
KeprrsI- XI.
Föreningsperioden 1 890-1 930

- kånnetecken och problem

Orientering om innehåll och
diskussionsämnen
Framställningen har som framgått indelats i
två hur.udperioder: en första från omkring
1830 till 1890, som rlmmer endast ettmindre
antal raraktiga föreningsqper och dårutöver
ett antal tidiga försök och föregångare som

- enkelt uttryckt - inte alla omedelbart låm-
nade på långre sikt bestående och klart
utkristalliserade organisationsformer. Den
andra av dessa hul.udperioder år tiden från
omkring 1890 och fram till och in på 1930-
talet, varifrån främst mejeri-, produktions-
och inköpsföreningarna kan betraktas som
de påtagligaste kvar%rande föreningsforner-
na. Dårjåmte kom föreningsfloran under
denna tid att få den mångskiftande karaltår
som de många specialodlarföreningarna
och avsättningsföreningarnas första utveck-
ling representerar.

För uwecklingsperioden I890-1930 kan
vissa mer övergripande kånnetecken och
drag i och kring föreningsuppbyggnaden
urskiljas, fråmst vad gåller inköpsförening-
arna och den inför starten stående humd-
gruppen avsätmingskooperation. I anslut-
ning till sjålva föreningsuppbyggnaden kan
ocksä statsm,qkternas allmtinna in stiillning till
och intresse för det lantbrukskooperativa
föreningsviisendet under det aktuella skedet
vara av ett visst intresse. I det sammanhang-
et behandlas bl.a. den infctrmati.on i olikafor-

rzar som genomfördes från statsmakternas
sida från 1890-talet och bö{an av 1900-talet.
Därutöver upptas några andra områden till
diskussion, säsom d,en kooperativt/id.eologiska
renk)righeten inom friinLst SLR mot bahgund. aa
de11 utgåendc infonnationen, samt detlåatgvaÅ-

i första hand fram till 1915 men dessutom
konsekvenserna fram till 1930-talet. Därut-
över ägnas uppmärksamhet åt samarbets-
aspekterna med utgångspunkt från den
stadi ga utredninge n M ellan h an d.ss akkunn i ge s

firsl,ag om sarnarbete med konsumen&oope-
rationen på slakteriområdet vid 19Z0-talets
början. I anslutning därtill blir den något
serare Kooper&tiv q, Andelscmtralzn ocksä aktu-
ell. Med hjiilp av tillgängligt material belyses

i detta kapitel håndelseförlopp och proble-
matik inom dessa områden.

Summakten och kooperations-
intresset
Förutom föreningarnas tidiga omfattning
och utveckling kan det vara av visst intresse
att allmänt se något nårmare på hur man
från statsmakternas sida och eljest i sam-
hällsdebatten såg på kooperationen som ett
"lösningsmedel" på lantbrukets problem
under denna - som vi eljest i hurudsak upp
fattar den - "svaga koopemtiva utvecklings-
period". Förhållandet kånnetecknades i viss

mån av - som någon litet tillspetsat formule-
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rat saken - att man i omvårlden och hos
statsmakten var betydligt mer intresserade
av kooperation i jordbruket än jordbrukarna
sjålva. I varje fall var så fallet bland de mer
konserrativt orienterade och kooperat ivt
oengagerade, vilket ofta i detta samman-
hang gällde storjordbrukarna. Det kommer
också rill uttqck hos andra iform av en viss

underskattning av de s.k. "vanliga bönder-
nas" föreningsintresse * når dessa gott och
väl börjat få insikt om de möjligheter som
samverkan kunde ge.

I viss mån framstår det i dag - når slag-
orden är arreglering och bolagisering - som
angelåget att ta del av statsmakternas dåtida
syn på behovet av och utvecklingen av ko-
operativa organisationer på lantbruksom-
rådet. Err viktigt policy- och in[ormarions-
dokument var den redan nåmnda skriften
från Jordbruksdepartementet 1903 om för-
eningsväsendet som gick ut i tämligen stora
upplagor. Vidare avlämnade N. Wohlin 1914
på statligt uppdrag sin utredning om jord-
brukets avsättningsförhållanden med långt-
gående rekommendåtioner om kooperativt
organiserande av insamlingen och mark-
nadsföringen av de viktigaste livsmedlen och
livsmedelsråvarorna. I början av 1920-talet
producerade de statliga utredningarna La-
gerhus- och kylhuskommitt6n och Mellan-
handssakkunnige sina betänkanden. I slutet
av 1920- och första hahan av 1930-talet arbe-
tade 1928 årsjordbruksutredning och lade
grunden för den nya organisations- och
jordbrukspolitik som då introducerades.
Dessa betänkanden är ar intresse i samman-
hanget främst på grund av deras klart uttala-
de positiva hållning till en utbyggd koopera-
tion i lantbruket, vilken instållning också
efter hand delades av statsmakternas företrä-
dare i allt högre grad. Oviuan mot att ge
något slags statligt stöd till \.?re sig enskilda
företag eller kooperativa organisationer var
dock på{allande både bland de konservadlz
och socialdemokraterna i riksdagen ända in
på 1920-talet. Frågan diskuterades också i
samband med de jordbrukspolitiska åtgår-
derna på 1930-talet.
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Staten och koop nationsinfonnationm
Detförsta som inträffade och hade betydelse
i detta sammanhang var skiftet I890 mellan
Lantbruksakademien och Lantbruksstyrel-
sen som det anslariga statliga organet för att
tillgodose behoven på lantbruksområdet.
Lantbruksakademien inriktade sig diir-vid i
högre grad på försöks-, utvecklings- och
forskningsinsatser. Den nytillkomna Lant-
brukssqnelsen a-rlade flertalet av de adminis-
trativa och andra tillsynsfunktioner som för-
ut legat på Akademien, inbegripet att vara
central instans för hushållningssällskapen,
lantbruksutbildningen m.fl . områden. Där-
utöver var en av de mest genomgripande
förändringarna att Lantbrukssttrelsen på ett
helt annat sätt än Akademien påtog sig be-
tydande inlormatjonsinsatser. Friimst tog sig
detta uttryck i den kartläggning och infor-
mation som statskonsulenten G. Liljhagen
utförde betrdffande mejeriuwecklingen och
som vi tagit del av i kapitel V. Denna infor-
mation kom efter hand att omfatta ett flertal
ämnesområden som till dels kom att beslåm-
mas av de frågor som ansågs angelägna och
som upptogs av den nyinrättade myndig-
heten. Som form för denna information till-
kom serien Meddelanden från Lantbruks-
sq'relsen.

Nåsta stora steg i utvecklingen av jord-
bruksfrågorna på det stadiga planet var till-
komsten år 1900 avJordbrukdepartementet.
Förste jordbruksminister blev överdirektören
vid Lantbruksstyrelsen Th. Odelberg som
allså gick vidare i karriåren och eftertråddes
av V Flach som chef i Lantbmksstyrelsen.
Odelberg var statsråd i närmare fem och ett
halvt år och ville givetvis uträtta något po-
sitivt och framtidsinriktat för jordbruks-
näringen. Som ett led i sitt arbete tog han
bl.a. fasta på för-slaget om en stadig kartlägg-
ning och publikation om vad som fram till
sekelskiftet tillkommit i form av lantbruks-
kooperativa organisationer i Sverige. Han
tillkallade ett antal sakkunniga som fick upp-
draget att sammanställa och utge en skrift
om den moderna lantbrukskooperationen
vid denna tidpunkt.t Bidragande till d€tta
intresse var givetvis att Odelberg sjålv var



det intressanta i O:s jordbruksdrift kan
nåmnas att han ivrade för och också tilläm-
pade rationell bokJöring vid sirr jordbrul.
Bland sina allmänna vån hann O. vara
landshörding iGåvlebotgs Iä n, rar ledamot
av Stockholms låns hushållningssållskaps
föNaltningsutskott 1885-1918, överdirek-
tör och chel tör Lantbruksstvrelsen 1889-
99 samt ledamot av första kammaren 1892.

Jordbruksminister blev han vid jordbrukv
depanementets inrättande år I900 och
arbetade söm sådan för förnyelse av lant-
bmksunder-visningen och för utbyggd skogs-
vård r:ch forskning ijordbruksfrågor Bland
hans mer observerade insatser kan nog be-
sluten om egnahemspolitiken från 1904
råknas, Åren 1906-09 var han också direk-
rör och preses i Lantbruksakademien. Poli-

stor jordägare i Stockholmstrakten i likhet
med den då sittande statsministern E. G.

Boström.

Praktisk o, h ideologisk utigledning
I slrilten bchandlades andelsmt-jcrier tjur-
föreningar, kontrollföreningar, inköpsfören-
ingar och åggförsäljningsföreningar. Konten-
tan av framställningen år i koncentrat: Kar?z

ma,n genom samLErhan u.ppnå positiua elJekl,er i
betiida auseenden, bör r,'chså denn.a semllerhan

utryILjas (förf . kursivering). Klara bevis för
detta hade uppnåtts både hemma och utom-
lands och problembeskrivningar av den typ
von Engeström anförde förekommer inte
längre. Fr ldrenh( lcr från de redan existe-
rande centralföreningarna i Skarabore och
Våsternorrland åberopas och stadgar för de
olika förer.ringsq'perna redovisas. Upphovs-
månnen ställer sig klart på den klassiska
kooperationens ideologiska grund. Om
man koncentrerar dokumentets budskap

tiskt råknades O. till högerns mest konser-
vativa flygel, "det ganl.{l gard.et inom ultra-
högern". 1978 avsade han sig riksdagsman-
naskapet i protest mot den då föreslagna
kommunala röstråttsreformen. (Källa:
SvensLt Biografiskt Lerikon band 28. s. 26
fl'. ) +

läster man fråmst avseende vid ett antal po-
sitiva effekter av samverkan. Dessa var fram-
för allt samarbetets allmänt våckande och
fostrande inflytande; att det stimulerade till
ett mer vaket och livligt intresse för goda
och verksamma hjälpmedet i jordbruksdrif-
ten; att det gav stimulans till, större förmåga
och håg att lägga in mer av urskiljning och
energi i arbetet på gården; att det bidrog till
en känsla av ansvar som meddelågare och
medarbetare i ett gemensamt och allmån-
nyttigt företas och aft det gav ökad självtillit
hos bönderna/ medlemmarna genom insik-
ten att \'?rie insats, hur liten den än var, hade
betydelse lör det gemensamma företaget
samt att samarbetet och de fördelar detta
medförde innebar en hjälp till självhjålp.r

Uppmårksamhet ägnas i meddelandet
också år det rent praktiska sättet att gå till
våga vid föreningsbildning; i vissa avseenden
återspeglas åven där dc grundläp;gande ko-
operativa principerna. Dessa praktiska an-



visningar kan sägas utgöra en sammanfatt-
ning av de erfarenheter som gjorts ute i det
praktiska förenings- och värvningsarbetet,
framför allt i agitationen för inköpsförening-
arna, men var otvivelaktigt erforderliga på
grund av att många eller de flesta ånnu inte
hade nåtts av informationen och dårmed
saknade den praktiska erfarenheten av sådan
verksamhet. Detta torde vid den tidpunkten
all!ämt vara fallet även om förenings-
bildningen på produktions- och mejeriom-
rådena kunde sägas ha varit en tidig för-
eningsskola för dem som engagerades däri.
Väl upplagda och framgångsrila värr.nings
kampar{er genomfördes också tidigt i vissa
områden, förutom Västernorrland fråmst i
t.ex. Värmlands, Gävleborgs och Koppar-
bergs län.

Det är påtagligt att meddelandet går långt
i form av direkta konkreta råd ifråga om
medlemsvårvning och föreningsskötsel, var-
av några exempel kan anföras: Rätta särtet
att gå till våga är att först genom föredrag,
utsändning av publikationer m.m. sprida
kännedom om och intresse för den aktuella
föreningsformen; vid föreningsbildning bör
endast intresserade jordbrukare kallas :dll
det konstituerande sammanträdet, det bör
ej udlsas offendigt; föreningar bör inte bildas
på andra srällen än där rydliga lörutsättning-
ar år för handen; vidare bör de inte omfatta
för stora områden, i de flesta fall år kommu-
nen låmpligt lokalt område för att uppnå
önskvård kontakt, kånnedom och kontroll;
föreningarna bör vidare endast arbeta med
produkter och förnödenheter som har di-
rekt och nära samband med "lantmanna-
yrket" samt avhålla sig från all spekulation;
från de gamla lantmannaföreningarnas ide-
ella verksamhet awåddes likom från handel
med konsumtions ror i allmånhet.

Bland andra råd som angavs \.är att affårs-
och handelsmån borde hållas utanför för-
eningarna; behovet av fackkunskap i det
avseendet skulle tillgodoses genom central-
föreningen eller lantmannaförbundet. För-
eningarna borde regelmåssigt inregistreras;
endast dårigenom erhölls den nödvändiga
råttsliga stållningen. I föreningsstyrelsen
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borde invåljas endast personer som i alla av-

seenden åtnjöt medlemmarnas fulla förtro-
ende och som besjålades av entusiasm för
uppgiften. Bokföringen borde vara enkel
och låttfatdig utan att dårför brista i fullsiån-
dighet och noggrannhet. Av samma slags
förnödenheter borde man hålla sig till ett
fåtal olika sorter; vidare skulle endast varor
av verkligt framstående kvaliret tillhandahål-
las. Föreningarna borde slutligen grundas
på principen om kontant betalning, vilken
vore att betrakta som en av kooperationens
bärande grunder.s

Punkten att affärs- och handelsmån skul-
le hållas utanför föreningsbyggandet var
problematisk. Det rarjujust sådan fackkun-
skap man var i behov av inom löreningarna
och den kunde inte uppnås på a nnat sätr än
genorn att anstålla alf;irsledare i t.ex. central-
föreningarna. Dessa måste rekryteras Iiån det
privata området, men samtidigt kunde de
inte "släppas lösa utan tyglar" som de kanske
hade för vana från sina privata verksam-
het er Bolagsbildningarna bland föreningar-
na på inköpsområdet och de affårsmetoder
som tillämpades under första världskriget
belyser också svårigh€terna; när problem
uppstod och krisekonomin förelåg glömde
de ledande inom föreningarna de koopera-
tiva grundtankarna och fungerade i viss mån
som vanliga spekulationsbenägna affårs-
mån. Punkten om kontant betalning torde
också ha varit en av de svårare att leva upp
till, eftersom den gångse krediten på tre
månader eller fram till årets skörd bland
bönderna betraktades nåstan som "en mänsk-
lig råttighet". Påfallande är också den klass-
iska anvisningen (framför allt härstamman-
de från Raiffeisen) att föreningsområdena
skulle hållas så små som möjligt för att ge
förutsättningar för den nåra lokal- och per-
sonkännedomen.

Meddelandet kan sågas utgöra inledning-
en till ett från statsmaktens sida visat uim-
ligen stort förtroende för den kooperativa
arbeuformen, vilket dock våxlade beroende
på vilket eller vilka partier som innehade
regeringsmakten. Om man gör historieskriv-
ningen i det avseendet mycket enkel kan



dock sågas art denna arrityd skulle bestå i
tre-fyra årtionden och kulminerade med
stödet till uppbyggnaden av de lantbrukko
operativa föreningarna i samband med kris-
politiken under 1930-talet. Denna skedde i
form av ett nära samarbete mellan staten,
Lantbrukssållskapet och den då efter hand
rekonstruerade och utbyggda lantbruksko-
operativa rörelsen samt på länsplanet hus-
hållningssällskapen och efter hand RLF.
Vissa inom de s.k. tongivande konserlarira
kretsarna skulle dock inte än på länge över-
ge sina uppfattningar om kooperationen
som företeelse. Skuggrådslan för begreppet
kooperation (= socialism) levde kvar långe
bland dessa grupper; den kunde hårledas
från ett motstånd mot sj,ihä samarbetstanken
allmänt sett och ur ett ryg8märgsbetonat för-
knippande av begreppet kooperation med
socialism. Ur detta kan även benåmningen
j ord,brukarn as förenin gsröre ls e }rärledas;' marr
ville inte ha en beteckning som kunde föra
tanken i en ideologisk riktning som man
avskydde. Reaktioner mot att man åter mer
renodlat började anvånda begreppet lazt-
brukshooperation förekom för övrigt så sent
som under 1970-talet.

