
Lite historisk tillbakablick 

Landsbygdens befolkning började, senare än andra grupper, först på 1910-20-talet att organisera sig.                                            

1910 gick Carl Berglund i Västergötland ut med uppropet ”Bröder låtom oss enas” och tog initiativ till det som 

blev Bondeförbundet. 1915 bildades Jordbrukarnas Riksförbund, främst i Skåne och östra Sverige. 1921 slogs 

dessa båda partier samman till Bondeförbundet som 1957 bytte namn till Centerpartiet. 1919 bildades 

Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, SLU som sedan blev CUF, 1929 bildedes Riksförbundet 

Landsbygdens Folk, RLF som sedan blev LRF, 1930 startade Svenska Landsbygdens Studieförbund SLS som 

1967 blev Studieförbundet Vuxenskolan, 1933 bildades Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, SLKF senare 

Centerns Kvinnoförbund, CKF och 1944 bildedes Bygdegårdarnas Riksförbund, den första bygdegården 

byggdes 1919. 

För oss på Vikbolandet kom också tillkomsten av Föreningsgården Mem 1949 att betyda mycket. Det var SLU 

som efter imponerande insamling kunde förverkliga sin dröm om en egen Föreningsgård för utbildning av 

medlemmar och funktionärer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Vikbolandet startades sockenföreningar av Jordbrukarnas Riksförbund i nästan alla socknar hösten 1915: 

Östra Ny var först ut den 20 augusti 1915 med J W N Molin som ordförande och 37 medlemmar                     

Dagsberg bildades 1 september med Ludvig Svensson som ordförande och 22 medlemmar                                 

Tingstad bildades den 2 september med A F Lindberg som ordförande, men kom igång först 1932                 

Styrstad bildades 3 september med Svante Hagberg som ordförande och 24 medlemmar                               

Furingstad bildades den 5 september med Martin Andersson som ordförande och 24 medlemmar                        

Tåby bildades 6 september med Harald Blidberg som ordförande och 13 medlemmar                                                

Konungsund bildades 7 september med Fredrik A Andersson som ordförande och 20 medlemmar                    

Kuddby bildades 8 september med Ivan Liljedahl som ordförande                                                                                       

Östra Husby bildades 12 september med Gottfrid Andersson som ordförande och 37 medlemmar                

Häradshammar bildades också 12 september med J D Träskman som ordförande och 9 medlemmar                    

Rönö bildades 14 september med 23 medlemmar och J A Karlberg som ordförande                                                                  

Å bildades 1916, men en sockenkommitté bildades 5 o 17 december 1915 , Johan Appelgren ordförande                    

Jonsberg bildades 13 oktober 1915 med August Nilsson som ordförande och 12 medlemmar                                                         

Östra Stenby bildades den 8 mars 1917 med 8 medlemmar och Einar Appelgren som ordförande                 

1985 genomfördes ett dokumentationsarbete ”Från bonderörelse till Centerrörelse” som för Norrköping 

sammanställdes i skriften ”Historik över vår organisation från starten till jubileumsåret 1985”.  


