
Keprrur- VII.
Huvudgrupp 1 - Produktionskooperation
fi.ån l8gGtalet och ffamåt

Det sammanhang i vilket ett föreningsvåsen-
de utvecklar sig, utgörs alltid av den faktiska
och påtagliga ekonomiska och sociala verk-
ligheten. När det gällerjordbrukets produk-
tionsföreningar kännetecknas denna verk-
lighet dels av de sedan gammalt rådande
förhållandena och dels de föråndringspro-
cesser som var en del av den förut åberopa-
de agrara revolutionen och produktions-
omsCållningen. Organisationsutvecklingen
på produktionsområdet har ett intimt sam-

band med och utgör en del av denna agrara
omr.andling. Framsuillningen om förenings-
utvecklingen inom produktionsområdet har
därför genomgående givits en något breda-
re karaktår för attjust belysa detta nära och
organiska samband. I detta avsnitt redovisas
föreningarna i vad vi kallat hur'udgrupp L
Produktionskooperation.

Avelsarbetet på nötkreaturs-
området
På husdjursområdet innebar senare hah?n
av 1800-talet att antalet husdjur med något
undantag ökade starkt, vilket fortgick fram
till första vårldskrigets utbrott. Krigstiden
innebar föråndringar i vissa avseenden var-

efter situationen, fram till I930-tales bö{an,
åter någorlunda normaliserades. Detta fram-
gar av tabell VII:1, vilket för flertalet djurslag
innebär ökningar medan för andra minsk-
ningar redovisas (f,ån och getter). Bakom

föråndringarna av antalet nötk.reatur ligger
en nedgång av antalet oxar använda för
dragkraft från 300 000 år 1871 till endast ca
20 000 vid lg20-talets slut. På samma sått har
antalet tjurar nedgått från 42 000 djur 1871

t\ll ca 27 000 vid den senare tidpunkten,
vilket har ett visst samband med den i det
följande beskrir.rra utvecklingen av tjurför-
eningar. Antalet håstar ökade däremot på-
tagligt fram till omkring 1920.

Inledningsvis skall ges en kort orienrering
av lnur auelsarbete, för de olika djurslagen
utvecklade sig och vilka föreningst)?er som
kommit till anvåndning i samband med den-
na utveckling. Genom den tidigare fram-
ställningen vet vi att staten tidi8ast genom
att inrätta stuteriel holländerier, schåferier
och genom stöd till import av avelsdjur, som
via sällskapen placerades ute i bygderna,
låmnade ett bistånd till förbättring av de
olika djurslagen. Det nya som nu sker år att
stat och lantbrukare i samverkan skapar ett
system för fortsatt effektivisering av djursköt
seln och dess olika grenar Med exempelvis
det från 1880-talet starkt ökande koantalet
och dårmed mjölkproduktionen blir det allt
viktigare att åstadkomma ett förbättrat djur-
material. Detta sker under de nårmaste år-
tiondena genom 1j.llkolJjrsten av tjwförening-
ar, kontmllföreningar och aa ekrt)renin ga\ ntot-
svarande utveckling sker efter hand för de
öwiga djurslagen. Genom stadigt stöd till pre-
miering av djur, riksstamböcker och senare
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Tabell \rII:1. Antal€t kreatui i Sverige vart donde år 187l-1931, tusental.

Nötkreatur Dåmv kor

1871
l88l
1891
1901
1911
t9l9
1931

2.026
2.192
2.420
2.594
2.690
2.551
3.109

1.265
1.395
1.595
1.784
1.837
1.607
2.031

1.636
1.377
1.595
1.232

946
1.564

635

383
419

809
951
7t7

1.801

$a
459
489
539
5BB

116
656

102
79

66
r33
66'1.

Kiill.a: E. Höije\ Sueriges jordbruk. Vår Liusned.ekqrcd htions fihutsättningar oeh resuLat, 2:a uqphgan. Tabe 12s.99.
Awihekm ti år 1919tord, bero hå att fjtattaren uelat unduikauerhningama a efter4;rigskrisen. *) Silfran a$et 1927.

avelscentra för de olika boskapsraserna
skapades ett slags statlig "infrastruktur" för
djuraveln.

Cenom sina frivilligt bildade löreningar
skapade lantbrukarna därutöver egna organ
som samspelade och samarbetade med de
statliga insatserna och instanserna för att
[rämja den önskade urvecklingen inom resp.
område. Föreningarna för de olika djur-
slagen kom på så sätt att utgöra det finmask-
igare nåt genom vilket ett större antal lant-
brukare nåddes än som eljestskulle ha rit
fallet. Därmed fick föreningsvåsendet en be-
rydande roll an spela i själva effektiviserings-
och utvecklingsprocessen inom jordbruket,
För alla föreningar gällde att de fick den
dubbla funktionen att i första momentet
vara målet [ör spridningen av inlormationen
för att efter sin tillkomst utgöra det främsta
instrumentet för att föra både information
och effektivisering vidare.

Den rildre aaekuerl$am,hetelx - bristande
planmtissighet
I redovisningen av Hushållningssällskapens
och Lantbruksakademiens verksamhet för
1888 konstaterar Akademiens direktör att
det alltsedan riksdagens beslut 1844-45 om
stamholländeriernas inrättande fordöpande
bedrivits ett arbete för att utveckla aveln av

de olika djurslagen. Samtidigt hade genom
"Fonden för svenska nötboskaps- och får-
avelns förådling", som inråttades samtidigt
med holländerierna, kunnat utdelas pre-
mier till innehavare av utmärkta enskilda
eller grupper av djur. Det hade dock an-

2bo

mårkts att verkan av dessa åtgårder inte i
önskad grad trångt ned till den stora massan
av mindrejordbrukare. Deras deltagande i
arbetet var dock alldeles nödvåndigt om det
eftersträvade målet att nå hela lantbruket
skulle vinnas. Senare råkade de statliga hol-
lånderierna i vanrykte genom dålig skötsel
och tuberkulos, varefter de från 1870-talet
allmånt awecklades.

Vad arbetet nu gållde var att i likhet med
tyskar och danskar, vilka "med, lysand.e fram-
gfing" använt " associationsvåsende t" i form
av {ur- och avelsföreningar, tillämpa detta
på ett systematiskt sätt och i kombination
med premieringsförfarandet.r Vad som dess-

utom ofta kritiskt sades om den tidigare
svenska boskapsaveln var att man genom
import av utlåndska raser och oplanerat
korsningsförfaran de " korsat sönd,el' de värde-
fulla inslagen i de gamla inhemska svenska
koraserna.2 Verksamheten hade således i
alltför hög grad präglas av slumpmässighet.
Det var därför som många framstående
svenrka djurägare ville ha "en bärrre ringens
ordning" i aveln. Av de till landet införda
raserna fick ayrshire, kor rorn, ostfriesare
och hollåndare (= låglands-) och röd dansk
boskap (= angler i Tönder) viss betydelse i
den inhemska aveln. I mitten av 1880-talet
hade man också litet mer allmånt börjat
komma till klarhet om vad som passade eller
inte passade i landets olika delar med dess

skiftande klimat och naturförutsättningar.
Ostfriesare och hollåndare hade visat sig
motsvara förhoppningarna endast i Syd-
sverige; i Skåne gick dock dessa låglands-



Tabell \rII:2. Genom hushåIninsssiillskapen inköpta avelsdjur 1884-1893'a

Ayrshire
Tjurar Kor

Korthorn
'Ijurar Kor

Ostfriesisk
'Ijurar Kor

Angler i Tönder
rjurar Kor

Ovriga rase.
ljurar Kor

2059204
2059204

29
29
58

13
1å

28

r32 117 8 3

624 119 19 5

756 236 27 8

Sia importerade
S:a inom landel
Totalt inköpta

Kiina: I. Li dnrömuid arulrd Notdiska I'andtbruhskonycssm i StocAhalm 1897

raser vid Eudring och betmassefodring all-
deles utmärkt. Ayrshire stod sig däremot
gott och arbetade sig efter tidigare delvis
dåliga erfarenheter fram i den allmänna
upplartningen i stora delar ar Mellan5verige.

medan för provinserna norr om Dalälven
"insigtsfutl€ m(in" tog till vara och förådlade
den kulliga nållboskapen.3

Av korthorn, ayrshire och låglandsraser
hade man hunnit importera ett ganska be-

tydande antal djur redan under 1850-, 1860-

och 1870-talen. Vad I. Lindström i föredrag
rid andra nordiska landtbruk.kongressen i

Stockholm 1897 dessutom kunde redovisa
var en sammanstållning av det antal avels-

djur som inköpts genom hushållningssäll-
skapen under tiden 1884-t 893. Omfattning-

en framgår av tabell VII:2. Vårdet av de in-
köpta avelsdjuren beräknades till ca 524 000

kr i dåtida penningvårde.

Nötboska pspren irring o liurF)vningar
Framställningen i tidigare kapitel III slutar
ungefår där premieringarna av nötboska-
pen, avelsföreningar för de olika boskaps-

raserna och andra åtgårder står för dörren.
Nårmast skall den nu fullföljas genom en
beskrivning av de omfattande och systema-

tiska verksamheter som utvecklades ungefiir
från 1890-talets början och den utveckling
dessa aktiviteter kom att få i anslutning till
nötboskaps- och den övriga djurskötseln.

