
Pengar, kunskap och socialt kapital
Pengar kommer inte först

Den värld vi lämnar bakom oss är en värld av 
tillväxt där en duktig företagare kunde gå till 
banken med en god idé och få lån till de 
investeringar som behövdes. 

Reglerna var enkla. Om en person som var känd 
som en framgångsrik företagare med goda 
kunskaper och ett stort socialt kapital som 
underlättade hans verksamhet, kunde visa att han 
kunde betala tillbaka med ränta så kunde han få 
låna till nya investeringar. 

Visst krävs det säkerhet för lån men innan en 
långivare är beredd att skjuta till pengar vill han 
veta att företagaren har det som behövs i form av 
kunskaper och den sociala uppbackning som 
normalt krävs för allt företagande. Nybörjare och 
ensamma idealister göre sig icke besvär. 

Tiderna förändras

Den nya världen kan mycket väl bli en värld av 
nerväxt. I en sådan värld förtvinar bankerna, De 
har svårt att leva utan tillväxt. Orsaken är att det 
är de som skapar våra pengar och att pengarna 
skapas som krediter som ska återbetalas med 
ränta. Numer skapas för övrigt de flesta krediter 
innan något har sparats. Istället skapas pengar 
som en inteckning av en framtida tillväxt. 

Det går bra så länge vi har tillväxt men i och med 
oljetoppen så minskar det energiflöde som är 
tillväxtens förutsättning. Alla hoppas på en 
teknisk utveckling där vi kan bryta kopplingen 
mellan tillväxt och energiflöde (frikoppling) men 
än finns det inget som tyder på att detta kan bli 
möjligt. 

Alltså måste vi hitta nya lösningar - både på hur 
vi klarar oss utan fossil energi och utan banker. 

Det krävs mycket

I en värld utan fossila bränslen krävs en betydligt 
större insats av åker, skog och - arbete. Istället för 
fossila bränslen som lagrat årmiljoner av 
solinstrålning måste vi klara oss med ett års 
solinstrålning i taget. Med dagens teknik kan vi 
inte på långa vägar utnyttja lika mycket av den 
flödande energi som vi idag hämtar ur de fossila 
lagren. Vi kommer att göra ett stort magplask. 
Det kan ingen hindra - men vad kan vi göra?! 

Syftet med sambruket

Sambruket är en ekonomisk förening där sparare 
och brukare samsas om att förvärva jord och skog 
som ställs om för uthålligt bruk. 

Det är ett omställningsprojekt som samtidigt är 
vår beredskap för besvärliga tider och, 
förhoppningsvis, ett smart sätt att trygga 
situationen både för äldre och yngre medlemmar. 

No man is an island - och det är inte en gård, by 
eller stad heller. Vi satsar på sambruk.

†   ARBETE OCH PENGAR   ¢
Man kommer ingenstans utan arbete och pengar. 
Arbete ger en inkomst och pengar är en sparad 
inkomst som man väljer att inte 
konsumera utan istället sparar/
placerar så att den, om det går 
väl, bidrar till en framtida 
konsumtion. Det räcker dock 
inte med det. Man måste också 
ha naturresurser och realkapital. 

SAMBRUK
STÄLL OM DITT LIV!



Ankhult är ett av flera objekt

Föreningen har länge varit på jakt efter lämpliga 
fastigheter att bedriva sin verksamhet från. 
Närmast till hands ligger en del av en fastighet i 
Ankhult som är under avstyckning (se bilderna). 
Vi har dock fler alternativ på gång. 

Under 2012 har Ankhult utgjort basen för vår 
verksamhet. Bland har vi genomfört en tio dagars 
kurs i permakulturdesign för 20 deltagare med fyra 
lärare. Självklart var kursens designuppgift att 
utforma en design för Ankhult. 

Andra tilltänkta fastigheter ligger i Södra Sörums 
närområde. Det vi söker är fastigheter som är 
lämpliga för en omställd livsmedelsproduktion som 
kan utgöra en bas för en bredare omställning i 
systemet av gård-by-stad. 