Statens iiariga insatser - Wohlin och
koopnati,onen 1914
Statsmakterna uppdrog 1910 åt förre sekre-
teraren i emigrationsutredningen N. Wohlin
att bland många andra stadiga utrednings-
uppdrag göra en översyn av jordbrukets
inrikes avsåttningsförhållanden. Resultatet
framlades 1914 i form av ett betånkande
över "Det svenskajordbrukets inrikes avsätt-
ningslörhälanden'. Arbetet år av intresse i
detta sammanhang fråmst på grund av att
det gav klara rekommendationer om en ut-
byggd lantbrukkooperation, vilken vid den-
na tid ännu var rämligen bristfälligt organi-
serad. Wohlin framtråder därmed som en av
de tidigasLe banbrytarna för en kooperatir
organisationsutbyggnad i det svenska lant-
bruket; måhånda utan att få den accept och
deL genomslag som hans Llara motiveringar
borde ha krrnnat föranleda.

N. Wohlin ger i sin utredning en utförlig
beskrivning av de olika jordbruksproduk-
ternas marknadsförhållanden under åren
nårmast före första vårldskrigets utbrott.
Jordbruket var då inne i en positiv utveck-
lingsperiod når det gäller produktionen
medan marknadssituationen var problema-
tisk. Överskott fanns av vissa produkter i
olika landsdelar men dessa kunde inte av-
sättas på ett effektivt sått i underskottsom-
rådena. Detta berodde på att dagens infra-
struktur ånnu inte var uppbyggd och att
någon väl fungerande marknads- och trans-
portorganisation på de olika produktom-
rådena inte existerade.a Det innebar bl.a, att
moderna kommunilationer - trots järn-
vågarnas och vägvåsendes pågående utbygg-
nad - ånnu saknades i många landsåndar,
och på att handeln till över-vågande del be-
härskades av småhandlare, som inte hade
större överblick över marknaden än den helt
lokala. Många delar av den svenska lands-
bygden lar fortfarande ganska avlågsna och
isolerade från avsåttningsorterna, ett förhål-
lande som int€ påtagligt föråndrades förrån
bilismen på allvar utvecklades som ettviktigt
kompletterande transportmedel. Sjö- och
kanaltrafiken rar så hår långt av stor betydel-
se för transporten och avsättningen avjord-
bruksprodukter. Dessutom kom de alltmer
utbyggda jårnvågarna att innebåra en på-
taglig förbättring för de områden där de
drogs fram men nåtet var ännu alltför glest
(undantag sockerbetsdistrikten ) . Privata
grosshandlare lanns som genom sin specia-
lisering skaffat sig viss men begrånsad över-
blick på regionata marknader, som t.ex. i
Skåne och i storstäderna, där överskotten
resp. handeln var så pass stora att export-
och importhandel också kunde bedrivas. På
mejeriområdet fanns inte heller någon över-
gripande instans som kunde organisera
marknaden för den ökande produktionen.
De befi ndiga andelsmejerierna konkurrera-
de, som konstaterats i kap. V lika ofta med
varandra som med de privata om de lokala
avsåttningsmarknaderna.

Wohlins slutsatser i utredningen 1914 blir
på varje punkt. för lz ra efter lara. art miss-



förhållar.rden råder, att kvalitetskraven med
den rådande hanteringen eftersattes och att
både producenter och konsumenter blev
lidande därav. Förhållandena kunde, enligt
hans mening, effektivt förbättras endast
genom att jordbrukarna sjålva organiserade
sig och sitt utbud, tog hand om insamling
och förådling samt stora delar av partihan-
dejn och att del,ta gjordcs gqLon koopqatiaafdr-
mingar d.rir jordbrukama sjtilaa utöuade mark-

nadshontrollen (förf. kursivering). Ur den
talande slutklåmmen i betånkandet kan
följande lista på av Wohlin rekommendera-
de försäljningsföreningar inom olika grenar
av lanthushållningen återges:
. Spannmålsförsåljningsföreningar med

gemensamma lagerhus
. Andelsslakterier och kreatursförsä!nings-

föreningar
r Mjölkleverantörsföreningar och andels-

mejerier
o Försäljningsföreningar för gemensam

smör- och ostförsäljning
. Aggförsåljningsföreningar
r Försäljningsföreningar för potatis och

trädgårdsprodukter samt gemensam
fruktförsäljning.

Åstadkommandet av samtliga dessa fören-
ingsformer angavs som betingelse för en
ordnad avsättning inom samtliga produkt-
områden. Dessutom påpekade Wohlin att
han is),1le att bidra till spridandet ar inlres-
se för de angir,na forrnerna av föreningsverk-
samhet lämnade redogörelse för vad som
redan åtgjorts i denna riktning och återgav
hittills bildade föreningars stadgar m.m.5
För statens del rekommenderade Wohlin ett
antal åtgärder: Bättre utbildning och upplys-
ning inom både lantbmkets och handelns
områden; förbåttrad marknadsinformation
samt insatser för bättre våxtodling; en fram-
åtryftande trafikpolitik och utnyttjande av

modern teknik både påjårnvågens och bil-
trafikens områden samt lagstiftning mot livs-

medelsförfalskning.
Som framgår är Wohlin avsevärt mer

framsynt och modern i sitt tånkande ån vad
man vanligtvis var vid denna tid, i varje fall
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inom vissa kretsar i lantbruket och/eller i
politiskt inflytelserika sådana. Arbetet utför-
des i huvudsak åren 1910-13. Det påtagliga

- men samtidigt ganska förbisedda - är att
det således vid denna tidiga tidpunkt fanns
insiktsfulla och klarsynta personer som i lik-
het med Wohlin formulerade klara rekom-
mendationer om en stark och allomfattande
kooperativ verksamhet inom lantbruket
långt innan L. Nanneson kunde utöva rollen
som visionär nyskapare på området.6

Wohlins förslag kan ses som ett fullföljan-
de av rekommendationerna om koopemtiva
fören inga r lrånJordbruksdeparlemenrer i

dess skrift 1903 och utgör därmed ett led i
den statliga policy, som man nog kan såga

kulminerade med 1930-talet och de insatser
för att organisera en funktionsduglig mark-
nad och lantbrukskooperation som då ge-
nomfördes. Detta kan sägas vara fallet trots
att det ännu länge förelåg ett segt och om-
fattande motstånd inom olika politiska kret-
sar mot en mer positiv attigd mot lantbruket
som nåring och varje form av avsteg från
den traditionella frihandelsinstållningen.
Detta motstånd övergavs först när social-
demokratin vid 193o-talets början dels upp-
nådde regeringssrällning, dels också att man
i A, Pehrsson-Bramstorp och Bondeförbun-
det fann en politisk partner som var beredd
att i reella termer diskutera en politik som
tog likartad hånsFr till såvål arbetsmarknads-
åtgårder som -jordbrukspolitik, vilka var
193O-talets stora samhällsproblem.

Skolorna som kunskaps- och
informationsspridare
I den tidigare framstållningen har ställts
några frågor om hur och ria \ilka vägar in-
formationen i övrigt spreds om lörenings-
verksamhet i kooperativ och annan form
och som ännu inte bes rats fullt ut. Bland
annat gåller detta i vilken mån konsulenter
i hushållningssällskap och lärare vid folk-
högskolor och lantmannaskolor deltog i
opinionsbildningen, hur det ledande skiktet
tog del i aktiviteten, om statsmaktens infor-
mationsinsatser o.s.v På olika ställen har



detta också berörts i framställningen, selast
om statens insatser i föregående avsnitt.
Närmaste skall vi något )tterligare uweckla
slaren på dessa frågor, bl.a. vad gåller skolor-
nas insatser som informationsspridare samt
nårliggande inslag. Utbildningsanstalterna
kan som vissa andra allmänna funktioner
och insatser betraktas som delar av samhäl-
lets information, vilket samtidigt innebar att
den tidigare hållningen att 'föreningar aar de

enskild.as angekigenhzr " nu också avlöstes av en
annorlunda och friare syn på dessa förhål-
landen.

Lantbruks- o c h fo lkhö gskolor
Når det gäller lantmanna- och folkhög-
skolornas deltagande i spridningsprocessen
år det svårare än på andra områden att finna
insatserna dokumenterade. Kanske år detta
naturligt eftersom det mesta i undervisning
sker i muntlig form i klassrummen och där-
för aldrig blivit skrifdigt återgivet. Det torde
också i stor utsträckning ha berott på den
enskilde lårarens samtidsorientering, kun-
skapsinriktning och möjligen också person-
liga värdering hur insatserna gestaltade sig.
En möjlighet att få någon nårmare kånne-
dom om detta slulle kunna rara att gå på
djupet i skolarkiven och deras undervis-
ningsjournaler i den mån nu dessa över-
hur,ud taget finns bevarade.

I korthet såg de grundläggande samman-
hangen ut så att hushållningssällskapen var
hurudmån för de tidiga lantbruksskolorna.T
Når det gäller folkhögskolorna drers dessa
från början av särskilda bolag eller friståen-
de skolföreningar,8 vartill vissa efterhand
kom att åmjua bidrag från hushållningssåll-
skapen när de inrättade lantmannaskole-
kurser De första folkhögskolorna inrättades
mot slutet av 1860-talet av framsvnta bonde-
ledare i Skåne, Blekinge och Östergötland
för att åtjordbrukets bildnings- och kun-
skapsbehövande ungdomar ge den allmån-
na samhälleliga skolning, som krävdes
främst för att $lla behovet av kunniga förtro-
endemän i kommuner och landsting. Natur-
ligtvis kom dessa kunskaper också de nu
framväxande lantbruksorganisationerna till-

godo. En sådan dominerande betydelse som
folkhögskolorna kom att få i Danmark blev
dock aldrig verklighet i Sverige.

År 1884 hade nio folkhögskolor anslag
från hushållningssållskap. Efter lantman-
naskolekursernas tillkomst 1887 - för öwigt
på initiativ av L. Holmström, och som på-
byggnad på folkhögskolornas första vinter-
kurs - överflyttades hushållningssällskapens
intresse och därmed anslag på dessa.s Mel-
lan skolorna och hushållningssållskapen
med dess konsulenter var kontakterna dock
mycket nåra; ofta nog skiftade samma perso-
ner mellan {änster som lärare resp. län-
sagronom eller konsulent, i vissa fall var sam-
ma person både lärare och konsulent. Ett
antal avancerade så småningom till rektors-
eller chefsbefattningar i skolor och hushåll-
ningssällskap. Kvar står att det \arit förenat
med vissa svårigheter att finna inslag som
någorlunda klart indikerar förekomst, om-
lattning och inriktning av undervisning om
associationer och kooperativa och andra
föreningsformer i skolornas verksamhets-
berättelser. Några få exempel kan dock
noteras.

Jubileumsskriften från Bräkne-Hoby lant-
mannaskola 1919 ger ett exempel på att
"association' ingick som en del ar ämnet
nationalekonomi. Detta kunde såkert vara
fallet på flera håll fast det mer eller mindre
gömdes av schematiskt utformade eller åter-
givna kursplaner. Under rubriken föredrag
kan noteras att kpkoherden A. Kullenberg
talat över ämnet "Pestalozzi, en folkbildning-
ens förkämpe".r0 Skolan hade också, liksom
flertalet andra, gratis erhållit tidningar och
tidskrifter inom lantbruk och närliggande
områden.rr När norra Kalmar läns folkhög-
skola och lantmannaskola 1901 utgav en 25-
årsskrift ingick i denna en artikel om "Landt-
mannaföreningsvåsendets betydelse för de
mindrejordbrukarna", författad av V. Nauck-
hoff. Denne lar en flitig skribent i lantbruks-
pressen bl.a. med inriktning på kooperativa
föreningar; främst var han dock intresserad
av och aktiv i den agrara rörelsen.r:

Årsredogörelserna från Hvilans folkhög-
och lantmannaskola år däremot utom-



ordentligt intetsågande och avslöjar ingen-
ting av det som förekom i denna berömda
skolas vardag. L. Holmström, skolans första
rektor, har i en skrift om jordbruksunder-
visningen i Skåne redovisat hur denna ut-
vecklats inom provinsen från de första lant-
bruksskolorna av åldre modell via lantman-
nakurserna vid folkhögskolan till de enligt
1907 års statliga kommittd för lantbruks-
undervisningen föreslagna fem månaders
lantmannaskolekurserna.r3 Inte heller av

denna framställning år det emellertid möj-
ligt att udäsa något om förekomsten eller
innehållet i undervisningen. Ledtrådarna i
detta avseende får sökas i andra källor och
närliggande sammanhang samt naturligtvis
hos den aktivt kooperationsinriktade rek-
torn L. Holmström personligen och hans
praktiska insatser på föreningsområdet.

Lantbrukskongresser och
lantbrukslärarkurser
Ett par sådana sammanhang är förutom de
allmånna och länsvisa lantbruksmötena de
vid slutet av 1800- och början av 1900-talen
förekommande nordiska lantbrukskongres-
serna och i synnerhet de första svenska lant-
brukslårarkurserna 1905-1913. Dessa kan
betraktas som den tredje viktiga informa-
tionsinsatsen från statsmaktens sida strax
före och efter sekelskiftet.

Nord,i,ska lantbrukskongresser 1 BBB-
1907
Lantbruhshongres ser på nord,ish b asis har tidiga-
re redor.isats i framställning och noter; av
sådana anordnades tre under denna period
förlagda omvåxlande till de tre nordiska
huvudståderna; Köpenhamn 1888, Stock-
holm 1897 och Kristiania (Oslo) år 1907.
Programmen vid dessa kongresser omfatta-
de såvål teknik- som kooperations- och kun-
skapsutvecklingen på olika områden i de
nordiska lånderna, även Finland. Danskama
delade 1888 med sig om andelsutvecklingen
i allmänhet i Danmark liksom mer specifikt
om den då påbörjade utvecklingen av ljur-
och kontrollföreningar. 1907 höll G. Leuf-
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vdn föredrag "Om Svenska Landtmännens
Inköpsorganisationer" liksom motsvarande
redovisningar lämnades om de danska och
norska utvecklingslinjerna. Gedigna tryckta
sammanställningar av samtliga föredrag och
diskussioner, som förekom vid dessa till-
fällen, utgavs av resp. lands lantbruksmyn-
digheter och blev därrned i stora stycken
både källor och riktningsgivande för infor-
mationen.la

Tie lantbrukslärarkurs er I 9 0 5 - 1 3
Lantbrukslårarkurser av denna typ var vid
den aktuella tiden ett nytt initiadv och där-
för en fråga för högsta instans. Jordbruks-
ministern. som just då var A. Petersson i

Påboda, inhåmtade Kungl. Maj:ts bemyndi-
gande att anordna den första lantbruksliirar-
kursen 1905. Den var avsedd att till lärare,
konsulenter m.fl. förmedla de senaste rönen
omjordbrukets uweckling. Vid denna kurs,
som bevistades av 400 personer, främst lant-
brukslärare och konsulenter men även akti-
vajordbrukare, höll G. Leufvdn ett föredrag
om aktuell föreningsutveckling.

