kontakten mellom medlemmene og ledelsen på. Han pekte først og fremst på den 

kooperative pressen, og på servicetjenester som revisjonskontoret, humoravdelingen, 

Prøvekjøkkenet og sentrallaboratoriet.74 Søiland nevnte også den reklamen NKL hadde fått i 

form av omtale i norske aviser og blader. Han anslo teksten til en annonseverdi av 200 000 

kroner.75 Dette er betegnende, ikke bare for Søiland, men også for de endringene som NKL 

gjennomgikk. Det ble et fokus på økonomi, lønnsomhet og opplysning i form av 

bekjentgjøring med salg som formål. Søilands tale til kongressen underbygger min påstand 

om en dreining mot kommersiell vektlegging. Her ser vi også at opplysningsvirksomheten 

ikke lenger har verdi som opplysningsvirksomhet per se. Opplysningsvirksomheten blir av 

Søiland fremhevet som en god innpakking av et ønske om styrking av de kommersielle 

interesser med økt salg som fremste hensikt.  

                                                 
74 NKLs kongress 1954, trykt stenografreferat, s. 101-105 
75 NKLs kongress 1954, trykt stenografreferat, s. 105, ”Verdien av den teksten vi fikk inn i avisene i fjor for 
eksempel er på over 200 000 kroner, altså om vi skulle hatt en tilsvarende spalteplass ved hjelp av annonser.” 
200 000 kr. i 1953 tilsvarte ca. 23 millioner kr. i 2003. Beregningene viser utviklingen i kroneverdien når en tar 
utgangspunkt i konsumprisindeksen. http://www.ssb.no/vis/kpi/kpiregn.html, 23.09.04 
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Forholdet mellom ledelse, ansatte og medlemmer etter omleggingen 
Organisasjonsavdelingen gjennomgikk mange endringer i perioden 1945─1959. Endringene 

medførte opprettelse av nye underavdelinger som løste nye oppgaver i tillegg til dem som 

hadde blitt løst av den opprinnelige avdelingen. Hvilke konsekvenser fikk omleggingen av 

organisasjonsavdelingen og den profesjonaliseringen den innebar for forholdet mellom 

organisasjonens ledelse, medlemmer og ansatte? Ble det større avstand?  

 

Det kan synes som om profesjonaliseringen medførte hyppigere kontakt mellom NKL sentralt 

og kooperasjonens medlemmer. Omleggingen hadde, som nevnt, blant annet til hensikt å øke 

opplysningsvirksomheten for eksempel i form av endringer i Kooperatørens innhold. 

Omleggingen til abonnementsblad hadde betydning for at innholdet i Kooperatøren ble mer 

underholdningspreget, samtidig som opprettelsen av Forbrukeren ga bevegelsen ett nytt 

forum for faglig debatt og organisasjonsstoff. Ifølge innstillingen fra komiteen som 

gjennomgikk det kooperative opplysningsarbeidet i 1955 ble det allerede før krigen nådd et 

stadium innen kooperativ presse som krevde en todeling av Kooperatøren. Dette ble sett på 

som en spesialisering og effektivisering innen det kooperative opplysningsarbeidet.76

 

I forhold til ansatte og tillitsvalgte medførte opprettelsen av bladet Forbrukeren bedret 

kontakt i form av å kunne tilby en butikkfaglig og ideologisk debattarena. Forbrukeren var en 

del av den nye underavdelingen i organisasjonsavdelingen som ble kalt Kooperatøren. 

Forbrukeren, som ble opprettet i 1946, skulle være et fagblad for ansatte og tillitsvalgte, og 

nyskapingen var også et virkemiddel i NKLs arbeid mot profesjonalisering av bevegelsen. 

Den første redaktøren for bladet var den senere lederen av organisasjonsavdelingen, Peder 

Søiland, og hensikten med å utgi dette bladet var å skape et forum for faglig diskusjon innen 

forbrukersamvirket.  

 

Hvorfor satset organisasjonsavdelingen på å utgi et slikt tidsskrift? I Sverige hadde KF 

allerede i 1914 skilt ut fagtidsskriftet Kooperatören fra medlemsbladet Konsumenttidningen, 

så NKLs innføring av fagtidsskrift kan ikke kalles noen nyvinning i skandinavisk 

sammenheng. Men i norsk sammenheng var det derimot noe helt nytt.77 Hvilke behov kan ha 

manifestert seg i de første årene etter krigen, som gjorde at det var nødvendig med et fagblad i 

                                                 
76 Det kooperative opplysningsarbeidet, innstilling fra komité 1955. s. 60. 
77 Aléx, 1994, s. 86. 
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kooperasjonen? Det er ikke sikkert at det var noen nye behov som lå bak opprettelsen av 

Forbrukeren. Kanskje var det rendyrkingen av Kooperatøren som et medlemsblad for hele 

familien som krevde en arena for utelukkende kooperativt fagstoff i form av ideologiske og 

praktiske spørsmål samlet i et eget blad. Komiteen som utredet opplysningsvirksomheten i 

1955, var av den oppfatning at bladet måtte får større spredning innen bevegelsen, og mente 

bladet burde få ”rommeligere økonomiske vilkår”. 78 Man kan også se denne todelingen som 

økt fokus på den kommersielle siden i NKL. Kooperatøren ble omdannet til et 

underholdningsblad med store opplagstall, mens fagtidsskriftet Forbrukeren som ivaretok de 

ideologiske sidene ved bevegelsen, hadde lav oppslutning.  

 

Opprettelsen av Husmoravdelingen med Prøvekjøkkenet bedret kontakten med kvinnelige 

kooperatører. Avdelingen fremmet kooperativ og husmorfaglig opplysning, og hadde til 

hensikt å øke salg av kooperative varer. Avdelingen skulle også øke forbrukernes lojalitet til 

samvirkelagene og NKLs egenproduserte varer. Film- og foredragsavdelingen tilbød 

underholdning og opplysning, NKLs forlag tilbød et spekter av kooperativ litteratur til 

medlemmene og NKLs studieringer tilbød kurs. Omleggingen av organisasjonsavdelingen 

innebar en storsatsing i forhold til organisasjonsarbeid og opplysningsvirksomhet. 

Omleggingen medførte økt kontakt med kooperasjonens medlemmer, og økt aktivitet. Hva 

hensikten bak den økte aktiviteten var, er todelt. På den ene siden var det en etter vedtektene 

pålagt opplysningsvirksomhet, som økte ettersom medlemstallet økte. På den annen side var 

det en økt satsing på opplysning, agitasjon og underholdning med den hensikt å øke lojalitet 

til samvirkelaget, den kooperative bevegelse for dermed å øke salget av NKLs varer og 

egenproduksjon. NKLs fellesorganisasjon satset på opplysning, agitasjon og underholdning, 

men for forbrukerne og medlemmene i laget var det viktig at butikkene var veldrevet og ga 

laget god økonomi. Opplysningsvirksomheten kunne være med på å gi laget god økonomi 

gjennom å utdanne butikkpersonalet, samt å skape aktivitet og lojalitet blant medlemmene.

                                                 
78 Det kooperative opplysningsarbeidet, s. 63. 
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Samvirkeskolen 

Samvirkeskolen var, som nevnt, en av organisasjonsavdelingens flere underavdelinger. 

Skolen hadde blant annet til hensikt å utdanne ”førsteklasses personale for alle 

samvirkelagene i landet”, og ble slik brukt som et ledd i NKLs organisasjonsmessige 

profesjonaliseringsprosess.79 Samvirkeskolen var kooperasjonens skole, kurs- og konferanse-

senter, og sto sentralt i kooperativ opplysningsvirksomhet i etterkrigstiden. Skolen hadde først 

og fremst til hensikt å utdanne ansatte i samvirkebevegelsen, i tillegg til tillitsvalgte. 

Samvirkeskolen skulle for første gang samordne og formalisere opplæringsvirksomheten i den 

kooperative bevegelsen. Målet var en mer bevisst og profesjonell stab, en enhetlig 

organisasjon og en generell kompetanseheving på alle nivåer. Hvilken rolle spilte 

Samvirkeskolen for utviklingen i forholdet mellom organisasjonens kommersielle virksomhet 

og dens ideelle formål i NKL? Hva var hensikten med å opprette en samvirkeskole, og svarte 

Samvirkeskolen til NKLs forventninger?  

 

Var Samvirkeskolen en ideell nyskapning fra etterkrigstiden som gradvis utviklet seg mot å 

bli et virkemiddel for økt profesjonalisering av bevegelsen? Vi skal videre se nærmere på 

organisasjonsavdelingens arbeid med skolering av de ansatte i bevegelsen. Som nevnt var 

hensikten med Samvirkeskolen var utdannelse av bevegelsens ansatte, men det ble også holdt 

andre kurs ved skolen, tillitsvalgtkurs, kvinnekurs og ungdomskurs. Ifølge NKLs 50-

årsberetning fra 1956, var det Randolf Arnesen som hadde ideen til å opprette 

Samvirkeskolen, og dette ble vedtatt på NKLs kongress i 1936.80 Skolen var inspirert av den 

svenske Vår Gård i Saltsjøbaden og den danske Andelsskolen i Middelfart. Randolf Arnesen 

beskrev skolens hensikt slik: 

 

Skolen tar i første rekke sikte på å utdanne et førsteklasses personale for 
alle samvirkelagene i landet. […] Videre skal det holdes kurser for 
tillitsmenn, revisorer og håndverkere som er knyttet til lagene, og 
meningen er at alle som er knyttet til bevegelsen skal bli fortrolig med 
kooperasjonens idé og få øket interesse for saken. Skolen skal således 
medvirke til at kooperatørene alltid står på høyde med den store sak de 
tjener.81

 

                                                 
79 Arnesen,  Kooperasjonen i raske trekk, 1948, s. 44-45.  
80 Sulutvedt, 1956, s. 125 ff. 
81 Arnesen, Kooperasjonen i raske trekk, 1948, s. 44-45.  
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Fra forslaget om en samvirkeskole kom på dagsordenen og til den ble bygget, var det en rekke 

forslag om beliggenhet og utforming, kostnadsramme og mandat.82 Etter at NKL s styre hadde 

behandlet forslaget om å bygge skolen 21. mai 1935, ble det nedsatt en komité som skulle 

følge opp vedtaket 83  Komitémedlemmene besøkte de svenske Vår Gård og Jacobsberg 

Folkehøgskole og den danske Andelsskolen, og utarbeidet på bakgrunn av besøkene en 

redegjørelse. Konklusjonen i redegjørelsen var at skolen måtte ligge i nærheten av Oslo, og at 

en kooperativ skole var helt nødvendig for kooperasjonens utvikling. En rekke tomter i 

Bærum ble besiktiget før NKL kjøpte tomten Husebyåsen fra gården Levre i 1936.84  

 

Det var uenighet innad i bevegelsen om hvordan skolen skulle organiseres, og komiteen var 

inne på tanken om å organisere skolen som en selvstendig enhet eller forening. 85  På 

representantskapets møte høsten 1937 ble det vedtatt at det representantskapet skulle velge et 

skolestyre, og at skolestyret skulle ansette en bestyrer som skulle få plass i styret. Skolestyret 

hadde ansvar for byggingen av skolen, finansiering, utforming og drift. Skolestyrets ulike 

forslag ble behandlet av NKLs styre, og deretter lagt frem for representantskapet.  

 

Grunnsteinen ble nedlagt i 1939. Skolen var ferdig i 1940, men undervisningen kom ikke 

skikkelig i gang før krigen startet. Under krigen ble skolen utlånt til barnehjemmet ”Granly”, 

og barnehjemsdriften opphørte ikke før august 1946.  Sverre Nilsen begynte som rektor ved 

skolen i januar 1946, og etter hvert ble det ansatt flere lærere. Den første tiden etter at NKL 

igjen overtok, var det derimot ikke ordinær drift ved skolen. 86  I årsmeldingene fra 1946 og 

1947 beskrives dette som en tid preget av vansker med å skaffe ulike løyver, materialer og 

håndverkere. Skolens ledelse måtte bruke mer tid på å løse praktiske problemer enn på 

faglige spørsmål. Allikevel klarte skolen å avvikle 127 kurs i 1946 med 862 deltagere.87 De 

aller fleste kursene ble imidlertid i den første perioden etter krigen holdt andre steder enn på 
                                                 
82 Forslagene skilte seg lite fra hverandre, det handlet i hovedsak om hvilken tomt i Bærum man skulle velge, og 
mer detaljerte diskusjoner om for eksempel hvor mange rom man hadde råd til i internatet, hvor stor spisesal 
man behøvde etc.  
83 Høivik, Frode, Samvirkeskolen 50 år, ikke utgitt hefte, 1997, s. 1 ff., for ytterligere referanse: Kooperativ 
Opplysningsvirksomhet s. 63: saken ble behandlet i NKLs styre 21.05.37 og av RS 23.05.37. 
84 Ifølge Høivik s. 1 ff.  var det 45 mål til kr. 45 000,- jfr. Kooperativ Opplysningsvirksomhet s. 63 stemmer 
dette.
85 Høivik, 1997, s.2 ff. 
86 NKLs Årsberetning 1946. 
87 Det finnes ingen nøyaktig kursoversikt for 1946, men i 1947 ble det avviklet 16 personalkurs, 5 bestyrerkurs 
2 kurs for styremedlemmer, 1 kurs for stedlige revisorer, 1 kurs for bakere, 1 kurs for yngre betjenter og 1kurs 
for distriktsrevisorer, lokalt ble det holdt distriktskurs i kooperasjon, svinnkontroll, kundebetjening og øvelser i 
ekspedisjon. Kurstypen som ble holdt i 1947 var antagelig en videreføring av de kursene som ble holdt i 1946. 
Se NKLs årsberetninger for 1946 og 1947. 
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Samvirkeskolen, ettersom den offisielle åpningen av skolen ikke skjedde før i januar 1947.88 

Samvirkeskolen var i stadig endring og utvikling for å holde tritt med moderniseringen av 

bevegelsen. Blant annet medførte innføring av selvbetjening, det såkalte Snarkjøpskonseptet, 

en rekke nye arbeidsmetoder som elevene ved skolen måtte lære. Derfor ble det allerede i 

1948 bestemt å lage en ny øvelsesbutikk, og denne butikken skulle også være 

utprøvingslokale for nye innredningsløsninger.89 Butikken ble ferdig i 1949, med lokaler i to 

avdelinger, med lagre og arbeidsrom og 6 utstillingsvinduer. På slutten av 40-tallet og 

begynnelsen av 1950-tallet ble skolen ellers utvidet med badstue, garasje, lærerboliger og 

rektorbolig.  

 

Skoleopphold kom imidlertid i første rekke til å fungere som en belønning til trofaste 

tillitsmenn og ledersjiktet i butikkvirksomheten. Bare i liten grad evnet skolen å rekruttere 

vanlige ansatte og samvirkemedlemmer til sine kurs. I perioden deltok årlig omtrent 550 

personer på kurs ved Samvirkeskolen. 90  Kursene kan deles i tre typer; de ideologiske 

skoleringskursene for tillitsvalgte, de yrkesfaglige kursene for bestyrere og butikkansatte og 

de spesialiserte kursene for fagpersonale. Kursene varte fra én uke til seks uker.  Fra 1948 ble 

det holdt kurs for butikkassistenter som varte i ett år. Assistentene som fulgte samtlige kurs 

fikk tilleggsundervisning, og mot slutten av kurset fikk de lov til å prøve seg litt selv. 

Assistentkursene fungerte som springbrett videre til både vikarstillinger og faste stillinger i 

bevegelsen. Denne utdanningen fortsatte frem til 1978, og til sammen 204 assistenter ble 

uteksaminert. De aller fleste av dem fikk etter hvert sentrale posisjoner innenfor 

forbrukersamvirket.91  

 

De yrkesfaglige kursene var i stor grad knyttet opp mot den kommersielle delen av NKL, 

vareavdelingene og datterselskapenes virksomhet. Innenfor administrasjon ble det holdt kurs 

for kontorpersonale både i NKL og i samvirkelagene. Kursene innenfor salg, produksjon og 

produktkunnskap var kurs for NKLs industriarbeidere, kurs i salg og service av radio- 

elektriske varer, mopedkurs, salg av jernvare og sko og manufakturvarer, samt kurs innen 

produksjon og tilberedning av matvarer: bakerkurs, kjøttvarekurs og pølsemakerkurs. Det ble 

også holdt kurs for NKLs sjåfører, de omreisende selgerne, lager- og transportarbeiderne og 

                                                 
88 Høivik, 1997, s. 7. 
89 NKLs Årsberetning 1948. 
90 Høivik, 1997, s.13. 
91 ibid., s.13. 
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telefonselgerne. Det første reklamekurset ble avholdt i 1952, og i 1954 ble det avholdt kurs i 

vindusutstilling. Det ble nesten årlig arrangert kurs i reklame, men bare dette utstillingskurset. 

Hvorfor det ble med dette ene kurset, har jeg ikke funnet noen begrunnelse for, men det kan 

tenkes at reklameavdelingen hadde tatt sentralt ansvar for utstillingsvirksomheten, og sendte 

ut materiell og instruksjoner, eller at temaet var blitt integrert i reklame- eller personalkursene.  

  
Ekspedisjonsøving i øvelsesbutikken på Samvirkeskolen.92

Samvirkeskolen tilbød kurs for et helt karriereløp innen samvirkelaget. Alle som ville delta på 

Samvirkeskolens kurs måtte før kursene gjennomgå en rekke forberedende brevkurs i regi av 

Folkets Brevskole.93  I karriereklatrerekkefølge var disse kursene begynnerkurs for yngre 

betjening, kurs for yngre betjenter, personalkurs, videregående kurs for butikkpersonale, 

bestyreraspirantkurs, bestyrerkurs I, bestyrekurs II (videregående kurs) og kurs for 

avdelingsbestyrere. Bestyrerkursene ble etter hvert så innholdsmessig tettpakket at det i 1954 

ble bestemt å dele kurset opp i to bolker, I og II.94  

 

Samvirkeskolen ble godkjent som yrkesskole i 1954, men dette førte ikke til endringer i 

kurstilbudet.95  Når det gjaldt de yrkesfaglige kursene ble det hvert år fra 1947 avholdt 

personalkurs og bestyrerkurs, mens de videregående kursene kom i løpet av femtitallet. 

                                                 
92 Hentet fra Kooperativ Opplysningsvirksomhet 1958-59, hefter utgitt av NKL s organisasjonsavdeling s. 32. 
93 Arnesen, Kooperasjonen i raske trekk, 1948,  s. 44-45.   
94 NKLs Årsberetning 1954.  På kurs II tok man for seg innkjøp- lager- og butikkspørsmål, arbeidsorganisasjon, 
regnskapsanalyse, økonomi og kooperasjon. En hel dag ble satt av til diskusjon om filialdrift, det har ikke vært 
mulig å finne innholdet i kurs I. 
95 ibid. 
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Interessen for kursene var imidlertid ikke like stor som skolens ledelse og NKLs ledelse og 

organisasjonssjef hadde håpet på forhånd. Selv om antallet elever var rimelig stabilt i 

perioden, var det mange kurs som ikke ble fylt opp og noen kurs ble også avlyst grunnet 

manglende interesse. Ifølge årsmeldingen for 1953 hadde Samvirkeskolen problemer med å 

fylle kursene i januar, februar og ultimo november. Skolen var heller ikke fornøyd med 

oppslutningen til Tillitsmannskurset, og mente organisasjonsavdelingen burde ta ansvar for 

dette. I Årsmeldingen for 1954 ble det hevdet at manglende søkning til skolen skyldtes 

holdningen blant enkelte bestyrere og sjefer i NKL. Disse skyldte på at militærtjenesten 

gjorde det vanskelig å skaffe tilstrekkelig personale, og at det ble vanskelig å unnvære noen i 

kortere eller lengre perioder. Ifølge årsmeldingen var disse holdningene årsaken til at mange 

sjefer sørget for at personalet ikke fikk tilgang til kurstilbudet. 

 

Selv om kurstilbudet i stor grad var stabilt fra 1948, skjedde endringer i takt med de 

endringene NKL og samvirkelagene sto ovenfor. I forbindelse med omleggingen til 

selvbetjeningsbutikker, ble det holdt en rekke kurs for betjeningen i omlegging til og 

prinsippene bak selvbetjening.96 Det ble også holdt egne kurs for kassapersonale.97 Noe av 

undervisningen var desentralisert, og utover femtitallet ble det holdt stadig flere kurs lokalt.98 

Særlig gjaldt dette personal- og bestyrerkurs, men det ble også holdt distriktskurs i 

kooperasjon, svinnkontroll, kundebetjening og øvelser i ekspedisjon. Ifølge Samvirkeskolens 

jubileumshefte, var gjennomsnittlig 750 deltakere på lokale kurs 99  Opprettelsen av 

organisasjonsavdelingens lokalkontorer i Bodø i 1953 og Bergen i 1956 bidro videre til økt 

lokal kursvirksomhet.  

 

Intensjonene bak samvirkeskolen har vi sett tidligere i avsnittet, og tanken var at 

Samvirkeskolen skulle være en dynamisk kunnskapsbase for hele kooperasjonen. Men 

Samvirkeskolen ble aldri det kraftsenteret for bevegelsen som man fra sentralt hold i NKL 

hadde håpet på. Allerede i 1953 ble det i oversiktsheftet Det kooperative Opplysningsarbeidet 

viet et delkapittel til de såkalte Utdannelsesproblemer.100 Med utdannelsesproblemene mente 

                                                 
96 Selvbetjening ble en del av butikkursene fra 1950. Se NKLs Årsberetning 1950. 
97 Fra 1956, NKLs Årsberetning 1956. 
98 Fra 1954 ble det holdt lokale kurs på Kongsvinger, Sunndalsøra, Molde, Voss, Arna, Odda, Vormsund, 
Nesbyen, Ål i Hallingdal, Hønefoss, Geithus, Rødberg, Kongsberg, Sætre i Hurum og Drammen. Bestyrerkurs, 
personalkurs og tillitsmannskurs ble også holdt i Sortland. NKL Årsberetning 1954. 
99 Høivik, 1997, s. 13. 
100 Det kooperative opplysningsarbeidet, s. 70. 
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komiteen alle de faktorene som la hindringer i veien for at Samvirkeskolen ble brukt slik den 

var intendert. Blant de årsakene komiteen selv trakk frem var høye reisekostnader, varierende 

interesse for kursene, ungdommens negative syn på utdannelse, lokale bestyrere og 

samvirkelagsstyrers negative holdning til utdannelse, stor etterspørsel etter arbeidskraft og 

redsel for ”leksepugg”.101  

 

Slik jeg tolker komiteens skriv, mente de at det var for lett for unge mennesker å få seg jobb, 

man var uansett garantert tarifflønn, og det lå ingen incentiver i bevegelsen som kunne gjøre 

det økonomisk attraktivt å utdanne seg. Dette ga seg utslag i en forholdsvis lav søking til 

begynnerkurs og personalkurs, slik komiteen så det. Alle videregående kurs og bransjekurs 

var fulltegnet, i likhet med kvinnekursene. Komiteen berømmet interessen og resultatene i 

forbindelse med disse kursene. Tillitsmannskursene hadde svært liten oppslutning. Tatt i 

betraktning at det ifølge komiteen var ca 12 000 tillitsvalgte i forbrukersamvirket i 1953, var 1 

kurs i året med mellom 10 og 50 deltakere vurdert som svært lite.102 Årsaken til at dette tallet 

av komiteen ble forstått som lite, kan komme av at komiteen ønsket et kunnskapsløft gjennom 

økt oppslutning om kursene. Kan hende så komiteen for seg at samtlige tillitsmenn eller i 

hvert fall alle nye tillitsmenn i bevegelsen skulle gå på kurs. Hvis man tar bevegelsens vekst 

og alle nye tillitsmenn som fulgte av veksten i betraktning, kan man forstå komiteens 

frustrasjon over liten interesse og deltakelse på kursene. 

  

Retorikken fra Organisasjonsavdelingen og Samvirkeskolen selv var den samme gjennom 

hele perioden. Blant medarbeiderne i organisasjonsavdelingen og på Samvirkeskole, hersket 

en overbevisning om at man gjennom utdanningstilbudet på Samvirkeskolen hadde et godt 

produkt som bevegelsen og lagene burde ønske seg. Den lave deltagelsen både fra tillitsvalgte 

og ansatte tyder derimot på at målgruppen ikke følte det samme behovet. Selvsagt var 

faktorene som utredningskomiteen for det kooperative opplysningsarbeidet nevner, som høye 

reisekostnader, manglende interesse for kursene, en negativ holdning til utdannelse 

                                                 
101 Det kooperative opplysningsarbeidet s.70-73 
102  
1946:  862 deltakere. Inkluderer alle kurs i hele landet  1953:  577 deltakere, 1 tillitsmannskurs  
1947: 451 deltakere, 47 styremedlemmer på kurs  1954: 435 deltakere, 1 tillitsmannskurs  
1948: 557 deltakere, 16 styremedlemmer på kurs  1955:    455 deltakere, 1 tillitsmannskurs 
1949:  400 deltakere, 10 styremedlemmer på kurs  1956: 430 deltakere, 1 tillitsmannskurs (lokalt) 
1950:  433 deltakere, 28 styremedlemmer på kurs  1957: 460 deltakere, 1 tillitsmannskurs  
1951: 547 deltakere, 2 kurs for styremedlemmer  1958:  413 deltakere, 1 tillitsmannskurs  
1952:  526 deltakere, 1 kurs for styremedlemmer  1959:  506 deltakere, 1 tillitsmannskurs 
Det er ikke oppgitt antall deltakere på noen kurs for tillitsmenn etter 1950. 
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og ”leksepugg” blant arbeidssøkende ungdom, og arbeidsgivere, stor etterspørsel etter 

arbeidskraft medvirkende til at det var lav søkning til kursene. Alt i alt kan det likevel se ut 

som at holdningen i NKLs kontorer var at de ansatte og tillitsvalgte trengte utdannelse, mens 

de ansatte og tillitsvalgte var fornøyd med tingenes tilstand, og ikke ønsket eller så 

nødvendigheten av utdannelse.  

 

Ikke alle ungdommer så på utdannelse ved Samvirkeskolen med skepsis. Noen så derimot 

utdannelsen som en mulighet til en karriere i NKL eller kooperasjonen. Særlig ga utdanningen 

som butikkonsulent en slik mulighet. Utdanningen av butikkonsulenter hadde også betydning 

for ytterligere profesjonalisering av bevegelsen, ettersom man utdannet kvalifiserte fagfolk til 

å modernisere og lede butikkene. 103 Butikkonsulentutdannelsen tok ett år, og foregikk på 

samvirkeskolen. Det første halvåret deltok butikkonsulentelevene på samtlige kurs som ble 

tilbudt ved skolen, mens de fikk undervise litt selv det andre halvåret, i tillegg til 

undervisningen de hadde. NKLs Konsulentkontor ble etablert i 1954, og herfra ble 

butikkonsulentene formidlet ut til samvirkelagene. Stillingen som butikkonsulent var på 

mange måter en spingbrettstilling som ledet videre til andre posisjoner i NKL. Noen ble ifølge 

årsmeldingene bestyrere, andre gikk over til salgsavdelinger eller til NKLs ulike selskaper.104 

Konsulentene vikarierte for bestyrere som var syke, eller før nyansatte var kommet i arbeid. 

Selve konsulentarbeidet bestod i å hjelpe lagene med økonomi, ledelse, ansettelser og andre 

personalspørsmål, innredning av butikker og lagre, samt bistand i butikkers omlegging til 

selvbetjening.105 I 1956 ble den såkalte Plassformidlingen etablert. Her ble det bygget opp et 

kartotek over nyutdannede, med den hensikt å kunne fylle den kommersielle siden av NKL 

med fagutdannende i lederstillingene i større grad. 106  

 

Utdanningen av butikkonsulentene viser at den ideologisk funderte Samvirkeskolen bidro til 

profesjonalisering av den kommersielle siden. Utdannede konsulenter kunne bedre 

butikkdriften gjennom ny og økt kunnskap. Butikkonsulentene bidro også til modernisering 

av butikkene for eksempel gjennom økt innføring av selvbetjening. Samvirkeskolen er et 

eksempel på at NKLs initiativer og nyskapninger i perioden 1945─1959 ble tatt med ideelle 

hensikter, for deretter å bli brukt som virkemidler i profesjonaliseringen av bevegelsen.   
                                                 
103 1948: 4, 1949: 4, 1950: 6, 1951-1956: ikke oppgitt, 1957: 4, 1958: 5, 1959: 5. I 1959 får vi vite hvor de 
havner etter endt utdanning, 1 ble bestyrer, 1 ble lærer på Samvirkeskolen og 3 ble butikkonsulenter 
104 NKLs Årsberetninger, Butikkonsulentene/plassformidlingen 1954-1959. 
105 ibid. 
106 NKLs Årsberetning 1956. 
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Avslutning 
I dette kapittelet har vi sett på ulike sider ved organisasjonsavdelingen i NKL, og hvordan 

sider ved avdelingen i økende grad fikk preg av profesjonalisering. Profesjonaliseringen bidro 

i sin tur til en større vektlegging på NKLs kommersielle side, ettersom hele hensikten bak 

profesjonaliseringen var å styrke forretningssiden i kooperasjonen. Dette skjedde gjennom 

opprettelsen av samvirkeskolen og omlegging av organisasjonsavdelingen. 

 

NKLs styre og representantskap vedtok en endring og oppsplitting av 

organisasjonsavdelingen i 1945. Det var flere årsaker, blant annet NKLs vekst og de 

servicekravene til organisasjonen som fulgte i kjølvannet av veksten. En annen årsak kan ha 

vært at antall lag uten butikk var såpass høyt, og at dette krevde økt kompetanse innen 

agitasjons- og opplysningsvirksomhet for å holde laget i virksomhet inntil butikken ble ferdig. 

En tredje mulig årsak til omleggingen var at de nye arbeidsfeltene ble sett på som så 

betydningsfulle at de måtte få egen ledelse. For eksempel var Samvirkeskolen og 

Husmoravdelingen satsingsområder for NKL, og ment som arenaer for kunnskapsdannelse og 

opplysning i bevegelsen. Dette kunne ikke drives uprofesjonelt eller tilfeldig. Fagkunnskap 

skulle ligge til grunn for ansettelse av ledelse, og virksomheten drives etter høye faglige krav. 

Opprettelsen av statistikkavdelingen er et eksempel på dette. I forbindelse med ansettelse av 

leder ble det særlig vektlagt at avdelingssjefen måtte være sosialøkonom med 

statistikkutdanning.107 

 

Samvirkeskolen var i utgangspunktet tenkt som et organisasjonsmessig ideologisk kraftsenter 

under Arnesen, men endte som en yrkeskole under Søiland. Samvirkeskolen ble godkjent som 

yrkesskole i 1954, men dette endret ikke kurstilbudet. Vi har derimot sett at kurstilbudet 

fulgte ulike kommersielle satsingsområder for NKL, som omlegging til selvbetjening, salg av 

egenproduserte varer og annen salgsutdannelse.108  Det var forholdsvis få tillitsmannskurs og 

andre kurs med ideologisk baserte tema.  Interessen for kursene var imidlertid liten, mye 

mindre enn hva skolens ledelse og NKL hadde håpet på forhånd. Selv om antallet elever var 

rimelig stabilt i perioden, var det mange kurs som ikke ble fylt opp og kurs ble også avlyst 

grunnet manglende interesse. NKLs konsulentkontors opprettelse og drift viser også NKLs 

vektlegging av å profesjonalisere bevegelsen.   

                                                 
107 NKLs representantskap, møte 250645, K4, reol 6 B, hylle 2, boks 12. 
108 NKLs Årsberetning 1954. Det ble undervist i selvbetjening fra 1950. Se NKLs Årsberetning 1950. 
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Omleggingen av organisasjonsavdelingen og opprettelsen av Samvirkeskolen førte til økt 

profesjonalisering, noe som i sin tur styrket de kommersielle interessene i NKL. Noe av 

årsaken til profesjonaliseringen finnes i lederskiftet mellom Arnesen og Søiland. Andre 

årsaker finner vi i omorganiseringen av organisasjonsavdelingen og i opprettelsen av 

Samvirkeskolen.  

 

Spørsmålene jeg søkte å besvare i kapitlet var om hvorvidt profesjonaliseringen av 

organisasjonsavdelingen ga seg utslag i større avstand mellom organisasjonens ledelse, 

medlemmer og ansatte, og om profesjonaliseringen forrykket balansen eller endret forholdet 

mellom ideelle formål og kommersielle krav?  

 

Jeg finner det rimelig å betrakte vedtaket om omorganisering av organisasjonsavdelingen i 

1945 som starten på moderniseringsprosessen NKL skulle gjennomgå i løpet av de neste 15 

årene. Ved å satse mer på faglig utvikling, og stille faglige krav til de ansatte, samlet NKL 

kompetanse i administrasjonen. Dette betydde økt profesjonalisering, og gjennom 

profesjonaliseringsprosessen startet tilsynelatende utviklingen mot en større rendyrking av 

kommersielle krav. Dette skyldes ikke bare at personene i ledelsen av organisasjons-

avdelingen var forskjellige og dermed satte sitt preg på avdelingen.  Det betydde også at 

organisasjonsavdelingen endret seg som følge av lederskiftet. Arnesen sto i sentrum for alle 

organisasjonsmessige initiativ og hadde sin hånd på alt som foregikk eller ble startet i sin 

lederperiode.  Alt som skjedde i organisasjonsavdelingen i løpet av de 30 årene Arnesen var 

leder for avdelingen var nært knyttet til Arnesens person, mens Søiland brakte en mer 

moderne og delegert ledelsesform. Søiland redigerte ikke selv blader, skrev ikke selv 

opplysningsbøker, reiste ikke selv land og strand rundt for å holde foredrag. Han delegerte 

dett ansvaret som Arnesen i sin tid selv tok. Nyorganiseringen i 1945 og Samvirkeskolens 

virksomhet viser tydelig hvilke endringer NKL var preget av fra 1945─1959, og kan også gi 

indikasjoner på hvordan NKLs ledelse prioriterte mellom hva som skulle vektlegges av 

ideelle formål og kommersielle krav.  

 

Det er ikke lett å trekke noen entydig konklusjon på spørsmålet om NKLs 

organisasjonsavdeling bidro til at NKL lyktes i skape balanse mellom i forholdet mellom den 

kommersielle og den ideelle siden. Det økende medlemstallet i perioden kan være en 

bekreftelse på at kooperasjonen fremsto som en attraktiv bevegelse, og at medlemskap i 

kooperasjonen var et rasjonelt valg for svært mange nordmenn. De nye medlemmene i landets 
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samvirkelag samlet seg omkring den kooperative ideologi, og må ha sett det som positivt for 

familiens økonomi å være medlem.  

 

Komiteen bak utredningen om det kooperative opplysningsarbeidet hevdet at ”pene butikker 

og tilbakebetaling på kjøp ville av mange utvilsomt av svært mange bli oppført som den 

direkte impuls til innmeldelsen. Man kan neppe forvente at interesse for kooperasjonen som 

idé, vil rangere som nr. 1 av årsakene.” 109 Med utgangspunkt i dette sitatet kan man ha grunn 

til å tro at NKLs kommersielle satsing og markedsføring av økonomiske fordeler ved 

medlemskap veide tyngst for det jevne medlem. Dette er en resignert beskrivelse av 

avideologiseringen av forbrukersamvirket, og over det faktum at ideologien ikke veide tyngst 

for folk flest når det gjaldt å bli medlem. Dette ble ført i pennen av ansatte i 

organisasjonsavdelingen som arbeidet med ideologiske sider ved forbrukersamvirket, nemlig 

opplysningssjef Knut Fjæstad, leder for studieringene, Liv Ovesen og redaktør i Kooperatøren, 

Sverre Sulutvedt.  

 

Det er å gå for langt å hevde bare var økonomiske årsaker eller ytre faktorer som butikkens 

utseende som appellerte til nye medlemmer. Jeg mener det er grunn til å anta at både ideo-

logiske og privatøkonomiske årsaker lå til grunn for å velge å bli medlem av samvirkelaget. 