Etablissemanget hoppas på en omställning med 
förtätning av större städer och en fortsatt 

Södra Rörums Sambruk

Södra Rörums Sambruksförening startades i Södra 
Rörum men den har sitt intresseområde i norra 
Skånes risbygd. 

Syftet är ju att förvärva och utveckla jord och skog 
till en omställd och uthållig drift.

Medlemmar betalar en insats om minst 10 tkr och 
får en röst vid föreningens stämma. Många 
använder sitt medlemskap som ett sparande och 
betalar därför betydligt mer i insats. Andra vill 
jobba med odling, djurskötsel, utbildning och vård 
av byggnader och maskiner. Kombinationen är 
perfekt för det behövs insatser av både pengar och 
arbete för att vi ska komma någonstans. 

Utmaningen är att finna den rätta balansen mellan 
värderingen av insatserna av pengar och arbete. 

I oktober 2012 hade föreningen 33 medlemmar och 
vi räknar med att bli fler.

business-as-usual. Det förutsätter det som 
inte kan fortsätta - fortsatt import av energi,  
näringsämnen och livsmedel. 

Vi måste utveckla lokala kretslopp där 
städerna inte dumpar 
näringsämnen och gifter i 
naturen. Sambruket är en 
viktig bit i detta pussel. 

Sambruket kopplar stadens 
sparare till gårdens brukare.



Det speciella med Södra Rörums Sambruk
En prototyp - ett 

omställningsprojekt

Vi experimenterar för att finna en form för 
omställning/beredskap som kan kopieras i 
tiotusental av likasinnade över hela landet. 

Utgångspunkten för vårt tänkande är det som 
också liggertill grund för permakulturen och 
omställningsrörelsen. 

Genom vårt skuldbaserade penningsystem - där 
bankerna skapar våra pengar som krediter som 
ska betalas med ränta ur en växande produktion - 
har vi byggt in ett tillväxtkrav i ekonomin. 

Tillväxten kan endast drivas till en viss gräns. 
Därefter börjar vi tära på planetens kapital. Den 
gränsen har vi passerat men eliten gör vad den 
kan för att i det längsta hålla igång tillväxten. 

Samhällsutvecklingen är ett komplext samspel 
mellan det finansiella och det reala systemet. Det 
finansiella systemet handlar om hur vi organiserar 
sparande och finansiering. Det reala handlar om 
hur vi organiserar produktion och konsumtion. 

Båda systemen förutsätter varandra men de 
finansiella processerna är snabbare än de reala 
som i sin tur är snabbare än de processer i 
ekosystemen som vi också är beroende av. Därför 
är den finansiella krisens inledning 2008 
epokgörande. Den markerar övergången till en 
ny era i mänsklighetens historia som främst 
präglas av nerväxt och omställning till uthålliga 
former för finansiering och real produktion. 

Våra grundtankar

Sambruket är ett omställningsprojekt. En 
omställning av livsmedelsproduktionen på en 
gård är ett stort projekt som kräver mycket och 
tar lång tid. Därför vill vi också använda 

föreningen för att bygga upp en beredskap för 
den händelse att den finansiella krisen snabbt 
utvecklas till en depression med stor arbetslöshet 
som gör det svårt att försörja sig. I ett sådant läge 
vill vi ha jord- och skogstillgångar i föreningen 
som medlemmarna kan falla tillbaka på. 

En grundtanke i sambruket är att det finansiella 
måste ordnas utan främmande kapital/lån mot 
ränta med säkerhet i tillgången. 

En annan att vi behöver skapa starka personliga 
band mellan personer i hela kedjan gård-by-stad. 
Varor och tjänster flödar i ena riktningen och 
pengar och näringsämnen i den andra. 

En tredje är att man som sparare/finansiär alltid 
behöver förvissa sig om att det finns tillräckligt 
med kunskaper och socialt kapital innan man 
skjuter till pengar. 