Han talade om andelsmejerierna. smör-
export-, bränneri-, stärkelse- och andelstorv-
ströföreningar Vidare ansåg han det "sriÅer-

ligen uähettinhf' att gå in på slakteriområdet
och bilda andelsslakterier. Bland försäljnings
föreningarna framhölls spannmålslagerhus-,
fruktodlar- och fröodlarföreningar; dessut-
om nlade Leufudn om hemslöjdsföreningar.
Möjligen bjöd anspråkslösheten LeuftEn att
sist av alla gå in på inköpsföreningarna för
jordbrukets förnödenheter. Leuft€n hade
då, som redan belysts, deltagit i och i stor
utstråckning lett bildandet och uppbygg-
naden av Skånska Landtmännens Central-
förening. De modeller för föreningsbild-
ningen som han rekommenderade för hela
landet var de som återfanns iJordbruksde-
partementets skrift "Om sammanslutningar
mellan lantmån" och som redan refererats.
I debatten som följde på Leufv6ns föredrag
framhölls också betydelsen av låne- eller
kreditkassor av tysk eller dansk modell.
Dessa vore en förutsåttning för bönderna
att kunna leva upp till den grundlåggande



kooperativa grundsatsen om kontanthan-
del.r5

Liknande lärarkurser hölls även 1908 och
1913 och får betecknas som välmotiverade
och framåtriktade insatser från de högsta
statliga myndigheterna. Vid de senare kon-
ferenserna lzr deltagarantalet 300 resp. 250
personer och den produktionstekniska inrikt-
ningen var dominerande, bl.a. behandlades
vid dessa tillf;illen !ur- och kontrollförening-
ar som framträdande instrument för att höja
och förbåttra produktion och utbyte av
djurskösel.t6 Den föreningsfråga som 1913
diskuterades mest ingående rar andelsslak-
terierna som just då var högaktuella. En av
inledarna fruktade dock att frågan om an-
läggandet av andelsslakterier riskerade att
diskuteras alltför länge innan man kom från
ord till handling. Ett hu!'r.rdintryck från kur-
sen var att det nu fordrades krafttag inom
winskötseln och avsåttningen av olika slakt-
produkter. Detta kunde uppnås endast ge-
nom "kraftig propaganda" bland främst de
mindrejordbrukarna och genom att andels
slakterier anlades inom alla provinser, där
winskötseln var framträdande; åven här kom
således exportsyrpunkten i hur.udsak till ut-
tryck. Aven smör- och äggaraåttningen disku-
terades. Likaså omtalades av t.ex. V. Ekerot att
föredrag om lantbrukets sammanslutningar
ingick i programmen för de småbrukarkurser
som särskilt från omkring 1900 hade börjat
genomföras av hushållningssållskapen.

Vid dessa tillfällen var budskapen raka
och tveklösa och bekräftade att tilltron till
andelsiddn hade bö{atvåxa sig allt starkare
bland stadiga och andra företrädare och att
detta budskap vidarebefordrades till konsu-
lenter och lärare. I vilken utrträckning detta
sedan återspeglades i skolornas undervisning
eller rådgivarnas funktion år som nåmnts
svårare att belågga. De många föregångs-
månnen ute i landet, innovatörerna och
undervisarna, fick dock som framgått nu
klara signaler om vilka vägar man borde gå
och förorda för att utveckla samverkan inom
både produktions- och marknadsområdena.
Sjåha den explosionsartade utvecklingen på
föreningsområdet under 1900-talets första

decennier fram till 19l5-20 - och som be-
lysts i den tidigare framställningen - bekräf-
tar också på en påtagligt sätt att nu hade de
svenska lantbrukarna bö{ar få upp ögonen
för föreningsväsendets rnöjligheter. För-
eningar kunde med fördel användas inom
en rad områden som ett framträdande in-
strument för effektiviseringen av jordbru-
kets många olika grenar. T)'\rårr bröts denna
positiva uoeckling och därmed också myck-
et annat inom jordbruks- och samhålls-
utveckling i sin helhet genom första världs-
krigets utbrott 1914.

Andra informationsinsatser
tiden 1890-1930
I föregående kapitel har tåmligen ingående
skildrats hur Lantbruksakademien och hus-
hållningssållskapen på olika sätt genom-
förde gängse informationsinsarser. som i

någon mån också omfattade kooperativ
verksamhet, samt hur olika enskilda tid-
skriftsutgivare och redaktörer deltog i upp-
lysningsverksamheten. Fdn 1890 bö{ade ett
nytt skede också i detta avseende. Dels över-
gick de administrativa uppgifterna och m1n-
dighetsansvaret som beskrivits från Lant-
bruksakademien till Lantbruksstyrelsen,
vilket innebar att den senare myndigheten
axlade flertalet av de administrativa och
andra insatser av mer allmån art som tidiga-
re legat på Alademien, inbegripet att vara
central instans för hushållningssållskapen,
lantbruksutbildningen m.fl . uppgifter. Sam-
rnanfattningwis kan om Lantbrrrksstyrelsens
informationsverksamhet sågas att den efter
hand blir allt mer omfattande och mång-
facetterad. Föreningsområdena blir också
alldler liksom deltagande personer och in-
tressenter. Bl.a. på grund härav har någon
totalgranskning av informationsinsatserna
inte kunnat åstadkommas. Den främsta bris-
ten år att den allmänna dagspressen liksom
de alltfler specialtidskrifterna inte kunnat
granskas i den utstråckning som hade varit
önskvård. Uppgifter kr?rstår med andra ord
i betydande utsträckning för intresserade
forskare och föreningsmån.



Tidskriftsinformationen I
Iantbruket
Den främsta och dominerande sydsvenska
Tidskrift för Landtmån, som tidigare beskri-
vits, deltog också från 1890-talet på ett mer
aktivt sätt i informationen och opinionsbild-
ningen liksom ett antal andra och nltillkom-
na tidskrifter, Bland dessa noterar vi från
1890 främst "Landtmannen. Tidskrift för
Sverigesjordbruk och dess binåringar", från
början utgiven av Vilh. Flach ensam, från
1894 tillsammans med H.Juhlin Dannfelt.lT
De bågge tidskrifterna inköptes för övrigt
1919 av Sveriges Allmänna Landtbrukssäll-
skap och utgavs dårefter som dess organ
med namnet "Lantmannen. Tidskrift för
Landtmän",

I det första numret av Lantmannen 1890
riktar sig redaktören till landets lantbruks-
klubbar och lantmannaföreningar med syn-

punkten att behovet av en viss sammanslut-
ning bland jordbrukarna sjålva hade blivit
alltmer uppenbart. Det hade resulterat i att
en mängd föreningar tillkommit. menar
redaktören, men tycker att varje förening
arbetar alldeles isolerat för sig, "utan aning
ens om d,en andras tillpq.ro". Hans önskan var
att lantbruksklubbar och lantmannafören-
ingar satte sig i förbindelse med tidskriften
och tillät att man från dess sida "en och annan

gång fiireslog en aiss fråga till behandling" samt
därefter låmnade besked om eventuella syn-

punkter på denna, r3

Vad redaktören tydligen är ute efter år ett
konstruktivt samarbete som skulle bestå i ett
ömsesidigt givande och tagande till allmän
nytta för föreningstanken och dess utveck-
ling. Hur det i fortsättningen gick medjust
det samarbetet år inte utrett men redaktö-
ren är utomordendigt flitig med att i artiklar
och notiser beskriva alla slags sammanslut-
ningssträvanden, från agrarföreningar och
kooperativa lantbruk till franska syndicats
agricolere och deras mångskiftande verksam-
heter, tyska kooperativa och agrarpolitiska
samarbetssträvanden och liknande verksam-
heter i de nordiska lånderna, bl.a. Finland.
E. O. Arenander redovisar 1901 utförligt sitt
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organisationsarbete i Västernorrlands lån
och E. Insulander och G. Leufv6n är också
flitiga skribenter

Saensha Landtmtinnens Föreningsbktd
Från 1906 började man lrån SLR urge sin i

forrr.ratet lilla men i ambitionerna efter hand
inte helt blygsamma "Svenska Landtmån-
nens Föreningsblad". Detinnebar en ny situ-
ation främst däri att man från detta håll
gjorde anspråk på att kunna dra åt sig de
flesta nya föreningars intresse. Detta lycka-
des också delvis efter ett antal år; 1915 upp-
ger redaktionen själv att "Föreningsbladets"
upplaga utgjorde hela 30 000 exemplar och
utkom en gång per vecka. Målgruppen lar i

lÄrsra hand de altiva inom inköpsorganisa-
tionen och tidningen kunde erhållas mot
den blygsamma prenumerationskostnaden
av 1:25 kr per år20 Det innebar för t.ex.
Landtmannen atr redaktören och utgivaten
W. Flach hade fått en svår konkurrent i
sråvan att skapa kontakt mellan de många
isolerade små föreningar som fanns och
någon gång stålla en fråga för gemensam
diskussion. I de första årgångarna år också
föreningsnotiserna många; möjligen kan
man sedan iaktta en avtagande tendens sam-

tidigt som stoffet i Föreningsbladet tenderar
åt samma håll som i de flesta allmänna lant-
brukstidskrifter: att innehålla allmånt och
ekonomiskt stoff, referat från i stort sett
samma organisationers eller associationers
sammankomster o.s.v.; något som en kritisk
låsare föreslog skulle botas genom att tid-
skrifterna specialiserade sig eller slogs sam-

man till en gemensam. Men dessutom borde
Föreningsbladet enligt honom i första hand
fullfölja sitt påbörjade "allmånna våckelse-
arbete". Men detta var inte nog menade
vederbörande, Det kråvdes dessutom flyg-
skrifter och kringresande instruktörer eller
"reseldrare i fiireningsidåer". Xronan på det
hela borde dock vara att man "liit utbildafi;r-
en,ingsledare lohalt ute i lrygdana" . 2l

Meningsyttringarna i dessa avseenden lar
både logiska och motiverade. Det var svårt
att i skriftlig form sprida föreningsidderna
på ett tillräckligt intensivt och stimulerande



Fiista a drldskiget s spehu
la.Lionsehonom i me dfdrde en
rad stord satsningar från
Suenska Landtmännens
sida. Stors lagenheten i åt
gärderna och ambitianerna
åtaspeglas at bil(len på
den imponeraruLe fasatlen
till S enska Landtmän-
nens Bank på Stora N1
gatan i Stackholm.
( Su ens ha Lan d.tmånnens
Fiheninesbht d, I9I6).

Samma sak gälkle d.e brashande annonsq se exemplet
t.h., som infli;t i FireningsbLad.et såltiL ifråga om
banken som hrriga satsningar Clansen föll tlock
snabbt a dt starstilnde alfärerna på grund at efte.r-

krigskrisen 1922 23. (Stensha, Lanrltmånnens För-
eningsblad. 1917)

sätt; att argumentera id6er och sammanhåll-
ning per trycksak var då som nu inte särskilt
lätt. Efter hand får man också intrycket att
Föreningsbladet alltmer kom att bli en
atlärstidning bland andra med noreringar.
annonser och återgivning av centralfören-
ingarnas årsredovisningar m.m. Detta var på
sikt inte tillråckligt för att sprida och vid-
makthålla föreningsandan. Samtidigt åter-

Aktietecknare i

A.-8, Svenska Lantm:s Bank.

Sista inbetålningen för tecknåde äktier

äger rum sehast den 20 maj och på samma

sctllen som förra gången. Samtidigl därmed

skalt ålven slåmpelalgiflen erläggas, utgörande

50 öre pr aktie.
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gav man i Föreningsbladet t.ex. arrikl2r ()m

"Föreningscentraler" och "Centralbyråer 1ör

föreningsangelägenheter", i det senare fallet
fiån italienska lantbruksorganisationers
sammankomst i mars 1907.:'?

I övriqt bcskrevs under glansperioden
1915-20 med stolthet SLR:s satsnirgar på
bank, rederi och ö\'riga dotterföretag, vilket
dock fick ett kvalflllt slut i och med de eko-
nomiska bakslagen under efterkrigstiden
1921-23. I iivrigt förekom under årens lopp
ett flertal artiklar och inlägg om spannmåls-
lagerhusen, betodlareföreningarna och
andra frågor Under en period på 19z0-talet
funqerade Föreningsbladet som ett forum
för en ofta ganska håtsk polemik mellan
direktörerna C. G. Wettergren i SLR och G.

Leufu6r i Lantbrukssällskapet, vilken efter
SLR:s kollaps försökte uå vidare med förslag
till olika åtgärder för att förbättra spann-
målsmarknaden; något som We ttergren all-
tid argt tillbakavisade, eftersom "det redan
fanns en organisation som skötte detta",
d.vs. SLR. Mot slutet av 1920-talet hade
Wettergren f.ö. beslutat att från 1930 ge ut
en tidning i större format med namnet
'Jordbrukarnas Tidning"; detta som en mot-
vikt till det då i Lantbrukssällskapet plane-
rade Jordbrukarnas Föreningsblad. Efter

kärva och långdragna liirhandlingar besliit
till sist SLR:S lcdniDg att man skulle anta

Jordbrukarnas Föreningsblad som sitt mcd
rörelsen i övrigt gemensamma tidnings-
organ och lägga ner det egna projektetJord-
brukarnas Tidning, som dock utgavs under
rre år med L. Wahlrnan som redaktör.23

Den kooperativa renlärigheten
I anslutring till behandlingen av den statli-
ga informationsinsatsen och dess inriktning
kan detvara naturligt att se på hur de koope-
rativa budskapen slog igenom bland lant-
brukar na och löreträdarna fii [ötcttittgarna
under denna tidiga uppbyggnadstid. Når
man gick till verket i föreningsbl'ggandet i
Sverise kan det nog sägas att man handlade
ganska fritt i förhållande till de klassiskt be-

tonade ideologiska riktlinjerna; både de
som framgick av Jordbmksdepartementets
skrift och de åldre förebilderna och skrifter-
na. Framlör allr inom SLR.'rganisationett
var det på många håll litet si och så ned den
rent kooperativa renlårigheten. Bland de
tidiga skapelserna inom SLR märks, som vi
tidigare noterat, t.ex. de båda bolagsbild-
ningarna Aktiebolaget Blekinge Landtmän
och Aktiebolaget Landtmannaförbundet i

La ndnn iinnen s re d.eribo lag
tar en tiktig akti)r unrler
kig:;tiden, då nan på
egna kölar kund.e d.irek t-
it portera loder med.el till
untralfdreningar na.
Ett fartlg som tid denna
tid sades Lara Nard.ens
s töt s t a s eglare ans ka t'fatles

från Norge och fih namnet
"Hugo Hamihon".
Dettu skepp sijnktes da&
aa en qsk ubåt på r(ig
hem Jrån Sltlamerika i
februari 1 9 1 7. lb to graJ
ok iin rJ, St al ens M a itim.a

372



SVENSKA LANDTMANNENS

Föreningsblad
TIDsKRIFT FOP TÖPENINGSQÖQELSEN BLAND SVEDIGES LAIDTIIÄN

lordlrulrsls Tidning 1950

PRENUMERERA! ANNONSERA!

TtdDr^geD 
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Annonsofferter beredvilligt lrån kontoret Stora
Nygatan 10-12, Stockholrn.
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Under hela 1920-talet för
dc d,irehtören C. G. Wetter
gren en resultatlös kamp

fii att retanschere sig och
det ekonomiskt rumphugg-
na Land,tmännen. BI.a.
hade han ambitiösa planer
på att ge ut lordbrukas
Tid,ning" sotn d,agstidning

från 1 93 0 ; annons eringm
a1) d.en n)a tidningen
startade und.er smare d,elen

au 1929. Inom SAL och

Jdreningsrörekm i higt
arbetade man samtidigt för
att starta' Jordbrukarnas
Förenings b lad" s om gemen-
samt tidningsorgan.
Rldaktören L. Wahlnan
stretad,e i några år med
den n)a tidningen men
1932 gich Jord.bruhek
Tidning samman med
det gemensamma
Föreningsb lad,et. En tid,ig
epok aar aoslutad,.