For enkelte veide kanskje ideologien tyngre enn de økonomiske fordelene, for andre var de 

økonomiske fordelene ved et medlemskap avgjørende. Det omfattende tilbudet organisasjons-

avdelingen ga sine medlemmer i form av opplysning og underholdning, skolering og den 

brede oppslutningen omkring disse tilbudene viser at den ideelle siden ikke var fortrengt av 

den kommersielle, men at forholdet mellom de to sidene var i endring. 

 

For å utdype dette poenget ytterligere kan man hevde at omorganiseringen av avdelingen økte 

kontakten med kooperasjonens medlemmer gjennom økt aktivitet innen opplysning og 

agitasjon. Til grunn for denne aktiviteten lå kanskje et kommersielt krav om økt salg og 

produksjon, men dette kravet påpekes ikke som årsak til omleggingen. Det er grunn til å anta 

at kommersielle hensyn og ideologiske interesser var tett knyttet sammen, så tett at det ikke 

var grunn til å påpeke ønske om økonomisk vekst i årsakene bak omleggingen. Implisitt i 

ønsket om å øke og forbedre opplysningsvirksomheten lå økonomiske hensyn. Jo flere 

                                                 
109 Det kooperative opplysningsarbeidet, s. 10  
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medlemmer i samvirkelagene, jo større aktivitet i bevegelsen, desto større omsetning fikk 

NKL. Jo større omsetning i NKL, jo større mulighet for å senke prisene, forbedre fabrikkene 

og øke produksjonen. Med hensyn til dette kan man ikke si at NKL profesjonaliserte seg bort 

fra ideelle formål, men etter omleggingen av organisasjonsavdelingen og opprettelsen av 

Samvirkeskolen ble den ideelle siden derimot benyttet som et kommersielt virkemiddel, med 

utgangspunkt i en idé om at økt opplysning gir økt salg.  
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Kapittel 3.   

Sentralisering av makt i NKL 

 

I en medlemsbasert organisasjon er det et samspill mellom aktivitet og engasjement på 

grunnplanet og graden av styring og kontroll på topplanet. I forbrukersamvirket hadde det 

tradisjonelt vært stor aktivitet og deltakelse fra medlemsmassen, så også på grunnplanet i 

fellesorganisasjonen NKL. Opprinnelig hadde medlemmers aktivitet hatt utgangspunkt i 

lokallagets demokrati, og lokallaget hadde også direkte representasjon til NKLs kongresser. 

Dette gjorde det attraktivt og interessant for samvirkelagsmedlemmer å delta i lokalt 

samvirkelagsdemokrati. På 1950-tallet kom endringer i NKLs vedtekter som fikk 

konsekvenser for organisasjonen. Var det slik at fellesorganisasjonen NKL sentraliserte 

makten og svekket medlemsdemokratiet gjennom flere ulike organisasjonsmessige endringer? 

 

Jeg vil i dette kapitlet se nærmere på tre endringer som ble innført i perioden mellom 1950 og 

1959. Det ene var sammenslåing av små samvirkelag, det andre var endringer i lagenes 

representasjonsrett til NKLs kongress og det tredje var direktørstyre.  

 

Første endring: små og store samvirkelag 

I 1947 ble det tatt kontakt med 121 samvirkelaglag som ikke var medlem av 

fellesorganisasjonen NKL.110 Resultatet av bestrebelsene på å samle alle samvirkelagene i 

NKL var fåfengt, og antallet samvirkelag utenfor NKL holdt seg 

stabilt. 111 Organisasjonsavdelingens sekretariat hadde ansvar for kontakten med 

samvirkelagene, og bisto ved oppstart og sammenslåing av lag. Sekretariatet kunne gi råd om 

drift og opprettelse av styre, gi informasjon og sende materiell til det nye laget. På grunn av 

den voldsomme veksten i antall nye samvirkelag og enkeltmedlemmer, hadde sekretariatet 

svært mye å gjøre. I 1945 ble 112 nye samvirkelag medlemmer av NKL. Dette til tross for 

                                                 
110 NKLs Årsberetning 1947. 
111 Bjørklund, Tor, 1987, s. 49 og 50. Gjengir SSB-undersøkelse fra 1950 hvor 272 lag var frittstående. (Dette 
vil si 1/5 av alle norske samvirkelag i 1950) Siden samvirkelagene som bevegelse var i vekst, og nedgangen i 
antall lag var politisk styrt, kan vi nok ta utgangspunkt i at antallet frittstående holdt seg temmelig stabilt i 
perioden. 
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myndighetenes forbud mot nystarting av butikker.112 Det var ifølge NKLs årsberetning 1945 

store problemer med å få i gangsatt virksomheter.  

 

På grunn av mangel på byggevare, ble det også vanskelig for flere lag å få bygget butikk. 

Organisasjonsavdelingen måtte holde interessen hos det nystiftede laget oppe mens de ventet 

på butikken. Dette ble gjort gjennom tilsending av det de selv kalte kooperativt 

propagandamateriell, som kunne være brosjyrer, opplysningsskrifter og plakater med 

kooperativt innhold. I årene 1945─1949 bidro byggevaremangel, høye priser og vanskelig-

heter med å skaffe bygningsarbeidere til at man i 1947 hadde så mange som 80 nystiftede lag 

som ikke kom i gang.113  

 

Tildelingen av varer voldte også store problemer for NKL. Kvoteordninger som bygget på tall 

fra førkrigsårene var til hinder for NKL, ettersom tildelingen av varer ble foretatt på bakgrunn 

av omsetning, import og produksjon i 1936, 1937, 1938 og noen ganger også i 1939. Enda 

vanskeligere ble situasjonen for NKL idet medlemstallet hadde økt med hele 65 000 

medlemmer fra 1936/37 til 225 738 medlemmer 1945. Økningen i antall medlemmer og lag 

stod med andre ord i kontrast til tilgangen på de varene disse etterspurte.114 I de første årene 

etter krigen var mange matvarer rasjonert, og varetilgangen ytterligere knapp. Få varer i 

butikken førte til lavere salg også for samvirkelagene. 

 

                                                 
112 Kooperatøren, nr. 2 1945, s. 20, viser til den provisoriske anordning av 8. mai 1945, Regulering av 
ervervmessig virksomhet. Bestemmelsen krevde at andre forretningsdrivende skulle få uttale seg om 
nyetableringer. Akkurat dette punktet ble fjernet ifølge brev til NKL, fra W. Thagaard av 280945, gjengitt i 
Kooperatøren nr 5. 1945, s. 102 
113 NKLs årsberetninger 1945-1949 
114 NKLs Årsberetning 1945 
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Tilsynelatende uavhengig av disse praktiske problemene når det gjaldt salg og distribusjon, 

var NKL i etterkrigstiden preget av vekst i antall medlemmer så vel som i antall lag. Når det 

gjaldt nystarting av lag fordelt fylkesvis, var det særlig Nordland fylke som utmerket seg. I 

toppåret 1945 ble hele 37 lag startet opp her, samtidig som de andre fylkene hadde mellom 1 

og 12 nystartede lag dette året. Tilveksten var stor dette året, med 136 nye lag på landsbasis. 

Den positive utviklingen holdt seg like til midten av femtiårene, selv om veksten ikke var like 

bratt etter 1946.115 Toppen ble nådd i 1956, da NKL kunne telle 1155 lag. Deretter sank antall 

lag mot slutten av femtiårene. At antall lag skulle synke, var en ønsket utvikling, og et resultat 

av en planmessig effektivisering og rasjonalisering fra NKLs ledelse, som startet allerede i 

1949─ 1950. NKL vedtok da retningslinjer for å kunne legge til rette for en utvikling mot 

større enheter.  

 

I påvente av forandringer i handelsloven som ville åpne for filialdannelse, det vil si adgang til 

flere utsalg for hvert samvirkelag også utover kommunegrensene, vedtok Representantskapet i 

NKL blant annet vedtektsendringer som kunne muliggjøre sammenslåing av samvirkelag.  

Handelsloven om filialdrift ble vedtatt av Stortinget våren 1951, noe som åpnet for 

organisatoriske endringer for samvirkelagene. NKLs mål om en utvikling i retning av færre, 

men større lag med flere medlemmer startet altså her.116 Som vi kan se av tabellen nedenfor, 

snudde ikke utviklingen før i 1957. NKL vedtok retningslinjer for videre utbygging av 

forbrukersamvirket, der det het at ”på steder hvor de geografiske og kommunikasjonsmessige 

                                                 
115   
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forhold ligger til rette for det, skal en arbeide for sammenslutning av lag til større enheter.”117 

NKLs representantskap vedtok i forbindelse med retningslinjene å utforme en samlet plan for 

utbyggingen av forbrukersamvirket slik at ”startingen av nye samvirkelag i større utstrekning 

[vil] komme under våre ansvarlige organers ledelse og kontroll”. 118  Her ser vi altså at 

fellesorganisasjonen NKL ønsket å styre den videre utviklingen av organisasjonen ved å 

stramme grepet og sikre økt sentral kontroll.  

 

NKL var skulle yte service gjennom samordning av produksjon og varedistribusjon for 

samvirkelagenes beste. Gjennom denne samordningen skulle samvirkelagets medlemmer, 

altså forbrukerne, få enda bedre og billigere varer. Sammenslåing av samvirkelag til større 

økonomiske enheter hadde til hensikt å kunne oppnå enda bedre samordning og enda 

rimeligere varer.119 Dermed ville man tjene forbrukeren, noe som var hele hensikten bak 

NKLs eksistens. NKL eksisterte også i kraft av demokratiet, og i vedtaket om retningslinjene 

sies det også at konsentrasjon av lag ikke skulle gjennomføres mot medlemmenes vilje. 

Eventuell motvilje skulle møtes med opplysning og klarlegging av problemer slik 

at ”medlemmene gjøres overbevist om det riktige i konsentrasjonstanken.”120 Her ser vi et 

eksempel på hvordan organisasjonsavdelingen benyttet propaganda som styringsverktøy. Det 

snakkes om frivillighet og fravær av tvang, samtidig som det er et uttalt mål å ”gjøre alle 

enige”.  

 

Hva sier NKL selv om årsaken til ønsket om større enheter? Årsakene som lå til grunn for 

innstillingen om nye retningslinjer til Representantskapet ble oppsummert i 4 punkter under 

behandlingen av innstillingen på NKLs Representantskapsmøte 16. og 17. oktober 1950: 

1)  Forbrukerkooperasjonen hadde økonomiske problemer. Dette hang både sammen med 

den nasjonale økonomiske utviklingen og de mange små selvstendige enhetene 

kooperasjonen besto av.  

                                                 
117 Kooperativ Opplysningsvirksomhet 1954-55, hefte utgitt av NKLs organisasjonsavdeling. 
118 Retningslinjer for videre utbygging av samvirkelagene. Vedtatt av NKLs representantskap 17.10.1950, K4, 
reol 6 B, hylle 3, boks 22.  
119 ”Kooperasjonens oppgave – å søke å forenkle vareomsetningen slik at vareprisene holdes på rimeligst mulig 
nivå- nødvendiggjør at en forsøker å finne fram til de mest rasjonelle omsetningsformer, og herunder er det 
naturlig at spørsmålet melder seg om å konsentrere virksomheten til større enheter.” Hentet fra innstilling fra den 
ifølge representantskapets beslutning av 18. februar 1947 nedsatte komité for å utrede spørsmålet om 
hensiktsmessigheten av å ha små eller store samvirkelag, s. 2. 
120 Retningslinjer for videre utbygging av samvirkelagene. Vedtatt av NKLs representantskap 17.10.1950. K4, 
reol 6 B, hylle 3, boks 22. 
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2)  De små enhetene hadde ingen mulighet til å kunne løse de oppgavene som fulgte i 

kjølvannet av stadig økende forbruk. Særlig gjaldt dette bransjer utenom dagligvarer, 

hvor små enheter hadde liten mulighet til å tilfredsstille kundenes krav.  

3)  For å få en rask og rasjonell utvikling av forbrukersamvirket, måtte den videre satsing 

være planlagt og styrt, ikke basert på tilfeldigheter. Derfor måtte man gå bort fra den 

tradisjonelle måten å starte lag på, og NKL måtte heller planlegge nystarting på 

utvalgte steder.  

4)  Større enheter ville lettere møte konkurranse fra privat handel, ettersom stordrift ville 

kunne sikre rasjonell organisasjon og økonomisk lønnsomhet.121

 

 

Færre lag, styrket butikk? 

Som man kan forstå av de nye retningslinjene for samvirkelagsutviklingen, ønsket NKL en 

utvikling mot færre lag med mange enkeltmedlemmer og mange filialer. Hva var NKLs 

intensjon kommersielt og ideologisk når det gjaldt de nye retningslinjene? Hvilke 

konsekvenser ville denne utviklingen få for bevegelsen? Ville utviklingen svekke bevegelsen 

på bekostning av butikken? Innen NKLs ledelse trodde mange at sammenslutning av lag og 

opprettelse av større enheter ville bety økt samarbeid og økt aktivitet.122  

 

I innstillingen fra Representantskapet i forbindelse med behandlingen av de nye 

retningslinjene ble organisasjonsavdelingens rolle i omformingen av forbrukersamvirket 

vektlagt. Organisasjonsavdelingen skulle drive opplysnings- og skoleringsvirksomhet, for 

gjennom denne å ”sørge for at det stadig utannes folk som har de nødvendige kvalifikasjoner 

når det gjelder løsninger av de oppgaver som er forbundet ved å drive større samvirkelag.”123 

Målet var større og mer rasjonelle enheter, drevet av fagutdannede ansatte. 

Skoleringsvirksomheten og nødvendigheten av denne blir i Representantskapets innstilling 

fremhevet som en motsetning til hvordan det hadde vært tidligere eller fremdeles var på dette 

tidspunktet. Det som fremkommer av innstillingen, er at målsettingen for omleggingen var 

                                                 
121 K4, reol 6 B, hylle 3, boks 22, referat fra Representantskapets møte 16 og 17. oktober 1950, s. 6.  
122 Innstilling fra den ifølge representantskapets beslutning av 18. februar 1947 nedsatte komité for å utrede 
spørsmålet om hensiktsmessigheten av å ha små eller store samvirkelag, s. 25, RS -møte 16-17.10.50. K4, reol  
6 B, hylle 3, boks 22.  
123 ibid, s. 7. 
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store rasjonelle enheter. Innstillingens samtidige virkelighetsbeskrivelse bærer preg av at 

Representantskapet og utredningskomiteen tok avstand fra måten samvirkelag ble startet og 

drevet på. Inntrykket utredningen og representantskapets innstilling gir av samvirkelagene 

anno 1950 var at de var tungvinte, urasjonelle, ineffektive enheter, drevet av ufaglært 

personale. Lagene ble startet opp nærmest tilfeldig, uten planmessighet eller forhånds-

undersøkelser. Representantskapet sier for eksempel at utbyggingen burde skje planmessig og 

i henhold til de planene som var utarbeidet for det gjeldende distriktet, og hensikten er at 

oppstart av lag bør være ”[…] under våre ansvarlige organers kontroll.”124

 

I prosessen mot en mer effektivt organisasjon bestående av større og mer rasjonelle enheter, 

ble NKLs balansegang mellom butikkdrift og folkebevegelse synlig. Statsviter Tor Bjørklund 

har argumentert for at det oppstod en maktkonsentrasjon i NKL med svekkelse av demokratiet 

som resultat. 125  Bjørklund baserer sin artikkel på kilder (sitater fra kongresstaler og 

tallmateriale) som hovedsakelig er fra 1970-tallet, men også helt tilbake til 1950-tallet, og 

frem til 1983.  Bjørklund hevder at kooperasjonen på et visst punkt ble mer opptatt av å holde 

liv i butikken enn i bevegelsen, og at butikken fra dette punktet dikterte bevegelsens 

betingelser.  

 

Årsakene han legger til grunn for maktkonsentrasjonen er at NKLs ideelle side til alle tider er 

helt avhengig av en butikk for å ha livets rett, mens butikken ikke nødvendigvis trenger noen 

bevegelse. Butikken må, ifølge Bjørklund, drives lønnsomt, og sosiale og ideelle krav kan 

virke hemmende for god og lønnsom drift. Dette er vel å merke Bjørklunds fortolking av 

NKLs utvikling mot en mer markedsorientert modell for butikkdrift, og ikke NKLs krav til 

butikkdrift eller NKLs mål på suksess. Bjørklund legger imidlertid vekt på at NKLs særpreg 

ligger nettopp i dobbeltheten mellom butikk og bevegelse, og at medlemmer som føler 

eierskap vil være trofaste kunder som videre ga basis for god økonomisk drift. Det er ikke 

entydig hvilken periode Bjørklund beskriver, og det gir grunn til å anta at dette er hans 

generelle inntrykk av utviklingen fra 1950-tallet frem til 1983, med vekt på 1970-tallet. Har 

Bjørklund rett i sin oppfatning av at makten i NKL ble sentralisert? Når skjedde i så fall den 

eventuelle sentraliseringen? Skjedde det en forskyvning i balansen mellom butikk og 

bevegelse på bakgrunn av maktkonsentrasjonen? 
                                                 
124 K4: reol 6 B, hylle3, boks 22, dagsorden, innstilling fra Representantskapet, fremlagt på Representantskapets 
møte 16 og 17. oktober 1950, s. 6. og 7. 
125 Bjørklund, Tor, 1987, s. 45-62, NKLs dobbeltrolle med butikk og bevegelse behandles her. Han tar for seg 
perioden 1950-1980, men viser hovedsakelig til 1970-tallet. 
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Å vektlegge viktigheten av veldrevne butikker og å ville sikre basis for god økonomisk drift 

var selvsagt ikke en moderne oppfinnelse fra 1950- tallet. Lønnsom forretningsdrift har alltid 

vært en forutsetning for den kommersielle siden av NKL. I den lille håndboken Tillitsmannen 

i Kooperasjonen, som kom ut første gang i 1934, er det en rekke kjøreregler som har til 

hensikt å gi det lokale samvirkelaget god økonomi. Disse kjørereglene har utgangspunkt i 

Rochdaleprinsippene, og her understrekes viktigheten av kredittfri handel, å overholde sine 

forpliktelser overfor leverandører, og å kunne øke sparekapital gjennom for eksempel 

innskudds- eller sparekampanjer for å kunne investere. Laget skulle således 

fremme ”sparesansen” hos sine medlemmer, ikke bare fordi det er bra å ha ”penger på bok”, 

men også fordi man slik bidro til kooperasjonens virksomhet. 126  Arnesen understreker 

viktigheten av at laget kjøpte mest mulig hos NKL, og at samarbeidet med NKL burde være 

bedre både organisasjonsmessig og forretningsmessig.127 I sine pålegg til lagenes tillitsmenn 

mente Arnesen at dersom lagene hadde vært mer trofaste overfor NKL i årene før krigen, ville 

kvotene etter krigen vært større, og varemangelen mindre. Arnesen fremhevet også 

viktigheten av at laget benytter seg av NKLs sentrale revisjonsavdeling, og han påstår dette 

ville stimulere til sunn økonomi i lagene. Dette innebar en NKL - kontroll av lagenes drift og 

økonomi, og kan være en form for sentralstyring av lagene, men også en måte å sikre lagene 

mot mangelfull økonomisk styring lokalt. I 1948 var 94 % av lagene såkalte medlemmer i 

revisjonsavdelingen ─ det het nemlig ikke at lagene benyttet seg av NKLs revisjonstjeneste, 

men at de var medlemmer av denne.  

 

Ønsket om å omforme NKL til en mer profesjonell og kommersiell bevegelse kom omtrent 

samtidig med at Peder Søiland overtok som organisasjonssjef etter NKLs kongress i 1948, og 

fikk økt tyngde under Olav Meisdalshagens ledelse fra 1952. Førte vektleggingen av den 

økonomiske veksten i NKL til at bevegelsen ble ideologisk svekket? Sentralt i omformingen 

av NKLs målsetting og måte å arbeide på sto en utredningskomité nedsatt av NKLs 

representantskap i 1947. Komitéen som skulle utrede spørsmålet omkring store og små 

samvirkelag la frem sin innstilling i 1949. Innstillingen ble behandlet av NKLs 

representantskap 16. og 17. oktober 1950, og det heter i innstillingen at det var ønskelig med 

en omlegging av forbrukersamvirket som var i samsvar med det utredningskomiteen 

                                                 
126 Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s. 12 ff. 
127 ibid s. 46─49. 
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kalte ”den alminnelige, samfunnsmessige strukturendring.128 Ut fra dette kan det se ut til at 

NKLs ledelse sørget for at NKL ble preget av samtidens planmessige økonomiske utvikling. 

Eksempler på dette er at etter hvert ble statlige planleggingsmetoder en del av NKLs måte å 

arbeide på. Olav Meisdalshagen, som ble valgt til formann i 1952, ønsket økt langsiktig 

planlegging og økt økonomisk stabilitet i bevegelsen, og sikret dette gjennom en 

femårsplan.129  

 

Målet for denne første femårsplanen var utbygging av de bedriftene man allerede hadde, for 

slik å øke egenproduksjonen. Slik skulle man i NKL forbedre det man allerede hadde, før man 

spredte virksomheten på ytterligere felt. Videre omfattet femårsplanen økning i varelagrenes 

omsetning og ytterligere utbygging av samvirkelagene, med særlig satsing å spesialvarer. 

Dette var en anerkjennelse av at det å kjøpe ”store ting”, som sykkel, radio eller klær, ikke 

bare handlet om selve transaksjonen og tingen, det var også en opplevelse.  

 

Før var det slik at vi fikk kjøpt mest alle dei varene vi trong i ei og same 
forretning utover landet. […] Men nå krev folk varehus og 
spesialforretningar. Når dei fleste bygdefolk skal ha seg sykkel, radio, klær, 
sko osv, så reiser dei inn til byen eller stasjonssenteret og kjøper der i 
spesialforretningar sjølv om dei kan få same vara og like billeg i 
samvirkelaget ute på bygda.130

 

Statsviteren Erling Dokk-Holm beskriver dette som lengselen etter konsum, som er noe helt 

annet å konsumere for å dekke umiddelbare behov. Forbrukets funksjon blir da å dekke andre 

behov enn de materielle, forbruk er en opplevelse.131 Jeg vil hevde at vi her kan se en 

forskyvning i forbrukersamvirket mot forbruk som opplevelse og som et mål i seg selv. For at 

NKLs tilsluttede samvirkelag skulle kunne tilby samme opplevelse omkring et kjøp som i 

privat handel, måtte det ifølge Meisdalshagen satses på utbygging av varehus. ”Vi må nok i 

nokså stor [sic] mon rette oss etter slik som menneskja er og ikkje slik dei burde vera.”132 Det 

                                                 
128 Innstilling fra den ifølge representantskapets beslutning av 18. februar 1947 nedsatte komité for å utrede 
spørsmålet om hensiktsmessigheten av å ha små eller store samvirkelag, s. 25, RS- møte 16-17.10.50. K4, reol 
6B, hylle 3, boks 22 
129 For eksempel en slik fem-årsplan som den som ble lagt frem for kongressen i 1954. dette ser ut til å være den 
første fem-årsplanen i NKLs historie. NKLs kongress 1954, stenografreferat s. 68 ff, Olav Meisdalshagen taler 
om videre utbygging av forbrukersamvirket.  
130NKLs kongress 1954, stenografreferat s. 72, Olav Meisdalshagen taler om videre utbygging av 
forbrukersamvirket.  
131 Holm, Erling Dokk, Fra Gud til Gucci, Oslo 2004, s. 33-37. 
132 NKLs kongress 1954, stenografreferat s. 72, Olav Meisdalshagen taler om videre utbygging av 
forbrukersamvirket. 
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langsiktige målet for NKLs vekst var sunn økonomi, vekst og profesjonalisering, og 

langsiktig planlegging skulle garantere for dette.  

 

Innføringen av 5-årsplaner økte sentralstyringen, og ga fellesorganisasjonen økt makt over 

kooperasjonen. Videre førte dette til at de enkelte medlemssamvirkelagene hadde mindre 

innvirkning på utviklingen i NKL. Som vi så i avsnittet ovenfor ble 5-årsplanen bare fremlagt 

og debattert på kongressen, den ble ikke votert over. Dette eksemplet kan gi en indikasjon på 

den videre demokratiske utviklingens retning i NKL utover 1950-tallet. 

 

Andre endring: mindre kongresser, færre representanter 

Fra 1950 hadde NKL som målsetting å minske antall lag og gjøre enhetene større, men lyktes 

ikke i å snu utviklingen før i 1957. I 1950 ble det på NKLs kongress vedtatt endringer i 

samvirkelagenes representasjonsrett til kongressen. Utgangspunktet for endringene var 

kanskje at NKL på et tidspunkt rett og slett var blitt for stort til å være aktivt, grunnplanstyrt 

og demokratisk. Demokratiet var formelt til stede gjennom at alle lag hadde 

representasjonsrett, men kongressene ble store, tungrodde og dermed kanskje ikke reelt 

demokratiske. Det ble lite rom for debatt, diskusjon eller utforming av strategi og politikk i en 

forsamling på nærmere tusen personer.  

 

Representasjonsretten til kongressen ble vedtatt endret i 1950 slik at jo flere medlemmer og jo 

større kjøp et lag hadde, jo større representasjon hadde laget.133 Arbeidet med endringer i 

forhold til representasjonsretten startet allerede i 1947, men ble først vedtatt i 1950.134 Det var 

flere forslag til endringer i representasjonsretten, som alle sprang ut av de praktiske 

problemene som fulgte i kjølvannet av NKLs vekst. I utgangspunktet hadde alle samvirkelag 

tilknyttet NKL representasjonsrett til kongressen. Dette var helt uproblematisk inntil antallet 

lag i NKL ble stort, og som formann Sverre Nilsen beskrev utviklingen i sin innledning til 

kongressens behandling av saken:  

 
”På landsmøtet i 1906 var det 29 foreninger representert ved 40 representanter. 
Ved kongressen i 1919 var antallet 208. […]På siste kongress var det 1006 

                                                 
133 NKLs kongress 1950, stenografreferat, 1950 s. 80 ff. 
134 NKLs representantskapsmøte 16-17.10.50. K4, reol 6B, hylle 3, boks 22. 

 55



representanter fra 551 lag,[…] [enda b]are halvdelen av N.K.L.s lag hadde 
sendt representanter. ” 135

 
Nilsen konkluderte med at en form for begrensning av antall representanter ikke var til å 

unngå. Det begynte å bli vanskelig å finne byer som hadde lokaler store nok til å huse 

forhandlingene, og hoteller nok til å gi overnatting til representanter og gjester. 

Massemønstringer tjente ifølge Nilsen kun som maktdemonstrasjoner, siden ”[s]tore 

kongresser har en ypperlig propagandistisk virkning”.136  Massemønstringer hadde imidlertid 

lite for seg som arbeidende forsamlinger med reelt handlingsrom. 

 

Det kom inn flere forslag i forkant av kongressen på hvordan en ny ordning med færre 

representanter skulle løses. 137 Det første spørsmålet kongressen i 1950 måtte ta stilling til, var 

om ansvaret for representasjonen skulle legges på distriktsforeningene. Dette forslaget ble 

vedtatt med stort flertall, og hadde følgende ordlyd: ”representasjonen til N.K.L.s kongress 

bygger på at valget av representanter tillegges distriktsforeningene.” Det kongressen videre 

skulle ta stilling til, var hvordan antall representanter for hver distriktsforening skulle regnes 

ut. De ulike alternativene var i stor grad varianter av representasjon på bakgrunn av poeng for 

medlemstall i laget, og/ eller lagets kjøp i NKL. En viss poengsum skulle således gi rett til en 

representant. Hvor mye skulle man imidlertid vektlegge medlemstall i forhold til kjøp? 

Hvordan dette ble balansert, hadde mye å si for hvilke lag og distrikter som ville få mange 

representanter og mer makt på kongressen. Av de ni forslagene var det 5 alternativer som 

begrenset kongressen til 400 representanter (alternativ 1, 2, 3,4, 8 og 9), mens alternativene 5, 

6, og 7 var mer fleksible, og tillot ytterligere vekst i NKLs tilsluttede lag. Med utgangspunkt i 
                                                 
135 NKLs kongress 1950, stenografreferat s. 80. Sverre Nilsen taler om representasjonsretten til kongressen 
136 NKLs kongress 1950, stenografreferat s. 80 ff.  
137  
Alternativ 1)  1 poeng pr. lag, 1 poeng pr. 100 000,- kjøp i NKL, 1 representant pr. 4 poeng 
Alternativ 2)  300 representanter på grunnlag av medlemstall og 100 på bakgrunn av kjøp. 1 representant pr. 

795 medlemmer og 1 pr. 670 000,- i kjøp. 
Alternativ 3) Prosentvis fordeling av representanter på bakgrunn av medlemstall og kjøp, 240 representanter 

på bakgrunn av medlemstall og 160 på kjøp, 1 representant pr. 1000 medlemmer og 1 pr. 
240 000,- i kjøp.  

Alternativ 4) · 1 poeng pr. lag, 1 poeng pr. 1000 medlemmer og 1 poeng pr. 250 000,- i kjøp. 1 representant pr. 3, 
63 poeng. 

Alternativ 5) Som alternativ 4, men 1 representant pr. 5 poeng. 
Alternativ 6) Som alternativ 4, men på bakgrunn av utsalg i stedet for lag, 1 representant pr. 5 poeng. 

Forslag fra Oslo Samvirkelag 
Alternativ 7) Representasjonen skal kun baseres på kjøp i NKL, 1 representant pr. 300 000,- i kjøp. Forslag 

fra Rogaland distriktsforening 
Alternativ 8) En kongress på 400 representanter fordelt på medlemstallet, 1 representant pr. 660 medlemmer. 
Alternativ 9) En kongress på 400 representanter, 200 på bakgrunn av medlemstall og 200 på bakgrunn av 

kjøp i NKL. 1 representant pr. 1321 medlemmer, og 1 representant pr. 442 000,- i kjøp. Forslag 
fra formann, disponent og sekretær. 
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alternativ 5, ville kongressen med utgangspunkt i tall fra 1946 bli på 290 representanter. 138 

Debatten etter formannens innledning gikk i hovedsak på valg mellom alternativ 5) som 

hadde fått bred tilslutning under høringsrundene i distriktslagene og alternativ 9) som var 

fremsatt av NKLs toppledelse. Alternativ 5) ga 1 poeng pr. lag, 1 poeng pr. 1000 medlemmer 

og 1 poeng pr. 250 000,- i kjøp. Samvirkelaget fikk 1 representant pr. 5 poeng. Alternativ 9) 

ville gi en kongress på 400 representanter, 200 på bakgrunn av medlemstall i samvirkelaget 

og 200 på bakgrunn av kjøp i NKL. Dette betydde 1 representant pr. 1321 medlemmer, og 1 

representant pr. 442 000,- i kjøp.  

 

Hvilke konsekvenser hadde så de ulike alternativene for ulike distriktsforeninger? Ifølge Knut 

Fjæstad, opplysningssjef i NKL og de ansattes representant i NKLs representantskap, var de 

fleste lag positive til en representasjon som baserte seg på en kombinasjon av antall lag i 

distriktet, antall medlemmer i lagene og lagenes kjøp i NKL. Dette ble ivaretatt av 

alternativene 4) og 5).  Fjæstad var negativ til alternativ 9) som han mente ville favorisere 

Oslo og Akershus, som var et distriktslag med få medlemmer, men mange utsalg. Distrikter 

med bred kooperativ tilslutning ville tape på alternativ 9) ifølge Fjæstad, og han fremsatte et 

regneeksperiment der man hadde to kongresser med 400 deltakere, den ene på bakgrunn av 

alternativ 5), den andre med bakgrunn i alternativ 9). På alternativ 5)-kongressen ville 

Nordland ha 52 representanter, Møre og Romsdal 31 representanter og Oslo og Akershus ville 

ha 30 representanter. Alternativ 9)-kongressen ville gi Nordland 40, Møre og Romsdal 22 og 

Oslo og Akershus hele 44 representanter. Fjæstad hevdet at alternativ 9) brøt med NKLs 

demokratiske prinsipper, siden økt vektlegging på kjøp i NKL ville gi mindre representasjon 

til distrikter i vekst med bred tilslutning og mange lag.139

 

Fjæstad møtte motstand på dette punktet, for som representanten W. Bjørklund fra Blaker 

påpekte, ville det være paradoksalt å straffe de distrikter og lag som hadde kommet langt i å 

gjennomføre NKLs plan om færre lag og økt konsentrasjon.140 Fjæstad fikk imidlertid støtte 

fra kongressrepresentanter fra distriktene, for eksempel Olav Heien fra Ålesund, som hevdet 

at alternativ 7) og 9) var sentralistiske, og diskriminerte distriktene, ettersom det for store 

deler av Østlandet, Nord-Norge, Vestlandet, og Trøndelag var umulig å ha store kjøp i NKL. 
                                                 
138 NKLs kongress 1950, trykt stenografreferat, s. 88: Troms Kooperative Distriktsforening hadde støttet 
alternativ 4 i sin uttalelse, men ønsket at mellomsetningen ble holdt utenom poengberegningen, siden 
Nordkronens produkter ikke ble omsatt i de nordligste fylkene. 
139 ibid. s. 114-117. 
140 Ibid. s. 117. 
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Som Heien påpekte: ”Me veit at N.K.L. i fyrste tidi etter krigen med glede tok upp ein masse 

nye samyrkjelag. Og me veit og at dei i de seinere åri ikkje hev makta å skaffe desse 

samyrkjelagi dei varor dei skal hava.”141 Det var påfallende og kanskje til og med paradoksalt 

av NKLs formann, disponent og sekretær å ville basere representasjonsretten på kjøp, i 

hvertfall så lenge fritt kjøp ikke var mulig på grunn av varemangel. Det var derimot ikke like 

paradoksalt av NKLs ledelse å ville belønne de lag og distrikter som fulgte opp planen om 

færre og større lag. Ettersom den kongressen som skulle vedta nyordningen var preget av å ha 

mange representanter fra små samvirkelag i sterke kooperative distrikter med forholdsvis små 

kjøp i NKL, ble alternativ 5) vedtatt med overveldende flertall.142  

 

At alternativ 5) fikk så stort flertall kunne bety at kongressen syntes en begrenset 

representasjon var representativ og demokratisk nok. Kongressens representanter fant de store, 

tungrodde kongressene uhensiktsmessige, og dette kan ha vært en årsak til at forslaget fikk 

tilslutning. De små samvirkelagene måtte sannsynligvis ha representasjon på rundgang, men 

så kanskje fordelen ved å heller bli representert sjeldnere, men å heller slippe til når de først 

kom til en kongress. Det at alternativ 5) ble vedtatt, kan det tyde på at Bjørklund tar feil, og at 

påstanden om at ”tjeneren (NKL) har blitt herre over samvirkelagene” 143 ikke er riktig. For 

alternativ 5) ga de små lagene best representasjonsmulighet ved kongressene, og dermed ble 

vedtaket tross alt en seier for demokratiet i NKL. 

 

                                                 
141 NKLs kongress 1950, trykt stenografreferat, s. 119. 
142 ibid. s. 123. 
143 Bjørklund, Tor, 1987, s. 55. 
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Tredje endring: innføringen av direktørstyret 

NKL ble ledet av et styre som bestod av formann, varaformann, sekretær og tre 

styremedlemmer, i tillegg til at disponenten hadde fast plass i styret. Styret ledet NKL fra dag 

til dag, men alle avgjørelser av betydning måtte legges frem for Representantskapet etter 

styrebehandling. Dette gjaldt vedtektsendringer, ulike økonomiske investeringer, 

datterselskapenes regnskap og beretninger, avtaler med fagforeninger eller tarifforeninger og 

lignende. Representantskapet fungerte som en kongress mellom kongressene, og var NKLs 

høyeste organ med ett eller to medlemmer fra hvert distrikt, avhengig av distriktets 

størrelse. 144  NKL var en demokratisk hierarkisk organisasjon, hvor kongressen valgte 

styremedlemmene, og hvor i prinsippet alle som var medlem i NKL kunne få plass i styret. 