Vid lantbruksmötet 1896 i Malmö var
frågan, vilket inflytande som nötboskaps-

t-
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de 19
butvro



A\FI Wul+r v Frncx 11857-1920) var lödd i

östergörland och fick sir rjord bruksintresse
crrnrll:or nå frrlernc inr.lhnrL n4 \/ilhnlen-

\
grundlagt på fadcrnsjordbruk på Vikbolan-
det. Han var från böt'an inrilLad på juridi+
La studier men slog om lilljordbruk och

sukmder

till jordbruk och
ng bl.a. hos I. In-
I december 1889

premiedngarna hade utövat på kreaturs-
aveln och vad man ytterligare kunde vånta
sig av dem.5 Inledaren W. Flach belyste om-
fattningen av premieringarna med uppgif-
ter från 1889 och framåt enligt tabell \rII:3
som gav beskedet att samtliga lån nu deltog
i premieringarna. Han uttryckte också för-
hoppningen att riksdagen skulle tillmötesgå
önskemålen om ökade resurser för deDna
verksamhet. Upphovsmannen till premier-
ingssystemet, S. Flach, konstaterade också
att" bönderna utan hielp av herrem.iinnen bildat
sina egna tjurJiireni.ngaf' , vilket var ett av de
avgörande nya inslagen. Det var också från
denna tid man mer uttryckligt ån tidigare
började ange som en av de mestframträdan-
de uppgifterna för hushållningssällskapen
att söka sprida de nya metoderna åven till
flertalet mindrcjordbru kare. M å lsårtningen
var givetvis att man genom premiering och
ör,riga åtgårder skulle kunna höja de ge-
nomsnittliga avkastningssiffrorna för mj ö1k-

fick han utgi
Tidskrift för
han redigeradehan redigerade fram till och med 191?-
Han kallades 1892 rill upoeifren som sek-

med 191?-

vid Allmånna svenska utsådesför-
sekreterare yid

läns

korna till nytta inte bara för den enskilde
bonden i gemen utalr 1ör helajordbruks-
näringen och dånned nationalhushållet. S.

Flach rekommenderade skåningarna, som
ifrågasatte om syste met \tar d,et ratta, "att fjlja
dansharnas exempel i däta hiinseende".6

I fl erajubileumsskrifter från hushållnings-
sällskapen vittnas också om att propaganda
och understöd lör att bilda ljurlöreningar
Iörekom redan under 1880- och -g0-talen. Ett
sådant exempel är Kristianstads läns hushåll-
ningssällskap, som 1890 på förslag av en lant-
br-ukare och en kommitt6, som fått sig frågan
förelagd för utredning, beslutade att bevilja
2 500 kronor till räntefria lån åt tjurfören-
ingar för inköp av {urar7 I Malmöhus län
skulle Hvilans {urförening ha tillkommit
1888 som den första i provinsen och erhållit
lån till hela inköpskostnaden för {uren.
Högsta antalet {urföreningar i dessa lån
uppnåddes omkring 1910 med 160 för-
eningar i Malmöhus och 9l [öreningar i

r



Tabel VII:3, NötboskaPspremi€ringar i Sverige 1889-95 samt aktiva HS's

uppvisade djur premiende d:o
Premierade
i procent premiering

1889
r890
189 r
1892
rB93
lB94
I89!r

10 609
10 821

l5 680
24276
29 631

33 028
38 726

6 623
6172
I 008
14213
17 047

20 010
24 655

63,3
62,6
57,4
58,8
57,5
60,7
63,1

13
15
11
25
25
26
26

Källa: Berättels( öler Lantbruksmötet i Mahnö 1896, s. 86.

Kristianstads lån.e Åven i län som Värmland,
som hade riktigt gamla traditioner på om-
rådet, beslöts 1891 att anslå en summa på
5 000 kronot varav skulle utgå råntefria lån
till inom länet bildade $urföreningar under
förutsåttning att lånsmejeristen biträdde vid
köpet av {ur.t0 Som ytt€rligare ett exempel
på Lidiga iniriatir kan nämnas alt man även

i Våsftnanlands lån väckte förslag om {urför-
eningar i början av 1880-talet, varvid man
stegvis fullföljde tanken genom att utforma
stadgar för ljurföreningar, som godkändes
1887, och sedan bilda den lörsta löreningen
samma år. Därefter bildades fortlöpande
föreningar som verkade en tid och dårefter
nedlades, varvid quren ofta förflyttades till
en annan trakt. Effekten därav var att de

flesta socknar inom länet fram till 1914

någon tid hade haft lurförening med anslag

från hushållningssällskapet och dårmed för-
vänat erfarenhet, en verksamhet som man
sedan överlåmnade åt bönderna själva att
bygga vidare på.rt

Premini ngtsyslen o(h auekförPn ingar
Genom S. Flachs insats hade som nämnts
också 1883 introdwcerats e:Lt saenskt premie-

ringsrystem för nötboskap i första hand i
Skaraborgs lån. I början av 1890-talet fick
ockå S. Flach i uppdrag av statsmakterna att
urforma ett system för hela landet. Detta till-
sammans med ökat statligt bidrag till pre-
mieringar hade medfört att läget avsevårt

förbättrats och trots att Lantbruksakade-
miens företrädare tio år tidigare bedömt
att tiden ånnu inte var mogen för försök i
större skala, slog det snabbt igenom och

vann, som framgår av den ovan redovisade
tabellen, på endast ett tiotal år fullståndig
anslutning från samtliga hushållningssäll-
skap. Denna den svenska Premieringens or-

ganisation" som avsåg själva avelsr rrvalet var
uppbyggd på ett systematiskt förfarande
enligt följande:
. Valet av föräldradjur skulle ske enligt

principen att få med så mycket av de egen-

skaper man ville att avkomman skulle ha
r Detta skulle fortlöpande ske på samma

sått generation efter generation, tills man
uppnått det man ville, d.vs. i hur.udsak
genom tillåmpning av renavel

. Lokala tjurföreningar skulle bildas för att
korta avståndet till !uren och kombineras
med det s.k.frisedelsystemet för att dår-
med ytterligare underlätta och stimulera
deltagandet

. Premieringssystemet tt?iska svenska drag
var att man byggde på institutionen med
s.k. frisedlnr som innebar möjlighet att gra-

tis föra premierad ko till premierad lur
r Perforerad frisedel innebar dessutom rått

att erhålla I kr i ersåttning "för besväret"
att göra detta

r Premierad ko skulle föras endast till Pre-
mierad {ur för att uppnå önskade egen-

skaper
. Man måste tillse att de utdelade frisedlar-

na kom till användning och inte låg kvar
i byrålådan.r'?

Premieringen och premieringsmötena ute
bland bönderna ansågs ha åstadkommit
mycket gagn. Det var också först nu man
gick till verket med den uttalade målsätt-



ningen att arbetet siktade på den "lille bon-
dens" förutsättningar att komma med i ut-
vecklingen. Lindström förutsatte att många
av de envisa lilrdomar som årvts genom år-
hundraden inte i en handvändning skulle
vara utrotade. men att det med tiden skulle
gå framåt, genom den uppfostrande inver-
kan som premieringen hade, vilket också så

småningom visade sig vara fallet.

Fakta om premieringsmören
Premieringsmötena gick så till att man
samlade de intresserade lantbrukarna
inom ett premierings/nnder,/distrikt på
låmplig gård medförande sina djur, dår
också de utsedda premieringsledamöter-
na mötte upp. Dår bedömdes de olika
djurens exteriör och produkrion tillsam-
mans med stamtavlan, som alltsammans
poängsattes. Genom alt lörcdrag löre-
kom i samband med premieringen nred
dess levande åskådringsmaterial fick
menige man lättare en Lunskapsmässlg
grund för betydelsen av bättre avelsdjur
och budskapen om bättre skötsel. Dess-
utom utdelad€s småskrifter i samband
med föredragen och dårmed "etsad,es så

småningom in i bontlens sinne och minne"
vad som krävdes för art få ert bätre ur-
byLe ar kohållningen.r'
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Beqd.elsen a1r det lång
siktiga och metodiska
uveharbetet visad? sig på

l)ris?rna uid auktioner-
na. Bikl lråt atekdjur-
auktianiMaLmöibörjan
a1t I900-talet.

Detta gällde den lånesiktiga frågan om en
målinriktad och breddad verksamhet på
avelsområdet. När det på kortare sikt gällde
att gå från ord till handling och bilda avels-
ftireningar ansågs att korsningar med fiam-
för allt korthorn men även ayrshire kunde
uppvisa goda resultat. Lindström relaterade
konterltan av diskussionen vid lantbruks-
mötet i Göteborg 1891, vilken gick ut på föl-
jande:
. Att bilda en avelsförening av de lant-

br ukare. .om hade goda be'ättningar al
med korthorn förbättrade stammar

. Att ta vara på alla de djur som liknade
besåttningarna 1iån de 1okala stammarna
vid S!ernsundsgårdarna och Wallaholms-
rasen rr

. Att dessa tyå grupper sins emellan utbytte
tjurar under en långre följd ar' år och
genomförde utbyte av avelsdjur, urral oclr
stamboklöring i flera generationer

. Att upprätta en ordentlig stambok med
flera klasser över alla de djur, som kunde
inpassas i denna typ.

Genom klassindelningen (4 klasser) kunde
de inte helt rasrena djuren till en början
placeras i klass 4 för att så småningom elter
flera generationers avel avancera vidare mot
klass l som representeradc rasrena djur.