Gåvle. De var namnmässigt, principiellt och
praktiskt blandningar av bolags- och för-
eningsformer, vilka ofta hade förekommit
före 1895 eller tillkomsten av den första för-
eningslagen i Sverige, gällande från 1897.
Detta var som vi funnit namnmåssigt fallet
åven på den konsumentkooperativa sidan;
ett generellt motiv däwidlag var att bolags-
formen före 1897 hade bättre hävd och an-
seende, eftersom den byggde på den äldre
1848 års aktiebolagslag. Genom förenings-
lagen 1895-97 hade man dock nu fått en
"rikslikare" som elrer någrajusreringar av

detaljer angav erforderliga grunder för en
på den kooperativa föreningsformen gtrn-
dad ekonomiskverksamhet.

B o la gs b i I d,nin g fihs t a &a s t e ge t
Trots detta fann man alltså på några håll skål
atr vid uppbyggnaden av SlR-organ isa rio-
nen gå den kanske enklare vägen via bolags-
bildning. Mest uppseendeväckande var det-
ta givetvis i falletAB Landtmannaförbundet
i Gävle dår riksorganisationen SLR;s grrnda-
re och förgrundsfigur landshövdingen H.
Hamilton var ledande. Först till bolagsbild-



ning var dock Blekingebolaget, som tillkom
1903 som en urväg arr eliminera de negativa
verkningarna av ett nåra nog fullståndigt
misslyckande när det gållde medlemsre-
krytering till lokalföreningar Hushållnings-
s:illskapet i Blekinge hade då under flera år
förgäves sökt få igång lokala inköpsförening-
ar men - som Osterman säger - "biindetna
uar aldrig fiktigt m.ed. på noterna", eftersom
''snarla 

Privota höpniin vtl lill allJih(ningarno
ndstan helt utplåne.dts så snart de bildats".

Bolagsbildningen blev i BleLinge en väg

för att komma ur detta besvärande dödläge.
I bolaget införlivades dock vissa förenings-
mässiga inslag, som t.ex. "årsmedlemmar"
mot en låg årsavgift (2 kronor). Ifråga om
inflytande eller utdelning på affårerna fick
de dock intet på hand; de som bestämde var
aktieågarna, som dels fick utdelning på 5
procent, dels fick utöva rösträtt på bolags-
ståmman med högst en femtedel av repre-
senterade aktier. Vidare medgavs betalning
med växlar, vilket också var ett avsteg från
rekommenderade kooperatira principer.
Vid starten hade bolaget 572 aktieägare,
delvis andra ånjordbrukare, och fick under
första året 66? årsmedlemmar.2a 1915 hade
antalet aktieägare ökat till 950 medan med-
lemsantalet stannade på 766, vilka antal
fram till 1920 hade vuxit till 1553 resp.
1 665. Då omfattade bolaget från 1917 både
Blekinge och södra Kalmar lån. Dessutom
hade också 39 lokalföreningar tillkommit;
ett antal som 1925 hade reducerats till
endast sex kvanarande.25

Ett i någon mån annat förhållande gållde
AB Landtmannaförbundet i Gävle, som av

medlemssiffrorna att döma tillsammans
med Värmland tidigt genomförde den mest

effektiva medlemsrekryteringen i landet.
Om vi ett ögonblick återknyter till siffrorna
om medlemsanslutningen i Gävleborgs och
Kopparbergs län samt norra Uppland, som

var verksamhetsområdet, kan vi konstatera
att man redan 1910 hade nära 9 300 eller
genomsnittligt 22,9 procent av innehavarna
av de mer ån 40 400jordbruken i området
som medlemmar (upplänningarna oråkna-
de). 1915 var siffrorna drygt 11 600 medlem-
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mar motsvarande genomsnittligt 28,7 pro-
cents anslutning och 1920, då man stod på
sin toppnivå, 12 050 medlemmar eller ge-
nomsnittligt 29,3 procent av antalet bruk-
ningsenheter. Om man i stället noterar mot-
svarande siffror separat för de båda länen
var anslutningssiffran för Gävleborgs län
1915 hela 45,4 procent, inråknat norra UpF
land som också ingick i verksamhetsom-
rådet. För Kopparbergs län lar siffran blyg-
sammare etler 22,3 procent. Detta betyder
att man i denna t)?iskt svenska mellan- och
skogsbygd liksom i Värmland (36,1) hade
några av organisationens högsta medlems-
och anslutningstal; endast Halland och
Göteborgs och Bohuslån hade vid denna tid-
punkt högre relativa anslutningssiffror.

Förklaringen kan delvis vara att man i

Gåvle-Dala som Osterman säger "bakatle in
sttirre fiireningsnaisstghet i sina stadgar iin ble-

kinga.ma gjort". Bidragande sådana orsaker
rar säkert att icke aktieågare såsom "vinstbe-
råttigade kunder" fick återbåring i förhållan-
de till sina inköp under året; vidare att alla,
aktieågare som andra,hade endast en röstvid
bolagsstämman samt att loLalföreningar i

stor utsträckning o cksä var &ktietig&re (förf.
kursivering). På detta sått gjordes AB Landt-
mannaförbundet i Gefle mer kooperativt
och demokratiskt än Blekingebolaget. Men
dessutom år det påfallande att man i förkun-
nelsen från Landtmannaförbundets sida
hade en förmåga att slå an hos bönderna på

ett positivt sätt - en direkt kontrast till för-
hållandena iBlekinge. Om lörklaringen var

- som Osterman förmenar - att H. Hamilton
var brorson till Hamilton d. å. på Blomberg
i Skaraborgs län och dotterson till E. G. Gei-
jer, "kulturgiganten" i Uppsala, eller endast
energisk landshövding i Gävleborgs län, riks-
dagsman och en tid minister, får vara oskri-
vet. Genom sina många uppdrag på riks-
planet kunde Hamilton knappast ha haft all
tid för att utöva direkt kontaktverksamhet
med bönder på lokalplanet annat än under
de år då han "rog ledigt" från sina politiker-
engagemang. Det sägs dock om H. Hamil-
ton som landshövding att han var en av få
bland sina gelikar som verkligen lårde



känna sitt län. Det måste också hos andra av
de ledande ha funnits en naturlig känsla för
vad bönder reagerade positivt på; en känsla
som saknades på många andra håll i landet.
Landtmannaförbundet samlade bl.a. årligen
bönderna till s.k. lantmannadagar med upp
till 400 deltagare, där man stod för slagkraf-
tig information om olika angelägenheter
och dessutom propagerade för koopemtivt
samarbe te.26

Förbrukad nedkmspofen lial ...
Det tragiska var att en organisation med en
så stor och påtaglig potential bland lantbru-
karna/medlemmarna skulle vara så svagt
ekonomiskt grundad och att ledarna når det
kom till kritan - i stället för kooperatörer -
var alldeles för mycket spekulativa affårs-
mån. De många vidllftiga företag som Oster-
man så entusiastiskt beskriver var inga vål
grundade agrarkooperativa initiativ utan
åvenq.rligheter långt utanför det för bönder-
na/småbmkarna erforderliga behovet och
intresseområdet. Vad hade agenturen för ?
forden vid denna tid för given plats i bud-
geten hos de många småböndema i de rypis-
ka skogs- och småbrukarlånen Gävleborg
och Kopparberg? Och de storslagna sats-
ningarna på en stor flåskfabrik och kolonial-
varubolaget - var de något annat än rena
spekulationsprojekt under krigstiden utan
egendig förankring i de behov och intressen
som medlemmarna levde med? I dessa av-
seenden syndade man svårt mot flera av de
grundläggande och enkla reglerna i skriften
från Jordbruksdepartemeltet att "upptaga
end,ast med, arandra nlirståmde och me.d. l.o.ndt-

nLanna)rket sammanhängand,e frå4or ,.. " i verk-
samheten.2T Då var redskapsaktiebolaget
mer motiverat eftersom man den vägen
kunde underlåtta böndernas behov av
maskinanskaffning och mekanisering av
jordbruksdriften. Alltsammans gick dock
översqn som alltför optimistiska och orealis-
tiska satsningar i förhållande till den kapital-
bas som AB Landtmannaförbundet var
grundat på. Begreppen konsolidering och
soliditet var tydligen inte så aktuella vid
denna tid.

. . . kritiseras au samtid,en
Stöd för denna kritiska bedömning kan f.ö.
håmtas ur en ledare/artikel i Lantrnannen
1923. Där konstateras bl.a. att Lantmanna-
bankens långivning till vissa delar varit full-
komligt fråmmande för lantbrukarnas in-
tressen och att man med tiotals millioner kr
understött industriella företag av minst sagt
tvivelaktigt vårde, Vidare konstaterar man
att det var ett misstag, att så stor del av ban-
kens kapital bands vid de på Riksförbundets
initiativ tillkomna rederi- och fastighets-
aktiebolagen, "aa ailka siirshilt det sEnalre rnåste

anses såsom föreningsrörelsm alld,el.es ouid,kom-
mande". Senare i artikeln konstateras det
okloka uti att understödja särskilt kolonial-
varubolaget i Gåvle men åven redskapsaktie-
bolaget får sig en slång av kritik, då man
sammanfattningsvis säger: 'Dassa tre Gtiule

tr;ret&g heaa aorit såvdl banhens som Rihsfiirbun-
dets olycha". Dessutom tillågger man huru-
som det hela visar hur farligt det är att ta in
aktiebolagsformer i kooperativa samman-
slutningar. "De fira med sig en främmaMe job
bereanda, som d,öd,ar d,en sunda andelsandan
inom föreningarna". Till sist kan det också
noteras art vederbörande bedömare är
mycket kritisk till valet av verkställande
direktörer i banken, "vilha ej uarit tuxna sin
uppgtft". Der' siste av dem hade dessutom
inte i tid insett bankens ohållbara stållning
och dårför motsatt sig en rekonstruktion vid
den gynnsammaste tidpunkten.'3

Osterman söker i ett utförligt avsnitt för-
klara och molivera de många sarsningarna
från såväl Riksförbundets som Landtmanna-
förbundets i Gåvle sida - långt utanför lant-
bruksinriktningen. Visserligen blev låg-
konjunkturen och deflationen efter 1920
förödande för fler ån SLR och centralför-
eningarna men det är alltför påtagligt att
riksförbundet och dess avlåggare i form av
dotterbolag och birörelser var sarsningar.
som det inte fanns ekonomisk grund för och
som inte heller i flera fall på ett naturligt sätt
låg inom lantbrukarnas behovs- och intresse-
områden. Så sent som 1920 nybestålldes
t.ex. ett fraktfartyg för rederibolagets räk-
ning - vilket tvingades rill likridation i au-
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susti 1923; denna hade då föregåtts av

i-andtman nabanlens rekonstruktion redan

i april derta år, beroende på bl a de nämn-

da ovidkommande dåliga indust rienga-

semangen och dessutom en omfattande

ä*elröielse *om 1920 uppgick till 30'5 milj

kr.
En genomgående svaghet var att inköps-

organisationens ledare och företrädare lik-

soå medlemsrekryterarna inte hade lårt
bönderna,/medlemmarna grunderna om

föreningarnas behov av bäd,e rdrelsekapital

orh en niduiird'ig sotiditet (fötf. kursivering) '

Detta hade Kooperativa Förbundet giort

med gott resultat; enligt Ostermans beråttel-

se föÄtod t.o.m. den bonde, som skällde vilt

på SLR:s direktörer för deras slöseri med

böndernas insatspengar. (som inle var stor-

re än "ett frindrhe ärt 12,5 öre Per tunnland')

att "kooperativa" (= KF) behövde både kon-

tantprincip, dagspriser och fonder för att

kunna utveckla affärsverksamheten Att som

SLR bvgga på ett vidsträckr "våxelrytteri" i

affärsrö;ls;n kunde inte få mer än elt slut-

resultat, när deflationen slog till de första

åren av 192O-talet.'e Kooperativ handelsverk-

samhet kunde - även under den kritiska

efterkrigstiden - dock klaras mycket bra

med en iörsiktig, varsam och skicklig aflårs-

mässig ledning: det påtagligaste exemplet

härpå-är Kooperativa Förbundet som i mot-

sars rill SLR-organisationen gick slärkl ur
krigs- och kristidsekonomien'

Även i andra föreningssammanhang, så-

som mejerirörelsen, tillkom långt fram i
tiden många bolagsbildningar men med

stadgarna utformade så att de delvis eller

klart"var Looperativa till sin karakrår likavål

som många iöreningar hade graderade in-

,atr., och dito rösträtt. Detta var i högre

grad fallet i Sydsverige än i landets norra

äelar. Ett sådant fall var som redan nämnts

t.ex. Hvilans mejeriförening som från bör-

ian var ert bolag med kooPeratiw inslag i

itadgarna. vilket elter tio år övergick till tör-

eningsformen men allgåmt behöll sin röst-

rått lraderad efter det antal hektar åker

medlemmarna hade.

SLR och sPannmålshandelns
situation
I det föregående har SlR-organisationens
funktion åm inköpsorganisation behand-

lats. Redan från dess tillkomst talade man

ernellertid också om organisationens upp-

rift som avsänningsorganisation Denna del

äv verksamheten kom emellertid att få en

mer problematisk karaktär och på grund

därav en avsevård försening' Frågan om

soannmålen och dess behandling och mark-

nadsföring i Sverige utgör därför ett av de

problemområden som tas upp i det följan-

de.

Sbonnmåkhandeln - den "tuigt okista"

lrlbileumsskrifrer och andra mer populärt
-betonade 

lramställningar har ofta karak-

tären att det historiska Perspektivet är av-

kortat till enbart den aktuella jubileums-

perioden eller epoken. De kan också.vara

selektiva i den meningen atl man I over-

väqande grad behandlar de lyckosamma

stådena och händelserna och mer i förbi-

sående snuddar vid de mindre hckade' Vid

itudiet av hithörande sammanhang [år man

intrycket att så i viss mån år fallet vad beträf-

far SLR och spannmålshandeln och dårmed

förknippade frågeställningar. Vi har tidigare

med Nanneson och Hellström konstaterat
(kap. III och kap. V) att spannmålsodling
var äen viktigaste produktionsgrenen långt

fram under 1800-talet, vilken ståIlning av

naturliga skål bibehölls i slått\gderna även

fram m"ot 1930. Genom jordbrukskrisen på

1880-talet, som i huvudsak var en spann-

målskris, orsakad genom transporten av

förstklassig spannmål från Amerika, Ryss-

land och andra transoceana länder till Euro-

pa, tvingades jordbrukarna dock att istor
ur.rräckning lagga om till eller Lomplet tera

driften meJanimalieproduktion eller andra

grödor
Under 1880-talets senare del infördes i

Sverige efter den stora tullstriden i riks-

daEei tullar på importerad spannmål Det-

ru'iärtud. i någon mån det ekonomiska

trycket På nåringen och åstadkom en viss



balans mellan produktionsgrenarna. Spann-
målsproduktionen, främst brödsäd, kom
dock allt framgent att sr,ara för en betydan-
de del avjordbrukarnas inkomster, framför
allt i södra och mellersta Sveriges slått-
bygder. Efter hand som bättre gödsling, ut-
säde m.m. ökade avkastningen från spann-
rnålsarealerna blev dårmed behovet av och
intresset för en ordnad avsåtming allt större.
Parallellt dårmed skedde en övergång från
odling av råg till veteodling, vilken gav ett
båttre utbyte. Från 1900-talets början fram
till 1920 ökade veteodlingen från drygt
138 000 till 289 000 ton medan rågodlingen
minskade från drygt 590 000 till ca 557 000
ton. År 1930 var mots rande produktions-
siffror 584 000 ton vete och 457 000 ton
.åg.to

Frågan om särskilt brödspannmålens om-
håndertagande, kvalitet och låmpliga för-
varing/försåljning är dårför (åmte kredit-
frågorna) en av de åldsta, mest långvariga
och trängande av alla intressefrågor för det
svenska jordbruket och som alltför långe
förblev olöst. Vi har av den föregående fram-
stållningen sett att spannmålens torkning
och hanteringvarit en framträdande diskus-
sionsfråga under hela den period som be-
handlas. För belysningen av dessa frågor
finns en del fakta att hämta ur olika statliga
utredningar, främst den nyss anförda ut-
redningen om lagerhusväsendet (SOU
1923:42), 1928 årsjordbruksutredning samt
i någon mån hos SLR.