Dette ble derimot endret i 1958, ettersom den økonomiske situasjonen i NKL ble vurdert som 

kritisk på dette tidspunktet. Ifølge en utredning fra NKLs organisasjonssekretær Peder Søiland 

var styret og representantskapet nødt til å foreta drastiske endringer i NKLs organisering 

dersom utviklingen skulle snus.145 Representantskapet i NKL behandlet 10. februar 1958 en 

innstilling fra vedtektskomiteen, samt en saksutredning fra organisasjonssjef Peder Søiland. 

Forslagene medførte nye store endringer i NKLs vedtekter.146  

 

Det mest dramatiske forslaget til endringer kom i form av forslag om at styret i NKL skulle 

bestå av hele 9 medlemmer. Organisasjonssjefen, Peder Søiland, skrev en begrunnelse i form 

av en saksutredning som fulgte vedtektsendringene. Søilands saksutredning var en 

katastrofemelding. Det sto dårlig til med bedriften NKL. Inntjeningen var for lav, samarbeidet 

med samvirkelagene om kjøp av varer for dårlig siden samvirkelagene ikke var trofaste mot 

NKL og NKLs egenproduksjon var ikke samordnet med vareavdelingene. Dette ble i 

utredningen ikke bare vurdert som et rent økonomisk problem for bedriften NKL, dette var 

også et problem for den kooperative bevegelsen. Hvis medlemmene ikke fant kooperative 

produkter fra NKLs egne bedrifter i samvirkelagets hyller, betød det at NKLs egne produkter 

var dårlige, dyre eller på annen måte brøt med de kooperative prinsippene? Eller var 

                                                 
144 §1.” Medlemmene av NKLs representantskap med varamenn velges fra følgende 17 distriktsforeninger: 1. 
Oslo og Akershus. 2. Østfold. 3. Hedmark. 4. Opland. 5. Buskerud. 6. Vestfold. 7. Telemark. 8. Agder. 9. 
Rogaland. 10. Hordaland. 11. Sogn og Fjordane. 12. Møre og Romsdal. 13. Sør-Trøndelag. 14. Nord-Trøndelag. 
15. Nordland. 16. Troms. 17. Finnmark.”  §2.” Distriktene 1,3,9, 13, 14 og 15 velger hver 2 representanter, de 
øvrige distrikter hver 1 representant.” Hentet fra: Arnesen, Randolf, Tillitsmannen i kooperasjonen, s. 138 ff, 
Regler for valg av medlemmer til N.K.L.s representantskap  
145 NKLs representantskapsmøte 100258, K4, reol 6B, hylle 1, boks 43 
146 ibid. 
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distribusjonen av varer for dårlig? Fikk samvirkelagene for dårlig service av NKL, eller var 

det lagersituasjonen som var problemet? I utredningen legges ansvaret på alle deler av NKLs 

organisasjon: ”[d]ette er et organisasjonsspørsmål, et administrasjonsspørsmål og et 

planlegningsspørsmål av betydelige dimensjoner.”147 Egenkapitalen i NKL var blitt svekket 

som en følge av de investeringene som var blitt gjort tidligere på 1950-tallet, særlig ettersom 

disse investeringene i stor grad var finansiert ved hjelp av lån. Ifølge saksutredningen var det 

blitt investert 174 millioner kroner i utbygging av NKLs virksomheter, og bare 22 millioner 

av dette var av egne opptjente midler.148 NKL hadde kredittfrihet og kontanthandel som ett av 

sine hovedprinsipper, men faktum var at samvirkelagenes varegjeld var svært høy gjennom 

hele femtitallet. Hver eneste årsmelding mellom 1945 og 1959 har kommentarer omkring 

lagenes høye varegjeld, og at dette var et problem i forhold til NKLs økonomi. I utredningen 

eksemplifiseres dette ved at pr. 30. november 1957 skyldte ”de lagene som nytter seg av 

kreditt” 48, 9 millioner kroner, mens de gjeldende lagene bare kjøpte for 20, 4 millioner 

kroner i NKL. Likviditeten i NKL var dårlig, og styret og representantskapet så seg nødt til å 

gjøre organisasjonsmessige grep for å endre den økonomiske situasjonen. 

 

Peder Søiland påpekte i utredningen at NKLs oppgaver var å organisere kooperativ 

produksjon og vareomsetning på best mulig måte for å kunne håndtere konkurransen med 

private aktører. Dette var styrets ansvar som utøvende og forvaltende organ, men Søiland 

vurderte situasjonen slik at styret, slik det hadde vært sammensatt, ikke håndterte 

utfordringene godt nok. Et nytt og utvidet styre kunne ha ”[…]rimelige muligheter for å styre 

og til å organisere og planlegge virksomheten”.149 Forslaget fra Søiland gikk ut på å utvide 

styret til 9 medlemmer, hvorav 6 skulle være fastlønnede. I tråd med NKLs 

organisasjonsstruktur bestod virksomheten av 5 hovedområder, og hvert ansvarsområde skulle 

ha sitt ansvarlige styremedlem. De fem ansvarsområdene som Søiland skisserte i utredningen 

var: 1) Kolonial- og dagligvare, 2) manufaktur og tekstil, 3) jernvare, elektriske varer og 

tyngre varer, 4) finans- og regnskapsvesen og 5) organisasjonsavdelingen. 

 

I tillegg til de sektoransvarlige styremedlemmene kom formannen, som skulle ha ansvar for 

hele NKL, og tre styremedlemmer som ikke skulle være ”belemret med daglige administrative 

                                                 
147 NKLs representantskaps møte 100258, K4, reol 6B, hylle 1, boks 43 
148 Dette var lagerutbygging, modernisering av fabrikker etc. 
149 NKLs representantskaps møte 100258, K4, reol 6B, hylle 1, boks 43,  
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problemer”. 150  De sektoransvarlige styremedlemmer skulle ha fagkunnskap, og selv om 

Søiland ikke nevnte dette eksplisitt, skrev han i utredningen at i det nye styret ville det 

sitte ”folk som skulle ha mulighet for å kunne dekke det området de har fått seg tildelt” og 

at ”nå [ville man] ha alle de faglige sider representert på en slik måte at man forutsetningsvis 

må kunne gå ut fra at problemene vil kunne bli behersket og de riktige vedtak vil kunne bli 

truffet til riktige tider.”151

 

Vedtektskomiteens endringsforslag var i tråd med Søilands, men noe mer konservativt i 

forslagene. Blant annet ønsket komiteen å opprettholde den gamle styresammensetningen med 

7 styremedlemmer, hvorav 6 kongressvalgte. I dokumentet fra komiteen ble også forslag som 

ikke ble vedtatt av komiteen gjengitt, blant annet revisjonssjef Braathens forslag om å kutte 

avsetningen til det såkalte agitasjons- og opplysningsfondet (§8 II), ettersom utgiftene til dette 

arbeidet ble dekket gjennom NKLs drift. Komiteen ønsket imidlertid å beholde denne 

bestemmelsen, selv om Braathen mente den var overflødig, ettersom ”[d]enne [bestemmelsen] 

gir uttrykk for et av de bærende Rochdale- prinsipper om at visse midler skal benyttes til 

opplysningsarbeid”. 152  Prinsippet om overføring til opplysningsarbeid skulle altså sikres 

gjennom opprettholdelse av vedtekten.153  At Braathens forslag ble avvist, kan være med på å 

vise at til tross for at butikkbeinet var sykt, var man i NKL villig til å prioritere det sosiale 

beinet. Dette kan vitne om at NKL til og med i økonomiske krisetider forsøkte å bevare 

kooperasjonens særpreg, den ideelle side.   

 

Løsningen på den økonomiske krisen i NKL var å profesjonalisere organisasjonen ytterligere. 

De tre valgte styremedlemmene skulle ikke håndtere NKLs problemstillinger på en daglig 

basis, deres posisjon i styret var kun for å ”representere det mer alminnelige medlems- og 

tillitsmannssyn.”154 Den nye styresammensetningen ble vedtatt med knappest mulig flertall, 

13 mot 12 stemmer i representantskapets behandling av vedtektene.155  

 

Knappest mulig flertall kan ikke ha vært bred nok støtte i representantskapet til den nye 

styresammensetningen, ettersom ordningen ble foreslått ytterligere endret av Peder Søiland på 

                                                 
150 NKLs representantskaps møte 100258, K4, reol 6B, hylle 1, boks 43  
151 ibid. 
152 ibid. 
153 ibid 
154 ibid. 
 155ibid. 
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representantskapsmøtet 6. mai 1958. Han foreslo her at samtlige 9 styremedlemmer skulle 

være fastlønnede. Videre søkte han en ordning med tettere samarbeid mellom styret og 

representantskapet, ved at representantskapet skulle velge styret og ”trekkes sterkere inn i 

bildet enn tidligere”.156 Dette var et frieri til representantskapet, som NKLs styre antakelig så 

som nødvendig. I den gigantiske økonomiske og administrative snuoperasjonen som var på 

trappene, trengte NKL enighet og ro i sine øverste organer. Det nye forslaget ga ikke mindre 

direktørstyre, men heller mer. Den store forskjellen fra det forrige forslaget var 

representantskapets økte makt over styret gjennom at de valgte det. Forslaget ble vedtatt med 

16 mot 7 stemmer.157

 

Søiland la seg 6. mai 1958 flat for representantskapet, og den kritikken som må ha kommet, 

men som ikke ble protokollført. Han innrømmet blant annet at NKL og samvirkelagene ikke 

hadde hatt det samarbeidet de burde ha, siden NKLs omsetning bare utgjorde 1/3 av lagenes 

omsetning. Videre erkjente Søiland at NKL ikke ”har lykkes inntil nå å finne fram til en helt 

ut tilfredsstillende oppbygging av NKLs organisasjon.”158 Han argumenterte for innføringen 

av ”direktørstyret” ved å hevde at det var umulig for styret å utføre den ”veldige oppgave” å 

bedre NKLs økonomi uten å ha ”intimt kjennskap til alle deler av NKLs virksomhet.”159   

 

Snuoperasjonen som direktørstyret innebar, ga seg utslag i modernisering og 

profesjonalisering av NKL. Ifølge Søiland måtte snuoperasjonen få slike konsekvenser, det 

var ingen vei utenom. Profesjonaliseringen ble imidlertid ikke helt gjennomgripende, for 

samtidig som de økonomiske og organisatoriske endringene ble vedtatt, nektet 

vedtektskomiteens flertall i representantskapet å fjerne prinsippet om å avsette midler til 

opplysning, selv om det ikke var slik finansieringen foregikk i praksis. 160  

Organisasjonsavdelingens opplysningsarbeid ble finansiert over NKLs budsjett, ikke gjennom 

opplysningsfondet. Men opplysningsfondets eksistens sendte i følge representantskapet 

signaler om prioritering av opplysningsvirksomheten i NKL. 

                                                 
156 NKLs representantskapsmøte 060558, K4, reol 6B, hylle 1, boks 44 & 45, dagsorden s. 3. 
157 ibid., referat s. 9. 
158 ibid., dagsorden s. 4. 
159 ibid, dagsorden s. 4. 
160 Vedtektsendringene ble vedtatt, NKLs representantskaps møte 100258, K4, reol 6B, hylle 1, boks 43. 
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Avslutning 

Jeg har gjennom dette kapittelet undersøkt prosessen rundt tre vedtektsendringer i NKL som 

fikk store konsekvenser for organisasjonen. Vedtektsendringene bidro hver på sin måte til å 

forsterke profesjonaliseringen av NKLs organisasjon, både på medlemssiden og bedriftssiden. 

Spissformulert kan man hevde at forbrukerkooperasjonen endret karakter gjennom disse tre 

vedtektsendringene, fra å hovedsakelig være forening til å legge mer vekt på forretning. 

Kooperasjonen har alltid balansert mellom disse to ytterpunktene, og de tre vedtekts-

endringene bidro til å forskyve balansepunktet mot forretning.  De ulike temaene ved 

organisasjonens utvikling som jeg har tatt for meg viser at en større grad av vektlegging av 

forretning har hatt ulike årsaker, og utviklingen har ikke bare vært bevisst og ønsket, men 

også situasjonsbetinget. Den var altså i tråd med det som utredningskomiteen om små og store 

samvirkelag kalte ”den alminnelige, samfunnsmessige strukturendring.161

 

Man kan hevde at utviklingen er at NKL ved å bygge opp den ideelle side av organisasjonen, 

nemlig organisasjonsavdelingen, i praksis bygget ned de ideelle sidene ved bevegelsen. 

Organisasjonsavdelingen ble brukt som et redskap for vedtektsendringene gjennom saks-

forberedelser og opplysning som hadde til hensikt å endre opinionen, ”medlemmene [skal] 

gjøres overbevist om det riktige”162 Tor Bjørklund har argumentert for at man i NKL bevisst 

bygget ned den ideelle siden, og begrunner dette med at kooperasjonens ideelle side til alle 

tider er helt avhengig av en butikk for å ha livets rett, mens butikken ikke nødvendigvis 

trenger noen bevegelse. Men kooperasjonens særpreg ligger nettopp i dobbeltheten mellom 

butikk og bevegelse, og at medlemmer som føler eierskap vil være trofaste kunder som videre 

ga basis for god økonomisk drift. Mange samvirkelag i etterkrigstiden slet med dårlig 

økonomi og stor varegjeld til NKL, og hele NKLs organisasjonsapparat ble satt i sving for å 

endre dette. At NKLs samlede administrasjon og organisasjon arbeidet for å bedre 

samvirkelagenes økonomi gjennom å forene alle krefter for å profesjonalisere butikkdriften 

betyr ikke nødvendigvis at man avskriver organisasjonens ideelle innhold. Det kan bety at 

organisasjonsavdelingen i en periode arbeidet med mer forretningsmessige sider ved 

kooperasjonen, nettopp fordi de var bevisste på at kooperasjonens ideelle side forutsetter en 
                                                 
161 Innstilling fra den ifølge representantskapets beslutning av 18. februar 1947 nedsatte komité for å utrede 
spørsmålet om hensiktsmessigheten av å ha små eller store samvirkelag, s. 25, RS- møte 16-17.10.50. K4, reol 
6B, hylle 3, boks 22. 
162 Retningslinjer for videre utbygging av samvirkelagene. Vedtatt av NKLs representantskap 17.10.1950. K4, 
reol 6 B, hylle 3, boks 22. 
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sunn økonomi i den kommersielle siden. Omprioriteringen innebar et nytt fokus for 

organisasjonens ledelse, og en ny måte å tenke på når det gjaldt hva som ble vektlagt i 

balansegangen mellom kommersiell virksomhet og ideelle formål. 

 

Virkemidlene for å nå målene om sunn økonomi og rasjonell drift i NKL, var opplysning, 

sentralisering og profesjonalisering. Søiland var, slik jeg ser det, en forkjemper for økt 

profesjonalisering, og dette engasjementet i å modernisere NKL ble styrket gjennom 

femårsplanene som Meisdalshagen innførte. Det var i Søilands periode som leder for 

organisasjonsavdelingen det skjedde en sterk integrering av den ideelle virksomheten i den 

kommersielle driften av NKL. Når det gjelder utviklingen mot færre lag, større enheter, og 

mindre kongresser, var dette en ønsket utvikling. Stor drift, konsentrert drift, lønnsomhet og 

rasjonalitet var femtitallets credo, NKL fulgte med i tiden og var en moderne organisasjon. 

Men når det gjaldt innføringen av de nye vedtektene som ga NKL et direktørstyre, var saken 

en annen. Dette var endringer som ble innført med ryggen mot veggen og med røde tall i boka. 

Resultatet av de to første endringene jeg har beskrevet ble likevel bare forsterket av 

direktørstyret. Kan man med utgangspunkt i de tre vedtektsendringene, si at NKL sentraliserte 

makten og svekket medlemsdemokratiet? Prinsippet om at noen styremedlemmer tross alt 

skulle representere medlemsmassen i NKLs styre, og at opplysningsprinsippet ble holdt i hevd 

viser at medlemsdemokratiet ikke var svekket, men endret. Det som endret seg i størst grad 

var NKLs særpreg og egenart, og at organisasjonen gikk 1960-tallet i møte som en 

kommersiell gigant.  

 

Tor Bjørklund hevder at makten i NKL etter hvert ble sentralisert, og han har til dels rett i sin 

oppfatning av dette. Imidlertid har jeg funnet at sentraliseringen skjedde noe tidligere enn hva 

Bjørklund synes å mene. Sentraliseringen av makten i NKL startet etter hva jeg har funnet 

med innstillingen Små og store samvirkelag fra 1950. Det er blant annet gjennom punktet i 

innstillingen om at NKL skulle ha sin hånd med i planmessig utbygging, oppstart av lag i 

henhold til planene og at butikkene skulle drives av fagfolk som NKL hadde skolert.163  NKL 

ville ta kontroll over kooperatørers mulighet til å starte lokale NKL- tilknyttede samvirkelag. 

NKL ønsket å gi klare anbefalinger når det gjaldt lagenes mest hensiktsmessige størrelse, om 

hensiktsmessig sammenslåing, filialstart og lagerdrift. Slik styrket NKL sin maktposisjon 

overfor samvirkelagene gjennom en stadig større og mer kontrollerende sentralorganisasjon. 

                                                 
163 K4:reol 6 B, hylle 3, boks 22, referat Representantskapets møte 16 og 17. oktober 1950. 
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Riktignok ble makten overført fra lokalplan til sentralorganisasjonen allerede på 1950-tallet, 

og hvis Bjørklund har rett fortsatte denne utviklingen med ny styrke på 1970-tallet.  

 

Hvis vi ser de vedtektsendringene jeg har behandlet i dette kapittelet i sammenheng med 

konklusjonen fra første kapittel finnes det likhetstrekk. Det som er slående når det gjelder 

forholdet mellom NKL og samvirkelagene, og NKL og brukerne av Samvirkeskolen, er den 

paternalistiske holdningen fra organisasjonsavdelingen og utreningskomiteen for kooperativ 

opplysningsvirksomhet til at verken samvirkelagene eller samvirkeskolens potensielle elever 

visste hva som var bra for dem. Derimot visste NKLs og organisasjonsavdelingens ledelse 

hva som var bra for lagene og medlemmene, og frustrasjonen over at ledelsens gode ideer og 

intensjoner ikke blir etterfulgt er tydelig. Det var fra ledelsens synspunkt enkle løsninger på 

problemene i forhold til samvirkelagene og manglende utdanning blant ansatte og tillitsmenn i 

kooperasjonen. De burde slå seg sammen i store og fornuftige enheter, og alle tillitsmenn 

burde gå på kurs. Ville de ikke, så måtte de opplyses til de skiftet mening. Motvilje skulle 

møtes med opplysning og klarlegging av problemer slik at ”medlemmene [ble gjort] 

overbevist om det riktige.”164 Denne måten å møte meningsmotstand på kan synes fremmed i 

dag, men var ikke spesiell for NKL. Dette er ekspertenes autoritet som kommer til uttrykk, og 

vitner om en tid hvor mange var mer autoritetstro enn hva som er tilfelle i dag. 

 

I tillegg til de tre store organisasjonsmessige forandringene med utgangspunkt i 

vedtektsendringer som jeg har gjennomgått, skjedde det i løpet av femtitallet en 

omstrukturering av organisasjonsavdelingen som økte integreringen av kommersiell 

virksomhet i den ideelle aktiviteten. Mer presist sagt ble altså den ideelle virksomheten 

tilpasset den kommersielle slik at den kommersielle siden ble ytterligere styrket. NKL 

forsøkte som vi har sett å balansere kravene til kommersiell virksomhet med organisasjonens 

ideelle formål, og dette var en svært krevende balansegang for organisasjonen.  

Vedtektsendringene som ble behandlet i dette kapittelet kan tyde på en forskyvning i hva som 

vektlegges fra NKLs side utover femtitallet, og når det gjelder vedtektsendringene som sådan 

kan det se ut som det er kommersielle hensyn som setter agendaen for hvilken retning 

organisasjonen tar.  

                                                 
164 Retningslinjer for videre utbygging av samvirkelagene. Vedtatt av NKLs representantskaps på møte 
17.10.1950., K4, reol 6B, hylle 3, boks 22 
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Kapittel 4.  

Kvinnen i kooperasjonen - medarbeider og målgruppe  

 
Dette kapittelet skal undersøke utviklingen i forholdet mellom ideelle formål og kommersielle 

krav når det gjelder NKLs kvinnesatsing i perioden 1945─59. NKL ønsket å aktivisere og 

innlemme kvinner i den kooperative virksomheten, og særlig innenfor den ideelle siden av 

organisasjonen.  

 

Kvinnesatsingen gjaldt kvinner som husmødre, kvinner i kvinneorganisasjonen Norges 

Kooperative Kvinneforbund (NKK), kvinner i samvirkelagsdemokratiet og kvinner som 

forbrukere. Hensikten med en undersøkelse av kvinnesatsingen er å belyse de ideologiske 

endringene NKL gjennomgikk i etterkrigstiden i forhold til hvordan forbrukersamvirket 

maktet å balansere kravene til kommersiell virksomhet med ideelle formål. 

 

Viktige spørsmål i denne forbindelse er om kvinnenes deltakelse i kooperasjonens demokrati 

sto i forhold til de formelle rettighetene og de inkluderende festtalene, om NKLs 

kvinnesatsing kan ha bidratt til endringer i forholdet mellom det kommersielle og ideologiske 

innholdet i forbrukersamvirket, og åpnet opp for større kvinnelig deltakelse i alle sider av 

organisasjonen. I forhold til kvinnesatsingen havner NKL i en dobbeltrolle, idet 

organisasjonen forsøkte å balansere mellom å samtidig være produsent og 

forbrukerorganisasjon. Dobbeltrollen blir særlig synlig når NKL skal forholde seg til kvinnen 

som organisert forbruker og til NKK i forbindelse med opprettelsen av Forbrukerrådet.  

 

Husmor og husmorfamilien, idealer og oppaver  
I perioden 1945─59 arbeidet de fleste gifte kvinner som husmødre og ble forsørget av sin 

mann. 165  Familien var funksjonsdelt, og arbeidsdelingen var kjønnskomplementær, idet 

mannen vanligvis hadde lønnsarbeid og kvinnen hadde husarbeid. I sin oversiktsfremstilling 

kaller Berge Furre etterkrigstiden ”den gode husmortida”, 166 mens Siri Rønningen i sin 

                                                 
165 Ifølge statistisk sentralbyrå var 72,8 % (1946) 74 % (1950) 76,2 % (1960) av alle norske kvinner over 15 år 
ikke yrkesaktive. Her må vi imidlertid ta hensyn til at for eksempel kvinner under utdanning ikke regnes som 
yrkesaktive. http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/tabeller/9-9-4t.txt , 20.07.04. 
166 Furre, Berge, Vårt hundreår, Norsk historie 1905─1990, Oslo 1991, s. 280. 
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hovedfagsoppgave i historie fra 1999 kaller familiestrukturen i dette tidsrommet 

for ”husmorfamilien”.167 Hun begrunner dette med at en familiestruktur med utearbeidende 

far og hjemmearbeidende mor var både statistisk og kulturelt dominerende i etterkrigstiden. I 

Rønningens hovedfagsoppgave blir det poengtert at det ble lagt liten vekt på morsrollen, 

samtidig som husarbeidet ble tilsvarende høyt prioritert og ofte omtalt i profesjonaliserte 

former. Det stemmer godt med det bildet som tegnes av Jan Eivind Myhre i Barndom i 

storbyen, hvor han gjengir en tidsbruksundersøkelse som sier at av de gjennomsnittlige 14 

timene husmoren arbeidet med hus og barn, ble kun 1 time brukt på barnestell.168 Det var med 

andre ord boligen som sto i sentrum for husmorens oppmerksomhet. Hus- ble kanskje 

prioritert fremfor -mor, men denne prioriteringen gjaldt først og fremst husmorens tidsbruk. 

Ifølge Myhre kan dette ha hatt sin bakgrunn i flere ting, blant annet at hjemmet sto som et 

symbol på hele familien og særlig ekteskapet. Boligens standard var dermed en indikator på 

familiens standard.  

 

Med utgangspunkt i at husmoren statistisk og kulturelt var dominerende både som ideal og 

virkelighet, var det hensiktsmessig for NKLs organisasjonsavdeling å henvende seg til 

husmødre når de rettet seg mot kvinner. Om ikke alle kvinner rent faktisk var husmødre, 

identifiserte de aller fleste kvinner seg i de første tiårene etter krigen med husmorrollen, 

uavhengig av klasse, bosted eller mannens yrke.169 Selv om kvinnene hadde deltidsarbeid, 

eller til og med fulltidsarbeid på gård eller i familiebedrift, så de på seg selv som husmødre. 

Det var uansett ingen andre enn dem som gjorde det meste av husarbeidet. 

 

Når fellesorganisasjonen NKL og andre kommersielle eller ideelle aktører i datidens Norge 

henvendte seg til husmødre, rettet de seg som oftest til idealhusmoren, den fornøyde og flinke 

hjemmearbeideren. Gjennom å henvende seg til et ideal, ble idealet ytterligere fasttømret. 

Idealhusmoren søkte ikke luksus, men hadde en sikker og nøktern smak.170 Det var hun som 

med glede var først oppe og sist i seng, som kunne drøye hver krone og var beundringsverdig 

effektiv, renslig og rasjonell. Hun strukturerte hverdagen sin nøye, og sørget for at familiens 

medlemmer var mette, rene og pene i tøyet. Det var sannsynligvis idealhusmoren som ble kalt 

                                                 
167 Rønningen, Siri, Ideal og virkelighet, 50-tallets husmorideal som sosial praksis, Hovedfagsoppgave i historie, 
UiB, 1999. 
168 tall fra Brochmann gjengitt i Myhre, Jan Eivind, Barndom i storbyen, 1993, s. 106 ff. 
169 ”Husmoridealet på 1950-talet var såpass sterkt og dominerande at andre erfaringer og delar av kvinnelivet 
vart usynlege.” Danielsen, Hilde, Husmorhistorier, Oslo 2002, s. 11. 
170 Kooperatøren, august 1950, ”Kooperatøren” lanserer mønstertjeneste. 
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til innsats i den redaksjonelle artikkelen ”Vi tenker på vinteren” hvor husmoren ble oppfordret 

til å legge gresshoppemanerene til side og bli en maur. Hun skulle gjøre klar kjelleren, sanke 

skogsbær og handle grønnsaker stort mens det var billig. ”Det er også en form for sparing som 

kan komme godt med.”171

 

Husmoren hadde ansvar for hjemmets økonomi, barnestell, søm, vask og reparasjon av klær, 

innkjøp, tillaging og konservering av mat, samt rengjøring, oppvask og vedlikehold av hus og 

møbler. Arbeidet syntes dessverre ikke så godt, og var sjelden varig, men til tross for dette, 

var det stor enighet i etterkrigstidens Norge om at det var bra for familien og samfunnet å ha 

mor hjemme. Dette var resultat av et reform- og velstandsprosjekt i etterkrigstidens Norge.172 

Husmoren sto til disposisjon for familien med arbeidskraft og omsorg på full tid, og verdien 

av dette kunne vanskelig måles, verken av samfunnet eller familien.173  Idealhusmoren og det 

verdisynet som var knyttet til henne og hennes arbeid ligger tett opp til de tradisjonelle 

kooperative kjerneverdiene. Rasjonalitet, formålstjenlighet og fornuft er begreper som står 

helt sentralt innen den kooperative ideologi.174  

 

                                                 
171 Kooperatøren, juni 1951, Vi tenker på vinteren 
172 Danielsen, 2002, s. 9─11. 
173 Det ble faktisk vurdert en periode, for eksempel ble husarbeid vurdert til 1165 millioner kroner i 
nasjonalbudsjettet i 1946─48. Økonomisk vurdering av husmorens arbeid var en av husmorforbundets viktigste 
kampsaker i etterkrigstiden., se Solbraa-Bay, Juliane, Samfunnet sett med husmorøyne, Oslo 1965, s. 164 ff. 
174 Aléx, 1994, s. 17. 
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Husmor og finansminister 
Ledelsen i NKL så på kvinnene som en viktig målgruppe for reklame og forbrukeropplysning. 

Det var kvinnene som utførte langt de fleste innkjøpene av dagligvarer, og som hadde ansvar 

for at husholdningsøkonomien gikk i balanse. Dette hang også sammen med at butikkenes 

åpningstider i denne perioden og frem til 1980-tallet stort sett falt sammen med mannens 

arbeidstid. 

 

Selv om husmoren var økonomisk ansvarlig, og til stadighet ble kalt ”hjemmets 

finansminister”175, hadde hun ikke reell handlefrihet. Hun hadde innflytelse over hvilke varer 

som skulle handles og hvor varene skulle handles, men det var ikke sine egne penger hun 

brukte. Hun hadde plikt til å forvalte mannens penger på en skikkelig måte, og ble gjennom 

propaganda pålagt stort moralsk, sosialt og personlig ansvar for at innkjøpene skjedde til 

familiens beste. Ifølge etnologen Hilde Danielsen var idealet at paret disponerte lønnen 

sammen, med dersom mannen ville disponere pengene alene skulle husmoren i det minste få 

kostpenger eller husholdningspenger av mannen. Hun tok seg av de daglige innkjøp, mens 

han gjorde de langsiktige investeringene. Det var altså vanlig at husmoren forvaltet deler av 

mannens lønn, og dette var et stort ansvar.176 Pengene var ikke bare hennes til fritt bruk. Hun 

var ”finansministeren” eller finansforvalteren som skulle sørge for at budsjettet gikk opp. 

Dette skulle skje uten at det gikk ut over familiens velferd og lykke.  

 

NKLs organ Kooperatøren henvendte seg til menn og kvinner på ulikt vis når det gjaldt 

økonomiske spørsmål. Mens kvinnen fikk tips om hjemlig budsjett og hvordan føre 

husholdningsregnskap, fikk mannen opplysning på makronivå. I bladet Kooperatøren gikk 

blant annet en serie over tre numre om økonomiske spørsmål som het Individ og samfunn. 

Tema for serien var ”Pengeøkonomi og realøkonomi”, ”Hvorfor krever samfunnet inn 

skatter?” og ”Pengene og samfunnet”177 Artiklene gjenspeiler kanskje tidstypiske holdninger: 

samfunnsøkonomiske artikler rettet seg mot mannen, mens de artiklene som var ment for 

kvinnen var informasjon til, og skolering av, ”hjemmets finansminister” om hjemmets 

økonomi. Artiklene som var ment for mannen hadde derimot samfunnets økonomi, og ikke 

hjemmets, som tema. 

 
                                                 
175 Opplysningssjef i NKL, Knut Fjæstad, i Mellom Oss, nr. 3, 1955. 
176 Danielsen, 2002, s. 151 ff. 
177 Kooperatøren januar, februar og mars 1952, Individ og samfunn. 
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Som vi har sett ble det å ha en plan over arbeid og økonomi stadig fremhevet som husmorens 

viktigste verktøy i arbeidet som husholdningens administrator. Vi har allerede sett Berge 

Furres karakteristikk av etterkrigstiden som ”den gode husmortida”, en tid for familie, hjem 

og velstandsvekst. Tore Grønlie karakteriserer 1950-tallet som ”nøysomhetens periode”. 178 

Nøysomhet var ikke bare et privat prosjekt, men et ideal og en norm som preget hele 

etterkrigstidens gjenreising, og var med på å skape forutsetningene for 1950-tallets følelse av 

blanke ark, og nye og like muligheter for alle.179  

 

Nøysomhet var også et viktig stikkord for NKLs profil, og fokuseringen på nøysomhet formet 

NKLs samtale med forbrukerne. Disse (og flere) forhold tatt i betraktning, gjør det ikke 

overraskende at mang en husmor følte behov for forbrukeropplæring, noe NKL kunne tilby. 

Det å kjøpe riktig, være nøysom og ha kontroll over privatøkonomien, for dermed å være 

uavhengig av kreditorer, var både i tråd med husmoridealet og kooperasjonens hovedbudskap 

slik det ble formidlet av NKLs organisasjonsavdeling. Husmorsiden i Kooperatøren var arena 

for normative budskap. Her ble privat økonomistyring og forbruk gjerne ble satt i 

sammenheng med blant annet kosthold, og artiklene bygget på kooperasjonens 

hovedbudskap ”riktig bruk av penger” og rettet seg direkte mot husmoren. Et godt eksempel 

er artikkelen ”Bruker De kostholdspengene galt?” fra 1951, hvor helsedirektør Karl Evang 

ble intervjuet av Kooperatøren. Evang påpekte helsegevinstene av å ha et godt kosthold. Blant 

annet måtte man passe på å ”sende med mannen en riktig matpakke på arbeid”. Han 

understreket også viktigheten av den såkalte Oslo-frokosten, riktig kosthold under 

svangerskapet, amming og grønnsakenes betydning for et sammensatt kosthold. Evang hevdet 

at mange var ufornuftige når det gjaldt disponeringen av kostholdspenger og brukte pengene 

galt. Han mente at mange ikke visste hva de kunne få for pengene, eller at de forsøkte å gjøre 

det forlettvint.180  

 

Karl Evang uttrykte NKLs hovedbudskap gjennom angrepet på manglende grønnsaker, og 

fremholdelsen av matpakker og riktig disponering av husholdningspengene. Etter intervjuet 

med helsedirektøren fulgte Kooperatøren opp med en oppfordring til NKLs Husmoravdeling 

om å hjelpe husmødrene med å disponere husholdningspengene riktig. NKLs Prøvekjøkken 

(som var en del av Husmoravdelingen i NKL) foretok høsten 1951 en undersøkelse med den 

                                                 
178 Grønlie, Tore i Danielsen, Rolf (et. al) Grunntrekk i Norsk historie, Oslo 1991, s. 298. 
179 Lange, Even, Samling om felles mål 1935─1970, bind 11. i Aschehougs Norgeshistorie, Oslo 1998, s. 118. 
180 Kooperatøren, juli 1951, ”Bruker de kostholdspengene galt?” 
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hensikt å slå fast nøyaktig hva en ukes middagsmat koster for en familie med 2 voksne og 3 

barn. Maten skulle være fullverdig næringsmessig sett, den skulle være alminnelig og uten 

ekstravaganser.181 Innkjøpene til middagene, som alle bestod av to retter, kostet 45 kroner og 

81 øre, og var gjort i to ulike samvirkelag. Det ene samvirkelag et var et gammeldags ”over 

disk”-samvirkelag, det andre var et såkalt Snarkjøp, det vil si en selvbetjent butikk. Alle 

middagsoppskriftene var ledsaget av en oversikt over næringsinnhold og kostnader. 

Kooperatøren konkluderte med følgende formaning: ”Vi anbefaler husmødrene å studere 

undersøkelsen. Både kostnadene og næringsanalysen vil være en god målestokk for 

husmorens eget middagsbudsjett.”182

 

NKLs budskap til den kooperative husmor og finansminister var nøysomhet og faglig 

dyktighet. Det synes ikke å oppstå konflikter mellom de to ulike rollene, ettersom finans- 

ministeransvaret var bakt inn i husmorrollen.  NKL hadde både et kommersielt og et 

ideologisk budskap til husmoren, hun fikk både vite hva hun skulle kjøpe og hvorfor. 

Innkjøpene hennes ble satt i en ideologisk kontekst. NKL drev kjøpehjelp og 

forbrukeropplæring, og brukte i stor grad bladene Kooperatøren (med husmorsidene) og 

Mellom Oss som arena for å bringe budskapet til torgs blant kvinnene i den kooperative 

bevegelse.  

 

Hva var så kjernen i NKLs budskap til den kooperative husmor? I en redaksjonell artikkel i 

bladet Kooperatøren fra 1950 fikk husmoren klare råd om hvordan hun best kunne forvalte 

sin tid og (mannens) penger.  

”[E]n husmor kan ikke følge en 8-timersdag. [...] Men ved å innrette seg 
fornuftig og rasjonelt kan hun oppnå bedre tid for seg selv og sin familie. Hun 
kan oppnå mer ro og harmoni i familielivet og skape den ånd som et lykkelig 
hjem er besjelet av.”183  

 
For å skape dette lykkelige hjemmet, var det ifølge denne artikkelen fra 1950 helt nødvendig å 

ha oversikt over økonomien, lage budsjetter og planlegge innkjøpene nøye: ”Nettopp ved 

planlegging oppnår vi et rasjonelt husstell, og det er dit vi gjerne vil nå: Et rasjonelt husstell 

allerede i år!”184  

 
                                                 
181 Kooperatøren, november 1951, ”Hva koster 1 ukes middagsmat?” 
182 Kooperatøren, november 1951” Hva koster 1 ukes middagsmat?” 
183 Kooperatøren, februar 1950, s. 21 og 53. 
184 ibid. s. 21 og 53. 