Detta förfarande ledde så småningom till en

för en stor del av vårt land passande ren ras

och bildade utgångspunkten för den röd-
brokiga svenska herrgårdsrasen som förena-
de hög mjölkavkastning med kraftig kropps
byggnad och snabbr,rrxenhet. Lindström an-

förde dessutom att ayrshire var på sin plats
och passade utmärkt dels som förådlings-
material för allmogens boskap, dels för
egendomar i de trakter som hade endast
hagbeten att tillgå eller som eljest inte
kunde erbjuda tillråckligt kraftig sommar-
utfodring.r5

Man fåste alltså från denna tidpunkt allt
större avseende vid hårkomsten av framstå-
ende rasrena föråldrar samt djurens produk-
tionsförmåga, något som också underströks

Tabell \rII:4. Ävelsföreningar för den svenska ötboskaPens befordran 1891-1938'

genom de snart nog verksamma kontrollför-
eningarna. Detta var utgångs- och rikt-
punkterna för bildandet 1891 av Aaekfiiren-

ingen f)r Rijdbmhig Stmsh Boskap, sorr' var den
första avelsföreningen.r6 Mellan åren 1891

och 1920 bildades avelsföreningar efter
dessa grunder för samdiga boskapsraser som

framgår av sammanställningen i tabell \lII:4.
De två första i tabellen sammanslogs 1927 till
Aaelsforeni.ngen fTir Suetxsk Riid, och ait Boshap,

SRB. Senare t .19381 slogs också föreningar-
na för nordsvensk kullig boskap och röd
kullig lantras samm^n till Atelstrheningen.för
Saensh Kullig Boshap, SKB, varför samman-
stållningen totalt omfattar de i tabell VII:4
redovisade avelsföreningarna.

Förening: Stifrad, år:

Avelsf6reningen för Rödbrokig Svensk Boskap

Svenska AyrshireföreDingen (alrshirevänner)
Avelsföreningen Iör röd, kullig svensk lantras

Avetsföreningen för Svensk Låglandsboskap, SLB

Avelsföreningen f6r qällras (Nordsvensk kullig boskap)

Avelsföreningen för Svensk Röd och vit BoskaP, SRB

Avelsföreningen för Svensk Kullig Boskap, SI(B

189l
1899
t9t 2

r913
1920
1921
1938

KåU.Jr: KSLA|', Iantbrukstidshiftet ach Kalmd$ 6fuer flenska landtbruAet 1 908 / 10- 1 % 8 '

Bland, d,e nla metodema inom djurskötseln från 1880 och g1lalzn ro r premi{ingen' tjullijre.nlngay,a-9clt 
.aa1k.

föreningÅa riktiga iwlag Biil.en,isar ioshapspremiting i Dagstorp utantri Kaalinge i Skåne uid lgqGtalets

början. Fotograf: Chx Håkansson.



Från statens sida kompletterades med de
statsunderstödda premieringsnämnderna
för nötboskap i samtliga län och dessutom
ett antal för de olika boskapsraserna usedda
atelscentra med sina pris- och avelscenter-
nämnder. Från början omfattade de för ap-
shire nio centra i mellansvenska lån, ett cen-
trum för låglandsdjur i Malmöhus län och
för fällraserna två centra i Västernorrlands
och S.ra iJåmtlands län. Antalet centra kom
dock senare att ändras för de olika raserna
och även fördelningen på olika län. Dess-
utom tillkom efter hand kommitterade och
redaktörer för de olika nötkreatursrasernas
riksstamböcker.r? Vid de olika lokala, låns-
visa eller allmänna lantbruksmötena kunde
de framavlade och premierade djuren upp-
visas och de intresserade djurägarna få
antingen penningpriser eller äran av att
tilldelas premium eller andra utmärkelser
samtidigt som djuren avancerade till högre
klasser i riksstamboken.

Tjulöreningamas utbredning i landet
Tjurföreningar anbefalldes nu också genom-
gående för hela landet som en av de enk-
laste vågarna att nå en ekonomiskt lönsam-
mare mjölkproduktion. Det var också från
denna tidpunlt som enskilda rjurlöreningar

började uppträda både vid de länsvisa och
allmänna Iantbruksmiirena och eröwa priser
för framstående enskilda djur och familje-
grupper. Md allmånna lantbruksmötet 1911
ustålldes och uivlade djur från medlemmar
av {urföreningar i egna klasser, omfattande

{ur och 10 kor Enligt H.Juhlin Dannfelt var
de flesta !urföreningar bildade som andels-
föreningar u.p.a.r3 En betydande andel av

{urföreningarna torde dock aldrig ha blivit
registrerad.

Denna modernare variant med frivilliga
lokala föreningar i vilka lantbrukarna själva
tog ansvaret för {urhållningen och fören-
ingens skötsel, är sålunda efterträdare till de
förut beskrivna tidiga föregångarna, som
mer eller mindre stod under hushållnings-
sållskapens ledning och beskydd. De 72r/or-
erzirzgarsom nu kom till stånd, utgjorde allt-
så "andra eller tredje generationens för-
eningar" och utsikterna var avsevärt större
att dessa skulle bli bestående och framgångs-
rika, eftersom de efter hand inordnades i
det beskrivna systemet för husdjursaveln.
Denna modernare variant tillkommtr i
hurudsak under perioden 1900-1910, vilket
också gäller för hela landet; endast i mindre
omfattning är de i Lantbrukskalendern för-
tecknade tillkomna under 1890-talet eller

Resuhatzn at det lokala arelsarbetet lisade sig i utställningar aLi goda tjurJöreningdjur såuäl för aael som mjölk
pro.luktion På lantbruksmötena ijrer hela land,et. På bilden tjur och tjurfiireningskorfrårL Håstads o.h O!;tenlöfs
tjurförening i lGinianstads län. I utstiillningshatalogen Jår de omd,ömet: "I'Iock med, utmärkt jdmnhet och kmrys-
lryggnad,, m1&et gorl hdrst&mning och god, medela|kastning."
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Figur V[:1. Ävser antal€t tjwföreningar och medlemmar i dessa p€dodetr l9l0-30, femårsmedeltal.
Viinster skala = antal medlemmar, höger skala = antal förreningar.
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KaLla: Lantbru.krkalend,ern 1908 1932 och grunrltabe wl:l.

tidigare. Tjurföreningama spreds över hela
landet som en löpeld under ett enda årtion-
de och uppvisar dårmed en hög spridnings-
hastighet. Denna väg hade också enligt H.

Juhlin Dannfelt avgjort företråde dårför att
djurägarna visade långt större intresse för
och vårdade föreningsljuren, som var deras
egendom, ån för de tidigare stamhollände-
riernas ljurar, som nåra nog utan någon
anstrångning eller uppoffring hade ställts
till deras förfogande.ls

Tjurföreningen är den näst efter elfören-
ingarna mest utbredda av de förekomman-
de och redovisade föreningstyperna. Den
uppvisar också i stort sett, med undantag för
nedgången under krigs- och krisperioden
1915-1920, en kontinuerligt stigande med-
lemssiffra över tiden från 1900 till 1930.
Antalet föreningar och medlemmar för lan-
det i sin helhet framgår av figur \lII:l som
återger innebörden av raderna med sum-
mor i grundtabell VII:I. Nedgången 1920
återspeglar avbräcket såvål i ekonomisk verk-
samhet och föreningsbildning, som svårig-
heterna under första världskriget och de
dårpå följande krisåren medförde. Figur
VII:1 visar tillvikten av föreningar och med-
lemmar för hela landet under perioden
1910-1930. Den heldragna linjen betecknar

antalet föreningar; den streckade antalet
medlemmar. Tillväxten (= spridningen) år
starkast under tiden fram till 1910 och fort-
såttningsvis till 1915. Från nedgången 1920

vidtar på nytt en tillväxt som i stort sett år
lika stark (= nåra en fördubbling) fram till
1930.

Den egentliga måttstocken på spridning-
en av föreningsformerna får man dock fram
genom att utråkna den procentuella an-
delen medlemmar i förhållande till antalet
brukningsenheter för varje lån, vilket gmnd-
tabell \4I:2 utvisar. Av de i SCBs historiska
statistik redovisade årtalen kommer 1910,
1919 och 1932 här till användning.'o Totalt
sett för landet omfattar anslutningen till
ljurföreningar som framgår knappt 14 700
medlemmar 1910, mots rande 5,5 procent
av antalet brukningsenheter över 2 ha. 1920
har siffran stigit till drygt 23 500 eller 7,6
procent och 1930 till ca 40 450, motsvaran-
de genomsnittligt för landet 13,2 procent
beråknat på brukningsenheter över 2 ha.
Föreningsformen blev också allmän och
rikstäckande även om skillnaderna i utbred-
ning/täckning är påtagliga olika lån emel-
lan. Aven för länen norr om Dalålven visar
således siffrorna att liurföreningar som
instrument för en förbättrad djurhållning
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Figur l'[:2. Tjurföreningar 1930 i l in med hög anslutning (> 15 Procent) '
Vänster skala och staplar = antal medlemmar, höger skala och heldmgen linje = anslutningsprocent

KA or: Historisk statittik för SreÅee II tabellD13, DL7 och Dl8, LantbtuhshalNndnn 1908-19J2 och grundtabell WI:2.