HS' otnbudstnöte ahti,uerar si,g

Hur problemen i samband med försäljning-
en av spannmål skulle lösas var första gång-
en föremål för offentlig diskussion vid hus-
hållningssällskapens ombudsmöte år 1871.
Detta upprepades åskilliga gånger, bl.a.
1901, 1907, 1908 och 1913, omvåxlande
med utredningar av de hithörande frågor-
na. Lantbruksstyrelsen föreslog 1908 hos
Kungl. Maj:t att en statens lånefond skulle
inråttas, ur vilken lån skulle kunna utgå för
att anlågga spannmålslagerhus. Dåvarande
konservativa regering var dock inte beredd
att lågga fmm förslaget för riksdagen. I stäl-

let kom det att ingå i Wohlins utrednings-
uppdrag 1910-14 om avsättningsförhållan-
dena för det svenska jordbruket att åven
belysa spannmålshandelns organisation. I
många olika motioner och framstötar allt-
ifrån 1870-raler hade skälen för en sanering
och förbättring av förutsättningarna för
spannmålshandeln och spannmålens till-
varatagande våltaligt och utförligt framförts,
bl.a. och fråmst från hushållningssållskapens
ombud eller "lantbruksriksdagen". Bland
problem som vidlådde spannmålshandeln
m2irktes främst följande:
o Alltför många och små partier från de

enskilda odlarna
. Bristande sortrenhet hos de saluförda

kr,?ntite terna
Ofullståndig torkning av spannmålen
före och efter tröskningen
Ofullständig utrensning av grodda och
skadade partier
Bristfållig rengöring/rensning av spann-
målen.

Vissa av dessa brister låg alltså hos odlaren
och kunde enligt Wohlin "aahjtilpas utan
lagerhusdrift" genom åtgårder på gårdarna.
Dåremot lar det svårt för de enskilda odlar-
na, i r.arje fall de mindre, att vid denna tid
klara den Lorknlng. sortering och rensning
som måste till för att fullgod vara skulle
kunna erhållas. Som alltid förmår dock
Wohlin skarpsinnigt och köncentrerat ut-
veckla argumenten. I listningen av de srag-
heter som kunde konstateras ingick bl.a.
följande som hår refereras.

Flertalet jordbrukare disponerade inte
magasin utan måste sälja sin spannmål
direkt på hösten då den lågsta prisnivån
förelåg. Spannmålen salufördes därmed
som nåmnts i alltför små och oenhetliga
partiel vilket också motverkade att båsta
pris uppnåddes. Likaså förelåg allmän brist
på uppsamlings- och förvaringsmagasin i
mellanhandeln. vilket Iöstes endast i den
mån privata handlare fann det förenligt
med sina intressen att investera i dylika.
Detta medförde att den inrikes marknaden
led av att försäljningen över större avstånd



försvårades liksom förutsättningarna för
export. Inte heller förekom någon egentlig
klassificering eller kvali tetsbestäm n ing av

saluförda partier. Resultatet av denna obe-
fintliga organisation och frånvaron av ett
rationellt hanteringssystem var att spannmål
inte kunde vidaresaluföras i större ensartade,
handelsgilla och kvalitetsbestämda partier,
vilket försvårade både handel och export
och bidrog till att kvarnarna föredrog att
anvånda importerad brödspannmåI. Av
dessa skäl kunde inte heller någon konkur-
rens mot den importerade spannmålen bju-
das; situationen kånnetecknades av dålig
kvalitet, alltför låga priser och därmed ofta
rena förluster på den svenska spannmålen.
Andra följder var att i brist på ordnad han-
del kunde tillfredsstållande prisnoteringar
inte upprättas och belåning av skördad
spannmål kunde inte helleq menade man,
ske utan en ordnad lagerhusdrift.3r

Omrij li,ga odlingsaillkor
I diskussionen 1871 konstaterade HS- om-
budsmötes utskott för behandling av frågan
att "n)ttan aa magasinshomPo,niema ... uore

alltfdr rycket i ögonen falland,e fdr att behöua

uidore utredning".\2 Den lörhoppningen var
emellertid alldeles för tidigt uttalad. I stället
kom frågan om organisationen av spann-
målshanteringen att bli en långbänk för
svensktjordbruk som kanske endast har sin
motsvarighet i behandlingen avjordbrukets
kreditfrågor och därmed förutsättn ingarna
för jordbrukskasserörelsens verksamhet. I
de förnyade diskussionerna 1901, likaså
aktualiserade genom ånnu en motion vid
hushållningssällskapens ombudsmöte detta
år. håvdades

a!! det var svårt eller rent av omöjligt att
trots de befintliga spannmålstullarna av-

sätta spannmål inom landet till priser
som fullt råckte produktionskostnaderna

a!! man för att eliminera dessa problem, i
likhet med systemet i Nordamerika och
Tyskland, borde inrätta spannmålslager-
hus för en rationell uppsamling, sorte-
ring och torkning av spannmål samt
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att möjliggön belåning av lagrad spannmål;
dels också

aE "producenterna bordc sarnmansluta sig till
allmiinna spannmålsföreningar ".

Dessa föreningar skulle kunna erhålla bygg-
nadslån ur en ståtlig fond till relativt för-
månliga villkol vilket nu böiat praktiseras i
Tyskland. År 1907 konstaterade de av Lant-
brukssryrelsen utsedda ut redn ingsmännen
att utsikterna för att införa spannmålslager-
hus i Sverige syntes vara de bästa. Den främ-
sta och rent av avgörande betingelsen härför
vore att det fanns en sammanslutning bland
lantbrukarna på andelsprincipens grund,
varmed avsågs det då nybildade SLR.33

Hår fanns fölakdigen ett område som var
behåftat med allehanda brister. såväl hos
odlarna som i handeln och dess organisa-
tion, som alldeles tydligt åsamkadejordbru-
karna onödiga kostnader och förluster; följ-
akdigen en uppgift helt värdig och naturlig
för en ambitiös och realistiskt måliuiktad
kooperativ lantbruksorganisation. Genom
en bättre ordnad hantering skulle lantbru-
karen få bättre betalt för sin spannmåI, han
kunde belåna den under den tid av året då
priserna var lägst, d.vs. på hösten, och av-

sättavid tider då prisbilden var glmnsamma-
re. Förutsättningarna bedömdes t.o.m. vara
båttre i Sverige ån de i Tyskland föreliggan-
de. De förebilder som studerzdes och åbero-
pades i olika sammanhang kom fråmst från
nyssnåmnda land och Amerika. I själva ver-
ket var den amerikanska spannmålens kon-
kurrensförmåga i betydande utstråckning
beroende ar det uppsamlings-. sorterings-.
lagerhus- och distributionssystem som man
bö{ade utbygga i USA mer systematiskt re-
dan på 1870-talet. Den största betydelsen
som konkurrensfaktor hade kvalitets- och
graderingssystemet, varigenom man åstad-
kom de stora enhetJiga panierna av prima
r,ara; något som allt sammantaget hotade att
ruinera och slå ut de svenska och västeuro-
peiska spannmålsodlarna som ånnu inte
hade följt med i denna utveckling.sa

I Tyskland - som från 1870-talet måste
vårja sig mot både den amerikanska och



ryska spannmålen - började lagerhussyste-
met på alhar att byggas ut på 1890-talet. Och
delvis till skillnad mot i USA var det lant-
brukarnas egna kooperariva organi5al ioner
som svarade för stora delar av denna ut-
byggnad.ss H. Juhlin Dannfelt berör vid
Lantbruksakademiens högtidssammanträde
1904 i ett föredrag frågan om lantbrukets
utveckling och utbyggnaden av spannmåls-
lagerhusen. Han redovisar därvid utbygg-
naden av det tyska lantmannaförenings-
väsendet, som vid denna tidpunkt omfattade
mer än 14 000 föreningar med över 1 miljon
medlemmar Bland det han fråmstville upp-
märksamma var att den preussiska staten
hade låmnat anslag om 5 milj. riksmark för
lån till anlåggningen av och till förlag för
lagerhus, Han anförde också att de svenska
jordbrukarna inte som de borde - med
undantag lör inom m ejerihanteringen -
hade tillgodogjort sig föreningsväsendets
fördelar. Ansvaret för detta hade

"d.e större jortl,brukarno . . . som t)isat sig oinlretse
rad,e ... ach d,å de st\ra hushå.llningssiilhkapen,
hol a d^,n "j ,tödt landtnannaföhningsuö\?n'
det sAvtm d.el fi,rtjenat. "'n

HJDs omdöme kunde förefalla hårt men var
rättvist; SYerige var ännu inte något fram-
stående utvecklingsla nd i modern mening.
Men motståndetfanns inte i första hand hos
företrådarna för hushållningssällskapen
uta n iriksdagens konservativa majoritet
även om dessa sammanföll i viss utstråck-
ning. Det statliga stöd i form av lån och
bidrag till lagerhusrörelsen, som i det kon-
servativa Tysklands olika delstater förekom
från 1890-talet, kallades i Sveriges riksdag
ånda fram till diskussionerna 1915-16 för
"statssociaksm". 1915 skriver G. Leuftdn för
övrigt en artikel i Landtmännens Förenings-
blad om spannmålslagerhusen och därmed
förenade frågestål1ningar.37

Wohlin klar - SLR ambiaalent och
hritiskPs
Crundtanlen att allmän na eller kooperadvt
drivna lagerhus skulle möjliggöra för lant-
brukarna att efter skörden upplagra sin

spannmål i awaktan på ett gynnsammare
prisläge och en bättre kvalitet än under
höstens utbudsperiod, schabblades dårmed
bort i Sverige under åtminstone 25-30 år -
eller dubbelt så långe om man räknar från
1870-talet, då frågan första gången togs upp

- genom allehanda mer eller mindre ovid-
Lommande resonemang. bl.a. den nrssnämn-
da socialismföreställningen. Den andra
fördelen - att man genom samverkan i lager-
husföreningar skulle kunna på ett både
rationellt och ekonomiskt sätt anskaffa den
tekniska utrustning som kråvdes för en riktig
hantering och utbjudande på marknaden av

en högklassig vara - inte bara för de större
spannmålsodlarna utan också för de mindre

- spolierades dårmed också i stort sett för
samma tid. Här syntes inte ens de kännbara
verkningarna av den amerikanska spann-
målshan teringens löredöm liga organiration
under spannmålskrisen på 1880-talet ha
spelat någon påtaglig roll. Den gällande
uppfattningen r'ar att staten inte skulle "låg-
ga sig i" privat verksamhet i otrångt måI.

Wohlin konstaterade dock i sin utredning
1914 att utvecklingen och erfarenheterna
pekade i en bestämd riktning En hooperatit
La,gerhusrilrelse Jramstod som en alltmer nöd,aän-

dig utviig för jordbrukarna att tillaarata sina
intressen aid spannmålsfirs tilj ningm (för f . kur'
sivering). Aven i andra sammanhang anför-
des att det redan fanns en riksomfattande
kooperativ rörelse som med fördel kunde
engageras i spannmålshandelns sanering
och rationella organisation, nämligen lant-
manna- och centralföreningarna, Kapitalfrå-
gan vid anläggningen av lagerhus bedömdes
dock vid denna tid \ara större ån \ad enskilda
föreningar eller handlanden i regel kunde
måkta med, varför statliga lånemöjligheter
borde införas. I riksdagens behandling av en
motion 1914 menade man dock allqjämt -
trots vad sakkunskapen med stöd av olika ut-
redningar håvdade - att några fördelar av

betydelse förjordbrukarna genom de före-
slagna lagerhusen inte skulle uppnås.3e

NäsrJöljande år ( l9l5) hade en omsväng-
ning börjat ske i riksdagen delvis beroende
på den begynnande försörjningskrisen un-
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der kriget. Något positivt resultat uppnåd-
des dock inte förrän påföljande år, d.v.s.
1916. Då fann sig äntligen föredragande
statsrådet föranledd att föreslå en 'fullstiin-
dig utredning aa frågan", bl.a. pä grund av
dess samband med försörjningsberedska-
pen.a0 Som ett resultat dårav tillkallades A1l-

hru- och lagerhushomnxit rft, som avlämnade ett
slutbetänkande 1923. Wohlin, som tillsam-
mans med G. Leufu€n var ledamot även av
denna kommitt6, hade emellertid redan i
sin utredning av 1914 mycket klart formule-
rat jordbrukets intresse i sammanhanget.
Lagerhusdriften bord,e sålund,a bedriltas a san-
manslutningar mellan lantmtinnen på and,els-

principens gund, uaraid, i frtimsta rummet de

re d, an e xis t er an d, e ftlrm i n g arn a för gem e n s amm a
inhöp borde homma iy'zåga (Wohlins slutsats
Lursir erad). Hinder borde dock inte möta at r

bilda sårskilda spannmålsförsäljnings- eller
lagerhusföreningar Föreningama borde, en-
ligtWohlin, uppföra och åga lagerhusen och
deras stadgar borde innehålla bestämmelser,
som möjliggjorde för medlemmarna att mot
säkerhet av i lagerhuset förvarad spannmål
erhålla lån på lämpliga villkora'

SLR tuekar - och tignar sig åt annat
Det påpekades också i debatten att det före-
låg ett klart samband mellan jordbrukskre-
ditfrågornas lösning och spannmålshan-
delns organisation. Om kreditproblemet
hade lösts hade den komplicerande frågan
om panträtten i spannmål inte i så hög grad
behövt vara med och försvåra en lösning av
spannmålsfrågan och omvånt. Då hade bön-
derna klarat en stor del av sina kreditpro-
blem på ett helt annat sätt än de nu gjorde,
då de oftast var tvingade sälja sin spannmål
på hösten till dåliga priser för att kunna be-
tala räkningar och arrenden. Den mest in-
tressanta frågan i sammanhanget var dock:
Hur agrrad,e och löste den aid tid,punhten enda
bertn iga koo|erutiaa riksorganisationen denna
ursprungliga intresse- och au siittningsfråga?
(förf. kursivering).