 71



Budskapet til husmoren fra NKL endret seg lite i den perioden jeg undersøker. Se for 

eksempel hva formannen (sic) i Norges Kooperative Kvinneforening, Signe Bereng, skrev i 

sin faste spalte i Mellom Oss i 1958: ”Prøv å drøye pengene lengst mulig ved å føre nøyaktig 

regnskap. Vil man oppnå samspill mellom inntekter og utgifter er det nødvendig å føre 

husholdningsregnskap.” 185  Vi kan kjenne igjen formaningene fra 1950: Arbeidet skulle 

planlegges, og en god husmor måtte føre nøye regnskap og lage budsjett. I Kooperatøren er 

det inngående beskrevet hvordan budsjettet skulle settes opp. Først skulle husmoren sette opp 

et overslag over faste utgifter som husleie, lys, brensel, skatt, medlemsavgifter og skolegang. 

Deretter skulle hun lage oversikt over relative utgifter som vedlikehold, nyanskaffelser, lege, 

tannlege, medisiner, undervisning, blader, bøker, telefon, fornøyelser, reiser og lommepenger. 

Posten Sparekonto skulle minne om viktigheten av å spare, og til sist var posten Husholdning 

som rommet mat, nytelsesmidler, rengjøring, eventuelt hushjelp, klær og sko til hele 

familien.186  

 

NKLs budskap var som vi har sett hittil at det gode og forsvarlige forbruket var et nøysomt og 

kritisk forbruk. Husholdningspengene kunne forvaltes galt eller riktig, og ved hjelp av å følge 

rådene som ble gitt gjennom for eksempel Kooperatøren kunne man disponere pengene riktig. 

Forbruk i seg selv brøt ikke med nøysomhetsidealet så lenge det var rasjonelt, lønnsomt og 

planmessig: forbruket kunne imidlertid tjene en større hensikt og inngå i en større helhet, ved 

at riktige innkjøp kunne holde familien frisk og gi bedre økonomi. NKLs budskap til 

husmoren var at hun måtte gjøre ting på en spesiell måte av hensyn til familien, for eksempel 

for å bedre deres helse. Konklusjonen blir dermed at riktig forbruk gir bedre helse.  

 

NKLs budskap til finansministeren var et litt annet, nemlig at økonomien må styres og 

kontrolleres på en spesiell måte, en riktig måte. Konklusjonen her er at riktig forbruk gir 

bedre økonomi. Budskapet til husmoren tok utgangspunkt i hennes arbeidsplass og dreide seg 

rundt temaene familie, mat, hjem og helse. Budskapet til finansministeren tok derimot 

utgangspunkt i økonomi og økonomistyring, men budskapene var likevel rettet mot samme 

person.  

 

Husmor/finansminister var to ulike roller for gifte kvinner, og budskapene hadde klare 

likhetstrekk. Det finnes riktige måter å være husmor og finansminister på, og gjennom 
                                                 
185 Mellom Oss, ”Formannen har ordet”, nr. 1 1958. 
186 Kooperatøren, februar 1950, s. 21 og 53. 
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artiklene med kjøpehjelp, kostholdslære og råd om økonomistyring viser NKLs organ 

Kooperatøren hvordan man kan oppnå det. Stikkordene rasjonalitet, lønnsomhet og 

planmessighet er gjennomgående mål for begge rollene og danner en helhet. Budskapet kan 

settes i en ideologisk kontekst: husmoren får bud gjennom artiklene om hvordan hun skal 

styre hjemmet og økonomien med henblikk på familiens beste, både helsemessig og 

økonomisk. Budskapet var tuftet på den kooperative grunnideen om at kunnskap om hva som 

er riktig, lønnsomt og rasjonelt vil gi riktig handling.  

 

Budskapet om riktig forbruk og riktig atferd og riktig kunnskap hadde ikke bare ideologisk 

forankring. Budskapet hadde også et kommersielt mål, som var å øke oppslutningen om 

forbrukerkooperasjonen som folkebevegelse, samvirkelagene, de kooperative varene og NKL 

som fellesorganisasjon. Det endelige målet for økt oppslutning var å øke 

fellesorganisasjonens NKLs salg. Forbrukerkooperasjonens vektlegging av riktig forbruk og 

budskap om viktigheten av god økonomistyring til husmoren og finansministeren, var 

forbrukeropplæring. Det var også en anerkjennelse av at forbruk av dagligvarer var uløselig 

knyttet til kvinnerollen, og at kommunikasjon omkring riktig forbruk måtte rettes mot kvinner.  

 

Foreningskvinnen og frigjorte hender 
Husmoren og finansministeren var i sitt virke først og fremst konsentrert om hjemmet og 

familien, men kvinner tok gjerne lønnsarbeid etter hvert som barna ble større. Utviklingen fra 

1900 og fremover mot 1950-tallet viste tydelige trekk: kvinnene fikk færre barn og de fikk 

barn tidligere, gjerne mens de var i 20-årene.187 Dette betydde at kvinner hadde frigjorte 

hender fra de var nærmere førti år, og var klare for arbeids- og organisasjonsliv. Dette leder 

oss videre til det andre spenningsfeltet, nemlig i forhold til kvinnelig representasjon i NKLs 

organisasjon og samvirkelagsdemokratiet. Hvor og hvordan engasjerte etterkrigstidens 

kooperative kvinne seg? Var det i lokale kvinneforeninger tilknyttet Norges Kooperative 

Kvinneforbund eller i samvirkelag tilknyttet NKLs organisasjon? Et viktig spørsmål i denne 

forbindelse er om kvinnenes deltakelse i kooperasjonens demokrati sto i forhold til de 

formelle rettighetene og de inkluderende festtalene. Kooperasjonen og NKL vektla både det 

ideologiske og det kommersielle i forhold til å engasjere kvinner i kooperativt arbeid. Endret 

kvinnesatsingen styrkeforholdet mellom ideelle formål og kommersielle krav? 

 
                                                 
187 Danielsen, 2002, s. 114 ─ 115. 
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Det er rimelig å anta at kvinnene innen forbrukerkooperasjonen og særlig i Norges 

Kooperative Kvinneforbund (NKK), var godt voksne kvinner. Det finnes ingen statistikk over 

aldersfordeling i NKK, men man får raskt inntrykk av at medlemmene ikke var unge 

husmødre, men voksne kvinner. De hadde lagt småbarnsperioden bak seg, var kanskje også 

blitt enker, og hadde tid til krevende organisasjonsarbeid. I NKLs årsberetning for 1956 sies 

det at det var ”fremdeles flest kvinner som fulgte studieringene, flest i årsklassen 41─50 år, 

deretter 31─40 år og 51─60 år.”188 De som engasjerte seg i studiearbeid gjennom NKL og 

Folkets brevskoles såkalte kooperative brevkurs, var kanskje de samme som engasjerte seg i 

NKL og NKK. Det er ofte slik at de som først er engasjerte, er engasjerte i flere aktiviteter. At 

flere av kvinnene døde en naturlig død mens de hadde styreverv indikerer høy alder. 

Gratulasjonsannonser i anledning runde dager i Kooperatøren, og bilder fra tilstelninger, 

kvinnekurs, demonstrasjoner og årsmøter, viser også at dette var godt voksne damer. Det 

kommenteres gjerne særskilt dersom det er unge deltakere eller unge ledere i 

kvinneforeninger.  

 

Harald Korsell, redaksjonssekretær i medlemsbladet Kooperatøren, tok ikke alder eller 

livsfase med i betraktning da han snakket om rekruttering til organisasjonslivet innen 

kooperasjonen. Han bringer oss tilbake til husmorens boligrelaterte virke, i en reportasje om 

rengjøringsmidler i Kooperatøren. ”[...]at en ved hjelp av Persil kan redusere atskillig av slitet 

i bryggerhuset. Det betyr i sin konsekvens frigjorte hender og kulturell fremgang.”189 Bruken 

av begrepet frigjorte hender hadde en hensikt: kooperasjonen ønsket at kvinner skulle se at de 

hadde frigjort tid og krefter til å engasjere seg i lokale kvinneforeninger. Frigjorte hender 

skulle ikke ligge uvirksomme i fanget - kulturell og kooperativ fremgang krevde arbeid og 

innsats. I kvinneforeningene samlet kooperasjonens kvinner seg for å fremme salg og 

markedsføring av kooperative varer, og for å øke trivselen rundt både den kooperative 

butikken og det kooperative demokratiet. 

 

De frigjorte hender og kvinnenes frigjorte tid (takket være Persil) muliggjorde altså å drive 

aktivt arbeid for å fremme kooperasjonen lokalt, både ideelt og kommersielt. NKL var en 

organisasjon og en bedrift som beveget seg inn i hjemmets og dermed inn kvinnenes sfære i 

kraft av sitt virke og sine produkter. Kvinnene var hovedmålgruppe som forbrukere av NKLs 

egenproduserte varer i NKLs butikker. Med klar overvekt av kvinnelig deltakelse i 
                                                 
188 NKLs Årsberetning 1956, (Studieringene) 
189 Kooperatøren, ”Frigjorte hender” av Harald Korsell, april 1950 
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studieringene, var kvinnene også målgruppen for det kooperative opplysningsarbeidet. Lokalt 

var kvinnene viktige støttespillere for sitt ”eget” samvirkelag gjennom kvinneforeningene 

eller løsere sammenslutninger. Men et viktig spørsmål er om hjemmets finansminister kunne 

bevege seg utenfor de private og lokale sfærer, og få styreverv i samvirkelaget eller i NKLs 

organisasjon?    

 

I NKLs mønstervedtekter heter det om stemmerett og valgbarhet: 

Stemmerett har den som har vært medlem minst 6 mnd, betalt forfalne 
innskuddsterminer og handlet for minst kr. 250,00 (…) Intet medlem har mer 
enn 1 stemme. Medlem kan la ektefellen avgi stemme i sitt sted. Valgbar er bare 
den som har fylt 21 år, har vært medlem minst fra 1[.] januar foregående år, 
betalt hele ansvarsinnskuddet og har handlet for minst kr. 250,00 i siste 
regnskapstermin. Medlemmets ektefelle er valgbar, men begge ektefellene kan 
ikke samtidig inneha tillitsverv. 190

  
Det går ikke frem av dette sitatet om medlemmene var menn, og det finnes ingen statistikk 

over kjønnsfordelingen. Men i praksis ser vi at det var familieoverhodet som var medlem, og 

det betydde mannen i familien.191 Dette innebar at gifte kvinner sjelden hadde stemmerett i 

NKL. Familiens andel sto ofte i mannens navn, og dermed fikk han stemmeretten som fulgte 

andelen. Selv om det var kvinner som sto for det meste av familiens daglige innkjøp og bruk 

av innkjøpene gjennom tillaging og videreforedling, og NKL oppfordret kvinner til å delta og 

skape aktivitet i bevegelsen lå det i praksis flere hindre på veien mot fulle rettigheter i 

organisasjonen.  Hva innebar det at finansministeren ikke hadde stemmerett? 

 

Kvinnelig deltakelse i NKL  
Høsten 1947 ble det nedsatt en komité som skulle gjennomgå NKLs mønstervedtekter. Blant 

de paragrafene som ble viet mye oppmerksomhet under behandlingen av komiteens forslag 

på kongressen i 1948, var Bestemmelsene om medlemmenes rettigheter og plikter, som blant 

annet tok for seg stemmeretten. Forslaget fra vedtektskomiteens flertall var: Stemmerett har 

en som har vært medlem minst 6 mnd, betalt forfalne innskuddsterminer og handlet for minst 

kr. 250,00 (…) Intet medlem har mer enn 1 stemme. Medlem kan la ektefellen avgi stemme i 

sitt sted. 192 Ett medlem – en stemme er et av de grunnleggende prinsippene i 

forbrukersamvirket, men som Sven Svensson fra Oslo Samvirkelag, påpekte var det ikke helt 

                                                 
190 Mønstervedtektene gjengitt i Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s. 111 ff. 
191 NKLs kongress 1950, 728 samvirkelagsrepresentanter, 29 av disse var kvinner, stenografreferat s. 31─36. 
192 Mønstervedtektene gjengitt i Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s. 111 ff. 
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enkelt å håndtere denne bestemmelsen i praksis. Svensson representerte mindretallet i 

komiteen, og han forklarte sitt standpunkt slik for kongressen i 1948:  

 
”Vår økonomiske virksomhet bygger på husstander. Hver husstand danner en 
økonomisk enhet. Husstanden er bygd opp på ekteskap mellom to. Arbeidslinjen 
er vanligvis at den ene parten, mannen, med arbeid utenfor hjemmet tjener inn 
det som skal brukes, mens den annen har til oppgave å kjøpe inn det som 
forbrukes. Det er altså en arbeidsdeling.[…]Nesten alltid er det hos oss den 
mannlige parten som er inntegnet som medlem. Han er hovedmannen. Han 
tjener pengene, og han vet best hvordan de skal forvaltes. Gud har jo bestemt 
han til å lede.” 193  
 

Svensson ønsket som vi ser å la begge ektefeller kunne avgi hver sin stemme, til tross for at 

de betalte kun ett innskudd. I Oslo samvirkelag ble det, ifølge Svensson, praktisert fra 1908 at 

begge ektefeller hadde fulle medlemsrettigheter med kun ett innskudd. Gjennom diskusjonens 

gang ved kongressbehandlingen av mønstervedtektene, viste det seg at flere andre sam-

virkelag gjorde det samme, og som en annen kongressdeltaker, H. Rønning fra Notodden, 

påpekte: 

 

”Mannen tjener pengene og overlater til sin bedre halvdel å disponere dem på 
best mulig måte.[…] Det har aldri vært noen ulemper ved at kvinner har fått 
stemme. Jeg vil anbefale så sterkt jeg kan å la husmødre få stemmerett som 
forbruker i sitt samvirkelag.”194  
 

Langt de fleste innleggene i debatten til denne saken ga støtte til mindretallets forslag om en 

andel─ to stemmer. Blant de få som tok ordet for å støtte flertallets forslag om en andel – en 

stemme var representantskapsmedlem i NKL, William Andersen fra Rogaland  

 

”Det sies vi skal gi kvinnene stemmerett. Den agitasjon synes jeg ikke passer. 
Kvinnene har stemmerett så vel som mannen. Det har vært sagt at mindretallets forslag 
har vært så ideelt at det har vært brukt av Oslo Samvirkelag i 40 år. Jeg kan nevne at i 
Stavanger har man brukt snart i 50 år det som flertallet foreslår, og når det gjelder 
forbrukerkooperasjon ligger ikke Stavanger noe etter.[…]Det er flertallsinnstillingen 
som benyttes mest, og de er fornøyd med det vi har i dag.”195

 

Det var, som William Andersen påpekte, kun noen få lag som benyttet ordningen med en 

andel – to stemmer, og flertallet av samvirkelagene som praktiserte en andel – en stemme var 

helt sikkert fornøyd med den ordningen de hadde. Debatten omkring § 6. om stemmerett og 

                                                 
193 NKLs kongress, trykt stenografreferat 1948, innlegg fra Sven Svensson s. 67─72. 
194 NKLs kongress, trykt stenografreferat 1948, innlegg fra H. Rønning, s. 73. 
195 NKLs kongress, trykt stenografreferat 1948, innlegg fra William Andersen s. 82. 
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valgbarhet endte med en konkretisering og ytterligere fasttømring av prinsippet om en andel 

─ en stemme. Det skjønn som enkelte foreninger på distrikts- og lokalplan hadde utvist med å 

la begge ektefeller få stemme, ble etter 1948 helt utelukket. Flertallets forslag til vedtektenes 

§ 6 om stemmerett og valgbarhet ble vedtatt med overveldende flertall.196  Riktignok ble det 

åpnet opp for en viss økt fleksibilitet ─ NKL anerkjente andelen som en familieeiendom etter 

1948. Denne anerkjennelsen kan ses ved at begge ektefeller var valgbare og at et medlem 

kunne la ektefellen avgi stemme i sitt sted, selv om begge var tilstede, noe som åpnet opp for 

at mann eller kone hadde stemmerett.197 Vedtaket understreker også etterkrigstidens utvikling 

i NKL mot styrket sentralledd og økt profesjonalisering, som jeg behandlet i kapittel 1 og 2. I 

lys av disse to kapitlene innebar 1948-revisjonen av NKLs vedtekter redusert kvinnelig 

innflytelse i organisasjonen gjennom knesettingen av prinsippet om en andel ─ én stemme. 

Noen kvinner fikk likevel økt innflytelse som resultat av endringen. Kvinner som var 

hjemmehørende i lag der andelen hadde én stemme, og den stemmen tilhørte mannen, hadde 

nå mulighet til å stemme. Som nevnt ovenfor var begge ektefeller nå valgbare og at et medlem 

kunne la ektefellen avgi stemme i sitt sted, selv om begge var tilstede, åpnet opp for at mann 

eller kone hadde stemmerett. Det var altså bare kvinner fra lag som hadde tidligere hadde 

forvaltet vedtektene liberalt som mistet demokratiske rettigheter. 

 

Denne debatten handlet ikke bare om i hvilken grad man anerkjente kvinner som sådan, eller 

synet på kvinner som ektefeller i NKL. Den handlet om hva NKL skulle legge mest vekt på 

av innskuddet eller det daglige forbruket. En andel ─ én stemme var helt klart en vektlegging 

av innskuddet, mens en andel – to stemmer var en anerkjennelse av forbruket. Josef Larsson 

som representerte Oslo Samvirkelag, tok opp nettopp dette i debatten før voteringen, men 

ingen av de andre debattantene vektla dette poenget ytterligere. ”[K]ooperativt kjøp må være 

det viktigste. […] Innskuddene vil aldri spille den rolle øket kjøp gjør og som hele 

kooperasjonen bygger på.”198 Ved å ikke vektlegge forbruket og forbrukernes betydning for 

hvordan demokratisk eller politisk innflytelse i NKL skulle fordeles, viste NKL tydelig at 

innskuddet hadde større ideologisk betydning for organisasjonen enn forbrukernes kjøp. På 

den annen side ville man ved å for eksempel la stemmeretten følge kjøp risikere å 

                                                 
196 NKLs kongress, trykt stenografreferat 1948, Votering s. 87. 
197 NKLs kongress, trykt stenografreferat 1948, s. 90 og 97. Vedtekter for samvirkelag med og uten 
representantskap, § 6 etter votering: ” Intet medlem har mer enn en stemme. Medlem kan la ektefellen avgi 
stemme i sitt sted. […] Medlemmets ektefelle er valgbar, men begge ektefellene kan ikke samtidig inneha 
tillitsverv.” 
198 NKLs kongress, trykt stenografreferat 1948, innlegg fra Josef Larsson s. 83. 
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underminere prinsippet om demokrati i organisasjonen. Alternativene var å enten basere 

stemmerett på andel og kjøp, bare kjøp, eller antall medlemmer i husstanden. Fra 1950 baserte 

NKL representasjonsretten til kongressene på andel og kjøp. Det var selvsagt komplisert å 

beregne hvor mange stemmer ett individ eller en husstand skulle ha i det lokale samvirkelaget 

på denne måten, men ikke umulig. Å basere stemmeretten på kjøp alene ville favorisere store 

husholdninger og familier i forhold til små familier og enslige. Dette ville være nesten det 

samme som å basere seg på stemmerett Ut fra hvor mange medlemmer det var i 

husholdningen. 

 

Forklaringen bak kongressens vedtak kan også ligge i innskuddets og forbrukets symbolverdi. 

At et innskudd var varig, hadde ideologisk betydning, og ga NKL og samvirkelaget viktig 

driftskapital. Innskuddet ble sett på som et steg på veien mot det ideelle samfunnet, mens 

forbruk ikke hadde samme symbolverdi. Forbruk har forgjengelig karakter og forbruk kan 

overdrives og nærme seg det hedonistiske eller irrasjonelle. Et innskudd kunne aldri bli for 

stort, men et forbruk kunne definitivt overdrives og dermed være noe man verdimessig tok 

avstand fra innen kooperasjonen.199 Til tross for dette verdisynet, ble utbyttet til medlemmene 

fordelt etter deres forbruk. Forbruk ble altså også anerkjent som en verdi innen 

forbrukersamvirket. 

 

Ut fra det man kan regne som etablert kjønnsrollemønster og vanlig arbeidsdeling i hjemmet i 

etterkrigsperioden, ville oftest mannen bli stående som medlem av samvirkelaget.200 Dette 

med bakgrunn i faktorer som for eksempel ─ som Hilde Danielsen nevner i forhold til hvem 

som gjorde hva i hjemmet ─ det at det var mannen som tjente pengene.201 Hans kone ville, ut 

fra det samme kjønnsrollemønsteret, være den som handlet i butikken. Her kan det ligge 

grunnlag for et dilemma, ettersom det kunne være frustrerende å være finansminister uten 

beslutningsmyndighet, og være uten demokratisk påvirkningskraft i en organisasjon som i så 

stor grad tok utgangspunkt i kvinners ansvar, praksis og arbeidsområde. Det var ønsket om å 

drive politikk, opplysningsvirksomhet og medlemsverving innenfor en egen kvinnelig sfære 

som var utgangspunktet for arbeidet i Norges Kooperative Kvinneforbund. Kvinneforbundet 
                                                 
199 Aléx, 1994, s. 17 ff. Rasjonalitet innen kooperasjonen er synonymt med praktisk, fornuftig eller 
formålstjenlig.  
200 Det finnes ingen statistikk i NKLs arkiver om hvem som var medlem av de tilknyttede samvirkelagene i 
forhold til. alders- eller kjønnsfordeling. Inntrykket baseres på stenograferte diskusjoner på kongressene i forhold 
til stemmerett og lignende. 
201 Danielsen, 2002, s. 151 ff. Her snakker hun om kjønnskomplementær arbeidsdeling, samfunnets og 
menneskers forventninger til hva som er kvinnearbeidsoppgaver, og hva som er mannens arbeidsoppgaver. 
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ble på et tidspunkt en underordnet avdeling i organisasjonsavdelingen. Hvordan påvirket 

denne tilsynelatende underordningen det videre arbeidet i kvinneforbundet? Hva hadde 

omorganiseringen og integrasjonen å si for kvinners betydning for og innflytelse i NKL på 

1950-tallet? 

 

Kvinneforbundets daglige drift i etterkrigstiden 
Som vi har sett, fokuserte NKL i etterkrigstiden på profesjonalisering og sentralisering. Et 

ledd i denne profesjonaliseringen var etableringen av en egen underavdeling, nemlig 

Husmoravdelingen, som bestod av Prøvekjøkkenet og sekretariatet for Norges Kooperative 

Kvinneforbund. All aktivitet i NKL som rettet seg spesifikt mot kvinner ble samlet i denne 

avdelingen etter krigen. Kvinnesekretariatet tok seg av den organisasjonsmessige aktiviteten 

som rettet seg mot kvinner gjennom NKK og Mellom Oss, mens NKLs Prøvekjøkken hadde 

ansvar for prøving av produkter, oppskrifter, utstyr og maskiner, i tillegg til 

demonstrasjonsvirksomheten. 

 

I NKLs organisasjon sorterte Husmoravdelingen under Organisasjonsavdelingen fra vedtaket 

om opprettelsen i 1945, og på denne måten ble kvinneaktivitetene sterkere integrert i 

Organisasjonsavdelingens virke.202 Kvinnesekretæren var sekretær for styret i NKK mens hun 

ble lønnet av NKL. Denne ordningen startet i 1948, og var et tydelig uttrykk for et ønske fra 

Organisasjonsavdelingen om å integrere kvinneaktiviteter og opplysningsarbeid mot kvinner 

mer i sitt arbeid. Kvinneforbundet utga årlig 6 nummer av medlemsbladet Mellom Oss fra 

1949. Mellom Oss inneholdt organisasjonsnytt, oppskrifter med kooperativt produserte 

ingredienser, og artikler om internasjonale forbruker- og kvinnespørsmål. Særlig opprettelsen 

av Forbrukerrådet og innføringen av produktmerkingen Varefakta preget innholdet i Mellom 

Oss på 1950-tallet.203 Husmoravdelingen hadde på begynnelsen av femtitallet to ansatte: en 

                                                 
202 Vedtak om opprettelse av Husmoravdelingen: NKLs representantskap, møte 250645, K4, reol 6 B, hylle 2, 
boks 12. 

203 En Hovedkomité for varedeklarasjoner og kvalitetsmerking ble vedtatt opprettet av Forbrukerrådet 30.juni 
1954. Medlemmene ble oppnevnt av Forbrukerrådet og berørte organisasjoner og institusjoner. Komiteens 
oppgave var å «arbeide for økt bruk av opplysende varedeklarasjoner og for kvalitetsmerking». Til å begynne 
med fungerte Forbrukerrådet som sekretariat for komiteen, men den fikk egne funksjonærer fra 1956 av. Navnet 
ble i 1965 endret til Varefakta-komiteen. Ifølge Stortingsproposisjon nr. 80 (1982─83) skulle komiteen 
nedlegges fra 1.1.1984, og arbeidsoppgavene skulle fordeles mellom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. 
20.09.04: http://www.riksarkivet.no/arkivverket/publikasjoner/nett/handbok-ra/inst-dep/v_fakta1.html.  
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kvinnesekretær og en husmorkonsulent. Den delen av avdelingens arbeid som dreide seg om 

husmorkonsulentarbeid, demonstrasjonsvirksomhet og Prøvekjøkken skal jeg komme tilbake 

til i kapittel 4.  

 

På sentralt hold i NKK bestod styret i Kvinneforbundet av formann, varaformann, kasserer og 

tre styremedlemmer, og her skjedde ingen endringer etter at forbundet ble integrert i 

organisasjonsavdelingen. Det skjedde også få endringer i NKK-styrets sammensetning; Signe 

Bereng var leder for forbundet hele 1950-tallet, og også når det gjaldt andre styreverv, var det 

stor grad av kontinuitet i organisasjonens styre.204 Det som var nytt etter integrasjonen var det 

nyopprettede sekretariatet i Husmoravdelingen. Dette sekretariatet skulle også være NKKs 

sekretær. Kvinneforbundet var ikke fornøyd med nyordningen om at NKL lønnet ”deres” 

sekretær, og at den NKL-lønnede sekretæren skulle ha stemmerett i NKK-styret. I NKKs 

femti-årsjubileumshefte kommenteres det at det i ettertid virket ubegripelig at NKK var villig 

til å bli en ”underavdeling av NKL” og at ”belønningen skulle være sekretær med stemmerett, 

kontor og egen avis.”205  NKKs styre ønsket at Husmoravdelingen skulle ha to separate 

budsjetter, ett for Prøvekjøkkenet og ett for kvinnesekretariatet, for slik å forhindre at NKK 

ble ”spist” av NKL. I 1952 ble ordningen endret til at NKK fikk en bevilgning fra NKL som 

NKKs styre disponerte fritt. Sekretæren hadde ikke lenger stemmerett, og NKK fikk råderett 

over det de anså som ”sin” del av Husmoravdelingens midler.206  

 

Kvinneforbundet holdt to faste, årlige kurs på Samvirkeskolen for kvinneforenings-

medlemmer. Disse kursene tok for seg organisasjonskunnskap, tale- og debatteknikk, og 

generell kooperasjonskunnskap. Det ble dessuten arrangert nordisk husmoruke i samarbeid 

med de skandinaviske kooperative søsterorganisasjonene, og det var god kontakt mellom 

NKK og den internasjonale kooperative kvinneorganisasjonen, International Cooperative 

Womens Group ICWG. Kvinneforbundet var svært engasjert i aktuelle kvinne- og 

husmorspørsmål i samtiden, som for eksempel husmorferie og husmorforsikring. Både 

husmorferie og husmorforsikring var ledd i å profesjonalisere husmorrollen og gjøre 

husarbeidet til et anerkjent yrke. Kvinneforbundet samarbeidet fra sak til sak med en rekke 

                                                 
204 I perioden 1949─1959 hadde man to styremedlemmer i NKK hadde sittet hele perioden, dvs. elleve 
valgperioder. Ellers fordelte det seg slik:10 valgperioder:1 person. , 7 valgperioder: 2 pers., 6 valgperioder: 2 
pers. 5 valgperioder: 4 pers., 4 valgperioder: 4 pers., 3 valgperioder: 2 pers, 2 valgperioder: 8 pers og 1 
valgperiode: 4 pers. NKLs årsberetninger 1949─1959 
205 Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1910 1960, s. 22. og 23. 
206 ibid., s. 23 

 80 



andre kvinneorganisasjoner. En oversikt fra 1955 viser at NKK var representert i 

Forbrukerrådet, Norsk samband for de Forente Nasjoner, Komiteen for de unges opplæring i å 

skape et hjem, en vaskerikomité og en komité for riktig leketøy. Forbrukerrådet ble viet mye 

interesse, og NKKs representanter satt i ulike arbeidsgrupper, ledet eller deltok på forbruker-

kursene ”Tenk før du handler”. Fra de lokale kvinneforeningene kom det stadige forslag om 

hva Forbrukerrådet burde ta for seg.207  

 

Som vi har sett var det et spenningsforhold mellom NKL og NKK. Omorganiseringen av 

organisasjonsavdelingen og opprettelsen av Husmoravdelingen hadde medført en sterkere 

integrasjon mellom de to organisasjonene. Forholdet mellom de to organisasjonene var 

derimot ikke blitt fullstendig avklart i forhold til hvor mye selvstendighet NKK hadde når det 

gjaldt disponering av økonomiske midler, eller hvordan forbundet ønsket å arbeide. Den 

manglende avklaringen av hva NKK egentlig skulle være innen organisasjonsavdelingen og i 

forhold til NKL førte i perioder til stor frustrasjon i kvinneforbundet.  

 

Ett formål for de lokale kvinneforeningene var at de skulle sørge for blest omkring 

kooperative produkter og drive forbrukeropplysning. Et annet formål var å trekke kvinnene 

inn i kooperasjonens organisasjonsarbeid. ”[E]n vidtrekkende aktivisering av kvinnene, med 

en langt større deltakelse i samfunnets styre og stell fra kvinnens side er nødvendig.”208 Dette 

sitatet viser at det innen kooperasjonen var et ønske om økt kvinnelig deltakelse. Kvinne-

foreningene var ofte et godt sted å starte når det gjaldt skolering av kvinner for nettopp 

deltakelse i styre og stell. 

 

I forbindelse med den omorganiseringen som knyttet NKK tettere opp til NKL, kan Randolf 

Arnesen ha hatt intensjoner om å samkjøre de lokale kvinneforeningenes arbeid i forhold til 

NKLs agenda. De lokale kvinneforeningene skulle, etter Arnesens mening, holde seg til det 

han anså som deres hovedoppgave, nemlig å være trivselsfaktor i lokalmiljøet. Hans intensjon 

kan knyttes opp mot ønsket styrket kommersiell virksomhet, ettersom trivselsfaktoren hadde 

salgsfremmende og medlemstiltrekkende effekt. Dette bryter med det bildet som har tegnet 

seg av Randolf Arnesen som den kooperative ideologiens forkjemper i NKL. Men hans 

mening om hva kvinneforeningene skulle gjøre og ikke gjøre kan også ha sammenheng med 

hans personlige kvinnesyn og syn på kvinneforeninger som slarvete syklubber uten større 
                                                 
207 NKKs Beretning 1954─1955, s. 4. 
208 Karl Wiggen i artikkelen ”Vår vei, samvirkets vei”, i Kooperatøren, mars 1951. 
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nytteverdi for organisasjonen. NKK hadde andre hensikter med sitt arbeid enn å være ufarlig 

trivselsfaktor. De ønsket skolering av kvinner for å øke kvinnerepresentasjon, fokus på 

forbrukersaker og opplysning om moderne husstell for å bedre kvinners praktiske hverdag.,  

 

Arbeidet i lokale kvinneforeninger er undersøkt av Solbjørg Rauset, som har skrevet 

hovedfagsoppgave i etnologi om forbrukerkooperasjonen i Oslo i 1930-årene. Her har hun 

beskrevet et vanlig møte i kvinneforeningen, og det er grunn til å tro at møteformen endret seg 

lite fra trettiårene til femtiårene.209  Den organisasjonsmessige delen av møtet var ifølge 

Rausets gjengivelse ganske løs i formen. Det faglige ble ivaretatt gjennom foredrag samt 

kåseri om nye varer og produkter i det såkalte Varekvarteret. Varekvarteret var et 

vareopplysningsprogram basert på informasjonshefter og gjør-det-selv-demonstrasjoner som 

var utarbeidet i samarbeid mellom Husmoravdelingen og NKLs vareavdelinger. Jeg vil 

komme nærmere tilbake til Varekvarteret i kapittel fem. Det ble gjerne også lagt opp til 

diskusjon av ulike kooperative temaer som for eksempel kjøpeutbyttet. Møtene hadde altså et 

relativt uformelt preg og må ha vært en trivelig avveksling i hverdagen for kvinnene med sang, 

musikk, opplesning, kaffe, mat og utlodning. Rauset sier at ”Vi var alle enige om at vi hadde 

hatt et hyggelig møte” var en vanlig formulering i referatene. Men til tross for at møtene 

hadde et uformelt preg, ga de allikevel verdifull trening i debatt og demokrati, noe som kunne 

gjøre kvinnene bedre rustet for organisasjonslivet i NKL.210

 

Kvinneforeningene skulle også skape trivsel og sosial aktivitet omkring det lokale 

samvirkelaget. Rauset forteller at foreningene sto for utflukter, turer, fester og basarer, 

kaffeservering ved årsmøter og andre arrangementer. Hun argumenterer for at kaffekoking, 

fest- og basararrangering hadde sammenheng med en generell oppfatning om et 

kjønnskomplementært samfunn i perioden, og hennes påstand er at menn drev forretning og 

kvinner kokte kaffe, siden det (ifølge Rauset) var en alminnelig oppfatning i denne tiden at 

menn og kvinner hadde ulike egenskaper som gjorde dem skikket for ulike oppgaver.211   

 

Kvinneforeningenes uklare mandat og ikke avklarte forhold til NKL blir også påpekt av 

Rauset, som skriver at det kunne være vanskelig for kvinneforeningene å klart definere sitt 

virkefelt, ”siden mennenes arbeid i forbrukerkooperasjonen var så sterkt rettet mot kvinnenes 

                                                 
209 Rauset, Solbjørg, Samvirkelaget – forening og forretning, hovedfagsoppgave i etnologi, UiO 1999, s. 75. 
210 ibid., s. 75─76. 
211 ibid s. 77─80. 
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sfære.”212 Kvinneforeningene kunne påpeke svakheter ved service eller varekvalitet, og bringe 

dette videre til styret i samvirkelaget, men de hadde ingen myndighet i forhold til driften. 

Kvinneforeningene var svært opptatt av butikkene ”sine”, og i Mellom Oss ble det stadig 

fortalt om kvinneforeninger som anskaffet utstyr som det lokale samvirkelaget behøvde ved 

hjelp av innsamlinger eller lotteri. Dette var kanskje også et resultat av den 

kjønnskomplementære arbeidsdelingen. Som NKLs sekretær, Randolf Arnesen, sa: ”Det 

gjelder dog for kvinnelagene at de begrenser sitt virke til det de er skapt for.”213

 

Til tross for manglende demokratisk innflytelse, var de kooperative kvinneforeningene på 

fremmarsj i perioden. Sett i sammenheng med at hele NKL økte medlemstall og innflytelse, er 

det ikke forbausende at også antall kvinneforeninger økte. I 1950 var det 205 

kvinneforeninger, og i 1959 hadde antallet kvinneforeninger økt til 269 214 , mens 

medlemstallet i NKL økte fra 832 lag med 225 738 medlemmer til 1118 lag med 305 534 

medlemmer i samme periode.215 Hvis vi ser for oss at de fleste nye medlemmer i NKL var 

menn, forklarer dette også veksten i antall kvinneforeninger, for dersom begge ektefeller var 

engasjerte kooperatører, ville mannen ha stemmerett i samvirkelaget, mens kona hans måtte 

finne et annet forum for sitt engasjement. Hun ville kanskje søke seg til eller selv starte en 

lokal kooperativ kvinneforening. 