Kronoberg Kalmar Gotlad Halländ GÖtebo.g o Älvsbo.g

XG i,bdlsrrnar I Procent

Koppar- Norr-
berg botten

ningen i Sverige under det senaste halv-
seklel Han anger dåri siffror på omfatming-
en av {urföreningsverkamheten från 1906
rill I940. som på ert påfallande sätt över-
ensstämmer med de hår redovisade. Endast
för 1910 och 1920 awiker siffrorna i något
högre grad medan de för övriga tidpunkter
endast skiljer några tiotal. Däremot uppger
Ryde helt andra uppgifter om de för-sta {ur-
föreningarna i lan_det; den första skulle ha
tillkommit i norra Alvsborgs län "red,en under
mitten av 1800-talet" men att dessa sedan
snart nog skulle ha fallit i glömska. Likaså
skulle flertalet av de {urföreningar som bil-
dades under 1800-talets senare decennier ha
varit helt kortvariga; Tråvads {urförening i
Skaraborgs lån och Höje lurförening i
Värmlands lån uppges som bestående till
senare tid. Han bekråftar också att Lant-
bruksakademien - trots en tidigare något
awisande instållning - under senare delen
av 1880-talet i cirkulärskrivelse påminde
hushållningssällskapen om framgångarna
som associationerna på området hade r,r-rn-

nit i Tyskland och Danmark. Alla övriga be-
fintliga {urföreningar uppges vara bildade
på 1900-talet. Som framgår är överensståm-

utvecklades starkt under perioden; sårskilt
påtagligt är detta för Kopparbergs och Norr-
bottens lån. Endast Godand och Halland
uppvisar 1930 någorlundajämförbara siffror
medan Kopparbergs lån ståtar med den
högsta anslutningen i landet. En mer detal-
jerad information om den länsvisa utbred-
ningen av {urföreningarna framgår av

grundtabellema VII:1 ochVII:2. För hante-
ringens skull indelas lånen i tre grupper
efrer p roce n tsatserna: för tju r[örenin garn a

blir dessa under 5 procent, 5-10 och över 10

procent för 1910 och 1920 samt för 1930
grupperna under I0, 10-15 och över 15 pro-
cent. Situationen för de åtta främst liggande
lånen 1930 sammanfattas i figur VII:2; på
grund av utrymmesskäl begränsas antalet
diagram till endast detta. Figuren år ett
exempel på hur de framräknade och grup-
perade siffrorna i grundtabellerna kan illus-
treras. Anmårkningsvärt år att inte endast
tidigare högt liggande län uppvisar höga
anslutningssiffror utan även Kronoberg,
Kalmar, Göteborgs- och Bohus samt Alvs-
borgs lån med siffror på 15-16 procent.

I en intressant artikel ger statskonsulen-
ten H. Ryde 1940 en översikt över {urhåll-
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melsen påfallande god med den i denna
framställning redovisade utvecklingen.'r

ökad aktiuket eTer d,ansk modell
Från mitten eller slutet av 1880-talet tillkom
med början i Danmark ytterligare ett mo-
ment som starkt skulle befordra avkastning
och ekonomi inom nötboskaps- och mejeri-
produktionen. Det var den avkastningskont-
roll som danskarna introducerade redan
1884, då de första ljurföreningarna (kvrg-
avlsforeninger) bildades av bönder i Prasto
amt på Själland. Bakgrunden till det ökade
djurintresset i Danmark var det vålbekanta
förhållandet att följderna av den gamla en-
sidiga spannmålsodlingen från 1850talet
gjorde sig alltmer gållande; dessutom fick
man allt mindre betalt för en allt sämre
spannmålsskörd. Detta ledde efter hand till
att Landboföreningama på Sjålland genom
dess husdjursutskott tog initiativ till ett arbe-
te lör alt främsl Iå stadgar lör {urföreningar
lasrsrällda. Bland annat stadgades att varje
medlem av en !urförening skulle vara med-
lem i en landboförening, vilket bidrog till
och befäste de senare föreningarnas nyck-
elstållning i det danska lantbruket. Systemet
gick enligt den danske inledarenJ. Friis vid
den första Landbrugskongressen i Köpen-
hamn 1888 ut på följande modell och meto-
dik:
. Hur,'udmålet med tiurföreningarna är att

få bönderna sjålva att börja arbeta med
saken;

. Att år efter år förbättra djurstammen ge-

nom att lägga på utvalda både han- och
hondjur;

. Att föra anteckningar om såvål faders-
som modersdjurets egenskaper och pro-
duktion samt

. Att man vid årlig granskning låter bedö-
ma vilka djur som kan godkännas för
stambokföring.

Den [örbättrade ar kom mebedömn inge n.

I urhållningen ide enskilda tj url'öre n ingar-
na och stambokföringen av korna ansågs

som de främsta medlen att nå båttre djur-
kvalitet och dårmed förutsätmingar för en

mer gynnsam produktion.22 Genom tillkom-
sten av en ny dansk husdjurslag 1887 säkra-
des dessutom ett betydande stadigt stöd till
såväl tjurföreningarna som de s.k. dyrskuer-
ne, d.vs. djurutställningarna, samt till mot-
svarande utställningar vid Landmandsfor-
samlingerne (= lantbrukmötena). Till Land-
boföreningarna knöts dessutom en stab på

ljugotalet konsulenter som kunde bistå tjur-
föreningarna med erforderlig rådgivning.
Inom ramen för denna mer systematiska
hantering, som från bö!an inriktades endast
på de utvalda avelsbesättningarna, besöktes
\,?de besättning av en assistent som kontrolle-
rade mjölkmångd, fetthalt och foderåtgång.
Från detta var steget inte långt till att införa
systemet för alla djurågare som var intressera-
de av en effektivare djurhållning - tanken på
särskilda kontrollfiireningar var född.23

Kontro llföreningen sista pus s elbiten
Enbart med tjurföreningarna och övriga
beskrivna åtgärder lyckades man i Sverige
således inte bemästra hela problemet, nåm-
ligen den närmare kontrollen av kornas av-

kasming och foderförbrukning. Därför kom
på 1890-talet som ovan antytts hontrollfören-

inganr.a till som instrument för detta arbete,
som den sista pusselbiten i husdjunsystemet,
De startade också i Danmark ca tio år efter

{urföreningar och premieringar; den första
föreningen bildades 1895 för Vejen med
omnejd på södraJylland, där också Lade-
lund Landboskole var platsen för docenten
N. J. Fjords utvecklingsarbete på området.
Aven dessa föreningar fick del av det statliga
stödet till djuraveln och kontrollen. På va{e
etapp eller delområde låg således Danmark
tiotalet år före Sverige i utvecklingen; det
gällde såväl själva mejeribruket som ljurför-
eningar och premiering samt utvecklingen
av kontrollföreningsverksamheten. I detta
arbete tillkom så den arbetsmetodik som tog
sig uttryck i följande moment:
. Kontroll av varje kos mjölkavkastning i

kvantitet räknat;
. Kontroll av fettinnehållet i mjölken och

dårmed det årliga smörutbytet för varje
ko:
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o Kontroll av foderförbmkningen för va{e
ko, som möjliggjorde utmönstring ar

"onyttiga foderåtare";
. Avkastningskontroll och foderförbruk-

ning skulle medräknas även vid premier-
ingen av djuren.'?n

De ledand,e efter i handlandet
I Lantbruksakademiens årsredovisning 1888

omtalas - som framgått - de tjur- och avels-

föreningar som "zrd.lysandc framgån{' prak-
tiserades i Tyskland och Danmark. För
Sveriges del var dock enligt vederbörande
föredragande i Lantbruksakademi.en " tiden

d.nnu inte homnen)' för sådan verksamheu det
mårkliga var att man inte redan då starkare
betonade att det var en angelägen uppgift
att kraftfullt gå i bräschen för de verksam-
hetsformer som visat sig så anvåndbara på
andra håll. En viss underskattning av och
eftersläpning i förhållande till böndernas
förmåga att numera ta till sig information
och nyheter börjar nu lysa igenom i detta
sammanhang som i andra.25

I Sverige började avkastningskontroll och
betalning av mjölken efter fetthalt på allvar
att diskuteras bland sakkunskapen i bö{an
av 1890-talet, d.v.s. bland de mest framståen-
de och ut vec kli ngsinri k tade mejeristerna
och mejerikonsulenterna. I Tidskrift för
Landtmån förekom åtskilliga diskussions-
inlägg under 1892. Man föreställde sig att
kontrollen slulle kunna ske genom atl inräl-
ta s.k. kontrollstationer vid mejerier eller i
andra sammanhang, t.ex. med hjålp av zzjoft-

bedöm.ningsföreningar, dessa kommer i Sverige
dock först i ett senare skede och med annan
inriktning.

Mej erirtförenin gar Jiir snabb are framsteg
En förening för de verksamma andelsmeje-
riföreningarna i landet bildades våren I893,
främst med anknytning till Skåne och de
ledande mejerikonsulenterna som ville få
till stånd ett diskussionsforum. Under tiden
ågnade sig Malmö Landtbruksklubb med
godsågaren G. Warholm och professor H.
Winberg i spetsen åt diskussioner om rlsåer-

na med "en forceri,ng av andekmejeri-qstemet"
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resp. att betala mjölken "enbart efter dess

fetthalt"; 
^\en 

här framträder således tvek-
samheten bland dem som skulle vara "de
ledande".z6I februari 1896 höll mejerikon-
sulenten Y Melander ett föredrag i Malmö
lantbruksklubb om mejerisköseln och vida-
re refererade han "Berättelsen öfver Fören-
ingens för andelsmejerier verksamhet" för
dess första verksamhesperiod I 894-95, vilket
lättade motståndet eller tveksamheten. Han
anförde dårvid de erfarenheter som nu
r,r.rnnirs från ert anral andelsmejerier av

mjölkens betalning efter fetthalt. Oklarheter
förelåg dock fortfarande betråffande vilka
faktorer som hos kon var avgörande för
mjölkutbytet, om det var arvsanlagen eller
utfodringen eller båda i sarnspel som fiillde
utslaget. Vetenskapen samt utbildningen av

mejerikonsulenter och kontrollpersonal be-
hövde därför uwecklas ytterligare för att ge
svar på dessa frågor och uppnå en metodik
som var tillräckligt tillförlitlig.'7 Föreningar
för mejerister och dito konsulenter bildades
efter hand i flertalet län och arbetade ofta
aktivt för att förbättra teknik och fortbild-
ning.