I de skrifter som i form avjubileumsböck-
er m.m. behandlar SLR-organisationens nu
nåra 1OO-åriga verksamhet har inte någon
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uttömmande belysning vare sig av de vidtag-
na eller uteblivna åtgärderna låmnats. Fem-
tioårsskriften 1955 ger endast kortfattade
kommentarer iolika sammanhang om in-
satserna på spannmålsmarknaden.a2 På sitt
sättärderta också berecknande lör organisa-
tionens handlande under de första 25-30
åren: Man sysselsartc rig inom organisario-
nen märkligt nog endast marginellt med
denna fråga trots dess betydelse för slått-
bygdsj ord bru k arna och den diskussion om
SlR-organisationens självklara roll i sam-
manhanget som fördes kring riksdagsbe-
handlingen och avoliLa experLerrunL om i
jordbrukssamhället. Detta kan visserligen i
och för sig sägas bero på atr organisationen
primärt bildades för anskaffning av förnöd-
enheter, fråmst handelsgödsel, fodermedel
och utsåde/fröer. Det var också den verk-
samhet som stod till buds för de lokala in-
köpsföreningarna, eftersom spannmålshan-
deln krävde större in\e(teringar än man
kunde måkta med på lokalt plan. Av SLR:s
tidiga styrelse- och stämmoprotokoll fram-
går också att man från dess ledning var helt
inriktad på att bryta kalisyndikatets och fos-
fatindustrins försäljningskarteller; andra
frågor behandlades mer eller mindre i förbi-
gående. så ären span nmålsfrågan.4"

De båda förgrundsfigurerna vid organisa-
tionens uppbyggnad, G. Leufvdn och E. O.
Arenandet uttalade dock vid olika tillfållen
under den första uppbyggnadsperioden att
verksamheten efterhand borde omfatta även
försäljning avjordbrukets produkter, dåri-
bland främst spannmåI.a' Uppgifrsparagra-
fen i riksorganisationens stadgar innehöll
också redan från bödan en punkt om a?Jarr-
ning av jordbrukets produåla: Wohlin konstate-
rar också i sin utredning att man så sakteliga
påbörjat en verksamhet med försäljning av
spannmåI. Flera centralföreningar, som t.ex.
Skånska, Sörmlåndska och Ostgötalantmån-
nens centralföreningar hade under senare
år, ehuru i mindre omfattning, bedrivit för-
säljning av medlemmarnas spannmåI. Dessa
försåljningar skedde mot vanlig kommis-
sion, vanligen direkt till kvarnar och brygge-
rier, någon gång till partihandlare på orter



där sådana fanns. Skånska lantmånnens
verksamhet av denna art var mest utvecklad
och det hade upplysts att större lokalför-
eningar på ett par ställen i Skåne även an-
skaffat mindre magasin- och börjat köpa
spannmål i fast råkning. Annu innebar dock
denna föreningsverksamhet endast ansatser
till en nydaning av spannmålshandeln. För
att lantmännens föreningsvåsen på spann-
målsförsäljningens område skulle få större
utveckling och verklig betydelse fordrades,
enligtWohlins mening, ovillkorligen att för-
sä!ningsverksamheten förenades med lager-
husdrift.a5

Före 1917 förekom dock spannmåls-
handel endast som förmedlingsaffärer; på
grund av risken för förluster vägrade t,ex.
Skånska Lantmännens Centralförening,
SLC, att befatta.sig med inköp av spannmål
i fast räkning. Aven 1915 avslog styrelsen i
SLC ett förslag av sek.reteraren G. Leufi'€n
om ett system för spannmålshandeln med
formliga köpekontrakt mellan förening och
medlem med mellankredit från Bankaktie-
bolaget Södra Sverige, vilket skulle möjlig-
göra fasta spannmålsaffårer. 1917 hade
emellertid krigsregleringen av spannmåls-
handeln i stort sett reducerat riskerna för
förluster. varför handel i last räkning upp-
togs.a6Åven Skaraborgs Larftnän sökte gan-
ska tidigt följa i spåren på den sedan gam-
malt bedrivna handeln med spannmål på
Vånern, vilka insatser dock på tidigt stadium
var helt obetydliga. Från efterkrigskrisen
l92l-23 gjordes dock 5rörre ansrrängningar
att komplettera verksamheten med spann-
målshandel. Som ett grundläggande steg i
denna nyorientering flyttades hur,udkonto-
ret från Skara till Lidköping, varifrån sedan
spannmålsskeppningarna vissa år svarade
för betydande delar av omsättningen efter
hand kompletterat med liknande verksam-
het också från Mariestad. Detvar dock först
från 1930-talet som Skaraborgs Lantmän
kunde göra spannmålshandeln till en av de
mest betydande grenarna av centralfören-
ingens verksamhet.aT

Fram under det ekonomiskt besvårliga
19z0-talet vållade dock spannmålshandeln

all!åmt förluster för föreningarna på grund
av de starka prisfluktuationerna, vilket man
sökte lösa genom att göra aIfärerna som köp
och försålning i ett sammanhang, vawid
lagring kunde undvikas. Under början av
1930-talet började dock såvål de stora spann-
målsskördarna som spannmålsreglerin gen
att ställa större krav på spannmålsmagasin
och lagringsutri'rnmen, varför denna kapaci-
tet nu kraftigt utvidgades inte bara i den
skånska centralföreningen.a3

År 1908 bereddes SLR:s Iedning tillfälle
att yttra sig över den tidigare nämnda utred-
ningen avJ. Södergren och FIj. Nilsson samt
Lantbruksstyrelsens förslag i ärendet. Men
just här visar sig den ambir.alenta inställning-
en från riksförbundets sida. I stållet för att
satsa allt på att få båsta möjliga lösning av
frågan ståller sig förbundet på en från utred-
ningsmännen awikande mening når det
gäller nyckelbehoven: små lagerhus ute på
landsbygden, som SLRförordade, eller stora
centrallagerhus i hamnståder och handels-
cenra. Man gjorde också från SLR:s sida
gällande att handeln och avsättningen i
Skåne vore någorlunda tillfredsstållande
ordnad genom de handlanden, kvarnar och
bryggerier, som upptrådde konkurrerande
med varandra. Därtill bidrog att under de
senaste åren ett fullt modernt spannmåls-
lagerhus blivit anlagt på enskilt initiativ.a'g
Ifråga om storleken av den stadiga lånefond
som skulle inråttas för långivningen samt
lånevillkoren föreslog SLR 3 mil. kr med
lån motsvarande hela byggnadskostnaden,
varvid man kom på annan linje än Lantbruks-
sttrelsen som ansåg en miu. kr tillråckligt.
Inte heller förordade Lantbruksst''relsen lån
till de mindre s.k. uppsamlingslagerhusen
ute på landsbygden som SLR ansåg viktigast.
Påtagligt iir också att SlR-styrelsen uppdrog
åt sekreteraren att utarbeta yttrandet som
sedan gick vidare till rikssCåmman och fast-
ställdes utan allvarligare erinringar.

Nyanserna och de reella skillnaderna kan
i och för sig förefalla obeq'dliga. Men med
dessa ställningstaganden hade SLR ställt sig
vid sidan av de förslag och instanser som
innebar nycklarna till positiva beslut. Såvål



SlR-organisationen - som den av alla till-
tånkta huvudmannen för lagerhusen - som
hela lagerhusfrågan hamnade därrned i en
fastlåst situation som i strillet för att snabbt
och effektivt föra till en lösning innebar en
ofruktbar debatt under lång tid - och inga
som helst positiva resultat. I riksdagen togs
SLR:s delvis kritiska och obeståmda )ttrande
till intåkt för fortsatt motstånd. Man åbero-
pade som argument emot statligt engage-
mang bl.a. att svårigheter var förenade med
frågans lösning, varvid främst fiamhölls
jordbrukarnas ofta visade obenågenhet för
sammanslutningar i och för gemensam
försä!ning avjordbrukets produkter; detvar
de typiska gamla konservativa argumenten
som fortfarande återkom.uo

Här blev alltså den konservativa grund-
insulllningen en bromsade faktor för en an-
gelågen agrar och kooperativ utvecklings-
fråga av stor ekonomisk betydelse för många
jordbrukare. I stållet fick staten gå in och
verkställa den utbyggnad som det ansågs
sjålvklart att den befintliga lantbrukskoope-
rationen skulle svara för När lagerhuskom-
mitt6n år 1917 startade sitt arbete föreslog
den - för att vinna tid - redan samma år att
Kungl. Maj:t skulle anvisa medel för skynd-
samt byggande av hela 12 statliga centrala
lagerhus på lika många orter i södra och
mellersta Sverige, ett antal som senare redu-
cerades till nio, Regeringen lade också under
perioden 1917-20 frzm de härför nödr,åndi-
ga förslagen och riksdagen beslöt - under
trycket av krigstid och försörjningskris - i
enlighet med förslagen. SLR hade dårmed -
av till synes oförklarliga orsaker - hamnat
vid sidan av för att i fortsåttningen ha något
inflytande i sammanhanget.

" St atsintres s e befrärtj a lantmanna-
koopnatiu ... "
År 1920 väckte Lantbrukssållskapet, SAL,
efter egen utredning förslaget om 'frågan
und,er ailka fotmer lantnldnnen skulle kunna
iuertaga rlriflen a1r statens spannmåklagerhus
... " Uppenbarligen hade man inom sällska-
pet (= G. Leuiv'n) vid denna tidpunkt kom-
mit till slutsatsen att SLR-organisationen
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inte inom rimlig tid skulle vara kapabel att
klara driften av lagerhusen, eftersom man
föreslog att sårskilda lohala Logerhusfireningar
borde bildas för detta. En faktor som dessut-
om talade härlör var - en)igt SAL:s mening
- att belåning av spannmål knappast kunde
ske med centralföreningarna som huvud-
män; alltför många av dem var ekonomiskt
svaga och började dessutom vid denna tid
komma på ekonomiskt obestånd.51 Den stat-
liga Lommittdn hade visserligen erinringar
på flera punkter i SAL:s utredning men kom
ändå i sitt ställningstagande till samma slut-
satser. Kommitt6n föreslog att Kungl. Maj:t
skulle bifalla SAL:s framställning. Dessutom
föreslog man i enlighet med Lantbrukssty-
relsens liggande förslag att en statlig låne-
fond för lån till byggandet av spannmåls-
lagerhus skulle inråttas. Det anfördes dock
all{åmt från lagerhuskommitt€ns sida att
det "ansetts sotrL ett statsintresse att beh(imjq den

spannmåklagerhrcrtheke, som haft lantmanna-
koopff(rtit natur"..2

KommittCn uttalar också som sin överty-
gelse att stora fördelar vore att vinna genom
att Lumbinera inLöpsorgan isat ionernas
verksamhet med spannmålslagring och -för-
säljning. Verksamheter som var för sig med
svårighet skulle ge full årlig sysselsåtming för
maskiner och personal skulle därvid stödja
varandra och möjliggöra en ekonomiskt
hållbar drift. Sedan ganska länge fanns det
allså en allmän uppfattning bland fackmån,
utredare och en grupp politiker med eller
utan anknytning tilljordbruket om nyttan
och fördelarna med en lantbrukarnas egen
kooperativa spannmålslagerhusfunktion
och dito försäljningsverksamhet. SLR mena-
de också ursprungligen att det vore mer
eller mindre sjä)rkJart atr den egna organisa-
tionen skulle handha lagerhusverksam-
heten. Men det faktiska handlandet ledde
rill atr det vid 1gzo-talets början inte fanns
någon lantbrukskooperativ organisation
som med kraft var i stånd att ta sig an upp-
giften. SLR var på obestånd efter sina andra
äventyrliga affårer under krigsåren.

Orsakerna i ör.:rigt till detta kapitel i bön-
dernas organisationshistoria förefaller dock



delvis höljda i dunkel trots att SLR år den
mest stude rade branschorganisationen av
alla de befintliga. G. Hellström konstaterar
att odlingen av brödsäd till avsalu i Sverige
företrådesvis bedrevs på större egendomar
och med anknytning till en konservativ
politisk attiqd hos dess utövare. Detvar ock-
så i stor utsträckning deras företrädare -
uppblandade med ett antal lantmannalibe-
raler - som utgjorde ledningen i centralför-
eningarna och SLR alltifrån starten i bö{an
av 1900-talet, i varje fall i de syd- och mellan-
svenska föreningarna. Att deras företrädare
så kunde missa spannmålsintressenas behov
och ståndpunkter framstår egentligen som
olörklarligt: man kan faktiskt fråga sig om
ingen av ledamöterna i SLR:s styrelse var
spannmålsodlare.

SlR-organisationen kom således aldrig
under denna period att med någon riktigt
klar strategi och ännu mindre med någon
kraftinsats att engagera sig i denna förjord-
bruket fundamentala intressefråga förrän
ett stycke in på 1930-talet. G. Hellström för-
modar t.o.m. att frånvaron av åtgärder från
SlR-organisationens sida när det gållde
spannmålshandeln kunde vara en av om-
ståndigheterna som förklarade den politiska
organisationenJordbrukarnas Riksförbunds
starka frammarsch i Götalands slåttbygder
under dess för-sta uppbyggnadsperiod 1915-
19.53

Som en summerande tillbakablick på
SlR-organisationens handel med brödsäd
konstaterar också Hellström att SLR under
de första femton åren av sin verksamhet
deltog endast obetydligt i denna handel.
Vissa föreningar ågnade sig åt spannmålsför-
sälning i efter dåvarande förhållanden stor
omfattning men det rörde sig endast om
förmedling eller hopsamling avjordbrukar-
poster till partier, som lämpade sig att leve-
reras till klam eller bryggeri. Någon form av
förädling eller kalitetsförbättring i form av
rensning eller sortering förekom inte. Aven
under 1920-talet lar förbunde ts medverkan
i brödsådeshandeln av liten omfattning.
Först med den nya statliga spannmålspoli-
tiken med bl.a. inrnalningsttånget, som ilr-

leddes på 1930-talet, blev det sådana för-
hållanden på brödsädesområdet, att SLR-or-
ganisationen i någon mer väsentlig grad
kunde engagera sig på detta produktområ-
de.5a

Mellanhandssakkunniges
betänkande
Vi har tidigare nämnt denna statliga utred-
ningskommittd som intressant ur historisk
och kooperativ synpunkt och vi skall nu litet
närmare se på innehåll och innebörd i dess

betänkande. Nu var utredningens tillsätt-
ning egentligen en reaktion på det rofferi
och andra avarter som förekom i handeln
under första världskrigets livsmedelbrist.
Dess uppgift var att med utgångspunkt från
erfarenheterna under försörjningskrisen
lägga förslag om att eliminera "olägenheter-
na" vid i första hand handeln med livsmed-
el men åven för ett antal andra som nödvän-
dighetsartiklar för folkflertalet betraktade
varor. Når den lade fram sina förslag hade
situationen dock radikalt föråndras och de
ursprungliga utgångspunkterna var i stor
utsträckning inte längre för handen.

Utredni,ng med långt gående försla.g
I kommitt€n var Lantbrukssållskapets, SALs,
direktör G. Leuftdn ordförande. Bland leda-
möterna ingick som representanter för SAL
också riksdagsman P. H. Sjöblom (s) och
från Kooperativa Förbundet direktör A.

Johansson, företrädare för Socialstyrelsen
och ett antal andra sakkunniga. Betänkan-
det är som stadig utredning remarkabelt sett
ur perspektivet önskemål om och förordan-
de av kooperativ samverkan och det år ute-
slutande ur denna synpunkt som utredning-
en här tas upp till behandling. Förslagen
från utredningen inrl'rnde i dessa avseenden
följande huvudpunkter:
. En sonxaerhan mellan den konsumentko-

operativa detaljhandeln under ledning av
KF och de producenttooperatir,a slakteri-
föreningarna, som i princip skulle göra
de privata mellanhånderna i livsmedels-
handeln överflödiga
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. På slaktområdet en g€mensam hött- och

fltiskcentral för Stockholmsmarknaden
som skulle kunna organisera om och
effektivisera den alltför vildvuxna och
ineffektiva marknadsföringen av och
handeln med kött, fläsk och charkuterier

. Ett gunensamt ideellt cmtralorganför konsrt
ment- och producentkooperationerna
som skulle svara för rörelsernas informa-
rion och den ideologlsla skolningen av

kooperatörer i bågge organisationsgre-
narna.