 

Manglende kvinnerepresentasjon i NKL  
Som nevnt over, var det ikke mange kvinner med styreverv eller lederansvar i NKLs 

organisasjon, men det var mulig for kvinnene å få tunge verv utenfor kvinneforbundet. I hele 

etterkrigstiden satt det til enhver tid en kvinne i NKLs styre, og hun hadde et personlig 

kvinnelig varamedlem. I representantskapet var kvinnene derimot knapt tilgodesett med 

representasjon. Representantskapet bestod i 1950 av 25 medlemmer, hvor hver representant 

hadde en 1. og en 2. varamann. Av de til sammen 75 representantene og vararepresentantene 

var kun tre kvinner, og disse tre var alle henvist til posisjon som 2. vara.216 I 1953 ble Margit 

                                                 
212 Rauset, s. 82. 
213 Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s. 90 ff. 
214 NKLs Årsberetning 1950 s. 19, og 1959 s. 40. 
215 NKLs årsberetninger 1945 og 1959. 
216 Oversikt over representantskapet i NKLs Årsberetning 1950, s. 8 ff. 
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Martinsen fra Eidsvoll valgt inn i representantskapet i NKL, som andre kvinne siden 

organisasjonens stiftelse i 1906.217

 

På NKKs Fylkesmannskonferanse [sic] i 1954 diskuterte konferansedeltagerne mangelen på 

kvinnerepresentasjon i NKL. NKK mente at NKLs styre skulle oppfordre lokale lag og 

distriktslag til å velge flere kvinner inn i ledelsen og som representanter til kongressen. NKL 

fant at de ikke hadde adgang til dette og formann Signe Bereng i Norges Kooperative Kvinne-

forbund påpekte syrlig ”at det var i grunnen hva en kunne vente.”218 Hun skriver videre at det 

burde være kvinners soleklare rett å sitte i ledelsen, og oppfordret kvinneforeningsmedlemmer 

til å danne allianser på kommende årsmøter for å velge kvinner inn i samvirkelaget og 

distriktslaget. ”Den eneste farbare veien er å få husmødrene i samvirkelagene til selv å overta 

medlemskapet og de forpliktelser det medfører.”219

 

NKK var ikke alene om å mene at kvinner skulle aktiviseres i bevegelsen gjennom å stille til 

valg til samvirkelagsstyrene. Dette var også holdninger som kom til uttrykk fra redaksjonelt 

hold i Kooperatøren. I forbindelse med ”årsmøtetiden”220 ble det påpekt at det kunne være 

vanskelig å aktivisere kvinnene som gikk mellom ”heimen og disken”. Igjen ble det kalt på 

hjemmets finansminister for at hun skulle stille på årsmøte.221 I en redaksjonell artikkel fra 

1952 ønsket Harald W. Korsell, under signaturen Hawk, husmødrene velkommen til 

årsmøtene, slik at de kunne dele sin finansielle erfaring. Han oppfordret også kvinner til å 

stille til valg. Men videre sier han ”La dere for all del ikke overliste av tall, økonomi eller 

statistikk og vær for all del ikke saklige.”222 Dette utspillet var kanskje en måte å senke terske-

len for kvinners deltagelse på formelle møter på. Utspillet kan også, tross den patroniserende 

tonen, ses som et forsøk på å la kvinner ta makten over sin egen arena ─ dagligvarehandelen 

─ og gi finansministeren reell makt. 

 

                                                 
217 Den første var Karoline Eriksen, som satt i representantskapet i 1915─1916, ifølge Norges Kooperative 
Landsforening gjennom 50 år, Oslo 1956, s. 168. 
218 Mellom Oss, ”Formannen har ordet,” nr. 6., 1955. 
219 Mellom Oss, ”Formannen har ordet,” nr. 6., 1955. 
220 ”Årsmøtetiden” er en uformell beskrivelse av perioden januar─april, som er den vanligste tiden å avholde 
årsmøter på. Ofte er ikke årsregnskaper for året før klare før etter første kvartal året etter, og en av 
årsmøteoppgavene er å godkjenne regnskapet. Derfor kommer de fleste årsmøter i samme periode. 
221 Kooperatøren, ”Hvor er kvinnen?”, januar 1952. 
222 ibid. 
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Sentralt i NKL var man opptatt av kvinnelig deltakelse i organisasjonen, i hvert fall til en viss 

grad. Blant annet ble det gjennom NKLs budsjetter bevilget praktisk og økonomisk støtte til 

Kvinneforbundet, og de gjeldende statutter ga klart uttrykk for et ønske om kvinnelig 

deltakelse i kooperativt virke. Det sto for eksempel i vedtektene til NKL at blant NKLs 

fylkestyrers plikter var ”å stifte samvirkelag og kooperative kvinneforeninger”.223 Tidligere så 

vi at NKLs mangeårige sekretær, Randolf Arnesen, ga uttrykk for at de kooperative kvinne-

foreningene skulle begrense sitt virke til det de var skapt for, og ikke blande seg inn i driften 

av samvirkelaget eller styrearbeid i forhold til samvirkelaget. Arnesen mente kvinne-

foreningene måtte styre klar av fristelsen til å bli ”klagesentral […] over varer eller over 

personalet” ettersom det var et galt spor, og ville føre til at mannlige tillitsvalgte kunne 

bli ”kjølige over kvinnelagenes virksomhet”, og det ville gi ”skeptikerne vann på mølla”.224 

Arnesen sier her at Kvinneforeningene og Samvirkelagene var to separate størrelser, som 

knapt hadde noe med hverandre å gjøre. Det ene var en mannsarena, og den andre en 

kvinnearena, og de som var på kvinnearenaene skulle vokte seg vel mot å engasjere seg i 

saker som hørte til på mannsarenaen, som å diskutere daglig drift, varer eller personalet. 

Arnesen virket svært kritisk til deler av den kooperative kvinnebevegelsen, ettersom han la 

vekt på at det bare var når de var ”riktig styrt” at de gjorde en god jobb og var et aktivum for 

bevegelsen. At bevegelsen hadde kooperative kvinneforeninger var ikke positivt i seg selv, 

ifølge Arnesen.  

 

Kjønnssegregerte holdninger, som de Randolf Arnesen ga uttrykk for, var ikke helt uvanlige i 

NKL. Disse holdningene ga ikke de beste vilkår for kvinnelige kooperatørers demokratiske 

deltagelse, og kvinnene slet med å bli anerkjent som likestilte deltakere utenfor de rene 

kvinnearenaene, som for eksempel i samvirkelagene. Her blir spenningsfeltet når det gjelder 

NKLs holdninger til kvinner tydelig.  

 

Spenningen mellom Randolf Arnesens uttrykte uvilje til utidig deltakelse utenom det tiltenkte 

arbeidsområdet og Harald Korsells ivrige oppfordring til deltakelse i bevegelsens demokrati 

er begge representative for NKLs holdninger til kvinner. Vi kan også se en viss utvikling over 

tid når det gjelder uttrykte holdninger. Randolf Arnesens syn på kooperative kvinneforeninger 

som arnested for sladder og bakvaskelser kom frem i Tillitsmannen i kooperasjonen, som 

                                                 
223 Vedtektene er her hentet fra Vedtekter for NKLs distriktsforeninger § 8, vedtatt på kongressen i 1946, med 
endringer på kongressen 1948 i Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s. 136. 
224 Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, 90 ff. 
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første gang ble utgitt i 1934. Synet var riktignok ikke blitt revidert i utgaven jeg har benyttet 

fra 1948, men hvis vi sammenligner med Korsells muntre oppfordring til potensielle 

kvinnelige samvirkelagsstyrerepresentanter, skjedde en utvikling i retning av å oppfordre og 

utfordre kvinner til å ta styreverv utover 1950-tallet. 

 

I NKK var man bevisst på skolering av kvinnelige kooperatører, og satte derfor fokus på 

studieringenes funksjon. Man ønsket fra sentralt hold i NKK at de lokale kvinneforenings-

møtene skulle kunne fungere som organisasjonstrening for samvirkelagsdemokratiet. ”[D]et 

er nødvendig for oss [kvinner] å kvalifisere oss for tillitsvervene innenfor samvirkebevegelsen 

om vi skal ha mulighet til å ta igjen det store forsprang som mennene har når det gjelder slike 

verv.”225 Kvinner ble i Mellom Oss oppfordret til å ta kurs som kunne styrke deres posisjon i 

forhold til å ta verv i laget. Særlig ble kurset ”Godkjente du regnskapet?”, som ble tilbudt 

gjennom NKLs studieringer, anbefalt før man tok tillitsverv. Formann Signe Bereng i Norges 

Kooperative Kvinneforbund tok til orde for at man gjennom opplysningsvirksomhet kunne 

dyktiggjøre kvinner til å påta seg ansvar og tillitsverv. 226 Men fikk de dyktiggjorte kvinnene 

styreverv, eller ble enkeltkvinner valgt inn som symbol på NKLs brede nedslagsfelt?  

 

Å få en husmor med i styret  
NKL hadde en kvinne i styret til enhver tid i perioden 1945─59. Fikk kvinner plass i styret i 

NKL som representant for andre kvinner, eller som person?227  

 

Å finne dyktige kvinner som ønsket å ta styreverv, var ikke umulig, verken i NKL eller i 

kvinneforbundet. Det som derimot var nærmest umulig for kvinneforbundet, var å få oppfylt 

sitt krav om fast representasjon i NKL. Gjennom store deler av femtitallet sendte forbundet 

gang på gang forslag om å få fast representasjon i NKLs styre, men debatten sporet ofte av, 

hvis forslaget i det hele tatt ble behandlet. I de tilfeller der kvinneforbundets formann fikk 

plass i NKLs styre, som medlem eller varamedlem, var det da i kraft av egne personlige 

egenskaper og prestasjoner, eller i kraft av rollen som husmor og forbruker? Det kan synes 

som en alminnelig oppfatning at alle kvinner ble representert ved at det satt en kvinne i styret. 

                                                 
225 Mellom Oss, ”Så minner vi om studieringsarbeidet,” nr. 1. 1957. 
226 ibid. 
227 De andre valgte representantene i NKLs styre var også representanter for store grupper innen 
forbrukersamvirket, dette var som vi har sett ikke særegent for kvinner. 
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Forslaget om at kvinneforbundet skulle få fast representasjon, i form av en kvinne i tillegg til 

husmoren, ble avvist gang på gang.228  

 

NKK forsøkte å få NKLs kongress til å vedta fast representasjon fra NKKs ledelse i en 

årrekke. Forslaget fra kvinneforbundet ble behandlet på NKLs kongresser i 1948, 1950, 1952, 

1954 og 1956. De holdningene som kom til uttrykk ved kongressens behandling av forslaget i 

for eksempel 1956, kan vise hvilke utfordringer kvinner i kooperasjonen kunne stå overfor. 

NKKs forslag til kongressen i 1956 gikk i korthet ut på å få to kvinner inn i NKLs styre, og i 

NKKs beretning fra 1956 og -57 heter det at et forslag fra NKK om at forbundets formann 

automatisk skulle ha plass i NKLs styre var blitt vedtatt av kongressen i 1956.  

 

Forslaget om automatisk representasjon var også blitt fremmet til kongressen i 1954, men da 

ble forslaget avvist med begrunnelse i at styret i NKL var så godt i gang med å realisere 

pålagte oppgaver, at en endring i styresammensetningen kunne forstyrre styrets arbeid.229 I 

forbindelse med valg til nytt styre i 1956 hadde valgkomiteen i NKL etter sedvanen foreslått 

et styre med én kvinne; nemlig Inga Syversen, og én personlig kvinnelig vararepresentant; 

Borghild Jacobsen. NKK var ikke fornøyd med dette, siden de ikke bare ønsket å sikre fast 

kvinnerepresentasjon fra sin organisasjon i NKLs styre, men også ønsket å øke 

kvinnerepresentasjonen. Ved at formannen i NKK automatisk fast plass fikk, ville man være 

garantert minst én kvinne i NKLs styre til enhver tid. NKKs kvinner lanserte dermed Signe 

Bereng, formann i NKK, som kandidat til styret.  

 

Valgkomiteens avvisning av NKKs forslag kunne skyldes at komiteen valgte å tro (eller 

faktisk trodde) at NKK ønsket Bereng inn i styret på bekostning av Inga Syversen. 

Avvisningen ble dermed begrunnet med at kvinnene allerede hadde en aldeles utmerket 

kvinnelig styrerepresentant i valgkomiteens forslag, nemlig Inga Syversen, og at man ikke 

burde skifte ut kvalifiserte styremedlemmer. Valgkomiteens formann hevdet at dersom 

grupperinger innen kooperasjonen som for eksempel NKK skulle være automatisk 

representert i styret, kunne man ”like godt oppheve demokratiet på disse kongresser.”230 

Kvinneforbundets kongressrepresentanter ble forsøkt latterliggjort gjennom bemerkninger 

                                                 
228 Her mener jeg husmor som representant for husmødre og forbrukere. Det er en rolle i likhet med andre roller 
som skulle fylles for å gi et representativt styre. Gang på gang betyr på kongressene 1948, 1950, 1952, 1954 og 
1956. 
229 NKLs kongress 1954, trykt stenografreferat, s. 171. 
230 NKLs kongress, trykt stenografreferat 1956, s. 152. 
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som at det var ”merkelig at hvor der det stilles opp kvinner, skal der alltid være uenighet 

mellom kvinner”.231 Det ble fra NKKs side forsøkt å klare opp i misforståelsen om at de 

skulle ha foreslått Bereng i stedet for Syversen, ”det er ikke satt kvinne mot kvinne her”.232 I 

et siste desperat forsøk på å bli hørt påpekte NKKs representanter at de fant det paradoksalt at 

man fra NKLs side forsøkte å få samarbeid med kvinneorganisasjonene og få dem til å agitere 

for samvirkebevegelsen, men ikke ville sikre Kvinneforbundet representasjon.  

 

Da voteringen var over, hadde Inga Syversen blitt gjenvalgt til styret, Signe Bereng ble 

Syversens personlige vararepresentant, mens Borghild Jacobsen ikke ble valgt. Dermed var 

man altså tallmessig like langt. Kvinneforbundets forslag hadde ikke blitt vedtatt, Signe 

Bereng ble valgt inn som vararepresentant på bakgrunn av personlige egenskaper som at hun 

var dyktig og ”nokså aggressiv”. 233  Hennes lederverv i NKK ga henne på ingen måte 

automatisk representasjon i NKLs styre. Det ble med andre ord ikke flere kvinner i styret enn 

hva valgkomiteen hadde foreslått i utgangspunktet, og årsaken var at kvinnene ble satt opp 

mot hverandre i løpet av forslagsprosessen. Kvinneforbundets krav om både en husmor og en 

kvinneforbundsformann i styret falt altså.234

 

Det samme skjedde på kongressen i 1958 og 1960: Kvinne ble satt opp mot kvinne, og det var 

tydeligvis bare plass til én kvinne av gangen i NKLs styre. I 1958 var Inga Syvertsen foreslått 

gjenvalgt til styret og Signe Bereng foreslått som varamann [sic] fra valgkomiteens side. 

NKK hadde igjen kommet med forslag om at kvinneforbundets formann skulle ha automatisk 

representasjon i NKLs styre. Signe Bereng ble foreslått som styremedlem, men som i 1956 

ble hele debatten avfeid med at dersom alle organisasjoner i tilknytning til NKL skulle ha 

automatisk representasjon, ville det bli ”eit prinsipp som det ikkje går å gjennomføre” og at de 

var ”heilt tilfredse” med den kvinnen de hadde i styret. 235  Signe Bereng tapte valget og ble 

varamann. I 1960 var Inga Syversen enda en gang foreslått gjenvalgt til NKLs styre, og 

Mathilde Broch, den nyvalgte formannen i NKK, var foreslått til hennes varamann. Mathilde 

                                                 
231 Valgkomiteens formann til kongressen, trykt stenografreferat fra kongressen 1956, s. 150. 
232 NKLs kongress 1956, trykt stenografreferat, s. 150. 
233 NKLs kongress 1956,”Hun er av dem som ikke lar seg plukke på nesen, hun er nokså aggressiv og tør si sine 
meninger” Stener Torgersen, trykt stenografreferat s. 149. 
234 Også her mener jeg husmor slik NKL mener husmor, altså en representant for de vanlige kvinnene og 
forbrukerne. 
235NKLs kongress 1958, trykt stenografreferat, s. 178, Olav Meisdalshagen taler til kongressen. 
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Broch ble foreslått som styremedlem, og vant valget, Inga Syversen fikk langt færre stemmer 

og ble Brochs varamann.236  

 

NKKs lange kamp for økt kvinnerepresentasjon i NKLs styre var fåfengt. Valgkomiteen til 

NKLs kongresser fant gjerne en representativ husmor og forbruker med organisasjonserfaring 

som skulle sitte i styret, og hun hadde gjerne en husmor og forbruker som personlig 

vararepresentant. Begge husmødrene hadde gjerne også posisjoner i kvinneforbundets styre, 

og de var valgt inn for å øke styrets representativitet og legitimitet som folkebevegelse. Men 

fast representasjon kunne kvinneforbundet ikke få, og det var i praksis aldri mer enn én 

kvinne i styret av gangen. Arne Hagen, representant fra Oslo samvirkelag, uttalte på 

kongressen i 1952 at ”Vi har kun plass til en kvinne i styret og en i varamannsrekken.” Dette 

oppsummerer NKLs holdning til dette spørsmålet i perioden jeg har undersøkt. 

 

Hva skyldes NKKs problemer med å øke kvinnerepresentasjonen i NKL? Hvorfor skulle det 

være umulig å få flere kvinner inn i en organisasjon som ”[…]var så sterkt rettet mot 

kvinnenes sfære.”?237 En viktig årsak var at de ulike valgkomiteene til NKLs kongresser arb-

eidet målrettet for å sikre bred representasjon. Valgkomiteene sørget for at NKLs viktigste 

samarbeidspartnere og målgrupper ble representert i styret. En gjennomgang av 

valgkomiteenes innstillinger og de påfølgende debattene på de ulike kongressene 1948─1958, 

tyder på at målet for valg av NKLs ledelse var bevisste representasjonsvalg. 

Representasjonsvalgene var ikke vedtatt som styringsverktøy for valgkomiteen, men var 

tydeligvis blitt innarbeidet som sedvane i forhold til valgkomiteens måte å arbeide på. I 

samtlige styrer fra 1948 til 1958 satt en bonde, en samvirkelagsbestyrer, en husmor og en 

person med tilknytning til hovedstaden og Arbeiderpartiet. I tillegg satt Peder Søiland hele 

denne perioden som sekretær og leder for organisasjonsavdelingen, og som formann satt først 

Sverre Nilsen i to perioder, deretter Olav Meisdalshagen til høsten 1959. Det var stor stabilitet 

i perioden, og flere ble gjenvalgt gang på gang.238  

 

Det kan være interessant å se på hva som gjorde at NKKs kamp for å knesette et prinsipp om 

automatisk og økt kvinnerepresentasjonen i NKLs styre mislyktes. NKKs kamp for økt 

                                                 
236 NKLs kongress 1960, s. 163 ff. Av 282 avlagte stemmer fikk Mathilde Broch 186, Inga Syversen 96. 
237 Rauset, 1999, s. 82. 
238 Se NKLs årsberetninger 1948─58, samt kongressprotokoller for diskusjoner forut for valg eller 
valgkomiteers innstillinger. 
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kvinnerepresentasjon hadde utspring i et ønske fra NKKs side om å sørge for at NKLs 

målgruppe, forbrukerne, fikk representasjon som sto i forhold til målgruppens betydning, uten 

at de kommuniserte dette på en tilstrekkelig overbevisende måte. NKK ønsket en fra NKK inn 

på fast plass i styret, slik som NKLs organisasjonssekretær, og i tillegg ønsket de altså en 

kombinert husmor- og forbrukerrepresentant sammen med bonden, bestyreren og arbeider-

partimannen.   

 

Etter 1958 kan målsettingen om økt kvinnerepresentasjon ha hatt forankring i 

profesjonaliseringen av NKL. Dette var en prosess som pågikk i perioden 1945─59, og som 

ble behandlet i kapittel 1 og 2. Profesjonaliseringen av ledelsen i NKL kulminerte i det såkalte 

direktørstyret, som ble vedtatt i NKLs representantskap i 1958.239 Etter dette vedtaket ble som 

vi har sett alle direktørene for de ulike vareavdelingene sikret en plass i styret. De utgjorde 

den profesjonaliserte delen av NKLs styre, et slags ”fagstyre”. Grunnlaget for NKKs ønske 

om økt kvinnerepresentasjon etter 1958, kan ha vært at NKK ønsket sin leder på direktørsiden 

av bordet, mens de på den valgte siden av bordet ønsket den kombinerte husmoren og for-

brukeren, sammen med arbeideren og bonden.  

 

Når det gjaldt kvinners representasjon i NKLs styre, ser det altså ut som om kvinner fikk plass 

i styret som representant for andre kvinner, ikke som person. Ettersom de aller fleste kvinner i 

etterkrigstiden oppfattet seg selv som husmødre og forbrukere, fikk de sin representasjon i en 

kvinne som var husmor og forbruker. Om det ville vært rom for en bondekone som bøndenes 

representant, eller en kvinnelig bestyrer som bestyrernes representant, er uvisst. Det ser ut 

som om den generelle holdningen i NKL var at det var fornuftig med en kvinne i styret. Ved å 

ha en kvinne og husmor i styret, var faktisk forbrukernes syn representert, og NKL ivaretok 

forbrukernes interesser.  

 

                                                 
239 NKLs representantskaps møte 100258, K4, reol 6B, hylle 1, boks 43. 
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NKL og forbrukerinteresser 
NKL så seg selv som forbrukernes organisasjon og husstandenes representant overfor 

myndighetene. Formannen i perioden 1948─52, Sverre Nilsen, sa det slik i sin tale til 

kongressen i 1950: ”kooperasjonens oppgave er uten noen begrensning å tjene forbrukerne. 

[…] Å tilfredsstille forbrukernes behov er vårt naturlige arbeidsfelt.”240 NKL skulle altså tjene 

og tilfredsstille forbrukerne, men hvordan kunne en organisasjon som skulle tjene penger på å 

produsere og omsette varer til forbrukerne, samtidig verne om forbrukernes interesser?  

 

Forbrukerne utgjorde medlemsmassen i NKLs bevegelse, og forbrukerpolitiske interesser sto 

sentralt for NKL. Som vi så i forrige avsnitt, var kvinne i 1945─59 synonymt med husmor og 

forbruker for NKL. Hvorfor var kvinnen forbrukeren til hverdags? Dette hadde blant annet sin 

praktiske årsak i den kjønnskomplementære arbeidsdelingen, det vil si hva som ble sett på 

som husmorens arbeidsoppgaver, og dessuten måtte forbrukerne forholde seg til butikkenes 

åpningstider i etterkrigstiden. Som vi før har sett, var det kvinners ansvar å forvalte 

husholdningspengene. Mellom 1945 og 1959 var mannen oftest ansvarlig for investering i hus, 

og ansvarlig for banklån og forsikringer, mens kvinnen gjerne var forbruker av mat, klær, 

toalett- og husholdningsartikler.241 I lys av dette, virker det selvsagt at NKL så på husmoren 

som en representant for forbrukerne. NKL solgte jo i stor grad det som ble regnet 

som ”kvinnelige” eller ”hjemorienterte” forbruksvarer, ikke hus og biler.242  

 
NKLs organisasjon arbeidet for å oppnå bra kvalitet til riktig pris ved hjelp av Husmor-

avdelingen med Sentrallaboratoriet, Prøvekjøkkenet, og NKLs Forsknings- og kvalitetsutvalg.  

Laboratoriet ble opprettet i 1946, Prøvekjøkkenet kom i drift i 1947 og Forsknings- og 

kvalitetsutvalget i 1951.243 Disse instansene skulle bidra til å finne frem til de beste og mest 

hensiktsmessige varene. Alle kooperative varer ble undersøkt og gjerne også sammenlignet 

med ikke-kooperative varer. Varene ble testet vitenskapelig på laboratoriet, praktisk på 

Prøvekjøkkenet og smaksmessig i kvalitetsutvalget.244 Dette behandles nærmere i kapittel 5. 

 

                                                 
240 NKLs kongress 1950, trykt stenografreferat, s. 7.  
241 Danielsen, 2002, s. 151 ff. 
242 Her var det forskjell på by og land, i et by-perspektiv stemte dikotomien kvinne-mann i forhold til vareutvalg 
godt, men på landet stemmer det ikke i like stor grad, ettersom lokale samvirkelag forhandlet det meste man 
trengte i tillegg til husholdningsvarer fra ljåer og frakker til sykler og såkorn. Utgangspunktet for å trekke frem 
kjønnsdikotomien er at NKLs ideologi i stor grad ble utformet i Kirkegata 4, med byperspektiv på forbruk. 
243 NKLs årsberetninger 1946, 1947 og 1951. 
244 Mellom Oss, nr. 5, 1950, s. 1 og 2.  
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Noen samordning av forbrukervern fantes ikke i Norge i etterkrigstiden, men det var mange 

som arbeidet med de samme problemstillingene, og de fleste forbund som organiserte hus-

mødre arbeidet som vi skal se med forbrukerspørsmål. I Danmark gikk de ulike husmor-

organisasjonene, Danske Kvinders Forrbugerråd og det danske Statens Husholdningsråd inn 

for kvalitetskontroll av husholdningsvarer i 1950. Opprettelsen av et dansk kvalitetskontroll-

råd ble omtalt positivt i NKKs medlemsblad Mellom Oss.245 I Sverige ble Varudeklarations-

nämden opprettet i 1951 og historikeren Iselin Theien hevder at Sverige var en pioner på for-

brukervernområdet.246 Varemerking kan, ifølge Theien, sees som et forvarsel til Konsument-

institutet som ble opprettet senere. 247 Selv om Theiens artikkel fokuserer på at forbruker-

spørsmål ble et statlig anliggende i Norge og Norden, peker hun på et annet interessant trekk i 

den samtidige diskusjonen: Det var nemlig flere organisasjoner med økonomiske interesser 

som samtidig hevdet å være forbrukernes representanter og forkjempere. NKL var en slik 

organisasjon, og den vanligste påstanden var at NKL og de tilsluttede samvirkelagene 

gjennom prinsippene om riktig pris, god kvalitet, og ikke minst egenproduserte varer, var 

forbrukernes egen organisasjon.248  

 

Ble det internt i NKL sett på som problematisk å drive egen kommersiell virksomhet samtidig 

som organisasjonene skulle beskytte forbrukerne? I tilgjengelige kilder er det ingen diskusjon 

å spore omkring problemstillingen. Dette kan tyde på at det i NKLs organisasjon ikke ble sett 

noe åpenbart dilemma i denne dobbeltrollen i forhold til forbrukerne. Det skulle vise seg at 

NKL i utgangspunktet ikke var positiv til en utenomkooperativ forbrukerpolitisk organisering, 

som Forbrukerrådet. En av initiativtagerne til Forbrukerrådet ble derimot det kooperative 

kvinneforbundet, og etableringen skjedde i delvis konflikt med NKL. Hvordan kunne det bli 

konflikt mellom NKL og deres egen kvinneforening om hvordan forbrukernes rettigheter best 

kunne beskyttes?  

                                                 
245 Mellom Oss, ”Danske husmødre har fått kvalitetskontroll på varer”, nr. 5., 1950, s. 2. 
246 Theien, Iselin, The relationsship between State and Consumers under Social democracy: Norway 1946─60, 
(Paper presentert på konferansen 'Au Nom d’ Consommateur', Paris EHESS, 10─11.06.04). 
247 I Sverige startet forbrukeropplysningsvirksomheten i 1940 med opprettelsen av opplysningsbyrået Aktiv 
hushållning. I 1944 ble det private ”Hemmens forskningsinstitut” startet. Disse to organene ble slått sammen i 
1954 og omorganisert i 1957 til ”Statens institut för konsumentfrågor” også kalt Konsumentinstitutet. Samme år 
ble Statens konsumentråd för samordning av konsumentupplysning och konsumentforskning startet. I løpet av de 
to neste ti årene fikk Sverige forbrukerombud og alle de ulike institusjonene ble slått sammen til 
Konsumentverket i 1973.  
248 Se for eksempel Olav Meisdalshagens foredrag om videre utbygging og finansiering av forbrukersamvirket, 
hvor han bla. i forbindelse med utbygging av fabrikkene sier: ”Vi må fylgje med i utiklinga til kvar tid og vera 
med i den mon vi maktar det og det tener forbrukarane og forbrukarsamvirke.” NKLs kongress 1954, trykt 
stenografreferat, s. 69. 
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Etablering av Forbrukerrådet – en kvinnesak? 
Etableringen av Forbrukerrådet engasjerte en rekke kvinneorganisasjoner i Norge, deriblant 

NKK. I prosessen frem mot etableringen avstedkom NKKs engasjement i saken en konflikt i 

forhold til NKL som blottstilte dobbeltheten i NKLs forbrukerpolitiske holdninger. NKL og 

NKK mente forbrukerne hadde behov for beskyttelse, men hvordan skulle kooperatørene 

stille seg til og engasjere seg i forbrukervern? 

 

Det norske Forbrukerrådet var uten tvil inspirert av forbrukervern i andre nordiske land, og 

det kan synes som om de aller fleste husmødre i årene etter krigen var opptatt av pris, 

standardisering, merking og kvalitetskontroll. Krigen og den tidligste etterkrigstiden, med 

køer, erstatningsvarer og i stor grad også rasjonering, var et tilbakelagt kapittel ved inngangen 

til og midten av femtiårene.249 Vareknappheten vedvarte, men prisene ble holdt nede ved hjelp 

av lov om adgang til prisreguleringer, som ble midlertidig vedtatt i 1947 og permanent vedtatt 

1953. Da varemangelen opphørte, oppsto et nytt problem, nemlig manglende produktmerking 

når det gjaldt bruk av varen og varens kvalitet.250 En del av de felles problemstillingene 

husmødre sto overfor i etterkrigsårene ble behandlet av Norske Kvinneorganisasjoners 

Samarbeidsnemnd, som var et nettverk av ledende kvinner i mange av landets 

kvinneorganisasjoner.251 Da NKK fikk i oppdrag av et lokalt samarbeidsmøte i Oslo og 

Akershus kooperative [kvinne-]fylkesforening å forsøke å samarbeide med andre organisa-

sjoner om kontroll og merking av forbruksvarer, kunne NKK, ved å ha tatt utgangspunkt i 

hvem de hadde samarbeidet med tidligere, benytte seg av det nettverket som sannsynligvis ble 

bygget opp gjennom Norske Kvinneorganisasjoners Samarbeidsnemnd.252  

 

                                                 
249 Rasjoneringen varte inn i etterkrigstiden. Restriksjonene på brennevin opphørte allerede i januar 1946, og på 
tobakk måneden etter. Rasjonering av smør, melk, fløte og andre melkeprodukter varte helt til august 1949. 
Kortrasjoneringen for tekstil varte lengst, til 1954. Reguleringen av boligbygging og bilsalg varte til 1960. 
http://lotus.uib.no/norgeslexi/krigslex/r/r1.html 15.06.04. Se også fullstendig rasjoneringsstansoversikt i Solbraa-
Bay, Juliane, Samfunnet sett med husmorøyne, Oslo, 1965. 
250 Kobberstad, Astrid, Forbrukerspørsmål som offentlig politikk: en undersøkelse av Forbrukerrådet og den 
sentrale forbrukerforvaltning: etablering og utvikling 1950 ─76, hovedfagsoppgave i administrasjons- og 
organisasjonsvitenskap, UiB, side 3.4 (de spesielle sidehenvisningene i Kobberstad består av to tall, hvor det 
første tallet viser kapittel, den neste sidetall i det aktuelle kapittelet). 
251 Norske Kvinneorganisasjoner Samarbeidsnemnd ble stiftet 30.10.45, og ble oppløst 1950. Felles 
motstandsaktivitet blant kvinner under krigen og etterkrigstidssamfunnets samarbeidsideologi lå til grunn for 
dannelsen av organisasjonen. Abortsaken splittet nemnda. Se for eksempel. Marianne Løviks hovedfagsoppgave 
Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemnd, UiB 1976. 
252 Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1910 1960, s. 20 ff.  De kalte kvinnefylkesforening for 
bare fylkesforening, jeg har valgt å sette inn kvinne- i klamme for å understreke at dette dreide seg om NKK og 
ikke NKL.  
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I mai 1950 inviterte den kooperative kvinneforeningen de andre såkalte husmororganisa-

sjonene, sammen med representanter for Statens Opplysningskontor for Husstell og Statens 

Forsøksvirksomhet i husstell til møte.253 Her ble det drøftet hvordan man kunne samle og 

drive kvalitetskontroll og forbrukeropplysning på nasjonalt plan. Norsk Husmorforbund var 

blant dem som var takknemlige for dette initiativet, siden de lenge hadde forsøkt å drive 

forbrukeropplysning. ”[M]en det var uoverkommelig å nå alle husmødre.” 254   Husmor-

forbundet grep i likhet med bondekvinnene og bonde- og småbrukarkvinnene sjansen til 

samarbeid da NKK innkalte til det aller første møtet i mai 1950.  

 

Høsten 1950 ble det avholdt et møte hvor en rekke organisasjoner og offentlige instanser var 

representert: Helsedirektoratet, Statens Opplysningskontor for Husstell, Statens Forsøks-

virksomhet i Husstell, Norges Standardiseringsforbund, Hermetikkindustriens Laboratorium, 

Statens Kontrollaboratorium for vegetabilske konserver, Meierilaboratoriet, Statens pris- og 

rasjoneringsinspeksjon, Arbeiderkvinnenes Husstellkontor, Norges Bondekvinnelag, Norges 

Husmorforbund, Norges bonde- og småbrukarlags kvinneorganisasjon, og Norges Koopera-

tive Kvinneforbund. Møtet ble avholdt på initiativ fra NKK, og målet var å nedsette et utvalg 

som skulle undersøke mulighetene for en mer effektiv kvalitetskontroll og en bedre merking 

av konsumentvarer. 255  I referatet fra møtet i Mellom Oss, forklares initiativet med en 

oppfatning om at det ikke lenger var samsvar mellom pris og kvalitet,[min utheving] og at 

kjøperens valg i stadig større grad ble basert på reklame. Slik det gjengis i Mellom Oss, var 

dette en oppfatning alle møtedeltakerne delte, og som ga seg uttrykk i kritikken som referatet 

gjengir.256  

 

Våren 1952 fikk den nedsatte komiteen, som fikk navnet ”Komiteen for kvalitetskontroll og 

konsumentopplysning”, i oppdrag å utrede forbrukerrådsspørsmålet. Det ble videre nedsatt et 

Forbrukerrådsutvalg som skulle arbeide med retningslinjene for et eventuelt Forbrukerråd.257 

Hjørdis Haukeland og Liv Østlie, henholdsvis fra Norges Husmorforbund og Norsk Bonde- 
                                                 
253 Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1910 1960, s. 20: De fire største 
kvinneorganisasjonene kan være Norges Bondekvinnelag, Norges Husmorforbund, Norges bonde- og 
småbrukarlags kvinneorganisasjon, og NKK selv. Det nevnes ikke spesifikt hvilke organisasjoner som ble bedt, 
og om NKK regnet seg selv blant de fire, men jeg kan bare finne disse fire blant kvinne- eller 
husmororganisasjoner som deltok på de første møtene. Alternativt kan det ha vært ment Arbeiderkvinennes 
husstellkontor, men det er jo et opplysningskontor, ikke en organisasjon. 
254 Solbraa-Bay, Juliane, Samfunnet sett med husmorøyne, Oslo 1965, s. 80 ff. 
255 Mellom Oss, nr. 1, 1951, s. 2. 
256  Man kan allikevel ikke la være å undre seg over om NKK tenkte på ”alle andres varer” i denne 
sammenhengen, eller om også NKLs egenproduksjon manglet samsvar mellom pris og kvalitet. 
257 Solbraa-Bay, 1965, s. 81, og Mellom Oss, nr. 4. 1952, s. 5. 
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og Småbrukarlags kvinneutvalg, representerte husmororganisasjonene. Utvalget ble ledet av 

Aase Lionæs, som var representant for Arbeiderpartiet på Stortinget og en drivende kraft bak 

den sosialistiske Hus og Heim-bevegelsen. Peder Søiland representerte Forbrukersamvirket i 

utvalget, og dette er første gang vi ser at NKL er aktivt representert i denne sammenhengen i 

tillegg til kvinneforbundet.   