G. Leufvdn skriver 1898 i Tidskrift för
Landtmän en artikel om avels- och kontroll-
föreningar efter danskt mönster, vilka han
då föreställer sig skall utformas så att en
kontrollförening bildas som sedan också blir
tjurhållare.28 Den förhårskande modellen i
Sverige kom dock att bli två olika förening-
ar för resp. {urhållning och kontrollverk-
samhet. Det riktiga greppet på kontrollverk-
samheten och dess uweckling kom till stånd
i och med att lantbruksläraren Nils Hansson
vid Hvilans folkhögskola aktiverade sig på
området. Den första hontrollföreningen efter
danskt mönster bildades också 1898 i trak-
t.r', au Åkr.p, dessutom med rektorn vid
Hvilan L. Holmström som medagerande.
Hanssons insatser fick avgörande betydelse
för kontrollverksamhetens rätta utfornning
i Sverige bl.a. genom att han införde en
värdering av fodre t i fod.crenhder, som primärt
angav fodrets energiinnehåll i kalorier i
stållet för värdet i kronor och ören.2e Detta
system praktiserades först av Hansson vid



Hvilans kontrollförening och det blev
snabbt grundlåggande och riktningsgivande
lör hela denna rerlsamlret.'0 Redorisningar
av metodikens utveckling och förbättring
samt resultaten därav i de efter hand allt{ler
kontrollföreningarna främst i Skåne var en
följetong i Tidskrilt för Landtmån under
flera år liksom redovisninsen av utfodrings-

Kontrollföreningarna - snabb
men begränsad uweckling
Kontrolllöreningar na [öreter delvis samma
spridningsbild som tjurföreningarna, om

mijligt ännu snabbare. Dock kan noteras att
föreningsbildningen i olika lån inte når sam-

ma omfattning som för dessa. Antalet fören-
ingar totalt når inte förrån 1930 över 1 000.

Ufi turföreningarna nära 2 200).
Tabell VII:5 nedan samt grundtabell \aII:3

risar en toralbild ar lontroll[öreninqarnas
utveckling 1910-1930 med den snabba ut-
vecklingen från 1898 och fiam till 1915, diir-
efter nedgången på grund av krigsperioden
fram till 1920 men sedan åter en påtaglig
tillväxt och utbredning under .1920-talet

fram till 1930. Enligt Lantbrukskalendern år
kontrollföreningarna i regel icke registrerad,e

föreningar3r
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TabetMl:5. Kontrotlföreningar l9l0-1930' antal medl€mmar och föreningar, {emårsmedeltåI.

1910 1915 1925 r930

Medlemnar
Iöreningar

I ?91 15 891

859 1221
8 623

631

t0 984
768

6 568
558

Kätta: Kalender 6fu?r stenska land,tbruket I908/ 10-1932 och grundtabell VII:j. (Medlenssiffioma a$er anslutna llesAu

ninsat).

Figur \rII:3. Kontrollföreningar 1930 i låin med hög anslurning (= över 5 procent).
Vånster skala och staplar = antal medlcmnat höger skala och linje = procent anslutning

Södei:nan. Öster
land gattlatd

Kalmal Gotland ll,lalmöhus Halland

X# bdlemnrar ? ?rocont

Källor Histoisk statistik.t'öt Stefige tabellDiJ, DL7, Dl8, Lantbrukskalendem 1908/10-19t2.

Den äldsta i landet, Hvilans kontrollför-
ening i Skåne, bildades som nämnts 1898.
Den därefter snabba uwecklingen år mest
påraglig lramför alll i Södermanland. örrer-
götland, Malmöhus och Kdstianstads lån,
där llerralet föreningar tillkommer perio-
den 1898-1910. Denna föreningsform visar
sig docl vara käns)igare för störnlngarna
under krigstiden med genomgående större
nedgångar både absolut och relativl sett.
Halland ensamt visar motsatt utveckling
åven perioden 1910-20. Tillväxten efter
1920 år dock minst lika stark som före
kriget. Der är dock troligt att lörutsättning-
arna för jordbruk allmänt sett i detta fall
påverkar tillkomsten av föreningar och an-
slutningen till dessa i högre grad än ifråga
om {urföreningarna.
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Av figur MI;3 framgår anslutningen 1930

med de fråmst liggande lånen över 5 pro-
cent och att Södermanland ensamt över-
stiger 10 procent detta år; Halland ligger
också nåra denna gråns. Om man studerar
grundtabellen \rII:4 ser man dock att en
betydande utveckling trots allt skett på flera
håll i landet: ytterligare sju lån ligger mellan
3 och 5 procent, medan Våsternorrland
med 0,66, 0,38 och 0,59 procent för de an-
givna tidpunkterna utgör den mest ulpräg-
lade eftersläntaren.

I förhållande till antalet brukningsenheter
örer 2 ha 1930 mot.rarar antalet i genom-
snitt för landet 3,7 procent, vilket är en rela-
tivt blygsam anslutningsprocent. Om man
sätter totalsiffran i förhållande till det beråk-
nade antalet mjölkproducenter 1930 (100



977) utgör de anslutna till kontrollförening-
ar (15 890) ca 15,7 procent av antalet lant-
brukare. (Se kapitel I samt kapitel V).r'

Proa mj öIhnin gs rin gar o c h mi ö lh-
b e d, ömni,n gsfötreni.n gar
Mot bakgrunden av att kontrollverksam-
heten visade sig få denna mer begrånsade
omfattning infördes {iån 1930-talet enklare
former av avkastningskontroll genom dif-
ferentiering i s.k. fullståndig kontroll (= A-
kontroll) och ofullståndig kontroll (= B-kon-

troll). Fullständig kontroll utfördes av kon-

trollassistenten vid gården i likhet med
B-kontrollen ; den senare var dock tnindre
detaljerad. Dels infördes också s. k. prou-

miölhningsringar 'lilka benämndes Gkontroll;
de sistnåmnda innebar att djurägaren sjålv

mätte mjölkmängden och tog ut Prover som

sedan insändes till och analyserades av kon-
trollassistenten vid mejeriet.3s

Efter danskt föredöme började redan
1 908 mej eriförenin gar attbilcla liireningar Jiir
m1ölhbertömning ilke n utfördes fortlöpande
av opartiska bedömare vid mejerierna; den-
na bedömning låg till grund för betalningen
till leverantören. Denna omfattade tre be-

dömningsgrunder: lukt och smak, renhet
och hållbarhet, vilken sistnämnda bestäm-

des genom bakteriehalten eller det s.k. re-

Genom mjölhlnoaningen
shedd,e en ber)ömning at
mjöIhens ulirde och an

änd.hnrheL Detta lar
riktigt fir .Ltt göra en

rättuis bexllning till
producenterna och i sin

Jörlän gning P åL,erka ail el,

utfo bi n g o c h aa k a s tnin g.

duktasprovet.3a I dessa föreningar var inga
bönder medlemmar rrran de 1ssp. mejeri-
erna, som på detta sätt fick ett säkrare och
utifrån leverantörens synpunkt mer oPar-

tiskt system för klassificeringen av mjölken.
Mejeriet behövde på detta sätt inte riskera
att leverantören råkade i wivel om bedöm-
ningens riktighet. H.fD anger dock att det
1922 lanns endast ett knappt tiotal sådana

föreningar i fråmst de sydsvenska länen
Kristianstad. Malmöhus och Halland samt i
Stockholms och Södermanlands län.r5 I
Lantbrukskalendern redovisas mjö1kbedöm-

ningsföreningarna från 1930 då också en
ganska stark ölning ar antalet löreningar
skett; tabell VII:6 visar omfattningen dårav3'j

På de fem åren till 1935 ökar antalet del-
tagande föreningar och mejerier som fram-
går med ett betydande antal eller från 15,4

till 38,6 procent.
Tjur- och kontrollföreningar var således

endast steg på vägen i en långt driven ut-
veckling inom djurförädlingens område.
Den första seminfiiren irzgerz i Sverige bildades
1943 i Skåne; själva insemineringstekniken
hade dock kommit till användning i landet
under 1930-talet.3t Kontroll- och seminfören-
ingar, vilka på 1960-talet avlöste ljurfören-
ingama, slogs senare samman till husdjursför-

eningar, oftast organiserade på lånsplanet

263



TabeL:6. Mjölkbedömningsföreningar 1930-35 med antal anslutna mejerier sant proc, andel leverantörer.

Föreningar Mejerier Leverantörer Proc.andel>2ha

1930
1935

578
1319

47 23r
lt8 741

15,36
38,63

43
82

Kåt ta: Lantbrukshalendem I 9 3 0- 3 6.

eller efter seminföreningarnas regionala
områden. På riksplanet skedde sludigen en
samordning genom att kontroll-, semin- och
avelsföreningar gick samman till Svensk
Husdjursskötsel som riksorgan. Genom ut-
vecklingen har således denna verksamhet
förvandlats till något helt annat och mer
sofistikerat än att lokalt hålla tjurar och an-
dra handjur för aveln. Avelsverksamheten i
sin helhet ombesö{s i dag av husdjursfören-
ingarna.