Mellanhandssakkunnige anförde i sitt belän-
kande, bl.a. med hänsyn till de rådande
missförhållandena inom partihandeln med
kört och fläsk i Stockholm, att man hade
undersökt möjligheterna av ett direkt sam-

arbete på området mellan producenternas
och konsumenternas organisationer. I detta
slfte hade förslag till stadgar för en koopera-
tiv förening utarbetats, förslagsvis benämnd
"Kött- och fläskcentralen" i vilken å ena
sidan Kooperativa förbundet och å andra
sidan slakteriföreningarna skulle ingå son
medlemmar. Centralen skulle förmedla de
anslutna slakteriföreningarnas produkter
utan ytterligare mellanhänder företrädewis
till konsumtionsföreningarna.

Detta försök gjordes under sjålva utred-
ningsarbetets gång g€nom att de utarbetade
.tadgarna utsändes till de kooperarira orga-
nisationerna tillsammans med förfrågan om
medlemskap i den tånkta kött- och flåsk-
cenl ralen. FlertaLet ar slalterilöreningarna
ställde sig dock awisande medan KF var
inrresseral av ett samarbeLe på de angivna
premisserna, Mot den bakgrunden konstate-
rade de sakkunnige attjordbrukarna inte
hade insett, att deras intressen sammanföll
med konsumente rnas till den del de sjålva
'\,ar konsumenter. Inte heller att såväl konsu-
menterna som producenterna i kooperatio-
nen ägde det båsta medlet att undanröja
"oliigmhetana aid, mellanhand.ssystemet". Yad
utredningen tänkte sig var att de båda gre-
narna av kooperationen - konsument- och
producentkooperationerna - skulle gå sam-

man och gemensamt bygga upp den koope-
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rativa apparat som krävdes för att dels
' naturligm fullkomna andekrdrelsm", dels ock-
sä "aoshaffa den priuata.fi)retagareuinsten".56

Kon sumentko op erationen fotmligt "rött
sklnke"
KF var alltså berett att gå in i ett samarbete
enligt den skisserade modellen men inte de
befi ntliga slakteriföreningarna och Lant-
brukssällskapet. Detta var förvisso ett ödes-
digert ställningstagande, eftersom det i flera
avseenden ledde till "kooperativa förluster"
för lantbruksnåringen. Dels gjordes det till
en principfråga för många lantbrukare att
inte gå med i konsumtionsföreningarna för
den personliga varuanskaffningen - något
man utan beklmmer gjorde i grannländer-
na, fråmst Danmark, dår som vi sett bönder-
na dominerade brugsföreningarna, men
åven i Finland.56Vi kan dock i sammanhang-
et erinra oss de siffror på jordbrukarnas
medlemskap i konsumtionsföreningarna.
som redovisas av O. Ruin och som 1930 visa-
de på en inte obetydlig jordbrukaranslut-
ning till KF. Men kanske viktigast var:

Att man at idealogisha skäl (ailka som tidigaft
framgått snarart aar att betetkna Mm trid.omar
eller missuppfattningar) a'ostod, från att gemen-

samt med. honsumentkooperationen sk&Jfa. sig
erforde igt grepq öxer d.et mest misskötta och

dåligl organiserad.e au alla produktområden:
höu-, fläsh- och charkuterihandeln hanför a t
i Sro.ftåolr? (förf. kursiveing).

Svårdström gör kommentaren att "d,et oerha-

de förmod.ligen aaskrächand.e på många produ
centkooperatiirer" a'tt i samarbete med KF som
den dominerande organisationen försöka
tilltvinga sig lika villkor på marknaden,
något man inte kände sig mogen för57 Rea-

liteterna och förest2illningarna vid början av

1920-taler var alltså sådana att det inte kun-
de bli något reellt samarbete mellan de två.

Vad som också utgjorde "försvårande om-
slåndigheter" r bl.a. att KF under kdstiden

- i motsats till lantbrukskooperationen -
hade stårkt sin organisatoriska, finansiella
och marknadsinriktade ställning. Konsu-
mentkooperationen var vidare på god väg



att skaffa sig ett betydande grepp på gross-
handelsfunktionen inom fl era varuområden
samt hade påbö{at en framgångsrik tillverk-
nin"gsindustri.

A andra sidan låg mycket av lantbruksko-
operationen (främst SLR) i spillror och var
ytterligt försvagat; slakteribranschen var
bara i bö{an av sin organisatoriska utbygg-
nad; flera slakteriföreningar som tillkommit
under krigsåren hade också misslyckas och
gått omkull i efterkrigstidens ekonomiska
kris. Den finansiella styrkan i producent-
kooperationen var därmed obefintlig ge-
nom alltför dålig konsolidering och SLR:s
ävenryrliga aflä rer under krisåren. Även
mejeriverksamheten pråglades alltiåmr i
humdsak av de små mejeriernas bristande
samarbete och inbördes konkurrens. Ideolo
giskt sett var "kooperatörerna" på produ-
centsidan ånnu alltför mycket kapitalister
för att i likhet med de sakkunniga vara be-
redda "aushaJfa d,en priuata Jöretagaruinsten"
för denna del av handeln.

öuriga fi;rstag och nxåkättninga.r
För ett samarbete talade också enligt utred-
ningen ett antal faktorer enligt följande.
Med den föreslagna utvecklingen och inte-
grationen - menade de sakkunnige - möttes
konsument- och producentintressen och
dito funktioner på ett naturligt sått från.\.är
sitt håll, vilket talade för ett utvecklat sam-
arbete. Utredningens förslag skulle kunna
ge en rad positiva effekter Man skulle bl.a.
kunna skapa motvikt mot tendenser till s.k.
"ringbildning" i handeln; detaljhandeln var
dock redan organiserad i lokala och länwisa
föreningar för handelsutövarna och ett cent-
ralorgan i form av Köpmannaförbundet.
Etableringsmässigt skulle ett resultat kunna
bli ett mindre antal detaljhandlare och dår-
med effektivare och billigare mellanhands-
system. Man skulle vidare kunna motarbeta
den skadliga konsumtionskrediten och där-
med åstadkomma ett sundare förhållande
mellan handel och konsumenter. Dessutom
förelåg möjligheter att främja kvalitetstänk-
ande och bättre r,aror genom att stålla kon-
sumentkrav i olika arseenden. Sludigen skul-

le man genom integration bakåt eller fram-
åt till grosshandel eller egen tillverkning all-
mänt kunna åstadkomma en effektivisering
av handeln och förädlingen.

Sammanraget skulle man på så särt. mena-
de utredningen, kunna avskaffa "oliigenhetet-

na i mellanhandsslstemet". Man kunde enligt
utredningen inte göra det på ett båttre sätt
än genom att "koppla greppet" på mellan-
hånderna och mer eller mindre integrera
deras verksamhet i det kooperativa systemet.
Tänken var onekligen för tiden både långt-
gående och intressant men får betraktas
som önskemål som aldrig kunde förverk-
ligas. Ett annat angeläget gemensamt ända-
mä ansåg man vara behovet och intresset av
en effehtia inforrnation och en god, sholning av
koop€ratt;rer (förf. kursivering) i de bägge
kooperativa rörelserna. Denna var försum-
mad eller obefindig srirskilt på den lantbruks-
kooperatir,z sidan.

Förjordbrukarna var det - enligt de sak-
kunniga - helt klart 

^tt 
'kraftiga andehrt;ren

ingar" var d.etbästa såttet att ta hand om för-
såljningen avjordbrukets produkt€r. Detta
borde enligt utredningen ske efter grund-
principen att genomgående bilda särskilda
föreningar för olika varugrupper, d.vs.
tillåmpa branschprincipen; lantbrukarna
borde genom föreningama ta hand om han-
deln med mejeriprodukteq slaktdjua ägg,
spannmå1, potatis, frukt och trädgårdspro-
dukter (d.v.s. samma förslag som N. Wohlin
lagt redan 1914). Når det gällde hushållsför-
nödenheter bordejordbrukarna gå samman
med konsumenterna i de lokala konsum-
tionsföreningama. Att däremot inom ortema
söka sammanföra all ekonomisk verksamhet
till en enda förening, som skulle omhänder-
ha både inköp av alla förnödenheter och
försäljning av produkter, awisades dock av
de sakkunniga.53 Det var de sakkunniges
bestämda övertygelse atr en kraftig utveck-
ling av den kooperativa verksamheten bland
såväl konsumenter som producenter vore
synnerligen önskvärd och ägnad att verka
reglerande på varupriserna och dårigenom
också ägnad att undanröja kvardröjande
olägenheter i mellanhandssystemet.5e



Rarlikala f)rslag utan eJfekter
Mellanhandssakkunniges betänkande var i
flera avseenden rakt på sak och ibland skråd-

de man inte orden i sina formuleringar.
Bland annat säger man mer eller mindre
rent ut att varken jordbrukare eller konsu-
menter alla gånger förstod sitt eget bästa;

det rådde också fortfarande stor okunnighet
och många missuppfattningar om koopera-
rionen och dess innebörd. Men ären om
detta uppfattades som utmanande var det
mesta dockvid denna tid alldeles sant Med
sina långtgående förslag hade man emeller-
tid både förskräckt och utmanat eablisse-
manget och någon proposition med anled-
ning av betänkandet kom aldrig att låggas i
riksdagen. Utredningsmännen från lant-
brukssidan, fråmst G. Leufi'€n och P. H.
Sjöblom, framstod i alltför hög grad som
idealistiskt inriktade kooperatörer utan till-
räckJigt stark förankring i det konservativa
etablissemanget, vilket - när det kom till
kritan - ännu erfordrades för att bli tagen
på allvar.

Till Mellanhandssakkun n iges förtjänster
skall dock råknas att de var före sin tid och
påtagligt mer moderna i tankegångar och
resonemang än många andra i samtiden.
Man förklarar det naturliga i konsument-
kooperationens "integration bakåt" och pä
samma sätt producentkooperationens "r2r?-

gration franLåt"; de fenomenen ansågs "lill
höre kooperationens udsen".60 Yidare vat faran
för monopolvinst i ett kooperativt företag
utesluten, eftersom överskottet tillföll med-
lemmarna i föreningarna i förhållande till
deras resp. andel i handeln eller verksam-
heten.

Det föreslagna centralorganet skulle Uäna
som centrum för att sprida kunskap om ko-
operationen, svara för allmån information
kring verksamheten o.s,v Brister som före-
låg i jordbrukarnas föreningsväsen, exem-
pelvis dåligt fasthållande vid grundläggande
principer, bristande enhetlighet i stadgeut-
formning, "en i,nbill.ad intressemotsats honsu-

mcnterlroducenter " oc}:' "missförstådd a prin ci-

per"skulle avhjälpas bl.a. genom obligatorisk
undervisning vid "liim.pliga sholor'\, dessa var
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enligt utredningen högre folkskolor, han-
delsskolot folkhögskolor och lantmanna-
skolor. På grund av den allmän- och sam-

hällsnytta som kooperationen och framför
alk centralorganet därmed skulle prestera i

sin kunskapsspridande verksamhet ansåg
utredningen att det vore befogat med ett
årligt stadigt bidrag på 10 000 kr till denna
del av verksamheten. Sållskapet Pellervo i
Finland åberopades som en i alla avseenden
god förebild för ett svenskt kooperativt cent-
ralorgan.6r

Spets mot d,et konseftJa.ti,aa, qnsättet
Det mer eller mindre direkta måletför dessa

ganska långtgående tankar a\seende kooPe-

rativ grundskolning var givetvis del konsntta-
tiua qnsiittet ino17l jord,bruhet, (förf. kursive-
ring) enlig 'ilket man vägrade att slåppa sin
upplattning om kooperal ionen som en soci-
alistisk företeelse. Att man därvid också bi-
behöll orationella marknadsfunktioner på
främst kött-, fläsk- och charkuteriområdena
spelade - lika litet som på spannmålsområdet

- till synes ingen roll för stållningstagandet.
O. Ruin anger också i sin organisationsstu-
die av Kooperativa Förbundet 1960 att den
uppskattning som SAI:s direktör G. Leufv€n
visade för konsumentkooperationen och
dess arbete inte kunde sägas vara "en allmrin

fireteeke inom jord'hruharkretsar" ; srtarare för-
höll det sig tvärtom. De konsumentkoopera-
tiva framstötarna på landsbygden möttes
sålunda ofta med kritik och misstro och
konsumentkooperationen ståmplades ofta
som maskerad socialism.62

Bland andra åtgårder som utredningen
föreslog r'ar att organisera och uppråtthålla
"löpande statistik öaer producentpriser", d.v.s.

vad vi i dag kallar prisnoteringär. Detta skul-
le enligt utredningen ske genom Social-
styrelsens försorg - trots att SAL vid denna
tid sammanställde och publicerade note-
ringar för olikajordbruksprodukter. Det var
naturligtvis inte comme il faut (franska =
passande, korrekt) att SAL:S egen direktör
satt som ordförande i en statlig utredning
och srällde sig bakom dylila lörslag även om
kompromissandet i en utredning ibland



kan fordra jämkningar i sakfrågor Vidare
föreslogs kommunala prisnämnder för över-
vakning av handelns prissättning. Hur de
sakkunniga rånkte sig de kooperatir.a rörel-
serna uppbyggda och förenade framgår av
bilaga till beänkandet sant ett dårtill höran-
de schema över den tänkta organisations-
bilden. (Bilaga XI:l)

När man tar del av denna statliga utred-
ning och dess långtgående tankegångar slås
man av hur förbluffande få och obetydliga
"märkena" av den blev i verkligheten och
dessurom i den gängse historieslri',ningen
trots att den kom med tungtvägande förslag
om kooperationens utbyggnad och samord-
ning. Inte heller S. Osterman, som e!est
ågnat utrymme åt det några år senare
(1926) framlagda förslaget om en "Koopera-
tiv Andelscentral", finner något intressant i
Mellanhandssaklunniges tankegångar. Någ-
ra som både citerat och kommenterat dem
är dock professor K. F. Svårdström vid då-
varande Lantbmkshögskolan samt G. Hell-
strörn i avhandlingen om 1930-talets j ord-
brukspolitik.63

Nanneson inte den förste
Vad som nu behandlats och återgivis ganska
utförligt innebår - med en viss ironisk över-
drift som läsaren förhoppningsvis förstår -
att det i!]lc var L. Nanneson som "uppfann"
den svenska lantbrukskooperationen, vilket
vissa idealistiska framställningar kan ge in-
trJck av. Det fanns många och tidigare före-
bilder i de flesta grannlånderna och ute i
Europa. I Sverige lades grunden för eller
stommen lill den svensla Looperationen
ursprungligen genom dess praktiska men i
vissa avseenden brisdälliga uppbyggnad och
lunktion. främsr ilorm ar a n delsm ejerierna
och SLR-organisationen. Informationsmäs-
sigt lades den moderna grunden genom den
statliga publikationen från Jordbruksde-
partementet år 1903 i vilken G. Leufv6n
m.fl. framstående personer var medförfatta-
re. Bilden kompletter-ades genom bidrag på
vågen, främst genom Wohlins utredning av
är 7914. Men dm gjordes fulktiindig och helriick-

a,nfu som ruodell genon Mellanhandssahhunni-

ges bettinkande från år 1922 (förf. kursive-
ring). Detta framgår klart av bilaga XI:I
"Schematisk framstållning av den svenska
kooperationen" i slutet av detta kapitel.
Textbilagans innehåll och det anslutande
organisationsschemat talar hår sitt alldeles
klara och oförtydbara språk. Härom konsta-
terzr Svårdström stdllsallt.tl"... Mqrhen bueddq
på detta siitt för jordbrukskooperationm som för-
s til:j nings organisatictn i sthre s ammanhang".6a

Kooperativa Andelscentralen
G. Leuft6n gjorde som direktör i Lantbruks-
sällskapet ånnu ett försök att i någon mån
knyta ihop de båda kooperativa huvudorga-
nisationerna. Det var det 1926 framlagda
förslaget om den Kooperatiaa andehcmtralm,6s
Det konservativa etablissemanget i jord-
bruket - som i SAL nu hade fått det "opoli-
tiska" instrument man tidigare saknat - gav
ånnu en gång ett klart nej till samarbete
med den som man ansåg "socialistiska" kon-
sumentkooperationen.66 Kanslirådet H.
Tigerskjöld - i egenskap av vid tillf,ållet fun-
gerande vice ordförande i SAL - och som
Osterman uttrycker saken "ez honseruati'
majoritet i SAIÅ arbetsxttsåotl"satte i november
1926 stopp för vidare samarbetsdiskussioner
med beskedet att "dc d,elcgerades förslag inte

fi)rankdde någon vid(re åtgtird".67

Uppträdandet, förmodar Ruin, borde ses

mot bakgrund av den i vidajordbrukarkret-
sar härskande misstron mot konsumentko-
operationen, en misstro som ockåvådrades
offentligt i samband med diskussionerna om
Kooperativa Andelscentralen. En företråda-
re för centralföreningen i Orebro slällde sig
exempelvis i ett inlägg i Svenska Lantmän-
nens Föreningsblad särdeles tvivlande gent-
emot ett samarbete under enhedig ledning
mellan alla kooperativa riktningar inom lan-
det. Han förstod inte hur den "antikapita-
listiska konsumentkooperationen" skulle
kunna intimt sammansmältas med den efter
"pri\.?tekonomiska principer" ordnade lant-
mannakooperationen.bs Nu var dessa slut-
satser alltför långtgående i förhållande till
andemeningen med Andelscentralen. Dess
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verksamhet kunde inskrånkas till att gä1la

den övergripande kooperativa informatio-
nen och skolningen; den behövde inte alls
innebära en integration av de aflärsmärsiga
verksamheterna. Men i debatten tog man till
de mest avskräckande argumenten.