För övrigt handlar sambruket om att finna 
uthålliga former för drift och underhåll. Inga små 
uppgifter men i ett omställningsperspektiv är det 
ett nödvändigt experimenterande som vi inte kan 
skjuta på framtiden. 

Omställning, beredskap - varför?

Det moderna samhällets försörjning har utvecklat 
ett mycket stort beroende av ett energiflöde. Det 
är mångdubbelt större än vad som vore möjligt 
om vi enbart hade tillgång till de flödande 
energikällorna. 

Därför är det lika epokgörande med den globala 
oljetoppen 2005 som med finanskrisen inledning 
2007. (Med oljetopp menas att det inte längre är 
möjligt att öka den globala utvinningen av råolja.) 

Det tillväxtkrav som kommer av den moderna 
konstruktionen av penningsystemet innebär att vi 

ständigt måste producera och konsumera mer. All 
produktion kräver arbete dvs energi. Vi hämtar 
energi från de flödande källorna men mest från 
fossila lagren . Efter oljetoppen minskar det totala 
energiflödet och därmed kommer också 
produktionen att minska. Det är en av orsakerna 
till den finansiella krisen 2008.

Energin från de fossila källorna är billig i 
förhållande till energi från de flödande källorna 
och därför slösar vi med den. Möjligheterna att 
effektivisera energiutnyttjandet är stora men 
priset på energi kommer att stiga obevekligt i 
förhållande till priset på arbete vilket i sin tur 
kommer att tvinga fram en radikal omställning av 
all produktion. Vi kommer att tvingas öka 
energieffektiviteten och organisera produktionen 
så att vi klarar oss med mindre energi. Det 
kommer att innebära att vi lokaliserar både 
produktion och konsumtion och att vi övergår till 
mer arbetsintensiva produktionsmetoder.

Industrisamhället och de stora städerna är 
beroende av den globaliserade industriella 
livsmedelsproduktionen - som är mycket 
energikrävande och som utnyttjar ett stort 
realkapital i form av maskiner, bilar, 
anläggningar, ledningssystem, vägar, broar, 
hamnar och så vidare. Hela detta enorma 
realkapital kärver också mängder med energi - 
för drift, underhåll och för att ersätta det när det 
är utslitet eller föråldrat. 

Nu när energiflödet har stagnerat börjar vi snåla 
med underhåll och ersättningsinvesteringar. Vi 
börjar prioritera nyinvesteringar till de större 
städerna och låter landsbygden halka efter. 
Landsbygdsborna får alltmer klara sig själva. 



Sambruket - ett finansiellt permakulturexperiment
Flödet i systemet gård-by-stad

En gård har en annan funktion än en by och en 
by är inte är en liten stad. Den har en helt annan 
funktion än stadens. Elementärt kan det tyckas. 
Det intressanta är dock varför de tre inte kan 
fungera utan varandra. 

På gården arbetar man med naturens resurser; 
jord och skog, djur och växter. I byn finns den 
service och de anläggningar som lantbrukarna 
behöver på nära håll för att kunna producera det 
som de många i staden behöver. I staden finns 
verksamheter som förutsätter ett stort antal 
människor. 

Det är inte möjligt att producera den nödvändiga 
mängden livsmedel i staden. Byn och gården kan 
inte fylla stadens funktioner. Alltså måste de 
fungera som ett system, en helhet där de fyller 
sina respektive funktioner. 

Det handlar om ett flöde från gården och byn till 
staden och ett annat flöde i motsatt riktning. 
Grovt sett kan man säga att gården köper 
insatsvaror och säljer produkter medan staden 
gör tvärt om. Till detta kommer de finansiella 
flödena.