Hästavel och hingstföreningar
Hästaveln var som vi redan sett ett av de
områden som tidigast blev föremål för strä-
vanden att genom föreningar och premie-
ring söka förbättra aveln; vi kan gå tillbaka
ända till de första värmländska hingstför-
eningarna under 1840-talet, den med stats-
medel understödda hästpremieringen från
1847 och till 1860-talets bödan för att erinra
oss professor Hj. Nathorsts initiativ för att
bilda en skånsk håstavelsförening. Trots det
tycktes det fiunas anledning att vid 1886 års
allmänna lantbruksmöte stålla frågan om i
vilken riktning håstaveln inom landet borde
ledas och vilka åtgärder som borde vidtagas,
för att utveckla särskilda stammar med av-
seende på deras olika användning för olika
iindamå1.33

Vid lantbruksmötet ryntes allmän enighet
råda om att det var nödvändigt att i premie-
ring och avel skilja på dels de arbetshästar
som erfordrades för det svenska jordbruket
och dels den avel av varmblodiga håstar som
erfordrades för andra åndamåI.3e Vid lant-
brukmötet 1891 kom frågan om hästaveln
aldrig att diskuteras, kanske fråmst på grund
av att det då var nötkreaturs- och mejerisköt-
seln som dominerade. Vid 1896 och 1901 ån
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allmänna lantbruksmöten återkom dock
frågan med desto större intensitet i diskus-
sionen och man uttalade sig för medvetna
satsningar på dels enhetliga linjer för den
kallblodiga svenska arbetshästen och dels
morsvarande inriktning på avelsfören ingar
för de ädlare hästraserna. Man var också
överens om att bildafdreningarför samtliga d.e

htistrassrrrrar'ville fråmja i kombination med
renavel, premiering och stambokföring,
Detta arbete hade tidigast gmndlagts i Skåne,
som uppvisade framstående resultat för flem
håstraser såväl ardenner- som clydesdales-
hästar. Man uttalade också att även den
varmblodiga hästaveln (eller produktionen
av halvblod och remonter) skulle kunna
främjas och stabiliseras genom liinsuisa för-
eningar. Dessotom borde premieringen och
förandet av stamböcker stramas upp genom
omarbetning av premieringsreglementet
och genom att undvika heterogena kors-
ningar.a0 Sådana ändringar av reglementet
gjordes flera gånger: 1879, 1890 och 1900.

Skåne intog en särställning genom att en
stuteriboksstyrelse för samtliga förekom-
mande håstraser bildades redan I891; seder-
mera kompletterad genom Föreningen Bel-
giske Håsten i Malmöhus län från 1912 och
renodlade rasstamböcker för ardenner- och
Clydesdaleshåstar. För ådla hästar bildades
en Fdrening Jdr den tidla höstauelns befräm-
jande samt en stuteribok för fullblod, vars
hur..r-rdman var.Jockeyklubben, bildad redan
1889. Åven i vissa andra län som t.ex. Skara-
borgs hade en lånsförening för ardenner-
håsten tidigt bildats. Den vanligaste arbets-
hästen i Sverige blev snartnog ardmnerhiistm
och Au elsftreningen frir samska ardennnhltsten
tillkom 1901.

Svenska halvblodshästår hårstammar van-
ligen från engelskt fullblod samt hannover-



H ht aa ek arb etet hI.de På
sitt sdtt d,e äldÅta hä d.-

erna, efrersotu hAstuma
alltid, ratit tiktiga lih
fttrsl)aret. I forn alt hdst'
aaelsfaieningar Jih &grara
behot, hom de fhsta på
I 8 49ialet, ! eterligl efr et

är m I än d.s h a i.niti ati!.
C,rund,en för framattel att
de bästa arbetshästarna fih
jord,bruket blggd,e i södla
fuerige i. hög grad På
artLe n n er ra s en, imq or ter ad'

från Belgien. På bild.en

a|.t elt hingsten Baru aux,
importerad, 1912 för
12.000 k1t, till,hiirig Fode-

torps hingstlirening.

anskt och ostpreussiskt halvblod och kom
mest till anvåndning inom arm6n. År 1919

tillkorm Su enska fullblodsfi)reningen. Samtliga
avelsföreningar hade till huruduppgifter att
arbeta för premiering, föra riksstambok,
anordna utstållningar och avelsdjursauktio-
ner samt att stå till Uänst med rådgivning.
Hästpremieringen understöddes också av

sLaren bl.a. genom de se\ hästpre m ierings-
nåmnderna, omfattande vardera ett visst

antal län,/sållskapsområden som under-
distrikt. Ledamöterna i nåmnderna utsågs

dels av Kungl. Maj:t, dels av resp. i nåmnder-
na ingående hushållningssållskap Premie-
ringsdistrikten reducerades sedermera till
fem huvuddistrikt.

Från år 1900 anvåndes också namnet
nordsvensh hds!första gången i premierings-
reglementet och därefter har denna håst
varit en av de vanligaste arbetshåstarna,
främst i landets norra och mellersta delar'
Om den nordsvenska hästen uttalades vid
lantbruksmötet 1901 att man livligt upPskat-

tade värdet av denna häst och man uttryckte
förhoppningen, att kraftiga åtgärder måtte
vidtagas för att tillvarata och utveckla denna
håststam.4t En ström av hästar hade dock
långr tidigare gårt mellan Norge och Sverige

lrämst riajämrland. Är 1903 inrärtades

Vångens hingstuppfödningsanstalt i detta
lån och dess uppgift har långt fram i tiden
varit att renodla och restaurera den inhem-
ska nordsvenska rasen. "Fdratingrn Nordsvms-

h.a Hå.ttaz" nllkom dock inte förrän år 1924.4!

Utöver Vången fanns från 1915 en lokal
uppfödningsanstalt för nordsvenska hingst-
ar åven i Strömbäck i Västerbotten.

Till det allmånna lantbruksmötet 1906

föreslog Uppsala låns hästavelsförening och
hushållningssållskap att kollektirustållning-
ar av varmblodiga ston skulle kunna hållas
vid mötet. Lantbrukssg.Telsen gick förslags-

ställarna tillmötes och vid lantbruksmötet
1906 fanns så utställningar av flera olika
hästraser, såvål enskilda djur som grupper
från resp. hushållningssällskap och hingst-
föreningar. Dårvid uppvisades håstar av

ard,enneffas, nordsvensh ros och uarmblodig ras-

Vidare diskuterades hingstbesihtningstuång
som medel att hårdare styra en medveten
hästavel; bestämmelser hårom tillkom 1914.

Besiktningswånget skulle {äna ändamålet
att förhindra betåckningar med dåliga, icke
premierade hingstar vilket all$ämt förekom
i alltför stor utsträckning. Härstamnings-
fordringarna skårptes ytterligare genom för-
ändringar av reglementet under 1920- och
1930-talen.



Av tabell \4I:1 framgick att antalet håstar
i landet ökat kontinuerligt från 187o-talets
början och att en höjdpunkt nåddes under
och efter första vårldskriget; antalet hade
\.,uxit med inte mindre än 278 000 djur. OL-
ningen torde bero på minskad användning
av oxar och ökad anvåndning av håstar för
dragkraften ijordbruket samt dessutom på
en god konjunktur för exporten under
krigsåren, liåmst till Tyskland. Samtliga
nåmnda avelsföreningar åtnjöt statsbidrag
liksom i flera fall anslag eller lån från resp.
hushållningssållskap. De centrala riksfören-
ingarna kompletterades med de på läns-
resp. lokalplanet fö rekommande hingstfiren
ingama sorn frantst var inriktade på att tillgo-
dose det allmänna behovet av arbetshästar i
landet. En relativt sett större andel av hingst-
föreningarna tillkom redan på 1890-talet;
enstaka föreningar som t. ex. Färs härads
hingstförening i Malmöhus län tillkom och
överlevde ända från 1868. I Hallands län
fanns Rolfstorps hingstförening från 1880

F& nonn. oth. ncllnnn.
Sterige kimpad.e sig den
ld tlare nordtu ensha hti\ ten
ofta bdttre, Jrämst ft;r shogs

arbete uitl sitlan at jord.-
bruket. Sedan gammalt
had,e ett LivLigl ulb)te med
norslm hingstar ftrehom-
mit, fråmst i .Jämtland men
ätm i d.e öviga grånslantl-
shapen mot Norge. På bil-
den en 3 åig norlstenslt
hingst från Wången iJäml.
Iand' sål.d till Högslry gån1.

i Högsby Småland.

och i Stockholms län "Sotholms hårads häst-
vänner" från 1887.43

1915 fanns det som tabell \lII:7 visar totalt
i landet 216 föreningar med stark koncent-
ration till de sydsvenska lånen samt Skara-
borgs och Alvsborgs lån. Flertalet hingstför-
eningar inregistrerades som ekonomiska
u.p.a.- eller m.b.p.a.-föreningar

Tillväxten och därmed spridningen var
fram till 1920 påtagligt stark och det fanns
som framgår av tabellen totalt i landet 372
föreningar med drygt 15 000 medlemmar.
Efter första vårldskrigets högkonjunktur
skedde en påtaglig avmattning i såvål upp-
födning som hästexport som framgår av siff-
rorna i grundtabell VII:5, i synnerhet för
Skånelänen fram till och med 1921; fören-
ingsantalet viker därefter starkt i detta om-
råde. Till 1930 hade hingstföreningarna för-
svunnit helt i några lån eller minskats så att
summan totalt i landet utgjorde 247 med.
som framgår endast ca 9 640 medlemmar;
detta indikerar också att lönsamheten sjun-

TabeMI:7. Antal hingstföreningar och medlemmar l9l0-1930, femårsmedeltal.

t9t0 1915 1920

Före ngar 94
Medlemmar 3 695

280 241
lt 089 9639

216
I964

312
t5 041

Kätlor: Lantbrukskalen(tctn I 908-1 93 2 od grundtabelMl: 5
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Figur V[:4. Hingstföreningar 1920 i liin med hög anslut ing (6 procent eller diiröver)'
Vänster skala och staplar = antal medlemmar, höger skala och linje = proc. ansluming.

X lrleotemrnar t Procent

Kiittor Hktorisk stath,k ltif snige rabell D13, D17, Dl8 sant tentbruhshalendem 190u1932 och gundtab?llvII:5.

Söderman-
land

Öster-
götland

kit. Endast Södermanland, Gotland, Skåne-

länen och Halland låg kvar på betydande
nivåer enligt grundtabell VII:6 och figur
VII:4.