Motståndet mot ett samarbete av detta
slag uppmuntrades eiretris av den prirata
handeln. Refererat av Ruin skrev tidskriften
Köpmannen att Lantbrukssällskapets'?lai'
qnta lzdnirLg" hade blivit slagen "medfulkttin-
dig blintlhet", när den tog initiativet till för-
handlingar med den "socialistiska konsu-
mentkooperationen" om skapandet av en
kooperativ topporganisation."' G. Leufudn,
som dessförinnan både hade föreslagit sam-

arbetet uch de)tagit aktivL i utformningen av

dess riktlinjer, desavouerades dårmed som
nåmnts av sitt arbetsutskott och sin styrelse,
gav upp och lämnade {änsten i SAL 1928.
Han efterträddes av L. Nanneson. En intres-
sant stråvan till förnyelse stupade dårmed;
tydligen var försöken till ett nytt samarbets-
tänkande i det konservativa jordbruks-Sve-
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rige av allt att dilma för tidigt våckta vid
denna tidpunkt.

Nannesons insats bestod i ett följande
skede i att han av den befindiga idealmodel-
len skapade en praktiskt användbar syntes

och - framför allt - ett handlingsprogram
för dess praktiska genomförande i verklig-
heten. Dessutom "gynnades" Nanneson av

den svåraste lågkonjunkturen sedan 1880-
talet plus att han som uppdragJsgivare fick ett
antal mindre konser-vativa och - om man så

vill - av åskådning och övertygelse hindran-
de styrelseledamöter. Det som känneteckna-
de SAL:s styrelse vid slutet av 1920-talet i
motsats till tidigare var att den försiktigt
"radikaliserades" och att ledamöterna, oav-

sett partipolitisk hemvist, så småningom allt
klarare såg den dynamiska möjligheten i ko-
operativa marknadsorgan kombinerade
med en statlig politik för att lösa de domine-
rande problemen: jordbrukets överproduk-
tions- samt pris- och distributionsproblem.
Därmed kom man så småningom slutgiltigt
att göra sig av med de ideologiska skygg-



lappar som förhindradc de tidigare kon-
servativa företrädarna att se klart på dc ko-
operativa möjligheterna.

K. F. Svärdström anger främst två effekter
av lantbrukets nej till kooperativt samarbcte.
Den ena, negativa, inncbar iikade motsått-
ningar, misstro och delvis direkt konkurrens
mellan konsument- och producentkoopera-
tionerna. Detta kom fraDlför allt atr bli fallet
pa slakteri- och mejeriomradena nrcrr årr.n
inom handeln rncd firdermedel och han-
delsgödsel. Inom KF fanns under SLR:s mest
påfallande svaghetsperiod på 1g?0-ralet
avancerade planer på att mer eller mindre

helt ta över bl.a. superfbsfattillverkning och
dito handel. Om den arrdra mer posirivr
anser Svärdström, som dårmed upprnärk-
sammaf ett vidarc sammanhang, att ut!eck-
lingen åt olika håIl av producent- och konsu-
mentkoopcrationerna stämde vål ör'erens
med de samtidiga gr upp,rrg.rnisations
strävandena jnom samhället i övrigt.t0 Vad
Svärdström därmed avser torde vara den
ökade str rlan hos lat kliga urgani5arioner
över hurard taget och framför allt den begyn-
nande framväxten av en lackligt inriktad
j ordbrukarorganisation.
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B. ProduhtrcnsfthPninqdr' som a\'s€ atr genom föråd-ling av råvaror [ör medlernmarnas behov fram-

brinsa oclaförsälia liv\medel och h ushäl lslömoden neter'

c il'ii,t""ir"rl,i",lt"i avse att bereda medlemmama bosräder'

D. Kooba'atita mollag".tt l'Aa'-"':'gät"-"ttat " tiii"pfgirt "" ltt"dasina medlemmar mätids'

inackordering eller att servera mat och drycK'

l.A. A\ honsumtionsfihen ngamairo de flesta anslutna till Xoopäa-' h)a förbutxdet' solJ, är deras centrala

n2riihandelsorsanis",i.". K."ö;;i"Jt;;;äät Leatlvåt aa4aåte produktiv verksamhet i egen

margarinfabrik"och LemisL-telnisL fabrik'

I.B. Pro(tuktionsf)ren ?agdrnd uppdelas uti:
' * 

11 Eig*firrrng;, som ivie att framställa br6d och andra balv€rk'

2) Charhuteifireningar,*oIn un'" ult-i"åAuu ttakterirörelse eller framstålla charkuterivaror-

il sloJoarinriarringor( som åvse atl lramsl:illa skodon'
"'l,i*],frää,r.,i..iö-,i.g".är;;;;;;ä;;insluLnatitteltersamverkamedKoopemtrlaForbunder'

1.C. Bostads?reninganr'a kunna uppdelas uti:
A. Egn.)hnnsliicntnga'' tot 

"u'""iöäail-u 
nae och sq ckning avjord I ör uoplörande av egna hem '

R R,ffi titi;ftninsatav' e"aittii"'i"ti^ip'-''lfit tå- iu" upptorände eller törvärvande av
' 
ttLå, rt ior.at;n"ing till medlcmmar rv bosladslägcnheter darul''

11. Pmducent*oopna,iot'eTtuppdelas uti:
A. Lantmannakoo\entioa, som åäonomisk samve rkan mellan lanunån i sfte att förådla och för-

säta produkter avjotdb*åä'ää;iåä'i"g';;ir;i ^" '"tkaffa 
föniödenheter härför'

B. Hantljerhskooperutt", torn ut-tf'"å"ornittt tututfitun -tttt" nanwerkare i ryfte att befråmja

, ^*#;"';l:#;^i:,t:?om 
är ekonomitk samverkan meltan arbetare i s)"re att gemensrmt rrLlöra

ett arbete ålter driva en lörelse'

ll.A. LatuImmnakoopera,ions'? uPpdelas uti:
I \ Inktus[öreninsat, so- tutt "'äfiu 

fotttödenheter eller framställning av fömödenheter' som
-' 

aro it.ttoutigå tat -edlemmarnas iordbruk'
2) Fiisätiningsförening",l "* 

j"t" i:#åriiiti ied eller utan förädling av produkter av mcdlem-

'l, ff"',äTo-:1,:"' avse årt rör semensam.*il'1c,11**i::'i:djur ellcr leda husdjursar'eln

i, i)i,lör"riigr', ,"- 'u" utt-u'nt'tturiu maskincr' reäskap cller drivkrafi Iör gemensamr bnrk'

ll.^. 1 ) I nköitftrcningdmd uPpdelas uu:"^;:';;;:il;;:i;il"å".,iiu 
^a"ii"t'unnaföreningar'somavseinköPavviktigarejordbruksför-

nödenheter'
b) Torunröf;ret ingar, som avse anskaffande av torvströ från egen mosse och torvströfabdl'

ij n anntå*laitngor som a!6e anskaffande av bränntorvfrån egen mosse'

d) Tbgelhr'uksfiftninga\t"* "J;;;k;ä;ä;li 
byggttuasrcgel oclt-d-ränerinesrör från eget tegelbruk

() Knhbnthsliheninga" t",n 'tti""ti#l"de 
avff'db"rk"s- oct' byggnadskalk från egen kalkugn'

n kmhand"b4irentngot t"* "";i;å;;Ft-n"åioi -*ttin"t "itt"ierlsk'rn 
fÄr iordbrukers behor'

ioka lföreningama (a ) ha\? låns- eller'lanåskapsvis sammanslu trt irg'tl]l| tkuaiftrm itigdr eller lanl-

mrnnalörbunä. villa atttigtn tPftått i S' mshl La ntmönnm: Rr'&rp'åu lrl såsom lantmännens cen

trala partihandelsorganisation'

ll.A. 2\ Fiirsäliningsfiircningarna uppdelas i wänne huwdgrupper' nåmligen:

^i farsåtininsslöreningar tör vegelabiliska produkler'

bi Försalininlsföreningar för animaliska produkter'

ll.A.2l Fo':,älin ing:'f;'r?ningarna för vegetabiliska produkter uppdelas-i:

a) Lantman na|iminga' etter lokålfören ingar' som avse försäljning av sådanajordbruksproduL-

rct, som ei u"rta* ta"iiri"i#äiii' ta"t-* tpunn*al frå 
-nådgårdsprodukter 

o d 
'Dessa

iå..ningui aro or*, a"*å-^."* r"uroreningama under inköpsföreninSarna och rnga

såsom sådana uti centt^iäit"i"gui"u otr' Svensk'a La n tm än-nens riksförbund

b) K arnfh"ningar elltt ";iliti;;"il;';o't 
u""t iot*urni'g e'ler kro\sning av sPannmål [ör

medlemmarnas eget *'L="" tlil't iåi-*r" Kvarntörenin"garna kunna bestå ar både prodLr'

center och konsuilenter såsom medlemmar
d skogslih\ötinings''n"' "d;ä;;;g;;:;; "ui" 

rat;ating uu 
'Log 

samr rörsåljning av ved tim-

mer eller sågat vjrke
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d.) fotathod.tar|iheningar, som a\,se för sätjning a\ matpoiåtis.
e) Stårkeltefabrihsfiiwn irgr4 som atse förädling av potatis tiil stårkelse eller potatismjöl och pr o-

dukternas fö$åljni g. Dessa föreningar hava sanmansludt si$ uti Svenska Stå.kelseprodu-
ccntcr nas förening,

J) Briinnetifiireningareller andclsbdnnericr, som avse arr framsrälla råbrännvin av potatis, rir-
betor eller arldm produkter, som odlats av medlemmarna. Dessa föreningar ha!ä samman-
sluLil \iB Ljll SreriBe. BrånneriidLarclör ening.

g) Fruktodlareliirmingar avse skötsel av fnikttråd samt försåljning av frukt och andra trädgårds-
produkter Dessa föreningar hava i några län ingått ud län3föreni nga r eller trädgårdsodlares
försåljningsfö.eningar och såmverka med Sveige Pomologiska förening. som verkar för
frukthandclns ordnande.

h) Fröodla?efineningar, som avse odling, bchandling och försäljning av åkervi\tfrö, och omfatta
anringcn helr Iän eller Iandskap och en lokäl ofl.

i) LinuLlarefaheningar, som avse odling aylin och dess behandling uti egen linberedningsanstalt.
Dessa föreningar hava bildat Sverige Fröodlarförbund.

j) Hemslöjd"sförmingw, sam avse lillverkniqg och försäljning av hernslöjdsalsler åltdngen av
vegetabiliska produkter såsom lin. Lomull. trä eller ock a! an imaliska produkter såsom ull,
hår o.d.

tl.A.2) bl Iörsä\n t n gtförcn mgat lör animaLi\ka produkler uppdcla\ ur i:
a) Mejerifjreningor eller andelsmejerier, som avse försälning av mjölk eller föddling uti eget

rejeri a\ mjölk o.h försåljning iv dårav liamqtällda prodrLktcr såsom smör osr o.d. Dessa
föreningar hava å vissa oner srmmanslutit sig rill:
aa r Centr':rlmejerilöreningar elier mjölkförsäl jningsl"öreningar.
bbt Sm ö rexpo rtlö re n inga r.
(( ) O\tförsaljningslörcninsar.
dP) Mjölkproducent{öreningar

b) Agghretsar eller äggförsåljningsföreningat som arse nppsamling, srämpling och försäljning
av ågg. Dessa föreningar hava å vissa orter sammanslutit sig lill åggexportföreningar eller
ägBLenr mlför eninga r.

4 Sähter;tr;nningor; åm avse slaktning av svin, nötkreatur och får samt lörsäljning av där av
fra m!rällda produkrer.

d) I(reatur:;f)rsiiljningsJöreningar som avse att försålia levande slaktdjur eiler avelsdjrrr.
e) l;isherifire:ningar, som avse att försälja fisk för gemensam räkning. Lokala liskeriföreningar

kunna sammansluta sig tili centrala fiskeriföreningar

ll.A.3\ Awlt fth e ru n gn r"? r, uppdclf,s uti:
a\ Hiist au.k linp n i n ga r
b t Nöt hosha fvvl, I k en i n ga,.
e t Sui nat cl,s ftn n i n gm.
d\ lårurel:fönningax
e) C"tq Pltft;,ningat.
t) Fjri dnlti avbförc n in gor
g) Bi6 d l.tre|iirm in g&L

lIA. 4) DriJtJiiwningarn d uppdelas uti:
a) Maskin-eller ndskapsJörningatfd anska:Ia de av tröskverk, steRkross. motor o.d.
b) Elpktö\ka tli rt rib u l;un\farfli nAal. för änläggning a\ Iedningsnit i sytte atr distribuera elektrisl
energ'.

lll. Knd'tliimingnr lutlnå uppdeläs uri:
A. \p0tbankPr.
B. H\fot"k\kln i ngor mcd der as sa m ma nslut n ing Sr erigcs AJ lmän na hrpoteksban k.
C. Jordbrukskassormed deras sarrrmanslutringar Centralkassor förjordbmkskredit.

lV. FörsäLringslöreninBar eller ömsesidiga för.å lri ngsbolag \åsom dc i alln;n hcr bcnämnas. Dc är o:
\. Liulö, u ihn n qs löP n i n gar.
B. Bto ndlh\ahi ngrlörningat
C.. Ol\.h'JalL- n.lt. f.a\öki ngsliip ni nga r
D. KreatwsJörsäkringsJiieningar.
E. Hiis {'förs iihrikgsJihcningar

*
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