 

NKL kom sent på banen, og en årsak til det var at NKL anså forbrukervern som innbakt i 

organisasjonens vedtekter og formål, og derfor forholdt seg passiv til en nøytral 

forbrukervernorganisasjon. NKL kan ha blitt tvunget ut på banen av sin egen 

kvinneorganisasjon, NKK, for slik å unngå å havne i dårlig lys eller se ut som de sviktet sine 

egne formål om å være forbrukernes beskytter. En annen mulig forklaring til at NKL likevel 

valgte å engasjere seg, kan ha vært at NKL fulgte trender i tiden og dermed medlemmenes 

engasjement. Strategiske avveininger kan også ha ligget til grunn, ettersom NKL kan ha 

vurdert det dit hen at et forbrukervernengasjement ville tjene også kommersielle interesser. 

For å kunne være nøytral og dermed gyldig måtte forbrukervern løftes ut av organisasjonen, 

og NKL kunne i sin tur profittere kommersielt på engasjementet gjennom å bruke NKKs 

initiativ som markedsføring av NKLs organisasjon. 

 

Hvordan forstå NKK s engasjement i Forbrukerrådet 
Hvordan kan et kooperative kvinneforbundets engasjement i forstås? NKKs rolle i prosessen 

som ledet til opprettelsen av Forbrukerrådet er ikke entydig. Initiativet kan på den ene siden 

forstås som en videreføring av det arbeidet forbrukersamvirket allerede drev. Priskontroll, 

kvalitetskontroll og forbrukeropplysning er helt i tråd med de kooperative prinsippene. Men 

NKKs engasjement i opprettelsen av Forbrukerrådet kan også ses på som en kritikk av NKL 

som forbrukerorganisasjon.   

 

Forbrukerrådet ble vedtatt opprettet av Stortinget i juli 1953, og etter vedtaket skulle Norske 

Kvinners Nasjonalråd, Norges Husmorforbund, NKK, Norges Bondekvinnelag, Norske 

Bonde- og Småbrukarlags Kvinnegrupper, Landsorganisasjonen og NKL ha en representant 

hver i Forbrukerrådet. Formannen ble utnevnt utenom det representative rådet, av Kongen i 
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statsråd.258  Forbrukerrådets hovedarbeidsfelt skulle være priskontroll, kvalitetskontroll og 

forbrukeropplysning.  

 

I tomrommet som oppstod etter at Norske Kvinners Samarbeidsnemnd ble oppløst i 1950, 

fulgte nye sammenslutninger av kvinneorganisasjoner i stor grad partiskillelinjene. Den 

sosialistiske Hus og Heim-bevegelsen er ett eksempel på en slik partipolitisk 

kvinneorganisasjon. Hus og heim-bevegelsen sprang ut fra Arbeiderkvinnenes husstellkontor, 

som ble opprettet i 1947. 259  Kontoret ønsket å forene produsentinteresser og 

forbrukerinteresser gjennom produktutvikling, men fikk ingen resultater ut av sin henstilling 

til Sosialdepartementet om å opprette et norsk motstykke til det svenske Hemmens 

Forskningsinstitut. For å styrke grunnlaget for forsking og produktutvikling, tok 

Arbeiderpartiets kvinnesekretariat initiativ til andelslaget som skulle erstatte Hustellkontoret, 

og som skulle bestå av hovedorganisasjonene til arbeidere, fiskere og småbrukere.  

 

I sin hovedfagsoppgave om opprettelsen av Forbrukerrådet skriver Astrid Kobberstad at 

Arbeiderkvinnene ønsket å samordne produsent, arbeider og forbruker for slik å standardisere, 

billiggjøre og kvalitetsforbedre forbruksvarer. 260  Ifølge Kobberstad var NKL en 

nøkkelorganisasjon i forhold til opprettelsen av et slikt andelslag, selv om NKL avviste ideen 

og påpekte at det allerede fantes et konsulentkontor internt i NKL. Kobberstad hevder at 

denne avvisningen av initiativet hadde vikarierende motiver ”gitt NKL’s nære bånd til 

Arbeiderpartiet.”261 Da Hus- og Heim ble stiftet var det kun tre andelshavere, LO, DNA og 

AUF. Kobberstad skriver at NKL avviste ideen, initierte et kompromissforlag om en større 

partipolitisk nøytral organisasjon for alle som var knyttet til saksområdet, og at NKL ”skjulte” 

sine egentlige hensikter bak en henvisning til sitt eget konsulentkontor. Ifølge Kobberstad var 

                                                 
258 Theien, 10─11.06.04 og Mellom Oss, i nr. 4, 1953, s. 1 og 2. 
259 Kobberstad, 1979, s. 3.4 Kobberstad mener Arbeiderkvinnene hentet inspirasjon fra Aktiv Hushållning, den 
svenske arbeiderkvinnebevegelsens kontor for veiledning opplysning av husmødrene 
260 Kobberstad, 1979, s. 3.5. 
261 Kobberstad, 1979, s. 3.6. 
Jeg diskuterer ikke det eventuelt sterke båndet mellom DNA og NKL i denne oppgaven. NKL henviste selv til 
prinsippet om partipolitisk nøytralitet som var nedfelt i vedtektene når eventuelle diskusjoner omkring dette kom 
opp. Det var ifølge Tor Bjørklund noe sammenfall mellom partipolitisk tilhørighet og kooperativt 
medlemskap. ”NKL har aldri vært organisatorisk splittet langs linjen bygd og by, periferi og sentrum. […] 
Riktignok har den [kooperasjonen] i byene hatt et tyngdepunkt blant arbeidere og på landsbygda blant bønder, og 
således i medlemsstokken hatt en overrepresentasjon av Arbeiderparti og Venstre- senere Senterparti-
sympatisører.” Bjørklund, Tor, Forbrukerkooperasjonen mellom bevegelse og butikk i Norsk Statsvitenskapelig 
Tidsskrift 3/1987, s. 48. 
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arbeiderkvinnene ikke villige til å samarbeide med borgerlige kvinneorganisasjoner, ettersom 

arbeiderkvinnene forutsatte et interessefellesskap mellom arbeidere og forbrukere.262

 

Hus og Heim-bevegelsen ønsket derfor Forbrukerkooperasjonen med i andelslaget, og 

kontaktet NKK. Kvinneforbundet ble dermed stilt overfor et dilemma. På den ene siden 

ønsket de å samarbeide med andre organisasjoner om forbruksspørsmål, men på den annen 

side var politisk nøytralitet et for viktig kooperativt prinsipp til å kunne fravikes. NKK takket 

nei til Hus og Heim, men dette ble nok en ytterligere inspirasjon til å følge opp arbeidet med 

samarbeid om merking og kontroll av forbruksvarer. Invitasjonen fra Hus og Heim ga NKK et 

pressmiddel ovenfor NKL, og i et notat fra kvinneforbundets sekretær Liv Ovesen til NKLs 

ledelse, i september 1950, truet NKK med å allikevel takke ja til invitasjonen fra Hus og Heim, 

dersom ikke NKL selv etablerte en kvalitetskontroll. 263  Ikke lenge etter ble NKLs eget 

forsknings og kvalitetsutvalg etablert: utvalget ble oppnevnt av NKLs styre 30. november 

1951, og utvalget hadde konstituerende møte 29. april 1952.264   

 

Det kooperative kvinneforbundet seiret dermed på alle fronter i forbrukerspørsmålet. Ikke 

bare var det i 1953 blitt opprettet et statlig Forbrukerråd som skulle sikre alle forbrukeres 

rettigheter, men NKL var også blitt en mer forbrukervennlig organisasjon. Likevel var det 

ikke alle som så det samme behovet for et eksternt og statlig organ for forbrukersaker, ei 

heller i kvinneforbundet. 

 

Signe Bereng, formann i NKK, skrev i sin faste spalte i Mellom Oss at: 

 

”[S]om forbrukernes egen organisasjon er samvirkebevegelsen meget interessert 
i denne [Forbrukerråds-]saken, og det er ikke få hjelpemidler NKL har til 
rådighet for å bane veien til gjennomføring av husmødrenes krav”.265  
 

Bereng eksemplifiserer NKLs innsats for forbrukerne ved egne fabrikker, sentrallaboratoriet, 

Prøvekjøkkenet og ikke minst det internasjonale merkenavnet Co-op, som ”betinger absolutt 

kvalitet.” 266

                                                 
262 Kobberstad, 1979, s. 3.7 A/L Hus & Heim fikk kort levetid, Kobberstad antyder at manglende støtte fra 
Kooperasjonen førte til at initiativet var dødfødt. (s. 3.8.) 
263 NKLs arkiv, K4, reol 5A, hylle 1, boks 95, notat fra Liv Ovesen, 200950. 
264 NKLs Årsberetning 1952 
265 Mellom Oss, nr. 3, 1951, s.3. ”Formannen har ordet.” 
266 ibid.  
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Theien argumenterer i sin artikkel for at forbrukersak ble regnet som kvinnesak,267 og at det 

var en kvinneseier at NKL implementerte intern kvalitetskontroll og en husmoravdeling for 

konsumentopplysning i etterkrigsårene. Husmoravdelingen med Prøvekjøkkenet, Sentral-

laboratoriet og NKLs Forsknings- og kvalitetsutvalg ble, som vi kan se hos Bereng, oppfattet 

som forbrukervern. Likeledes ble egenproduserte kooperative varer også oppfattet som et ledd 

i arbeidet for å beskytte forbrukerne mot høye priser og dårlig kvalitet. Dette er sider av NKLs 

virksomhet som jeg vil se nærmere på i det neste kapittelet, som skal ta for seg NKLs forhold 

til opplysning og reklame.  

                                                 
267 Theien, 10─11.06.04, 
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Avslutning 
Fellesorganisasjonen NKL var bevisst kvinnenes betydning, men maktet ikke å utnytte det 

potensialet som lå i skape direkte kontakt mellom samvirkebevegelsen, fellesorganisasjonen 

og husmoren som hjemmets finansminister. NKL klarte dessuten bare i begrenset grad å 

integrere kvinnene i organisasjonen, slik forbrukerkooperasjonen i samme begrensede grad 

klarte å integrere kvinner i bevegelsen. Selv om NKL forsøkte å integrere NKK gjennom en 

samordning i organisasjonsavdelingen resulterte ikke integrasjonen i noe samspill mellom 

organisasjonene. Som vi har sett søkte NKK forgjeves innflytelse i NKL, og forble primært et 

kvinnenettverk. 

 

I dette kapittelet har jeg belyst tre spenningsfelt når det gjaldt NKLs holdninger til kvinner i 

perioden 1945─1959. Det første spenningsfeltet var det mellom husmor og finansminister, det 

andre var den kooperative kvinnes motsetningsfylte rolle i organisasjonen: hun var aktiv, men 

ikke alltid beslutningsdyktig. Det tredje spenningsfeltet gjaldt det at NKL tilsynelatende 

mente at det var uproblematisk å selv forhandle og produsere varer samtidig som de skulle 

verne forbrukernes interesser.  

 

Spenningsfeltene synliggjør det dilemma som forbrukerkooperasjonen og NKL stadig måtte 

håndtere i forhold til å være både en kommersiell aktør og en ideell organisasjon. Et 

fellestrekk spenningen som vi har sett oppstod i forholdet mellom Forbrukerkooperasjonen, 

NKL og kvinnen var den manglende reelle likestillingen mellom kvinner og menn i 

forbrukersamvirket. For å kunne oppnå likeverd gjennom integrering, er det nødvendig at alle 

aktørene i prosessen opplever at de har kontroll over sin egen situasjon og er i posisjon til å ta 

egne beslutninger. Ut fra dette kan en ha grunn til å hevde at mange av kvinnene som var i 

kontakt med forbrukersamvirket og NKLs organisasjon, enten som forbrukere eller som 

tillitsvalgte, ikke hadde fullstendig råderett eller innflytelse over egen situasjon.  
 

Når det gjelder spenningsforholdet mellom rollene husmor og finansminister, kan man se 

husmorrollen som passiv og ufri, styrt som den var av krav og normer til arbeidsoppgaver. 

Finansministerrollen var friere, og bar mer preg av en aktørrolle, siden den innebar en viss 

grad av valg og beslutninger. Handlingsrommet som finansminister var likevel begrenset, 

ettersom det sjelden var finansministerens egne penger hun forvaltet. NKL kunne ha profittert 

på å knytte kvinnen tettere til seg gjennom opplysning og reklame, makt og påvirkning og 
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dermed håndtere spenningsfeltet mellom husmor og finansminister på bedre vis. NKL kunne 

kanskje vunnet på en styrket husmorrolle, som hadde større innflytelse over familiens 

økonomi og samvirkelagets vareutvalg og service. Temaet ”hjemmets finansminister” ble ofte 

tatt opp, men NKLs holdning til finansministeren og hvordan hun kunne nås bedre forble 

uavklart. Finansministeren hadde nemlig sjelden stemmerett, og de samvirkelagene som 

forsøkte å ta hensyn til at familiens andel i laget sjelden sto i finansministerens navn, brøt med 

mønstervedtektene.  

 

Her trer neste dilemma frem: manglende likeverd tross sentral betydning. Det hersker ingen 

tvil om at innen forbrukerkooperasjonen hadde man intensjoner om å trekke kvinner med i 

lokale samvirkelagstyrer og i sitt eget styre. Så også i NKLs organisasjons ledelse og 

organisasjonsavdeling. Kvinnene ble stadig fremhevet som helt sentrale for bevegelsen, men 

de hadde altså ikke stemmerett. Kvinneforeningene hadde et forholdsvis beskjedent 

handlingsrom, og en så sentral skikkelse som Randolf Arnesen hevdet at kvinneforeningene 

skulle operere som støttespillere og miljøskapere i det lokale samvirkelaget. Men lyttet 

kvinneforeningene og de kooperativt engasjerte kvinnene til Arnesens råd?  

 

Kvinneforeningene ser ikke ut til å ha begrenset ikke sitt arbeid til det noen måtte mene de var 

skapt for, og etableringen av Forbrukerrådet et eksempel på dette. Men Forbrukerrådets eta-

blering innebar mer for Kvinneforbundet enn bare et resultatrikt arbeid. NKKs rolle i 

forbrukerrådets etablering kan sees som en protest mot NKLs passive, lite dynamiske og 

delvis selvgratulerende holdning som forbrukernes beskytter, og det var dessuten et godt 

eksempel på fruktbart kvinnelig nettverksarbeid og på at forbrukersak i praksis var kvinnesak. 

NKL var preget av dobbelthet når det gjaldt holdninger til så vel kvinner som internt 

demokrati og forbrukerpolitikk, tross den brede satsingen på nettopp disse områdene i 

etterkrigsperioden. 

NKLs satsing mot husmødre kan forstås som basert på ideelle formål, med utgangspunkt i 

opplysningsprinsippet om at husmødre skulle læres til å ta riktige beslutninger i forhold til 

butikkvalg, produktvalg og bruken av varene. Beslutningene skulle være basert på kunnskap 

om hva som var riktig økonomistyring, og hva som var familiens behov når det gjaldt 

kosthold og helse. De riktige beslutningene støttet også opp om kommersielle krav, og NKLs 

satsing rettet mot husmødre hadde også markedsføringsverdi for lokale samvirkelag, NKLs 

egenproduserte varer og for forbrukerkooperasjonen generelt. I lys av dette kan NKLs satsing 

på husmødre ses på som en kommersiell satsing. NKL ønsket å bygge lojalitet til tilknyttede 
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samvirkelag og egenproduserte varer. Slik kunne man øke medlemsmassen og salget i 

samvirkelagene, og dermed salget i NKL. Satsing på økt salg kan sees på som en styrking av 

den kommersielle siden NKL. 

 

NKLs satsing rettet mot kvinner i kvinneorganisasjonen Norges Kooperative Kvinneforbund, 

viser også utviklingen i spenningsforholdet mellom den kommersielle og den ideelle siden i 

organisasjonen. NKK var blitt stiftet med den hensikt at kooperasjonens kvinner skulle 

engasjere seg i kvinneforeninger tilknyttet lokale samvirkelag. På denne måten kunne 

kvinnene arbeide for å fremme salg og markedsføring av kooperative varer, og øke trivselen 

rundt både den kooperative butikken og det kooperative lokaldemokratiet. Kvinneforening-

enes hensikt var altså å drive aktivt arbeid for å fremme kooperasjonen lokalt, med 

utgangspunkt i både ideelle formål og kommersielle krav. Økt aktivitet omkring det lokale 

samvirkelaget kunne være med på å øke salget og medlemstilgangen og dermed styrke den 

kommersielle siden. Økt lokal aktivitet bidro også til en styrking av den ideelle siden gjennom 

blant annet betydningsfull skolering og ledertrening av kvinner, noe som kunne forberede 

dem for å ta verv i samvirkelagsstyret eller i NKLs demokrati. Videre bidro økt lokal aktivitet 

gjennom kvinneforeningene til økt studievirksomhet, økt opplysningsvirksomhet og styrket 

lokalt samvirkelagsdemokrati. 

 

NKLs satsing rettet mot kvinner i NKLs organisasjon tok først og fremst sikte på å sikre 

representasjonsdemokratiet, og som vi har sett fikk kvinner fikk plass i NKLs styre som 

representant for andre kvinner, ikke som person. Ettersom de aller fleste kvinner i etterkrigs-

tiden oppfattet seg selv som husmødre og forbrukere, ble de representert ved en kvinne som 

var husmor og forbruker. Ved å ha en kvinne og husmor i styret, regnet NKL forbrukernes 

syn som representert, og regnet med at organisasjonen dermed ivaretok forbrukernes 

interesser. NKLs satsing rettet mot kvinner som forbrukere var i utgangspunktet det samme 

som satsingen mot husmødre. Husmødre og forbrukere var likestilte termer og ble brukt om 

hverandre i NKLs diskusjoner omkring temaet.  

 

NKL regnet seg som en forbrukervernende organisasjon, og denne selvforståelsen ble basert 

på at egenproduserte kooperative varer kunne forstås som et ledd i arbeidet for å beskytte 

forbrukerne mot høye priser og dårlig kvalitet. Det var NKK som skjøv NKL ut på banen, og 

nærmest tvang dem til å engasjere seg i forhold til forbrukerpolitikk på et helhetlig og nasjo-

nalt nivå. Dette skjedde gjennom at NKK truet med å bryte med NKLs prinsipp om politisk 
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nøytralitet for å arbeide med forbrukervern i forbindelse med opprettelse av Forbrukerrådet. 

Selv om NKL i utgangspunktet ikke var positive til en utenomkooperativ forbrukerpolitisk 

organisering, som Forbrukerrådet, ble de representert i rådet, og den interne diskusjonen 

omkring forbrukervern kan ha vært grunnen til at NKL også internt satset på kvalitetskontroll 

som for eksempel gjennom NKLs forsknings- og kvalitetsutvalg.  

 

Felles for alle de kvinnerollene som NKL forsøkte å nå, var at de var hovedmålgruppe som 

forbrukere av NKLs egenproduserte varer i samvirkelag som var tilknyttet NKL. NKL 

forsøkte å nå forbrukerne med den hensikt å øke salget og dermed styrke den kommersielle 

siden. Den ideelle siden ble også styrket for eksempel gjennom en klar overvekt av kvinnelig 

deltakelse i studieringene. Dette var ikke overraskende, tatt i betraktning at kvinnene også 

målgruppen for det kooperative opplysningsarbeidet. 

 

Kvinners rolle i forbrukerkooperasjonen var flerfoldig. De var, som vi har sett i dette 

kapittelet, målgruppe for reklame og opplysning i kraft av å være husmødre og forbrukere og 

videre utførte kvinnene i NKK og kvinnene innen NKLs organisasjon viktig arbeid for å 

fremme kooperasjonen gjennom ulike former for aksjoner, som skulle skaffe flere 

medlemmer, øke innskuddene eller skaffe utstyr til samvirkelaget. Sett i lys av hvor ofte 

kvinnen, husmoren, finansministeren, forbrukeren og foreningskvinnen ble fremhevet som 

viktig for NKL og forbrukersamvirket, hadde kvinnen imidlertid liten reell makt i 

organisasjonen i perioden 1945─1959.  
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Kapittel 5.  

Folkeopplysning og produktreklame  

 
I dette kapittelet skal jeg ta for meg opplysning for salg og opplysning for kunnskap med 

utgangspunkt i NKLs Husmoravdeling. Det meste av NKLs tosidige opplysningsvirksomhet 

var knyttet til virksomheten i Husmoravdelingen, og da særlig Husmoravdelingens 

Prøvekjøkken, og til Norges Kooperative Kvinneforbunds utgivelse Mellom Oss. Holdningen 

til og bruken av opplysning for kunnskap og opplysning for salg i forbrukerkooperasjonen kan 

avspeile forholdet mellom ideelle formål og kommersielle krav i organisasjonen.  

 

NKL produserte, distribuerte, og solgte varer. Det å selge varer var, som vi tidligere har sett, 

ett av sentralorganisasjonen NKLs hovedformål, men innen forbrukerkooperasjonen var ikke 

like positiv til alle former for markedsføring av kooperative produkter. Det fantes 

motstridende tendenser i kooperasjonen når det gjaldt hvordan organisasjonen skulle forholde 

seg til markedsføring. På den ene siden ønsket NKL å markedsføre sine egne produkter og 

varer som de anså som gode produkter forbrukerne ville ha glede og nytte av og i tillegg ville 

økt salg av kooperative produkter øke lønnsomheten gjennom styrking av den kooperative 

sektor. På den annen side var mange i kooperasjonen og enkelte i NKLs organisasjon 

skeptiske til reklame, fordi reklame kunne love og lyve om varen, og dermed være lureri.   

 

Det kan ha vært et forsøk på å unngå et eventuelt paradoks omkring disse to ytterpunktene, 

når NKL valgte å kalle den virksomheten som skulle få flere til å kjøpe mer, for opplysning. 

Hva var hensikten med opplysningsvirksomhet som utgikk fra Husmoravdelingen? Var det 

ment som ren opplysning til nytte for forbrukerne, eller var det opplysning som hadde til 

hensikt å skulle øke produksjonen og salget for NKL og samvirkelagene? 

 

Den svenske idéhistorikeren Peder Aléx hevder i avhandlingen Den rationella konsumenten at 

ideologisk skolering sto sentralt i forbrukersamvirket, ettersom man mente opplysning og 

utdanning ville heve kunnskapsnivået, det moralske nivået og ønsket om økt rasjonalitet hos 

forbrukerne. 268 Opplysningsprinsippet ble sterkt betonet i forbrukerkooperasjonen. I NKLs 

vedtekter sto det nedfelt at deler av nettooverskuddet skulle brukes til et fond for agitasjons- 
                                                 
268 Aléx, 1994, s. 76. 
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og opplysningsvirksomhet, i tillegg til del av kontingentinntektene.269 I mønstervedtektene for 

samvirkelag var det bestemt at 2, 5 % av nettooverskuddet skulle gå til et opplysningsfond. 

Fondet skulle brukes til ”utbredelse av opplysning om samvirkebevegelsen, for verving av 

nye medlemmer og til alminnelig folkeopplysning.”270 Dette var en presisering av det opp-

rinnelige prinsippet om utdannelse til medlemmene, og en formalisering av organisasjonens 

plikt til å drive opplysning. Utdannelse til medlemmene betydde ikke at forbruker-

kooperasjonen skulle erstatte det statlige skolesystemet på noe vis: utdannelse til med-

lemmene betydde at kooperasjonen hadde ansvar for [folke-]opplysning til medlemmene. Det 

moderniserte prinsippet om opplysning som mønstervedtektene for samvirkelagene og NKLs 

vedtekter bygget på, var prinsippet om støtte til opplysningsarbeidet.271 De midlene som var 

bestemt avsatt til opplysningsvirksomhet borget til en viss grad for aktivitet i organisasjonen. 

Midlene til drift av Husmoravdelingen med Prøvekjøkkenet og Kvinnesekretariatet ble 

kanalisert gjennom NKLs organisasjonsavdeling. Det var vedtektsfestet at driftsmidlene til 

organisasjonsavdelingen kunne komme fra opplysningsfondet, selv om det ikke var slik 

finansieringen av opplysningsvirksomheten foregikk i praksis.272 Holdningene til opplysning i 

forbrukerkooperasjonen og NKL var entydig positive, mens når det gjaldt reklame var 

holdningene heller blandet, og det var ingen Rochdale- prinsipper man direkte kunne bygge 

en NKL-holdning til reklame på.  

 

Reklame kan virke prisregulerende. For eksempel kan man, gjennom å øke salget av en 

bestemt vare fra en bestemt produsent, presse prisen ned på konkurrerende varer fra 

konkurrerende produsenter. NKL ønsket å styrke salget av egenproduserte varer og dermed 

den kommersielle siden av NKL, i tillegg til å oppfylle formålsparagrafens krav om å ha en 

prisregulerende funksjon. 273  Dette var mulig blant annet gjennom å ha en moderne og 

profesjonell reklameavdeling. NKL benyttet seg av annonser, skjult tekstreklame i form av 

redaksjonelle artikler, og demonstrasjoner av produkter på ansikt-til-ansikt-møter med 

forbrukerne. 

                                                 
269 NKLs vedtekter (vedtatt på NKLs kongress i Trondheim 1948), ”§ 8 Overskuddets fordeling, § 10 
Organisasjonsavdelingen i Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s. 123 ff. 
270 Mønstervedtekter for forbrukerlag uten representantskap (vedtatt på NKLs kongress i Trondheim 1948), § 21, 
Opplysningsfond i Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s.119. 
271 Johnstad, 1998, s.182. 
272 Slik det ser ut av regnskapene for perioden 1945-1959 ble NKLs organisasjonsavdeling med underavdeling 
finansiert over NKLs driftsbudsjett, ikke gjennom opplysningsfondets midler. Se årsberetningene 1945-59. 
273 Økt salg av egenproduserte varer var et gjennomgangstema i NKLs publikasjoner på 1950-tallet. Se for 
eksempel NKKs formann Sigrid Bereng i Mellom Oss, nr. 3, 1951, s.3, ”Formannen har ordet.” 
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Opplysning om varer og produkter kan være reklame, men kan også rent faktisk være 

vareopplysning. Ikke all opplysning er reklame, og all reklame er heller ikke opplysning. Selv 

om NKL som salgs- og produksjonsbedrift behøvde reklame, var deler av kooperasjonen i 

beste fall ambivalente til reklame, for reklame ble ofte ansett som lureri. Det kan se ut som 

om reklame, i kooperatørers fellesbevissthet, sto i et sterkt motsetningsforhold til de 

kooperative prinsippene om gode varer til riktig pris. Reklame kunne på den ene siden bli 

forbundet med noe som enten fikk kunden til å kjøpe noe hun ikke trengte, eller betale for 

mye for noe som egentlig ikke burde være så dyrt, og på den andre siden kunne reklame for 

(eller såkalt opplysning om) kooperative produkter også være et resultat av den 

profesjonaliseringen av forbrukersamvirket som er beskrevet i kapittel 1. Dobbeltheten 

mellom ønsker og behov og måten kooperasjonen og NKL forholdt seg til denne dobbeltheten 

på, gjør det fruktbart å undersøke NKLs forhold til tosidig opplysningsvirksomhet, det vil si 

opplysning for salg og opplysning for kunnskap. Opplysningsvirksomheten i seg selv sier 

ikke noe spesielt om hvordan NKL eventuelt er annerledes enn andre bedrifter eller 

organisasjoner. Men den dobbeltheten som ligger i opplysningsbegrepets tosidighet og den 

lite konsekvente bruken av begrepene opplysning og reklam,e bidrar til at NKL skiller seg ut.     

 

NKL etablerte en egen reklameavdeling som startet sin virksomhet i 1952. 274  Denne 

avdelingen utformet annonser, kampanjemateriell, dekorasjonsutstyr og reklamerekvisita for 

utstillinger. Årsaken til at jeg ikke går nærmere inn på reklameavdelingens arbeid i min 

undersøkelse, er at dette var en ren salgsenhet, og dermed kom den ikke opp i de samme 

dilemmaer som for eksempel Husmoravdelingen gjorde. Av samme årsak undersøker jeg 

heller ikke NKLs Opplysningsavdeling. De avdelingene i NKL som hadde klare fastsatte 

arbeidsoppgaver som enten dreide seg om salg eller opplysning, slapp å balansere hensyn på 

samme måte som for eksempel Husmoravdelingen med Prøvekjøkkenet.  

 

                                                 
274 NKLs Årsberetning 1952. 
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Opprettelse av Husmoravdelingen 
NKLs Husmoravdeling ble besluttet opprettet i 1945 som et ledd i en modernisering og 

profesjonalisering av NKL. Avdelingen skulle ta seg av ”[…]spørsmål av interesse spesielt 

for husmoryrket, så som varer og deres kvalitet og anvendelse, kjøkkenutstyr, servise, 

maskiner for husarbeide […].” Avdelingen skulle ledes av en godt utdannet kvinne og det ble 

lagt vekt på å få til et samarbeid mellom avdelingen og Norges Kooperative 

Kvinneforbund.275 Hensikten var å etablere en avdeling som nådde ut til forbrukerne med sitt 

budskap gjennom flere ulike kanaler. Gjennom å forene NKKs sekretariat og Prøvekjøkkenet, 

kunne man nå ut til de kvinnene som allerede var kooperativt engasjert, for slik å få en lokal 

basis for både praktiske demonstrasjoner med henblikk på salg og organisasjonsarbeid som 

verving eller skolering. Både det praktiske og organisatoriske arbeidet i avdelingen hadde som 

endelig mål å skaffe NKL flere kunder. 

 

Lovise Petersen ble ansatt som den første husmorkonsulenten og Husmoravdelingen startet 

driften 1. januar 1947 i provisoriske lokaler. Avdelingen var todelt; dens ene funksjon var 

altså å være sekretariat for Norges Kooperative Kvinneforbund, og den andre var 

Konsulentkontoret med Prøvekjøkkenet. Det var mellom to og tre ansatte i perioden 

1947─1959, og de ansatte samarbeidet tett. De hadde et felles ansvar for å skape et bindeledd 

mellom NKL og de kooperative husmødrene i hele landet. Å verve de potensielt kooperative 

husmødrene var også et felles ansvar.  

 

Husmorkonsulentens arbeidsoppgaver var varierte, og kan deles opp i tre hovedområder. Det 

var praktisk opplysning, forbrukeropplæring og demonstrasjoner, og avdelingen samarbeidet 

med andre avdelinger i NKL, alt etter arbeidsform og tema. Praktisk opplysningsarbeid 

omfattet råd og veiledning i forbindelse med innredning av kjøkkenet, anskaffelse og bruk av 

redskaper og kjøkkenmaskiner, tips om hvordan man kunne legge opp arbeidet på en effektiv 

måte, og råd om økonomi. 

 

Forbrukeropplæringen innebar i stor grad kjøpehjelp, anbefaling og brukertips i forhold til 

kooperative produkter, å gi forbrukerne innblikk i kvalitetskrav og å lære dem å selv stille 

krav til varene. Også her kom råd om økonomi inn, siden det ofte var fokus på hvordan man 

kunne drøye pengene ved å kjøpe riktig og planmessig. 

                                                 
275 NKLs representantskap, møte 250645, K4, reol 6 B, hylle 2, boks 12. 
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Demonstrasjoner, foredrag og annen utadvendt virksomhet var det området hvor NKKs sekre-

tariat og husmorkonsulenten samarbeidet mest. Samarbeidet skjedde gjennom utarbeidelse av 

et program som inneholdt både foredrag og demonstrasjon av varer eller produkter. Det var 

særlig gjennom denne virksomheten at Husmoravdelingen fikk kontakt med husmødrene. 

Demonstrasjoner og foredrag var nettopp det bindeleddet mellom husmødrene og NKL som 

NKLs ledelse hadde ønsket seg da avdelingen ble opprettet. 

 

Ved oppstarten av avdelingen var det bare Lovise Petersen som var ansatt. Hun hadde kun 

tilgang til kontorlokaler, siden Prøvekjøkkenet ikke var innredet. Oppstarten ble viet opp-

merksomhet i Kooperatøren i form av et intervju med husmorkonsulenten.276 Hun ble avbildet 

ikledd hvit uniform, med hvitt, stivet tørkle på hodet, og uttalte at det var ”[…]hjemmene som 

bygger samfunnet.” I artikkelen om opprettelsen av Husmoravdelingen kom avdelingens 

funksjon til uttrykk: opplyse for å selge: 

 

Husmødrenes betydning innen forbrukersamvirket kan ikke overdrives.[…] 
Tenk bare på hva husmødrene betyr når det gjelder å øke omsetningen på 
samvirkelagene? Mannen kan være så ivrig og trofast kooperatør han være vil, 
det hjelper lite hvis hans kone ikke er like bevisst kooperatør i praksis. […] La 
oss slå fast at det i første rekke er husmødrene her til lands som praktiserer 
forbrukersamvirket. Ikke minst i byene avhenger det av deres interesse, for-
ståelse og lojalitet om våre butikker skal få den omsetning de har betingelse for 
å få.277

 

Husmoravdelingen ble, som vi kan se, etablert for å yte service til husmødrene, for slik å 

skape interesse for, forståelse for og lojalitet til forbrukersamvirket. Det var husmoren som 

var familiens kooperatør i praksis, ettersom hun stod for innkjøpene i det lokale samvirkelaget. 

Ved å skape lojalitet til forbrukersamvirket, økte omsetningen i samvirkelaget. Det var denne 

erkjennelsen i NKL av husmorens betydning som førte til ansettelse av en husmorkonsulent i 

organisasjonsavdelingen og Husmoravdelingen hadde også vært planlagt lenge. Det finnes 

imidlertid få tilgjengelige kilder som viser diskusjonen i NKL i forkant av vedtaket om 

opprettelse av avdelingen 25. juni 1945.278  Derimot finnes en detaljert gjennomgang av 

husmorkonsulentens gjøremål i alle NKLs årsberetninger etter avdelingens oppstart til slutten 

av 1950-årene. Husmoravdelingen fikk ikke startet drift av Prøvekjøkkenet før 1. mars 1949, 
                                                 
276 Kooperatøren, nr. 2, 1947, s. 37. 
277 ibid. 
278 NKLs representantskap, møte 250645, K4, reol 6 B, hylle 2, boks 12. 
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etter å ha vært i virksomhet i over to år, og etableringen av Prøvekjøkkenet kan ikke ses på 

som ferdig før husmorkonsulenten kunne ta i bruk de nye lokalene på Margarinfabrikken 5. 

april 1951.279

                                                 
279 NKLs Årsberetning 1949. 
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Det kooperative opplysningsarbeidet 
Da den nyorganiserte organisasjonsavdelingen hadde vært i drift i nesten 10 år, ble hele den 

kooperative opplysningsvirksomheten satt under lupen i 1954─55. Organisasjonssjef Peder 

Søiland nedsatte en komité som skulle vurdere virksomheten så langt og komme med forslag 

til eventuelle nye retningslinjer for virksomheten.280 Resultatet av komiteens redegjørelse har 

vært omtalt tidligere i oppgaven, blant annet i forbindelse med gjennomgangen av Samvirke-

skolen i kapittel 1. Nå skal vi se nærmere på komiteens helhetlige arbeid, med den hensikt å 

avdekke NKLs holdninger til opplysningsvirksomhet og forventninger til 

opplysningsvirksomhetens resultater. Utredningen var grundig. Den redegjorde for 

organiseringen av opplysningsarbeidet i NKL og tok for seg de ulike formene for 

opplysningsarbeid, de ulike underavdelingenes ansvar for opplysningsarbeidet og de ulike 

gruppene av mottakere for opplysningsarbeid. Denne spesifiseringen og kategoriseringen i 

komiteens gjennomgang av virksomheten gjør utredningen spesiell og interessant. 