Medlemsmässigt lar koncentrationen
stårkast i de sydsvenska lånen med Halland,
Skånelånen och Göteborgs- och Bohuslän i
spetsen (14,2 och 9,4 resp. 12,1 samt 10,5

procent) och betydande antal och andelar
även i Södermanlands, Gotlands och Skara-

borgs lån. Älvsborgs län kommer ungefår
lika högt i antal medlemmar men hamnar
strax under O-procentsgränsen. 1930 har
dock endast tre lär en anslutning på denna
nivå eller högre. De är Södermanland (20,6),

Gottand (12,1) och Halland (10,3 procent).
Påtaglig är den starka nedgången i Skåne-

länen; de senare siffrorna framgår av grund-
rabell \rII:6 i tabellbilagan.

Rörelse också bland svin-
producenterna 

-
Hushållningssållskapen i Hallands, Orebro
och Ävsborgs norra län hade 1886 inköpt
får och avelssvin och utplacerat hos lant-
brukare i resp. län; i Orebro län hade ett

Hatland Göteborg o skarabo,g
Sohus

råntefritt lån på I 000 kr lämnats från hus-

hållningssällskapet för inköpet av djuren
ifråga.a Frågan om svinaveln i Sverige väck-

tes dock inte på alhär förrån överskottet av

skummjölk vid mejerierna på 1880-talet
hade blivit ett problem. Samtidigt börjar
också de första diskussionerna om ulbygg-
nad av svenska exportslakterier äga rum, Vid
det allmänna lantbruksmötet 1 886 var {iågan
uppe till diskussion. En av frågeställning-
arna var:

"HvaiL år onaken, att sainskötseln i rårt land be
drift)es i så rituga utstråckning i Jörhållande till
antalä aJ njölkboskap, oth borde ej denna grell af
kreatursskötseln mera uppmärksammas, fiir att
6ha dm ekonomiska vinsten aJ ladugådens pro-

dukter?"

Inledaren professor H. Winberg, Alnarp,
ansåg att en orsak vore att man hittills varit
alltför upptagen med de stora förändringar-
na i öl,rigt inorn lanthushållningen och att
man saknat erforderlig insikt om både
svinens skötsel och deras ekonomiska be-
tydelse. Även han var emellertid inne På att
svinen var en del av mejerihushållningen,
eftersom de sågs som fråmsta medlet att
lösa skummjölksproblemet. Detta l?r också

(rislianstad Malmöhus
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hu\.udtemat i en anslutande diskussions-
fråga, som avsåg att klargöra på vilket sätt
skummjölksöverskouet hindrade mejeri-
hanteringens ytterligare utveckling. I den
diskussionen såg man hela problemet ut-
ifrån mejerihushållningens utg,ångspunkter.
Andra utvägar att förbruka skummjölk hade
ännu inte fört någonstans, främst beroende
på den alltför stora fläskimporten, frånraron
av slakterier och t.o.m. brist på lämplig ut-
ruslning i form av vågar i svinhusen. En av
svårigheterna var således att skummjölks-
frågan betraktades som ett ar.{allsproblem
för mejerierna och med den utgångspunk-
ten kunde måhända inte de bästa lösningar-
na åstadkommas. Inledaren förordade dock
ökad fetosttillverkning, kahuppfödning och
fläskproduktion samt ett ökat samarbete
mellan jordbrukare och mejerister. Någon
status som eg^en produktionsgren som drers
sa att saga pä egna merirer hade fläskpro-
duktionen ännu inte uppnått i Sverige.l5

K. F. Lundin ägnar i början av 1890_talet
skummmjölksöverskottet viss uppmärksam-
het i sina artiklar om mejeriväsendets rätta
utformning. Dels menar han att gårdarna
genom återtag av skummjölken kan ge låmp
lig sysselsärrning åL gårdarnas kvinnor, som
genom mejeridriftens industrialisering be_
rövats en ekonomiskt och praktiskt menings
full uppgift i lantbruksföretaget. Genom
svin- och annan smådjursuppfödning kunde
överskolrer ar skummjölk tillvaratas på e
ekonomiskt riktigt sätt och kvinnoma kunde
därmed genom sin arbetsinsats ge ett ekonG
miskt tillskorr även på mindre jordbruk.
Från dessa synpunkter kommer Lundin
vidare till att svinskötseln skulle kunna be-
drivas även i större skala för produktion av
fläsk för export, vilket varit de danskajord-
brukarnas ldsning avproblemen med skum-
mjölken. De t danska exem plet ',manar mer
(in de flesta ti eftcrjö1jd".46

Vid det närmaste lantbruksmötet 1991 blir
det dock dåligt med utrymme för en diskus-
sion om svinskötsel; mjölk- och mejeri-
frågorna samt hästavel dominerar prakiiskt
taget helt. Vid der allmånna lantbrukmötet
1 896 smyger sig dock en fr.åga om svinskötseln
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in formulerad på följande sätt och med meje_
rikonsulenten N. Landberg som inledare:

''Hr'aJ Aan @ta\ löt atr höja uåt n,inafu?t o.tl
å\tndkonn(r ?n hd po,h naopnfirtado alitut
hos uårtlltuk?"

Inför detta lantbruksmöte hade mötesbe_
styrelsen utsänt konsulenten Landberg till
Danmark för arr_skalfa kunskaper om upp_
raggnrngen av den lramgångsrika danska
svin- och fläskproduktionen. Denne kunde
redovisa att man på svinavelsområdet tillåm_
pade samma principer för renrasavel som
gällde övriga djurslag samt att fläskproduk-
tionen med fördel kunde kombineras med
återtag av skummjölken till de enskilda går-
darna för användning i gårdens produktion.
Aveln byggde på anvåndning av den inhem-
ska lantrasen i kombination med korsning
av den rena engelska Yorkshirerasen. För
detta ändamål anvåndes i första hand impor-
terade renrasiga galtar av denna ras, som
hade den för slaktutfallet rätta kroppsbygg_
naden. Dessa korsades med lantras.uggoi.
vilka bl.a. hade större och talrikare avkom-
ma och dessutom mjölkrikhet.

Detta arbete hade kommit längst på
Jylland, dår man var ledande, men också
bö{at tillämpas på de övriga danska öarna.
För att få system i arbetet inrättade man s.k.
avelscentra för svin samt bildade suinauel"s_

föreningar. Föreningsbildningen framstod
som ett av de fråmsta medlen att skapa för_
utsåttningar för en systematisk avel och pro_
duktion även inom denna produktionsgien.
Arrelscentra och avelsgårdar stod under upp
sikt av en avelsnåmnd och dessutom av stats_
konsulenten för området. Vidare tillämpa-
des stambokföring av alla djur av ren ras.
Konsulenten Landberg menade att samma
principer för svinaveln och dessutom en
användning efter dansk modell av skum-
mjölksöverskottet med fördel skulle kunna
ske åven i Sverige.aT

Sui n aael sfören i n ga r u tst till are ui d
lantb ruks möten -
Vid lantbruksmötet 1901 dominerar häst-
aveln helt diskussionerna på husdjursom-
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genom statsmaktemas stijd-
åtgärdet d)en Jih denna
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rådet och 1906 har {åderfäfrågorna tillkåim-
pat sig en plats bland diskussionsfrågorna.
Att arbetet för en förbättrad avel och effek-
tir,zre uppfödning åven på winområdet fort-
gick oberoende av detta illustreras dock av

att djur utställda av suinarelsföreningar nu
förekommer vid sidan av €nskilt utstållda
djur. Vid allmiinna lantbruksmötet 1911 före-
kommer kollektivutställningar av grupper
omfattande fargalt och f,ra suggor, från
flera winavelsföreningar medan t.ex. baggar,

bockar och fargaltar allglämt rävlade enskilt.as

En annan qp av utställarc är d.e sainaaelssta'

,io?z€r som inrättats av flertalet hushå,llnings-
sällskap och som även beviljades statsbidrag
med hiilften av det belopp som sällskapet
sjäht för året utbetalade för ändamålet, dock
ma-ximerat till 250 kr till tl/å svinavelsstationer
inom va{e sållskaps område. Ungefär sam-

tidigt inrättådes också de statsunderstödda
svinpremieringsnämnderna i samtliga hus-

hållningssållskapsområden, varför avelssys-

temet på svinområdet nu blev likstållt med
motsvarande system som gållde för nötbo-
skap. Även vid lantbruksmötet 1923 är får
och svin från statsunderstödda avelsfören-
ingar beråttigade att ställas ut.4e De första
lokzla suinauekföreningarna tillkom först
efter sekelskiftet 1900. Antalet föreningar
hade emellertid 1915l'uxit till ett betydande
antal, eller 634 lokala föreningar anslutna

Tabelll:8. Svinavelsförcningar, antal föreningar
och m€dlemmar 1915-1930, femårumedeltal.

1915

Föreningar 634 658 816 7121
Merlremmar 15417 16903 182?0 23749

Kå a: Lantbrukskalendern I9I3-l 932.

till 23 länsföreningar och ett medlemsantal
på drygt 15 400. Detta stimulerades fram
bl.a. genom att stadiga bidrag från 1912 gavs

till såväl premiering av avelssvin som till bild-
andet av svinavelsföreningar, En tredje form
av statsbidrag var det nyss nåmnda stödet till
de av sällsLapen driwa svinavelssta t ionem a.

Svinavelsföreningarna tillkom fråmst under
perioden 1908-15, i de norra lånen under
periodens senare del. Siffror frnns dock till-
gängliga endast från 1915 och framåt och
sammanfattas för riker i tabell VII:8. Fören-
ingstillvåxten var mycket snabb sedan den
startat med motsvarande möjligheter till
statsbidrag som avelsarbetet på öwiga djur-
områden, vilket mer i detalj framgår av

grundtabellerna VII:7 och \4I:8.
Siffrorna för 1930 mosvarar en genom-

snittlig andel på 7,7 procent för landet i sin
helhet; lånen fördelar sig i stort sett på två

grupper av l2in, den ena med en anslutninge
grad mellan 10 och ca 15 procent som illus-

1920 1925 1930



Figur \aII:5. Svinavetsföreningar 1930 i liin med hög anslutning (över 10 procent).
Vänster skala och staplar = antal medlemmaa höger skala och linje = proc. anslutnjng.

