
Bakom kulisserna med färgstark bondeledare

Bo Dockered gjorde sig känd som en stridbar bondeledare i politikens centrum. Under hans led-
ning fick LRF en avgörande roll för att Sverige blev medlem i EU. Det hade knappast hänt utan 
Bo Dockered. Han var mån om att ändra bilden av bönderna som eviga nejsägare och vågade ta 
de avgörande besluten när mycket stod på spel.  
   När han tillträdde som LRF-ordförande var jordbruket fångat i ett politiskt system som sjöng 
på sista versen. Vägen ut blev känd som spårbytet. Det kom att bli många fler spårbyten i olika 
sammanhang. I boken Spårbyten – Bo Dockereds vägval berättar han om bakgrunden till de avgö-
rande besluten. Det är rättframma historier från maktens centrum. Och Bo Dockered är en god 
historieberättare, med öga för poänger mitt i stridens hetta. Det handlar om när en orm släpptes 
in i valrörelsen och bidrog till regeringsskiftet - följt av konfrontationen med en rasande Göran 
Persson, det höga spelet om Föreningsbanken och hemliga frukostmöten för att rädda Sveriges 
ekonomi. 
   Efter LRF väntade andra uppdrag. Bo Dockered blev ordförande i Sveaskog när statens skogar 
var på vippen att försvinna. Dess öde avgjordes efter en intern dragkamp, och en oväntad uppgö-
relse med Jan Stenbeck kom som grädde på moset. Bo Dockered var ordförande för ATG under 
14 händelserika år. Till de dramatiska händelserna hör brevet som räddade Wången.
   Det som hela tiden drivit Bo Dockered är engagemanget för landsbygden, frågor som blivit 
än mer angelägna under senare år. Dagens fokusering på de tre storstäderna gör honom djupt 
bekymrad. 
   
Författaren Pär Fornling är journalist och fotograf. Han har ett förflutet som chefredaktör för 
ATL, Vi Skogsägare, Gods & Gårdar och Skogsägaren. De två senare tidningarna har han dessutom 
grundat. Han har tidigare skrivit boken Södra på egna ben - vägen tillbaks efter krisen (Arena 
förlag 2016). 
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