 

Komiteen skiller mellom mottakere av opplysning: kategoriene mottakerne er delt opp i er 

medlemmer, tillitsmenn, revisorer, personale i lagene, personale i NKL, datterselskap og 

fabrikker, barn og ungdom, husmødre, fiskere, bønder, fagorganiserte og andre. Disse elleve 

mottakergruppene hadde alle ulike behov og interesser, så komiteen anerkjente behovet for 

ulik type opplysningsvirksomhet. Jeg skal se nærmere på hva komiteen uttalte i forhold til 

enkelte av disse gruppene, nemlig medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og husmødre. Disse 

gruppene er blitt behandlet tidligere i oppgaven, og det er derfor mulig å relatere komiteens 

behandling og forslag i forhold til det vi allerede vet om dem. 

 

Opplysningen til medlemmene hadde til hensikt å skape kooperativ og demokratisk interesse, 

og å gjøre medlemmene interessert i den forretningsmessige og samfunnsmessige siden ved 

forbrukerkooperasjonen. I tillegg mente komiteen at medlemmene trengte varekunnskap.281 

Komiteen mente kooperativ ideologi sjelden eller aldri var årsaken til at man ble eller var 

medlem i samvirkelaget, og at etter hvert som lagene ble stadig større, var medlemsfølelsen 

og medlemsaktiviteten omvendt proporsjonal med medlemstallet i laget.282 Komiteen mente at 

opplysningsvirksomheten til medlemmer i forbrukerkooperasjonen burde konsentreres rundt 

økt aktivitet i form av flere medlemsmøter, rundebordskonferanser, agitasjonsmøter, demon-
                                                 
280 Det kooperative opplysningsarbeidet, innstilling fra komité 1955, Forord, unummerert side. 
281 ibid, s. 10. 
282 ibid, s. 10. 
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strasjoner, messer, såkalte mannequinoppvisinger og kooperative stevner. Det burde 

arrangeres årlige festmøter for nye medlemmer, og laget måtte ta ansvar for å gi sine 

medlemmer innføring i kooperative prinsipper, kooperativ organisering og forretningsdrift. 

 

Tillitsmenn skulle, i tillegg til den allmenne medlemskunnskapen, også ha vedtektskunnskap, 

lære om opplysningsarbeidets betydning, og gis en forståelse av forbrukersamvirkets betyd-

ning i samfunnet. Komiteen foreslo økt kursing av tillitsmenn og revisorer, og at tillitsmenn 

måtte abonnere på Forbrukeren, delta på samtalekvelder og i studieringer med andre tillits-

menn. Komiteen ønsket å sette økt fokus på skolering i forhold til begge gruppene, og pekte 

på rekruttering som et viktig satsingsområde. Det var viktig å få valgt riktige tillitsmenn ─ de 

skulle være villige, kompetente og ha vilje og evne til å lære.283  

 

Når det gjaldt opplysningsvirksomhet blant butikk- og NKL-personale, mente komiteen at 

personalet trengte mer opplysning om forbrukersamvirket som idé, forretning og organisasjon. 

Butikkpersonalet og personalet i NKL burde få økt varekunnskap og kunnskap om forbruker-

opplysning, ifølge komiteen 284.  

 

Komiteen etterlyste planmessighet i opplysningsarbeidet, og økt kontakt personalet imellom, 

samt mellom NKL og personalet. Med ”NKL” mener komiteen her med all sannsynlighet 

NKLs organisasjonsavdeling, slik det fremgår av helheten. Ifølge utredningen var det for lite 

forståelse blant butikkpersonalet og NKLs ansatte om hvilken rolle de hadde i den store 

helheten. Komiteen mente at mer vekt på skolering og opplysning ville øke de ansattes 

forståelse for forbrukersamvirket som organisasjon i økonomisk og samfunnsmessig forstand, 

og at kunnskap om dette ville medføre endrede holdninger til egne oppgaver. De ansatte 

skulle ikke bare se på arbeidet sitt som en jobb, men som en innsats for samvirke-

bevegelsen.285   

 

I forhold til opplysningsvirksomheten blant husmødrene, mente utredningskomiteen at 

opplysningsarbeidet ikke bare skulle gi kooperativ forståelse og demokratisk interesse. 

Husmoren skulle også gjennom opplysningsvirksomhet få kvalitetsforståelse, varekunnskap 

og bli i stand til å foreta prisvurderinger. I tillegg kunne opplysningsvirksomheten blant 

                                                 
283 Det kooperative opplysningsarbeidet, s. 14. 
284 ibid, s. 16-20. 
285 ibid, s. 20. 

 110 



husmødrene bli en arena for å diskutere barn, familie, kosthold og helse, hus og hjem, 

samfunnsliv og økonomi, regnskap og husholdningspenger.286 Dette er kunnskapskrav vi 

kjenner igjen fra avsnittet om husmoren i forrige kapittel, som alle omhandler husmorens 

arena ─ hjemmet ─ kanskje med unntak av punktet om samfunnsliv. Konteksten som 

kunnskapskravene til husmoren er satt i blir underlig, for kravene er ment å løse problemer 

omkring kvinners manglende demokratiske påvirkning. Utredningskomiteen pekte på at selv 

om husmødrene gjør innkjøpene i forbrukersamvirket, ”er kvinnenes innflytelse i styre og 

stell innefor forbrukersamvirkets forskjellige organer meget beskjeden.”287 Komiteen satte 

dette i sammenheng med at Norge var et mannssamfunn, at samvirkebevegelsen ikke var 

annerledes enn resten av samfunnet, og at dette var forhold som bare kunne endres gjennom 

opplysning. Komiteen mente at det først og fremst var kvinnene som skulle opplyses, men 

forslagene til hva de skulle opplyses om, var hus og hjem, barn og mann. Komiteen foreslo 

studieringer, husmormøter, husmorkurser og såkalt ”husagitasjon”. Det er lite nytt her, 

ettersom dette allerede var vanlige opplysningsmetoder og opplysningstema både innenfor 

NKLs kvinnesatsing og NKKs lokale arbeid. Det som er nytt, er at komiteen foreslo 

Husmoravdelingen med Prøvekjøkkenet som utgangspunkt for opplysningsvirksomhet rettet 

mot kvinner og husmødre, og ikke Opplysningsavdelingen. Det var altså en forsterket satsing 

på kjente områder med utgangspunkt i en ny arena som skulle kunne revolusjonere NKLs 

kontakt med forbrukerne. 

 

Målgruppene jeg har gjennomgått var ikke nye satsingsområder for NKL, og metodene som 

ble foreslått var ikke nye. Det er likevel noen elementer i komiteens gjennomgang av og 

forslag til opplysningsvirksomhet som innevarsler noe nytt og dermed er verdt å se nærmere 

på. For det første hadde komitéutredningen et sterkt ideologisk preg: i forhold til opplysnings-

virksomheten overfor de ulike gruppene er det kooperativ forståelse, eller forståelse av seg og 

sin rolle i forhold til samvirket som fremheves. For det andre erkjente komiteen manglende 

likestilling mellom kjønnene i organisasjonen, men samtidig skilte utredningskomiteen selv 

strengt mellom begrepene medlem og husmor og behandlet disse gruppene hver for seg. 

Komiteen sa i utredningen at det var ønskelig å få flere husmødre til å vurdere å få eget 

medlemskap i sitt lokale samvirkelag. Selv om komiteens gode intensjoner kommer klart frem 

i utredningen er det vanskelig å se de foreslåtte satsingsområdene og metodene for 

opplysningsvirksomheten som tydelige virkemidler i arbeidet for likestilling i NKL. Tvert i 
                                                 
286 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 23. 
287 ibid., s. 23. 
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mot virker særlig de temaene husmødrene skulle opplyses om som ensidig fokusert på 

husmorrollen, og ikke som et godt redskap for å øke kvinneandelen i ”styre og stell” i NKL. 

Videre er det interessant å merke seg at i gjennomgangen av Husmoravdelingens virksomhet, 

kan det se ut som om utredningskomiteen kategoriserte all virksomhet i avdelingen som 

opplysningsvirksomhet; avdelingens arbeidsområder omtales nemlig som 1) prøvekjøkken-

virksomhet, 2) demonstrasjonsvirksomhet og 3) annen opplysningsvirksomhet.288 Vi skal nå 

se nærmere på virksomheten i NKLs Husmoravdeling og hva avdelingens budskap til 

husmødrene var. 

 

Virksomheten i Husmoravdelingen 1947─59 
Perioden fra 1947 til 1951 kan regnes som Prøvekjøkkenets oppstartsfase. Oppstartsfasen kan 

deles i to, der 1947 til 1949 var en planleggingsfase, preget av fastsetting av oppgaver og 

etablering av samarbeid mellom husmorkonsulenten og Sentrallaboratoriet, 

Kvinnesekretariatet, Opplysningsavdelingen og NKLs forsknings- og kvalitetsutvalg. 

Arbeidsoppgavene endret seg lite etter den første perioden, og dreide seg om stadig økende og 

mer profesjonalisert demonstrasjons- og prøvevirksomhet. 

 

Den andre delen av oppstartsfasen (1949─1951) bød på mer praktiske utfordringer, for 

allerede fra mars 1949 hadde konsulentkontoret funnet sin tiltenkte form etter at Prøve-

kjøkkenet kom i virksomhet.  Prøvekjøkkenet skulle komme til å stå helt sentralt når det gjaldt 

NKLs opplysning ut til husmødrene. I 1949 startet prøvevirksomheten, og dette ble 

hovedsakelig gjort i samarbeid med NKLs sentrallaboratorium.  

 

Selv om oppstartsfasen ikke kan regnes for avsluttet før 1951, var som nevnt 

husmorkonsulentens oppgaver mer eller mindre fastsatt fra 1949. Blant hennes viktigste 

oppgaver var prøvevirksomheten, som omfattet både smaksprøver og praktiske prøver. 

Husmorkonsulenten deltok i noe av sentrallaboratoriets arbeid, blant annet i forbindelse med 

smaksprøver av for eksempel kaffe og te. Utprøvingen av disse produktene hadde som hensikt 

å velge hvilke produkter NKL skulle selge som ”sin” kaffe eller te. Andre prøver omfattet 

baking, utprøving av kjøkkenredskaper og smaksprøver av kooperative produkter og 

hermetikk.  Som vi kan se, hadde mye av husmorkonsulentens arbeid sitt utgangspunkt i 

produktutvikling fra vareavdelingenes side. Jernvareavdelingen samarbeidet med husmor-
                                                 
288Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 94. 
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konsulenten om utvikling og utprøving av kjøkkenutstyr og redskaper, og elektrisk avdeling 

samarbeidet med henne om utvikling av ulike elektriske artikler til bruk i husholdningen. 

NKLs egne fabrikker, som Margarinfabrikken Norge, NKLs Sjokoladefabrikk, 

Kaffebrenneriet, Nordkronen med møllen, samt kolonialavdelingen ønsket å få smakstestet 

produktene sine. I tillegg til smakstestingen av produktene, utviklet husmorkonsulenten 

oppskrifter med kooperative ingredienser, som sto på trykk i Mellom Oss og Kooperatøren.289.  

 

 Husmorkonsulent Oddlaug Sørbye og 

Kvinnesekretariatsleder Liv Ovesen poserer i det nyinnredete Prøvekjøkkenet på Bjølsen. 

 

Interessen for Prøvekjøkkenet blant husmødre var stor, særlig etter at det kom i nye lokaler. I 

1954 hadde Prøvekjøkkenet hele 2500 besøkende, senere år i underkant av 1000 

besøkende.290 Det ble både i Mellom Oss og i årsberetningene understreket at interessen for 

Prøvekjøkkenet hadde sammenheng med Prøvekjøkkenet som modellkjøkken. 291  Den 

voldsomme interessen for modellkjøkken er ikke overraskende: behovet for et modellkjøkken 

som Prøvekjøkkenet ble satt i sammenheng med den store andelen kvinner som var husmødre. 

I utredningen om Det kooperative opplysningsarbeidet fra 1955 ble det hevdet at ”[k]jøkkenet 

[var] landets største arbeidsplass.”292  Sett i forhold til diskusjonen i foregående kapittel 

omkring datidens husmorrolle, og ønsket om å profesjonalisere denne, er dette en av 

                                                 
289 I tiårsperioden fra 1949 til 1959 ble det foretatt smaksprøver av kooperative produkter og hermetikk ved 
sentrallaboratoriet, praktiske prøver som omfattet baking, utprøving av kjøkkenredskaper på oppdrag fra 
kolonialavdeling, jernvareavdeling og sentrallaboratoriet. Se NKLs Årsberetning 1950. 
Fra 1951 oppgis også NKLs fabrikker som oppdragsgiver for prøvene, og fra 1952 foretok prøvekjøkkenet også 
prøver på oppdrag fra NKLs Forsknings- og Kvalitetsutvalg.  Etter 1952 beskrives ikke prøvene, 
oppdragsgiverne eller produktene i årsberetningene, og dette oppsummeres kun som ”[…] arbeid i 
prøvekjøkkenet.” Se for eksempel NKLs Årsberetning 1958. 
290 NKLs Årsberetning 1956. 
291 NKLs Årsberetning 1955. 
292 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 95. 
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forklaringene på Prøvekjøkkenets popularitet. En annen årsak var vektleggingen av 

opplysningsaspektet ved Prøvekjøkkenets virksomhet: blant annet ble konsulentkontoret i 

Husmoravdelingen ofte kalt husmødrenes opplysningskontor. Dette forklarer avdelingens 

plassering rent organisatorisk, i nær tilknytning til NKLs opplysningsavdeling. 

Husmoravdelingen ble også behandlet i utredningen Det kooperative opplysningsarbeidet, 

noe som ytterligere understreker at avdelingens arbeid ble sett på som opplysningsarbeid.293 

Hensikten med opplysningsarbeidet blant husmødrene var å gi dem ”opplysninger som kan 

bidra til å lette og rasjonalisere husarbeidet”. 294  Det ble understreket at spørsmål om 

rasjonalisering av husarbeid og teknisk forbedring av husmødres arbeidsplass var et spørsmål 

av betydning for hele samfunnet, siden en husmor som trivdes og hadde god helse ville ha 

mindre risiko for yrkesskader. NKLs prøvekjøkken tjente ifølge utredningen som forbilde for 

hvordan et moderne kjøkken på 1950-tallet skulle være; ”[…]hensiktsmessig, praktiske og 

tidsbesparende.”295

 

Kjøkkenet på 30 m2 hadde smarte, moderne løsninger og flere hvitevarer som skulle lette hus-

morens arbeid. Husmoravdelingen beskrev kjøkkenet som ”et praktisk og pent prøvekjøkken. 

Uten på noen måte å flotte oss selvfølgelig.”296 I dette sitatet kan man tydelig se hva som ble 

oppfattet som et godt kjøkken, det skulle være praktisk i betydningen rasjonelt og funksjonelt. 

Det måtte gjerne være pent, men aldri råflott. Før Prøvekjøkkenet ble etablert, skrev Lovise 

Petersen en artikkel om kjøkkenet i Kooperatøren. Artikkelen søkte å svare på spørs-

målet: ”Hvordan bør hjemmets viktigste rum [sic] innredes mest praktisk og rasjonelt?”297 

Petersen beskrev i artikkelen kjøkkenet som hjemmets laboratorium, og hevdet at i dette 

rommet ble grunnlaget for et sunt kosthold lagt, noe som igjen skulle skape et sunt folk. Hun 

satte tre hovedkrav til mønsterkjøkkenet: det skulle være lyst og trivelig, passe stort etter 

behovet, og velinnredet. Hun ga tips og råd om detaljer i innredning, innkjøp av utstyr og 

tilrettelegging for renhold.  

 

NKLs prøvekjøkken ble bygget etter disse prinsippene, og ut fra nettopp dette fysiske 

kjøkkenet kan vi se NKL som profesjonaliseringsagent for husmorrollen. Ved å beskrive 

kjøkkenet mer som et laboratorium enn en arbeidsplass, konstituerte NKL, her gjennom 
                                                 
293 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 41. 
294 Kooperativ Opplysningsvirksomhet 1954-55, hefte utgitt av NKLs organisasjonsavdeling. 
295 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 95. 
296 Mellom Oss, nr. 3 1951, s. 1. 
297 Kooperatøren, nr. 3, 1947, s. 72. og 73. 
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Petersen, husmoren som en profesjonell yrkesutøver, som ved hjelp av opplysning var i stand 

til å ta riktige og rasjonelle valg. Dette begrunner ytterligere avdelingens plassering i 

organisasjonen, og understreker at NKL sterkt vektla opplysningsaspektet ved 

Prøvekjøkkenets arbeid. 

 

Blant Husmorkonsulentens arbeidsoppgaver var undervisning og foredragsvirksomhet. Før 

1951 var denne delen av virksomheten noe sporadisk, men etter at Oddlaug Sørbye ble ansatt 

fikk kurs- og undervisningsvirksomheten fastere rammer. Husmorkonsulenten underviste nær 

årlig på Samvirkeskolen, og i samarbeid med Oslo Samvirkelag og AOF holdt hun også  

årlige kurs i matlaging for husmødre. Husmorkonsulenten holdt også kurs for husmødre i 

samarbeid med NKLs brevkurstilbud: NKLs studieringer. Dette var både praktiske kurs og 

såkalte demonstrasjonskurs.298

 

Demonstrasjoner  
I tillegg til undervisningsarbeidet og arbeidet i Prøvekjøkkenet var demonstrasjonene helt 

sentrale i Husmoravdelingens virksomhet. Demonstrasjonsarbeidet ble startet opp allerede i 

1947, og er et godt eksempel på at husmorkonsulentens oppgaver var fastlagt fra starten. 

Dette første virkeåret holdt hun 35 foredrags- og demonstrasjonskvelder ulike steder i 

landet.299 Året etter holdt konsulenten 46 foredrags- og demonstrasjonskvelder300, men fra 

1949 ble foredrags- og demonstrasjonsvirksomheten ifølge årsberetningen forsøkt lagt opp 

som turneer, også kalt seriedemonstrasjoner.301 I 1949 ble turneen holdt i Rogaland, hvor 

konsulenten besøkte 17 samvirkelag og holdt 13 demonstrasjoner. Dette året begynte også 

husmorkonsulenten og Norges Kooperative Kvinneforbunds ledelse og sekretariat å 

samarbeide om demonstrasjonsturneene. 

 

Fra 1951 ser vi nok et eksempel på at oppstartsfasen og eventuell utprøving av måter å løse 

oppgavene på var over. 302  Demonstrasjonene fikk et mer profesjonelt preg, med fastere 

tidsramme og fastlagt innhold, og det ble tatt utgangspunkt i enkelte av NKLs produkter. Det 

                                                 
298 Se vedlegg nr. 2. Husmorkonsulentens kursvirksomhet, s. 134. 
299 NKLs Årsberetning 1947, hun holdt foredrag/demonstrasjon i Oslo-området, Vestfold, Trøndelag, Østfold og 
i Bergen og Fana. 
300 I 1948 reiste husmorkonsulenten i Nord-Trøndelag og Nordland ifølge NKLs Årsberetning 1948. 
301 NKLs Årsberetning 1949. 
302 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 96. 
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ble gjennomført minst to demonstrasjonsturneer hvert år fra 1951, og demonstrasjonene 

omfattet blant annet matlaging, baking, sylting og bruk av grønnsaker.303  

 

Ifølge årsberetningene og utredningen om det kooperative opplysningsarbeidet fra 1955, 

hadde de ulike turneene ulike temaprodukter.304 Gjennomgangsproduktene var vaskemaskinen 

Vaskebjørn, støvsugeren Kaba, matvarene Calcutta og Colombo te, Per margarin, i tillegg til 

NKLs egenutviklede kjøkkenredskapskoffert.  

 

En demonstrasjon var ikke bare en praktisk demonstrasjon av metoder, varer eller redskapers 

funksjoner. Demonstrasjonsmøtet inneholdt også gjerne et foredrag eller kåseri, filmvisning, 

utlodning, servering og underholdning i form av for eksempel sang og musikk. 305  

Husmorkonsulenten satte stor pris på demonstrasjonene, og syntes det var det ”festligste” hun 

gjorde, selv om det krevde mye arbeid.306 Hver demonstrasjon tok to dager, først en dag med 

forberedelser og så en dag til selve demonstrasjonen. Det var flere hensikter bak en 

demonstrasjon. Vare- og produktopplysningen tjente både som forbrukeropplysning og som 

rent direktesalg, slik vi i dag kjenner fra såkalte home-parties. I tillegg fungerte 

demonstrasjonene som arena for å knytte husmødrene tettere opp mot NKL og NKK. Ikke-

kooperatørene kunne gjennom å delta på arrangementet bli kjent med de kooperative varer 

gjennom de praktiske demonstrasjonene, og med det kooperative budskap gjennom kåseri 

eller foredrag. Mange kvinnelige kooperatører var ikke medlem i kvinneforbundet, og 

demonstrasjonene ga lokale kooperative kvinneforeninger anledning til å verve og organisere 

kvinnene.307 Norges Kooperative Kvinneforbund og husmorkonsulenten samarbeidet fra 1949 

om en felles avvikling av demonstrasjonene. Kvinneforbundets formann fulgte for eksempel 

med på husmorkonsulentens demonstrasjonsturne i 1949, og holdt foredrag om kvinnene i 

                                                 
303 ibid., s. 96. 
304 NKLs Årsberetninger 1952-1959, og Det kooperative opplysningsarbeidet, innstilling fra komité 1955, s. 96. 
Demonstrasjonene tok for seg følgende tema: 
1952: Per margarin, Colombo te og NKLs egen vaskemaskin ”Vaskebjørn”.  
1953: vaskemaskinen ”Vaskebjørn”, Calcutta te og Per margarin..  
1955: NKLs prøvekoffert, som inneholdt en rekke praktiske kjøkkenredskaper. 
1955: ulykkesforsikring for husmødre gjennom Samvirke. 
1957: kjøkkenutstyr av aluminium, kjøleskap, krydder og mopeder.  
1958: Margarin og produkter fra elektrisk avdeling, kjøkkenmaskin, dessert, linoleum, sitrusfrukt og belysning.  
1959: skopleie. 
305 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 96. 
306 Mellom Oss, nr. 3, 1949 s. 1 og 2. 
307 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s. 41. 
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kooperasjonen, med vekt på arbeid og rettigheter.308 Året etter fulgte også en representant fra 

NKK med på demonstrasjonsturneen i Møre og Romsdal.  

 

Husmoravdelingen knyttet sammen praktiske og organisatoriske elementer i demonstra-

sjonene, og også i denne avdelingen skjedde det en profesjonalisering etter 1951. Dette året 

reiste husmorkonsulenten og en representant for kvinneforbundet på demonstrasjons- og 

agitasjonsturne i Sogn og Fjordane. Turneen varte fra 19. februar til 15. mars, og det ble 

arrangert en kooperativ vareutstilling i forbindelse med turneen.309 Det at en representant for 

NKK deltok på turneen, understreker profesjonaliseringen av organisasjonsarbeidet i NKL. 

Samtidig var den endelige formen for demonstrasjoner som man her var kommet frem til også 

en profesjonalisering av salgsarbeidet. Demonstrasjonene må ha medvirket til økt salg av 

kooperative varer, ettersom det ble gjennomført to 2─4 ukers turneer i perioden 1951─59.  

 

Demonstrasjonene, kombinert med verveaktiviteter og vareutstilling, må ha vært en stor 

suksess for NKL og suksessen ga seg utslag i at det fra 1955 ble utdannet et korps av 

såkalte ”demonstrantiser.” Dette var foreslått i utredningen om opplysningsarbeidet 310 . 

Temaet ble viet mye plass når det gjaldt forslag til opplysningsarbeid for Husmoravdelingen. I 

utredningen heter det at man anså både demonstrasjons- og prøvekjøkkenvirksomheten 

som ”uhyre viktige arbeidsområder”, men at disse to virksomhetene vanskelig kunne ivaretas 

samtidig av en husmorkonsulent. Komiteen bak utredningen foreslo derfor å ansette en 

husmorkonsulent til, slik at de to konsulentene kunne ha hvert sitt ansvarsområde. Videre 

ønsket komiteen at NKL skulle gjøre som i Sverige, hvor KF hadde utdannet 160 

kvinnekooperatører til demonstrasjonsarbeid for ulike kooperative produkter.   

                                                 
308 NKLs Årsberetning 1949. 
309 NKLs Årsberetning 1951. 
310 Det kooperative opplysningsarbeidet, 1955, s 41 
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  Det første kullet ”demonstrantiser”. 311

 

I juni 1955 ble det første kurset for ”demonstrasjonsdamer” avholdt i et samarbeid mellom 

NKK og NKLs elektriske avdeling.312 Søkerne til kurset og det påfølgende arbeidet som 

såkalte ”demonstrantiser” var først og fremst husmødre, som skulle få ”en interessant jobb 

ved siden av sitt husmoryrke.” De første ”demonstrantisene” skulle arbeide med ”vår alles 

kjære Vaskebjørn og de lekre nye Kaba-varene.” Salgssjefen i NKLs elektriske avdeling, Finn 

Bergh, ble intervjuet i Mellom Oss i forbindelse med denne storsatsingen på 

demonstrasjonsvirksomhet i NKL. Han forklarte at de hadde lagt geografisk spredning blant 

søkerne til grunn for opptaket til kurset, slik at alle deler av landet skulle være representert. 

Videre påpekte Bergh at de ansvarlige for opptaket hadde ment det var viktig å 

ansette ”dyktige husmødre som samtidig har evnen til å lære fra seg det de kan. ”Vi [NKK og 

NKLs elektriske avdeling] velger husmødre fordi vi gjerne vil at våre demonstrasjoner ikke 

skal bli altfor sterkt salgsmessig preget. I første rekke er det opplysning om Kaba-produktene 

og Vaskebjørn”.313

 

Det er påfallende at Finn Bergh legger slik vekt på at demonstrasjonene ikke skulle ha særlig 

preg av salg, men at dette var opplysning om produkter. Fra redaksjonelt hold i Mellom Oss 

ble det riktignok arbeidet med de elektriske demonstrasjonene beskrevet som en fest ettersom 

det ”å få arbeide med disse apparatene som er med i alle husmødrenes ønskedrømmer.”314 Her 

ble det samtidig vektlagt at det ville føre til økt salg for samvirkelagene hvis husmødrene 

                                                 
311 Mellom Oss, nr. 3, 1955, s 8. 
312 ibid. 
313 ibid. 
314 ibid. 
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fikk ”se husholdningsapparatene i funksjon og få lære om fordelene ved bruken av dem”.315 

Her ser vi altså en klar kobling mellom demonstrasjonene og samvirkelagenes salg av 

demonstrerte varer. 

 

Mot slutten av femtitallet utvidet NKLs vareavdelinger og Husmoravdelingen sin virksomhet 

ytterligere når det gjaldt opplysning for salg. I tillegg til de mange 

nyutdannede ”demonstrantisene”, og ytterligere en husmorkonsulent som var ansatt 

utelukkende for å koordinere demonstrasjonsvirksomheten og en stadig økende 

vareopplysningsoffensiv i Mellom Oss, ble det innført enda et element i NKLs register av ulik 

opplysning for salg. Det nye opplegget startet i 1956, og var et vareopplysningsprogram som 

ble kalt Varekvarter, et resultat av et samarbeid mellom NKK og Vareavdelingene.316  

 

Vareopplysningsprogrammet var ment brukt som en del av for eksempel kvinneforenings-

møter, og var lagt opp som en liten demonstrasjon. Foreningen fikk på fore-spørsel tilsendt en 

pakke med opplysningshefter og materiale til demonstrasjonen. I 1957 ble det utviklet opp-

lysningsprogrammer for kjøkkenutstyr av aluminium, kjøleskap, krydder og mopeder, og i 

løpet av året ble det avviklet 316 arrangementer med bruk av Varekvarter. I 1958 ble det 

utviklet flere Varekvarter med margarin og produkter fra elektrisk avdeling, og ifølge 

årsberetningen for 1958 arbeidet vareavdelingene med utvikling av opplysningsprogrammer 

om kjøkkenmaskiner, desserter, linoleum, sitrusfrukt og belysning.  

 

Vareopplysningsprogrammene kom som nevnt i tillegg til demonstrasjonene, og jeg kan ikke 

se noen markert nedgang i demonstrasjonsvirksomheten i de tre årene av min 

undersøkelsesperiode da disse ble drevet parallelt. Tvert om synes det som at det, mot slutten 

av den perioden jeg undersøker, ble satset stort på flere typer demonstrasjonsvirksomhet. 

Dette gjaldt ikke bare den profesjonaliserte demonstrasjonsvirksomheten, men også den som 

kvinneforeningsmedlemmer kunne drive selv ved hjelp av de gjør-det-selv-pakkene som 

vareopplysningsprogrammet faktisk var.  

 

Vareopplysningsprogrammene var en svært besparende markedsføringsmetode for NKL. 

NKLs produkter fikk reklame uten at NKL måtte lønne en demonstrantise, siden husmødrene 

demonstrerte selv. NKK var svært begeistret for Varekvarterene, og anbefalte å bruke 
                                                 
315 ibid. 
316 NKLs Årsberetning 1957. 
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vareopplysning som hjelpemiddel i vervekampanjer og kampanjer for økt kjøp. 317 ”De [Vare-

kvarterene] gir i første rekke kjennskap til og kunnskap om de vareslag som blir behandlet. 

De gir også anvisning på bruken av varen. […] Varedemonstrasjonene vil ofte føre til økt 

salg.” I første del av dette sitatet vektlegges opplysningsaspektet i form av at demonstra-

sjonene hadde som formål å øke demonstrasjonsdeltagernes viten om varen som sådan og om 

bruken av den. Den siste delen av sitatet spiller på reklameaspektet når det gjaldt demonstra-

sjoner, siden sammenhengen mellom demonstrasjon og økt salg ble vektlagt. 

 

På samme side i Mellom Oss som anbefalingen av vareopplysningsprogrammene står, er det 

trykket en resolusjon som NKK sendte til Handelsdepartementet etter landsmøtet i 1958. I 

resolusjonen heter det blant annet: ”Forbrukerne utsettes i dag for reklame i stadig større ut-

strekning.” 318 Resolusjonen var en oppfordring til handelsdepartementet om å stanse enkelte 

produsenters utsending av rabattkuponger som kunne brukes i butikker for å få avslag på 

varen. NKK mente dette var utilbørlig og villedende reklame. Det er påfallende at NKK 

anbefaler et så lett gjenkjennelig markedsføringstiltak som varekvarterene, samtidig som 

NKKs landsmøte ønsker å forby rabattkuponger fordi det kunne føre til lojalitet mot en 

bestemt produsent. Varekvarterene hadde jo også til hensikt nettopp å øke lojaliteten til NKLs 

varer gjennom å gjøre forbrukerne kjent med dem.  

 

Den sekssidige informasjonsfolderen Varekvarteret nr. 3. fra 1956 tok for seg nettopp vaske-

maskinen Vaskebjørn. Vareavdelingen og Husmoravdelingen kommuniserte direkte med 

kvinneforeningene gjennom Varekvarteret, og innledningsvis sto det at ”[d]en forrige 

demonstrasjonen av KABA støvsugeren har slått svært godt an i kvinneforeningene og vi tror 

at kvinneforeningene har en stor del av æren for at salget av KABA støvsugeren i de siste 

månedene er fordoblet.”319 Det ser ut til at folderen bare ble sendt i ett eksemplar til kvinne-

foreningen, og at foreningen deretter fikk låne utstyr på samvirkelaget. I tillegg fikk 

foreningen brosjyrer til utdeling. Ett medlem fra foreningen fikk folderen som et slags manus, 

og hadde ansvar for demonstrasjonen. I folderen var det råd og vink til den som skulle 

demonstrere; hun burde kle seg nøytralt, gjerne i en hvit kittel, og hun burde bruke tid på 

forhånd til å sette seg godt inn i produktet hun skulle demonstrere. Det ble også vektlagt at 

hun skulle bruke sine egne ord, for slik å kunne overbevise tilhørerne best. ”Det er absolutt 
                                                 
317 Mellom Oss, nr. 4, 1958, s. 3. 
318 ibid. 
319 Varekvarteret nr. 3. 1956, se vedlegg 3. side 135 
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nødvendig at du selv er overbevist for at du skal kunne overbevise andre.” 320 . Denne 

demonstrasjonen av Vaskebjørn er eksempel på det jeg kaller salg gjennom opplysning. Den 

salgsfremmende effekten må antas å ha vært allment kjent i NKLs organisasjons- og 

vareavdelinger, siden Mellom Oss hevdet at demonstrasjonsvirksomheten ville medføre økt 

salg for samvirkelagene. Finn Bergh kan ha hatt flere motiver for å ikke ville kalle 

demonstrasjonsvirksomheten for salg, men opplysning, han støttet seg i så fall til en solid 

kooperativ tradisjon om å avvise reklame som ”salgstriks”, mens man heller benytter et 

utvidet opplysningsbegrep.  

 

Tanken bak forbrukersamvirkets opplysningsvirksomhet var at den bevisste, kunnskapsrike, 

moralske og rasjonelle forbrukeren ville ønske å bli kooperatør, og å bokstavelig talt handle 

riktig. I dette tilfellet ville altså den husmoren som var opplyst av NKL foreta et rasjonelt og 

kunnskapsbasert valg, og velge Vaskebjørn når hun skulle handle vaskemaskin. Her ligger 

kanskje også NKKs todelte motivasjon for å delta i opplegget med Varekvarter. For det første 

kunne Varekvarterene fremme lojaliteten til kooperative produkter og øke salget, for det andre 

kunne de spre kunnskap om husholdningsutstyr og maskiner som igjen kunne bedre 

husmorens hverdag. I folderen til Vaskebjørn-demonstrasjonen heter det: ”Fortell hva det 

betyr for husmødre å slippe å gå i kjelleren med storvask. Hvordan de sparer armer og rygg─ 

unngår forkjølelse og kan være opplagt og hyggelig mot familien nå når de har mer tid og 

krefter.”321 Gjennom å fremme og bidra til demonstrasjonsvirksomheten, bidro NKK til å øke 

salget av kooperative varer. Det økte salget av Kaba-støvsugeren er et godt eksempel på at 

samarbeidet mellom vareavdelingene, Husmoravdelingen og NKK fungerte utmerket i 

salgshenseende. 

 

Den varianten av opplysning, altså opplysning med henblikk på salg, som Bergh benyttet, fikk 

funksjon som bekreftelse på at kooperatørene hadde valgt riktig produkt, produsent, butikk og 

strategi i veien mot et bedre og mer rettferdig samfunn. Ifølge Aléx var opplysningen i 

forbrukersamvirket preget av dette pragmatiske synet: ”Det viktiga var att odla deltagarnas 

förmåga till egna omdöme […]”. 322  Demonstrasjonene ga mulighet for noe som i 

utgangspunktet var en vinn-vinn-situasjon i forholdet mellom NKL og forbrukerne; økt salg 

                                                 
320 ibid. 
321 Varekvarteret nr. 3. 1956. 
322 Aléx, 1994, s. 82. 
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av egne produkter ga økt omsetning for NKL, mens forbrukerne fikk tak i det NKL mente var 

utmerkede produkter. 

 Prøvekoffertens innhold. 

 

Det var ikke bare elektriske produkter som ble markedsført gjennom demonstrasjoner i 1955, 

det ble også holdt en rekke enkeltdemonstrasjoner med utgangspunkt i NKLs prøvekoffert. 

Denne kofferten som inneholdt en rekke praktiske kjøkkenredskaper, som ble utviklet i 

samarbeid mellom NKLs Forsknings- og Kvalitetsutvalg og NKLs jernvareavdeling, og det 

ble utarbeidet en brosjyre om de aktuelle redskapene. Det var stor interesse for denne 

kofferten og demonstrasjonsdamer måtte kurses for å møte etterspørselen. Kofferten ble 

presentert i Mellom Oss av husmorkonsulenten Oddlaug Sørby, og her begrunnes utviklingen 

av kofferten med at ”det er dyrt å kjøpe billig. Det er dårlig forretning. Mindre gode redskaper 

er sløseri av tid, penger og arbeidskraft. Gode redskaper er god økonomi.”323 Brosjyren, som 

het NKLs husmortjeneste nr. 1, hadde til hensikt å ”gjøre husmoren kjent med de krav som 

stilles til gode redskaper, […] og gi henne de opplysninger hun trenger for å velge riktig.”324 

Samvirkelaget skulle føre kofferten, slik at den opplyste husmor fant akkurat det hun hadde 

lært å se etter neste gang hun kom i butikken.  