Det stora problemet med detta system är att 
odlingsmarkens näringsämnen följer med 
produkterna till staden där de blandas till ett slam 
som är för giftigt för att återföras till åkern. 
Slammet deponeras och med tiden lakas gifter 
och näringsämnen ut och hamnar i sjöar och hav. 
Hittills har lantbrukarna kunnat importera 
näringsämnen från gruvor och energikrävande 
fabriker men detta är naturligtvis inte uthålligt. 

Utmaningen är att återupprätta ett uthålligt 
kretslopp i systemet gård-by-stad. Det säger sig 
självt att ju större städerna är desto svårare blir 
problemet att lösa. 

Tillväxtkravet bottnar i 
penningsystemet

Riksbanken producerar våra mynt och sedlar 
men dessa utgör endast en liten bråkdel av hela 
den penningmängd som vi använder. Den kan 
också skapa andra former av pengar men låter i 
normala fall vanliga banker sköta skapandet av 
pengar. 

Det går till så att bankerna lämnar krediter till 
sina kunder samtidigt som de bokför lika stora 
fordringar på kunderna. 

Att det är så enkelt för bankerna att skapa pengar 
innebär inte att de inte lånar pengar. Det vanliga 
är faktiskt att de har lånat en stor andel 
främmande kapital i förhållande till det egna 
kapital som ägarna har skjutit till.

Varför? Skälet är detsamma som för andra 
vinstdrivande företag. Man strävar efter att få 
högsta möjliga tillväxt på det egna kapitalet. 
Oftast är räntan på lån av främmande kapital 
betydligt lägre än den avkastning man kan få på 
det egna kapitalet. Därför använder man lån som 
en hävstång för att få upp den totala 
avkastningen. 

Problemet med att banker skapar våra pengar i 
form av krediter som ska återbetalas med ränta är 
att vi därigenom har byggt in ett ekonomiskt 
tillväxtkrav i de centrala delarna av vår ekonomi. 
Eftersom mer än 95 % av våra pengar utgörs av 
krediter som ska återbetalas med ränta under de 
kommande åren måste flödet av pengar öka. 
Normalt sett förutsätter det en ökad ekonomisk 
tillväxt. 

Sedan oljetoppen har det globala flödet av råolja 
stagnerat vilket förklarar varför det är så svårt att 
upprätthålla tillväxten. På sikt kommer den att 
sjunka. Det kommer att förvärra den finansiella 
krisen både för banker, företag och hushåll. Då 

kommer det att bli än tydligare än nu, att det 
moderna industrisamhället är överskuldsatt och 
att våra reala tillgångar är oekonomiska genom 
sitt enorma energiberoende. 

Kunskap, socialt kapital och pengar

Slutsatsen är att vi behöver investera i en omstäl-
lning. Vägen dit kommer att gå över en global våg 
av konkurser som inte minst kommer att drabba 
banksystemet. Omställningen kommer dessutom 
att innebära ett mycket stort antal riskfyllda 
investeringar som inte kan finansieras med bank-
lån eftersom banker inte kan  eller får ta risker. 

Därför måste vi hitta nya sätt att finansiera 
omställningen. I princip måste risken hanteras 
genom att alla delar på den och att vi lokaliserar 
produktion och konsumtion så mycket som 
möjligt så att vi har ekonomiska relationer till 
människor som vi känner och till verksamheter 
som vi kan överblicka. 

En finansiell tumregel är att man inte bör skjuta 
till pengar till ett projekt innan man vet att det 
finns tillräckligt med kunskap och socialt kapital. 

Finansiell permakultur?

Alla verksamheter har en real och en finansiell 
sida. Permakulturen härmar naturen och man kan 
också finna naturliga förebilder när man 
organiserar det finansiella. 

Hur finansierar man, inte bara investeringspro-
jekt och förvärv av resurser utan också sådant 
som måste ske löpande, drift och underhåll? Hur 
hanterar man riskerna och hur delar man på vinst 
och förlust? 

Kontakt

info@sambruket.se, Oscar Kjellberg 0708-303 
247, Södra Rörums Sambruk, Kalias väg 2, 242 
94 Hörby.
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