 

                                                 
323 Mellom Oss, nr. 3, 1955, s. 7. 
324 ibid. 
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Opplysning for salg i Mellom Oss 
Vareopplysning med henblikk på salg var ikke en metode som var forbeholdt de ”store” 

investeringene, som elektriske produkter eller kjøkkenutstyrskoffert. NKL benyttet Prøve-

kjøkkenet og Mellom Oss som arena for å opplyse om dagligvarer og til å øke lojaliteten til 

kooperative varer. Målet med dette var selvsagt å øke produksjonen i kooperative fabrikker og 

salget av kooperative varer i samvirkelagene. På demonstrasjonsturneene og på enkelt-

demonstrasjonene ble det som tidligere nevnt lagt fokus på dagligvarer som Calcutta og 

Colombo te og Per margarin, i tillegg til for eksempel pudding-, gele- og sausepulver325. I 

Mellom Oss hadde husmorkonsulenten fast matspalte, hvor hun ofte presenterte en tema-

matvare (broccoli, asparges, løk), beskrev råvaren og foreslo bruk og oppskrifter. I artikkelen 

om asparges fra 1957 kunne husmorkonsulent Oddlaug Sørby fortelle at man ikke lenger 

trengte reise til Sverige for å kjøpe asparges, siden den var å få i alle samvirkelag. 326  

Aspargesen var hermetisk, og Sørby laget en oversikt i artikkelen over de ulike boksene, 

innhold, pris og bruk. I tillegg til å foreslå bruk av aspargesen, var det fire ulike oppskrifter 

med bruk av asparges i kombinasjon med andre kooperative produkter. Et eksempel på dette 

er oppskriften på asparges-stuing: ¼ boks asparges, 1 ss Per margarin, 2 ss Gullkronen 

hvetemel, ca 3 dl aspargeskraft og melk, salt, pepper. 327

 

Artikkelen om asparges inneholdt flere ting. Den lanserte for det første produktet hermetisk 

asparges, som forbrukeren fikk vite at fantes i 4 ulike typer, to typer for suppe og to typer 

som er best egnet som tilbehør til kjøtt eller fisk med hollandaise-saus eller hvit saus til. For 

det andre ble bruk av aspargesen foreslått ytterligere fire måter. For å få brukt aspargesen 

riktig ifølge oppskriften, burde forbrukeren også kjøpe Per margarin og Gullkronen hvetemel. 

Etter å ha lest denne artikkelen, ville forbrukeren kanskje se etter hermetisk asparges neste 

gang hun var på samvirkelaget, siden det hadde stått i Mellom Oss at de hadde fått inn 

asparges overalt på dette tidspunktet. Hun ville kanskje spørre om de kunne ta inn varen, hvis 
                                                 
325 NKLs Årsberetning 1951-1959: 
1951:demonstrasjon i Moss i april av pudding- gele og sausepulver  
1952: Per margarin, Colombo te og vaskemaskinen ”Vaskebjørn”.  
1953: ”Vaskebjørn”, Calcutta te og Per margarin. 
1954: kjøkkenredskaper, elektriske maskiner  
1955: kooperative varer. 
1956: Ingen spesifikk demonstrasjonsartikkel oppgitt  
1957: demonstrasjon av elektriske artikler (som oftest) og kjøkkenredskaper (bare en gang).  
1958: elektriske artikler.  
1959: varer fra Margarinfabrikken og Elektrisk avdeling.  
326 Mellom Oss, nr. 3, 1957, s. 7. 
327 Gullkronen ble produsert av Nordkronen, som var NKLs egen mølle. 
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den mot formodning ikke fantes der. Hun ville kanskje hermetisk asparges hvis den fantes i 

butikken, siden NKLs Prøvekjøkken hadde foreslått bruk. Kanskje hadde hun også skrevet 

oppskriften på handlelappen, og kjøpte dermed lydig også Per margarin og Gullkronen 

hvetemel.328

 

Var denne artikkelen reklame for hermetisk asparges, Per margarin og Gullkronen hvetemel, 

eller var det opplysning om en ny vare og bruk av den? Det er vanskelig å svare entydig på 

dette spørsmålet, og antagelig er artikkelen ment som begge deler. Husmorkonsulenten hadde 

som arbeidsoppgave å prøve ut og fremme kooperative produkter med henblikk på å øke 

salget. Hennes oppgave var imidlertid også å opplyse husmødrene om nye produkter og 

bruken av dem på generelt grunnlag. Vi kan altså se to typer opplysning brukt i denne 

artikkelen: opplysning med henblikk på salg og opplysning med henblikk på økt kunnskap. 

Oppskriften som sådan gir økt kunnskap, men når oppskriften får tilføyelser om hvilke type 

margarin og mel som skal brukes, er det opplysning med henblikk på salg.  

 

Avslutning 
Som vi har sett, ble Husmoravdelingen brukt som arena for produktopplysning, og avdelingen 

var NKLs spydspiss i arbeidet for å påvirke forbrukernes lojalitet til kooperative produkter. 

Det var ikke bare husmorkonsulenten som arbeidet med lojalitetsbygging i forhold til 

kooperative varer, NKKs styremedlemmer var også aktive på dette feltet. For eksempel var 

tema for en foredragsturne med NKKs formann Signe Bereng Kvinneforeningenes oppgaver 

og plikter i samvirkelagene og bruk av kooperative produkter.329 Signe Bereng var ikke alene 

om å hamre inn budskapet om å handle kooperativt i Mellom Oss gang på gang. Også Ingrid 

Paulsen, mangeårig styremedlem i NKK, var opptatt av dette temaet:  

”Her mener jeg at vår [kvinneforeningens] oppgave er at vi som skal kjøpe, 
ikke finner oss i at våre forretninger ikke fører de varer som våre egne 
fabrikker produserer. […] Derfor la oss gå inn for denne oppgave, som ikke 
bare hjelper våre fabrikker til økt kapasitet, men også øker salget av varene i 
N.K.L.”330  

 

                                                 
328 Dette er en velkjent metode også i dag. Tine, Gilde og de ulike opplysningskontorene for henholdsvis egg og 
fjørfe, frukt og grønnsaker, kjøtt og fisk lager alle slike oppskriftshefter. Coop Mega har egne stativer med 
middagstips med oppskrifter basert på ingredienser man får kjøpt i butikken. 
329 Mellom Oss, nr. 3, 1949, s. 2. Turneen foregikk i Trøndelag 1949. 
330 Mellom Oss, nr. 5, 1949, s. 2, Ingrid Paulsen: ”Apropos til arbeidsplanen.” 
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Som vi kan se av sitatet, parafraserer Bereng her hva den tidligere organisasjonssekretæren i 

NKL, Randolf Arnesen, mente var kvinneforeningenes hovedoppgave. Arnesen mente at 

kvinneforeningene måtte ”begrense[…] sitt virke til det de var dannet for”, slik vi så be-

skrevet i kapittel 3. 331 Kvinneforeningene var etter Arnesens mening dannet for å drive 

agitasjon, verveaktiviteter og aksjoner til kooperasjonens fremme. I tråd med Arnesens opp-

fatning om hva kooperative kvinner skulle gjøre, oppfordret Mellom Oss fra redaksjonelt 

hold: ”Skal vi i det nye år gå inn for å bruke bare kooperative varer? Sett i gang en kampanje 

innen laget for økt kjøp av kooperative produkter. Hvis det skulle være enkelte kooperative 

varer, som dere synes skulle forbedres, så skriv inn til husmorkonsulenten, frøken Lovise 

Petersen, som vil sette seg i forbindelse med rette vedkommende om saken.”332 Dette er nok 

et eksempel på samarbeid mellom vareavdelingene og Husmoravdelingen. Som vi har sett, 

benyttet NKLs vareavdelinger stadig Husmoravdelingen for å utvikle, utprøve og selge 

kooperative produkter. Utviklingen skjedde gjerne i samarbeid mellom den gjeldende 

vareavdelingen og Husmoravdelingen, eller den fant sted i samarbeid mellom NKLs 

sentrallaboratorium og Husmoravdelingen, og kommunikasjonen omkring produktet og 

eventuell bruk av produktet skjedde mellom Husmoravdelingen og kooperative husmødre i 

organer som Mellom Oss. Kommunikasjonen om økt bruk og dermed økt omsetning av et 

produkt kunne foregå i Mellom Oss. Det kunne være en ren oppfordring om generelt å kjøpe 

flere egenproduserte varer, og det kunne fange opp eventuelle årsaker til manglende salg. ”Nå 

må vi for alvor gå inn for å øke omsetningen. Er det noen produkter De er misfornøyd med, 

eller har de gode tips m.h.t. pakning og lignende, så skriv inn til Husmorkonsulenten om det.” 

333 Videre ble det oppfordret til å skape en sosial ramme rundt produktet, som igjen kunne 

resultere i økt bruk av produktet. Dessuten tilbød Mellom Oss en arena for å skape blest om 

den lokale kooperative foreningen eller husmorens bruk av produktet. ”Kan ikke foreningene 

arrangere små konkurranser, f.eks. i bakning? Oppskriftene på det som blir mest vellykket 

kunne så sendes inn til husmorkonsulenten som deretter kunne prøve dem og eventuelt 

offentliggjøre oppskriftene på ”Husmorssiden”.”334 Slik fikk man aktivisert foreningene, i 

tillegg til å ha fått reklame for produktet. 

 

                                                 
331 Arnesen, Tillitsmannen i kooperasjonen, 1948, s. 91. 
332 Mellom Oss, nr. 1, 1949, s. 2. 
333 Mellom Oss, nr. 5, 1949, notis, s.1 og 2. 
334 Mellom Oss, nr. 5, 1949, notis, s.1 og 2. 
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Det å selge varer var som vi tidligere har sett, en forutsetning for organisasjonens eksistens, 

men ideologisk var ikke organisasjonen helt komfortabel med alle former for markedsføring. 

Dette kan ha sammenheng med at salg uten noen form for reklame eller annen markedsføring 

kan være vanskelig i et samfunn med flere konkurrerende produsenter. For å kunne håndtere 

dette paradokset unngikk NKL hele problemet ved å kalle den virksomheten som skulle få 

flere til å kjøpe mer for opplysning. Jeg har valgt å kalle det opplysning for salg, ettersom jeg 

mener vareopplysning og demonstrasjoner ikke kan sammenlignes med annen opplysnings-

virksomhet i NKL, slik som brevkurs og studieringer. Hensikten med all opplysnings-

virksomhet som utgikk fra Husmoravdelingen var å opplyse om hvilke varer man skulle kjøpe, 

for slik å øke produksjonen og salget for NKL og samvirkelagene. I tillegg formidlet 

Husmoravdelingen et verdisyn som anerkjente det moderne, rasjonelle og effektive, for 

eksempel gjennom sitt syn på hva som var et bra kjøkken. Dette synet ble ikke bare formidlet 

gjennom flere artikler i Mellom Oss, men også gjennom selve byggingen av NKLs 

Prøvekjøkken.  I hovedsak var all opplysningsvirksomhet i NKL fundert på at man gjennom å 

gi forbrukeren kunnskap, gjorde forbrukeren i stand til å ta gode, og fremfor alt, riktige valg. 

Dette gjaldt både den opplysningen som hadde til hensikt å selge varer og den som hadde til 

hensikt å formidle annen kunnskap. Å sørge for at kooperatørene var lojale i forhold til 

kooperative varer var selve grunnlaget for all virksomhet i NKL. Både den kommersielle og 

den ideelle siden var avhengig av at NKL solgte varer, og gjennom sin opplysende 

salgsvirksomhet tok Husmoravdelingen ansvar for lojalitetsbygging og økt kooperativt 

varesalg. Utover 1950-tallet kom Husmoravdelingens arbeid i stadig mer profesjonaliserte 

former, særlig er Varekvarterene eksempler på profesjonalisert salgs- og opplysnings-

virksomhet. En annen utviklingstrend utover 1950-tallet var vekst i virksomheten, stadig flere 

tilsatte i avdelingen og økt demonstrasjonsaktivitet er eksempler på dette. 
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Kapittel 6.  

Avslutning  

 

Dobbeltheten i NKL 
Denne oppgaven er en undersøkelse av områder innen NKLs organisasjon og virksomhet som 

innebar en balansegang mellom kommersielle krav og ideelle formål i perioden 1945─1959. 

De områdene jeg har tatt for meg er organisasjonsavdelingen i NKL, organisasjonens 

demokrati og struktur, kvinnesatsing, forbrukerspørsmål og opplysningsvirksomhet. Alle 

undersøkelsesområdene har til felles at de i etterkrigstiden gjennomgikk til dels store 

endringer. Endringene krevde avklaringer og aktive valg med hensyn til hvilke verdier NKL 

skulle vektlegge i forhold til videre utvikling, og hvilke kommersielle og ideelle hensyn som 

måtte tas gjennom å tjene penger, samtidig som man skulle sørge for å ta ideelle hensyn 

gjennom å drive aktiv opplysningsvirksomhet. 

 

I oppgaven har jeg vist hvordan NKLs organisasjonsavdeling, i likhet med resten av 

forbrukerkooperasjonen, i økende grad ble profesjonalisert i etterkrigsperioden. Dette hadde 

blant annet årsak i lederskiftet mellom organisasjonssekretærene Randolf Arnesen og Peder 

Søiland. Organisasjonsavdelingen gikk fra å ha en leder som hadde initiert og var involvert i 

alle organisasjonsavdelingens arbeidsområder, med utstråling og ideologisk engasjement, til 

en mer moderne form for ledelse etter lederskiftet, som var mer preget av delegering av arbeid 

og ansvar. Søiland brakte med seg andre endringer som flere ansatte, flere underavdelinger og 

større arbeidsfelt. Nyorganiseringen av organisasjonsavdelingen med opprettelse av 

underavdelinger i 1945 og opprettelsen av Samvirkeskolen er tydelige eksempler på hvilke 

endringer NKL var preget av fra 1945─1959. Som jeg har vist, var ikke alle disse endringene 

initiert av Søiland. Endringene var heller i stor grad initiert av Arnesen og satt ut i livet av 

Søiland. En annen stor endring lederskiftet brakte med seg var synet på opplysning som sådan 

og opplysningens hensikt. Opplysningsbegrepet gjaldt ikke lenger bare folkeopplysning. Den 

omfattet også produktinformasjon og kjøpehjelp.  

 

I forhold til oppgavens hovedspørsmål, viser nyorganiseringen og profesjonaliseringen som 

fulgte av denne hvordan NKLs ledelse prioriterte mellom ideelle formål og kommersielle krav 

for å finne den riktige balansen. Hva som var en riktig balanse eller et riktig forhold mellom 
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ideelle og kommersielle krav, avhang av arbeidsområde og formål. Moderniseringen og 

nyorganiseringen NKL gjennomgikk i løpet av undersøkelsesperioden var hovedsakelig rettet 

inn mot den kommersielle siden av organisasjonen, ikke like mye den ideelle siden. Den 

ideelle siden ble tatt for gitt, i form av at det ble forutsatt at medlemmer og ansatte hadde 

kooperativ kunnskap og delte den kooperative ideologi og fortelling. Endringsprosessen som 

foregikk i forholdet mellom de to sidene resulterte til en viss grad i en forskyvning mot det 

kommersielle. En kommersiell vektlegging kan være årsaken til det økende medlemstallet i 

perioden. Men det kan også hevdes at det økende medlemstallet måtte føre til kommersiell 

vektlegging, siden man fra NKLs side ikke kunne forutsette at flere hundre tusen medlemmer 

var overbeviste samvirkeideologer.  

 

En ytterligere forsterkning av det kommersielle skjedde som følge av prosessen rundt tre 

vedtektsendringer i NKL som fikk store konsekvenser for organisasjonen. Det var med andre 

ord kommersiell vektlegging innenfor den ideologiske og demokratiske delen av 

organisasjonen. Jeg har vist hvordan vedtektsendringene bidro til å forskyve balansepunktet 

mot det kommersielle gjennom en stor grad av profesjonalisering av arbeidet i organisasjonen. 

Gjennom diskusjonen av denne utviklingen, viste jeg at oppbyggingen av organisasjons-

avdelingen i NKL i praksis medførte en nedbygging av de ideelle sidene i bevegelsen 

gjennom en sterk integrering av den ideelle virksomheten i den kommersielle driften av NKL. 

Med dette mener jeg at det ideelle særpreget i NKL, for eksempel opplysningsarbeidet, ble 

brukt som lekkert innpakkingspapir for å gjøre en prosess som innebar kommersialisering og 

sentralisering mer fristende. Opplysningen ble brukt med salgshensikt, eller med den hensikt å 

gjøre alle stemmeberettigete enige om forslagene ledelsen kom med.  

 

I oppgavens andre halvdel undersøkte jeg spenningsfelt knyttet til kvinner i 

forbrukersamvirket. Dette gjaldt kvinner som målgruppe for ideologi, kvinnelig deltakelse i 

organisasjonen og kvinner som forbrukere. Både innen kooperasjonen og NKLs ledelse 

ønsket man aktive kvinner i samvirkebevegelsen, og kvinnene ble stadig fremhevet som helt 

sentrale for bevegelsen. Som vi har sett var kvinnene ikke sentrale når det gjaldt å få plass i 

NKLs styre, NKLs representantskap eller bli kongressdelegat til NKLs kongresser. Kvinnene 

var derimot helt sentrale når det gjaldt etablering av Forbrukerrådet, og det interne fokus NKL 

måtte sette på forskning, kvalitet og forbrukervern som en følge av dette. Kvinnene var også 

helt sentrale som målgruppe for NKLs opplysning og reklame. Kvinnene var som målgruppe 

ikke bare passive mottagere, men også viktige aktører. Kvinnene fikk innvirkning på 

 128 



produktutvikling og ble utøvere av demonstrasjonsvirksomhet på kvinneforeningsmøter. Slik 

sto kvinnene etter hvert sentralt når det gjaldt kooperativ salgs- og opplysningsvirksomhet. 

Allikevel er denne virksomheten og samtalene i NKL mellom Husmoravdelingen og NKLs 

vareavdelinger det nærmeste kvinnene kom en reell integrasjon i NKLs organisasjon. 

 

Kvinner fikk aldri stor betydning i forbrukerkooperasjonen. En årsak til dette var at 

kooperasjonen ikke helt klarte å integrere kvinnene i egen bevegelse, og da mener jeg spesielt 

det at NKL ikke klarte å integrere kvinner på ulike nivå i organisasjonen. Dette skyldtes 

kanskje at NKLs ledelse ikke klarte å videreutvikle og stabilisere forholdet til hjemmets 

finansminister. Hvis NKL hadde funnet en annen måte å løse problemene i forbindelse med 

samvirkelags-medlemskap på, en måte hvor forbrukeren hadde hatt mer å si, ville kanskje 

også demokratiet i kooperasjonen vært mer aktivt på grasrotplanet. Den manglende relasjonen 

mellom NKL og den kooperative forbrukeren viste seg igjen i dobbelthet når det gjaldt 

holdninger til så vel kvinner som internt demokrati og forbrukerpolitikk, tross den brede 

satsingen mot nettopp disse områdene i etterkrigsperioden. Når det gjaldt kvinner som 

forbrukere, kommer vi igjen tilbake til NKLs balansegang mellom ideelle formål og 

kommersielle interesser. Som jeg har vist, var det problematisk for NKL å fremstå som 

forbrukernes beskytter, samtidig som forbrukersamvirket selv solgte og produserte varer. 

Kvinneforeningene ble brukt som fotsoldater i salgsarbeid gjennom varedemonstrasjoner og 

lojalitetsbygging. Opprettelsen av Husmoravdelingen skapte en utfordring for NKL. Det å 

selge varer og skape lojalitet til produktene var (og er) en forutsetning for NKL eksistens, 

men ideologisk var ikke NKL komfortabel med dette faktumet. Det er, slik jeg ser det, 

sammenheng mellom hvordan NKL var ute av stand til å integrere forbrukerne i den 

demokratiske organisasjonen, og hvordan NKL gradvis ble mer preget av sentralisering og 

manglende demokrati.  

 

NKL ga organisasjonen et ideelt innhold og forente fellesorganisasjonen og 

samvirkebevegelsen blant annet gjennom opplysningsvirksomheten i organisasjonsavdelingen. 

Opplysning ble både av NKL og samvirkebevegelsen vurdert som noe positivt, moralsk 

forsvarlig og kanskje til og med en forutsetning for et sunt og moderne samfunn. Formålet 

med NKLs opplysningsvirksomhet var å signalisere hva som var bra for folk. Slik ble 

samvirkelagsmedlemmer oppdratt til en bestemt type kooperativ rasjonalitet og en bestemt 

type kooperativ fornuft. I stedet for å få en avklaring av virksomheten i forhold til 

organisasjonens prinsipper, valgte NKL å kalle mye av den virksomheten som skulle få flere 
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til å kjøpe mer for opplysning. Dette kan også gi indikasjoner på en forskyvning mot det 

kommersielle, samtidig som det gir en indikasjon på at man solgte inn det ideelle budskapet. 

All opplysningsvirksomhet i NKL bygde på at man gjennom å gi forbrukeren kunnskap, 

gjorde forbrukeren i stand til å ta gode og fremfor alt, riktige valg. Jeg har vist at både den 

opplysningen som hadde til hensikt å selge varer, og den som hadde til hensikt å formidle 

annen kunnskap, skulle gjøre forbrukeren i stand til å ta gode og riktige valg. Gode og riktige 

valg var ideologisk fundert, men kommersielt motivert, ettersom kooperasjonen ikke ville fått 

solgt varer over tid utelukkende basert på ideologi og lojalitet. Varene måtte først og fremst 

ha god kvalitet og ”riktig” pris. 
 

Konklusjon 

I den tidligere litteratur og forsking som finnes tilgjengelig er det motsetningsfylte i 

kooperasjonen ofte understreket. Titler på arbeidene henspiller ofte på motsetninger i 

organisasjonens formål eller et bilde på utviklingen av forbrukersamvirket. Eksempler på 

motsetninger som er nevnt tidligere er forening og forretning, folkebevegelse eller 

forretningsforetak, og bevegelse og butikk. Krambod og stormarked viser snarere til 

motsetninger i størrelse ved å stå som beskrivelse på forbrukersamvirkets utvikling mot en 

kommersiell butikkgigant. 

 

Jeg har funnet at dette bildet av NKLs dobbelthet ikke tegner et fullstendig eller riktig bilde 

av NKL. Organisasjonens dobbelthet er snarere et samspill mellom kommersielle og ideelle 

krefter i NKL, enn et rent motsetningsforhold. Selv om det har vært et samspill mellom 

ideelle og ideelle krefter i organisasjonen er det ingen tvil om at styrkeforholdet mellom 

organisasjonens to sider har vært et tema i NKL. Det har for eksempel i hele organisasjonens 

levetid vært diskusjon om hvilken plass organisasjonsavdelingen med opplysningsvirksomhet 

skulle ha. Ulike sider av den kommersielle virksomhetens i organisasjonen har vært 

omdiskutert på samme vis. 

 

Som vist i oppgaven, skjedde det i etterkrigstiden en profesjonalisering, en sentralisering og 

en kommersialisering av forbrukersamvirket. Det ideelle innholdet i organisasjonen i 

etterkrigstiden kan på ingen måte avskrives, selv om NKL ble mer profesjonalisert og mer 

moderne. Samspillet mellom organisasjonens to hovedfelt fortsatte, om enn i en mer 

profesjonalisert form. Som jeg har vist, kan vi konkludere med at NKLs særpreg og egenart 
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var blitt noe endret i løpet av etterkrigstiden.  Det kan være grunn til å hevde at NKL ble mer 

kommersialisert, ved at deler av opplysningsvirksomheten ble brukt i den hensikt å selge mer 

varer, eller endre medlemmers oppfatning.   

 

Hovedspørsmålet i oppgaven var hvordan NKL maktet å balansere og kombinere kravene til 

kommersiell virksomhet med organisasjonens ideelle formål. Svaret er at NKL maktet å skape 

samspill mellom disse kravene. NKL endret seg som organisasjon i undersøkelsesperioden 

med hensyn til størrelse, utbredelse og profesjonalitet. NKL utviklet seg i retning av å bli en 

organisasjon mer innrettet på å fremme kommersiell butikkdrift og produksjonsvirksomhet. 

Det kunne være rimelig å anta at NKL ble ideologisk svekket, eller til og med avideologisert, 

gjennom denne profesjonaliseringsprosessen. Mine funn viser at dette ikke stemmer, NKL ble 

ikke avideologisert. Det kan hevdes at den ideelle siden også ble mer profesjonell, og tilpasset 

den kommersielle virksomheten i større grad. Den store endringen i perioden ligger i at den 

ideelle siden ble brukt kommersielt for å styrke NKL og kooperasjonen i Norge. 
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Vedlegg 1 

Nettreferanser 
 
Fotnote 42 
 
http://www.bibsys.no, søkeord i fritekst: kooperasjon i raske trekk, ingen utgave etter 8. 
opplag. Søkedato: 04.01.05.  
 
Fotnote 83 http://www.ssb.no/kpi/ Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeksoversikt, 
15.06.04. ”Beregn prisveksten selv”.  
 
Fotnote 195. http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/tabeller/9-9-4t.txt,  
funnet 20.07.04 
 
Arbeidskraft, oversikt. Kvinner 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring i 
prosent 
 
                          1946         1950         1960  
                
Kvinner 15 år og over i alt. . . .      1250251    1263073      1349740     
I alt (%) . . . . . . . . . . . . . .        100,0        100,0        100,0         
Yrkesaktive(1)  . . . . . . . . . .         26,9        26,0          23,8          
Jordbruk  . . . . . . . . . . . . .         3,2         2,1           0,9           
Skogbruk og jakt  . . . . . . . . .     0,0         0,0          0,0            
Fiske og fangst . . . . . . . . . .         0,0          0,0           0,0           
Bergverksdrift mv.  . . . . . . . .        0,0          0,0           0,0           
Industri  . . . . . . . . . . . . .        5,6          6,5           5,0            
Bygge- og anleggsvirksomhet . . . .     0,1          0,1           0,2            
Kraft- og vannforsyning . . . . . .          0,1          0,1           0,1           
Varehandel  . . . . . . . . . . . .          3,9          4,3           4,8           
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift  0,3          0,5           0,7           
Sjøtransport  . . . . . . . . . . .          0,1          0,2           0,4            
Annen samferdsel  . . . . . . . . .          0,9          1,0           1,1           
Offentlig administrasjon og forsvar 0,8          0,7           0,9           
Offentlig og privat tjenesteyting .  3,9          4,1           5,1           
Personlig tjenesteyting . . . . . .   7,8          6,2           4,6           
Uoppgitt næring . . . . . . . . . .          0,2          0,1           0,0            
Ikke yrkesaktive  . . . . . . . . .         72,8         74,0          76,2          
Uoppgitt  . . . . . . . . . . . . .          0,3          0,0            - 
 
(1) Se tekstavsnittet.  2 Kvinner 16 år og over. 
K i l d e: Folke- og boligtellingene.   
gjenbruk; hamstring; tobakk.
 

  
 

 137

http://www.bibsys.no/
http://www.ssb.no/kpi/
http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/tabeller/9-9-4t.txt


Fotnote 233: http://www.riksarkivet.no/arkivverket/publikasjoner/nett/handbok-ra/inst-
dep/v_fakta1.html 
Funnet 20.09.04 
 
Varefakta-komiteen 1954─1984 
En Hovedkomité for varedeklarasjoner og kvalitetsmerking ble vedtatt opprettet av 
Forbrukerrådet 30.6.1954. Medlemmene ble oppnevnt av Forbrukerrådet og berørte 
organisasjoner og institusjoner. Komiteens oppgave var å «arbeide for økt bruk av opplysende 
varedeklarasjoner og for kvalitetsmerking». 
Til å begynne med fungerte Forbrukerrådet som sekretariat for komiteen, men den fikk egne 
funksjonærer fra 1956 av. Navnet ble i 1965 endret til Varefakta-komiteen. Ifølge 
Stortingsproposisjon nr. 80 (1982─83) skulle komiteen nedlegges fra 1.1.1984, og 
arbeidsoppgavene skulle fordeles mellom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. 
Arkivet er på 30 hyllemeter: 6 m protokoller og 24 m emneordnede saker 1954─1984. 
Katalog: 1293.2/11. 
Ola Barlaup 
 
Fotnote 279  http://lotus.uib.no/norgeslexi/krigslex/r/r1.html
Funnet 15.06.04 

 
Rasjonering, definisjon og bakgrunn 
 
Rasjonering, fordeling av varer gjennom administrative tiltak. Under 2. verdenskrig 
gjaldt rasjoneringen de fleste forbruksvarer. Pr. 9.4.1940 var bare matmel, sukker og kaffe 
rasjonert. Fra våren 1940 til høsten 1942 ble mattilbudet raskt dårligere — den ene varen 
etter den andre forsvant fra markedet og ble deretter rasjonert. I det første året omfattet 
rasjoneringen alle importerte matvarer og brød, fett, sukker, kaffe, kakao, sirup, kaffe-
erstatning. I det andre året ble alt slags kjøtt og flesk, egg, melk og melkeprodukter 
rasjonert på samme måte. I løpet av sommeren 1942 ble rasjoneringen utvidet til å gjelde 
poteter og alle typer grønnsaker, som da nesten var forsvunnet fra markedet. 

 
Okkupasjonen tvang gjennom en organisering av et detaljert system for rasjonering og 
regulering av matvarer. Alle forbrukere i enkelthusholdninger, barn og voksne, ble tildelt 
rasjoneringskort, mens anstalthusholdninger, sykehus og andre fikk anvist gjeldende 
rasjoner fra den kommunale forsyningsnemnda. Forbrukerne ble utstyrt med et startlager. 
Senere fikk de anvist varer for innkjøp bare mot innlevering av merker. 
Kortrasjonering ble brukt for de fleste kolonialvarer. Der hadde myndighetene oversikt 
over varetilgangen for en lengre tid, og varene hadde en viss holdbarhet. 
Kortrasjoneringen ble supplert med et kvotesystem fra grossist for varer som det var svært 
små beholdninger av, som smør og margarin. På andre varer var det så snau tilgang at 
rasjoner bare ble utdelt med lange mellomrom.  
Rasjonene var aldri til enhver tid lik for alle. Spedbarn, syke, gravide, kroppsarbeidere ble 
spesielt tilgodesett. Ikke få skaffet seg diagnosen magesår disse årene for å spe på 
familiens kosthold med ekstra melk og loff. 

 
Det var kvinnene som i det daglige møtte rasjoneringen. De lange køene foran 
forretningene var dominert av kvinner. Fra tidlig om morgenen møtte de frem, i håp om å 
få varer som var annonsert ankommet. Brått tok varelageret slutt, men kanskje kjøpte man 
noe annet som fantes når man først nådde frem til disken. Fotografier fra krigsårene 
forteller at menn dominerte i to køer, foran tobakkshandlerne og Vinmonopolet! 
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Rasjoneringen varte inn i etterkrigstiden. Restriksjonene på brennevin opphørte allerede i 
januar 1946, og på tobakk måneden etter. Rasjonering av smør, melk, fløte og andre 
melkeprodukter varte helt til august 1949. Kortrasjoneringen for tekstil varte lengst, til 
1954. Reguleringen av boligbygging og bilsalg varte til 1960. 
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Vedlegg 2 

Oversikt over kursvirksomhet i Husmoravdelingen 
1947: ingen oppgitt kursvirksomhet 

1948: flere kurs for husmødre i samarbeid med Oslo Samvirkelag. Undervisning ved 

Samvirkeskolen.  

1949, 1950: ingen oppgitt kursvirksomhet 

1951: Samarbeid med Oslo Samvirkelag og AOF om kurs i matlaging.  

1952: 4 matlagingskurs for husmødre i samarbeid med AOF og Oslo Samvirkelag. 

1953: 2 demonstrasjonskurs i matlaging med Oslo Samvirkelag og AOF og 2 kurs i baking og 

matlaging holdt for NKL s studieringer. Foredrag i Kringkastningen, undervisning på 

Samvirkeskolen.  

1954: Undervisning på Samvirkeskolen 2 kurs i baking og matlaging holdt for studieringene i 

Personalforeningen 

1955: Undervisning på Samvirkeskolen, og 2 kurs i baking og matlaging for studieringene i 

Personalforeningen 

1956: Undervisning på Samvirkeskolen.  

1957: Undervisning på Samvirkeskolen og Forbrukerkurset ved Ringsaker folkehøgskole.  

1958: Kurs i baking og matlaging for medlemmer av NKL s personalforening, undervisning 

på Samvirkeskolen 1959: deltok (underviste?) på NKL s forbrukerkurs i Nordland og Troms, 

holdt 2 kurs i matstell for medlemmer av NKL s personalforening.  

Alle opplysninger hentet fra NKLs årsberetninger 1947─1959 

Foredrags- og demonstrasjonsvirksomhet, Husmoravdelingen 
1947: 35 foredrags- og demonstrasjonskvelder 

1948: 46 foredrag - og demonstrasjonskvelder 

1949: 24 foredrag - og demonstrasjonskvelder, Demonstrasjonsturne m/ 13 demonstrasjoner. 

1950: demonstrasjonsturne m/ 12 demonstrasjoner Møre og Romsdal  

1951: demonstrasjonsturne Sogn og Fjordane, Østfold og Kristiansand-området 

1952: demonstrasjonsturne Aust-Agder og Sør-Trøndelag. Enkeltdemonstrasjoner i Oslo-

området 

1953: demonstrasjonsturne Telemark og Vestfold, demonstrasjon på varemesser Lom og 

Hamar, samt mindre demonstrasjoner i Oslo-området. 
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1954: demonstrasjonsturne Bergen og Hordaland fylke og Nord-Trøndelag. Oslo og omegn 

enkeltmøter, demonstrasjon ved varemesser på Gjøvik, Fagernes og Stavanger. 

1955: demonstrasjonsturne Hedmark fylke og Rogaland fylke. Ukesdemonstrasjonstur i 

Høyanger, 3- dagers tur til Bergen og 3- dagers tur til Kristiansand. 

1956: demonstrasjonsturneer Buskerud fylke og Østfold fylke. I tillegg enkeltdemonstrasjoner. 

Samlet antall 124 demonstrasjoner. 

1957: demonstrasjonsturneer i Bergen og Hordaland, Nordland, Finnmark, Sogn og Fjordane 

og Møre og Romsdal. Også enkeltdemonstrasjoner, i alt ble det holdt 141 demonstrasjoner. 

1958: demonstrasjonsturneer i Nordland, Sør-Trøndelag og Telemark. I ble det holdt 

enkeltdemonstrasjoner og kortere demonstrasjonsreiser i Gjøvik og omegn, Valdres, Hamar, 

Gudbrandsdalen og Hønefoss.  I alt ble det holdt 142 demonstrasjoner. 

1959: demonstrasjonsturne i Nordland, Hedmark og Oppland, Finnmark og Buskerud. 

Margarindemonstrasjon i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt for Elektrisk avdeling i 

Valdres og Numedal, i tillegg enkeltdemonstrasjoner. Til sammen 93 demonstrasjoner. 

 

Oversikt over antall lag i NKL og samlet antall medlemmer i lagene 1945─59 
 
År Antall lag i NKL Antall medlemmer i lagene 

1945 832 lag 225 738 medlemmer   

1946 1001 lag 239 854 medlemmer    

1947 1081 lag  257 398 medlemmer    

1948 1098 lag  265 239 medlemmer    

1949 1124 lag  269 848 medlemmer    

1950 1132 lag  272 618 medlemmer    

1951 1140 lag  278 766 medlemmer    

1952 1132 lag  284 289 medlemmer 

1953 1148 lag  288 747 medlemmer 

1954 1150 lag 294 258 medlemmer 

1955 1148 lag  300 846 medlemmer 

1956 1155 lag 301 306 medlemmer 

1957 1139 lag  304 129 medlemmer 

1958 1124 lag  302 326 medlemmer 

1959 1118 lag  305 534 medlemmer 
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Vedlegg 3  

Varekvarteret 
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