Öster- Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Kristian- tulahö- Halland Oöteborg o Koppar-
götland sXad hus Bohus be.g

ffi trledlenrrnr I Procent

KåLlor: Historisk stalisLiklör %oige II tabell DlJ, D17, Dl8, LantbruAskal.endern 1908-1932 samt gundtabeLL WI:8.
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treras i figur\{II:5 ovan, den andra under lG
procentsgrånsen. Med undantag för Koppar-
bergs län (11,5 procent) utgörs de senare av
länen från Alvsborg och Skaraborg i söder
till skogsliinen i Svealand och samdiga Norr-
landslän; de senare ligger i regel på endast
5,6 ned till 0,8 procent förJåmtlands vid-
kommande. De lolala föreningarnas intres-
sen samlades och tillvaratogs i de länsvisa
svinavelsföreningarna, vars uppgift var att i
anslutning till den riksomfattande Soensha

sainauelsföreningen, bildad 1907, verka för
svinavelns höjande genom ett systematiskt
avels- och premieringsförfarande. Dessutom
fanns 1915 i likhet med inom nötboskaps-
aveln med statliga medel understödda svin-
premieringsnämnder i 18 av lånen, vilket
antal fram till 1921 hade ökat till 23. Vid
samma tidpunkt anordnades dessutom stats-
undcrstödda kurser lör utbildning av svin-
skötare i tre mellansvenska lån.50

Medvetenheten om denna driftsgrens
betydelse hade dock knappast spritt sig all-
mänt fram till denna tidpunkt och andelen
utgjorde i många lån som framgår endast
några få promille. Till 1920 hade det skett
en minskning i ett stoft antal lån; många av

2J0

dem låg från 3 procent och lågre; den ge-
nomsnittliga föreningsanslutningen hade
också sjunkit till 5,5 procent. Endast Göte-
borgs och Bohus lån har tillkommit utöver
de tidigare nåmnda med en så hög anslut-
ning som I0,8 procent.5r Situationen 1930
illustreras avfigur\4I:7 som i sin tur bygger
på grundtabell VII:8.

S am.råd me rl pro duhtionsrtheni,ngar
stadgas
I de stadgar för lantbruksmötena som an-
togs 1923, anges att ordföranden i de olika
djurgrupperna vid lantbruksmötena skulle
vara skyldiga att samråda rned " ifrågakom-
rnan d,e förmingar oc h s ammanslutningai' i hela
arbetet med djurens klassificering och be-
dömning, vilket kan betraktas som ett slags
slutligt erkännandet av produktionsfören-
ingamas avgörande inflytande på det mesta
som från början av 1900-talet förekom inom
avel, produktion, kontroll och bedömning
av de olika djurslagen. Det agrara produ-
centi,ntresset had,e alltså d,tinned honsolidffat sin
stiillning på ett pd.tagligt sdtt merl hjälp aa för-
eningsvtisendet.s2 (förf. kursivering)



Övriga produktionsföreningar
De återstående föreningarna i gruppen
produktionsföreningar var både färre och
motsvarande närings- eller driftsgrenar av

mindre ekonomisk betydelse. Belysande siII-
ror llnns inte alltid tillgängliga isamma
utsträckning, vilket år ännu mer påtagligt
för de mer utpräglade specialproduktioner-
na. Inom !åderfåskötselns område tangerar
vi också försäljningsföreningarna som be-
handlas senare,

Förmingar p å fåraa ek omxådat
Fåraveln hade som tidigare framgått gam-

mal håvd i Sverige och lar det område som

allra först blev föremål för stadiga stimulans-
åtgårder genom inrättandet av stamschäferi-
er redan på 1810-20-talen. Aven den första
stadiga konsulenten knös till detta verksam-
hetsområde. Det dröjde dock till tionde all-
männa lantbruksmötet 1862 innan frågan
om de bästa fårraserna väcktes på allvar.
Dessförinnan hade dock den nye statskonsu-
lenten Hofman-Bang i stort sett hunnit
odugligförklara samtliga de dittills använda
fårraserna i Sverige. Vid det nämnda mötet
beslös om en framsulllning till Kungl. Maj:t
med hemstållan om nödiga medel till upp-
råttande av nya stamschäferier. Riksdagen
var emellertid njugg med anslagen fram
under 1800-talet och 1871 fick de statliga
stamschäferierna awecklas och överlåtas på

enskilda personer. Hushållningssällskapen
gick då i flera län in som finansiårer av stam-
schäferier eller ställde Iån till förfogande för
enskilt etablerade sådana.53

Det blev därför en nedgång inom fåravel
och fånkötsel under de närmaste årtiondena
och som följd bl.a. dårav tillkom Suans&a

Fårauelsftireningen först 1917; den fick dock
de närmaste åren därefter etl vissl uPPsving
genom au ett statligt stöd till premiering ar

avelsfår infördes. Det resulterade i ett antal
lokzla fårauek- o ch / eller baggföreni ngar' F ram
lill 1920 I illlom också lårpremieringsnämn-
der i 19 av lånen och dessutom 16 fåravels-
stationer i flertalet lån utom de sydligaste.
Fåravelsområdet likstålldes dårmed med
övriga djurslag ifråga om statligt stöd och

Tabelll:g. Fåravelsf öreningar, antal f öreningar
och medlemmar 1920-1930, femårsmedeltal.

1920 1925

Föreningar
Medlemmar

252 290
1867 2200

Kållor: Lantbrukshalendern 1 908/ 1 0-1932, HJD| utred

ning 1922 ath grundtabe wl:9.

med vad som tidigare kallats allmän infra-
struktur för aveln på området. Fåravelsom-
rådet organiserades därmed som framgår
sent i förhållande till övriga djurslag. Siffror-
na i tabell \aII:g illustrerar utveckling och
omfattning inom detta område först från
1920. Störst omfattning hade föreningsverk-
samheten i Kronobergs och Kristianstads lån
samt 1930 i Alvsborgs lån.

Fåravelsföreningens uppgifter innefatta-
de bl.a. elitregister över de främsta individ-
erna av avelsfår och på Lantbruksstyrelsens
uppdrag också intagning av får i riksstam-
boken liksom förråttandet av baggauktioner.
Föreningen drev dessutom ett stamschäferi
och lrämjade i övrigl lerksamheten inom
fåravelsområdet genom utbyte av avelsfår
mellan medlemmar, informationsverksam-
het m.fl. aktivjteter. På låravelsföre n ingen s

initiativ bildades sårskilda klubbar för de

olika fårraserna; Cheviot-, Shropshire- och
Oxforddownklubbarna samt "Klubben för
den svenska fårrasen"; 1928 tillkom också
"Föreningen för godändska utegångsfåret".
År 1920-30 fanns det antal fåravelsförening-
ar och enskilda medlemmar som framgår av

tabell \4I:9. Märkligt nog frnns inga motsva-
rande siffror redovisade för Gotland eller

Jåmtland; det förra betraktar vi i dag som ett
framtrådande fårlän och båda varju allra
tidigast föremål för statliga stödåtgärder. I
Fåravelsföreningens egna skrifter "göms"

antalet individuella medlemmar genom att
man enbart anger antalet fåravelsföreningar
som är anslutna till riksorganisationen.5a Av
detta skäl får vi för denna förening lita till
uppgifterna i Lantbrukskalendern samt H.

Juhlin Dannfelts utredning. Fårsköseln har
efter nedgången på 1800-talet dock aldrig
fått samma ulbredning och omfattning som

t08
785

27r



t.ex. svinskötseln, främst beroende på att
man utan begrånsningar slåppte in konkur-
rensen från utlandet. Fårskötseln kom dår-
för under den studerade perioden att spela
en blygsam roll i Sverige trots de tidiga stat-
liga insatserna på området.

Fjäde rfäavels[ören i n ga r
Det första tillfålle då intresse för !äderfiiavel
i här studerat material omnämnes är fiån
Stockholms län 1859. Sedan dröjer det dll
Lantbruksakademiens årsrapport för 1886
innan man omLalar atr en JjädaJiiouel:Jörcn
rngbiJdats iSkånc. Aven dessa husdjur lik-
som kaniner, bin m.fl. kommer efter hand
att bli stående inslag i utstållningarna vid de
allmånna lantbruksmötena. Den mer be-
stående föreningstillväxten sker dock som
framgår av det följande i ett något senare
skede.

H o b b1före n in g fö re gån gare
Vid efterforskningen av de tidigaste orga-
nisationslörsöken har der framkommir arr
den nedan närmare presenterade allmänna
{äderfäavelsföreningen hade en tidigare

föregångare. Denna förening var en t),p av
s.k. "intresse- eller hobbföreningar" på
olika områden, som blev modeflugor bland
samhällets toppar vid olika tidpunkter
under 1800-talet. De synbarligen första av
denna q.? var de tidiga uådgårdsföreningar-
na i storstäderna från 1830- och 40-talen,
främst Stockholm. "{äderfåflugan" hade sin
högkonjunktur från början av 1880-talet
men fick kort varaktighet. Föreningen kalla-
des "Föreningen för låderfäskötselns främ-
jande i Sverige" och utgav från l88b tidskrif-
ten "Hönsgården", förmedlade avelsägg för
olika l]äderläraser rill "ledamöterna samr
ordnade utställningar m.m.

Både föreningen och tidskriften bestod
dock endast ett drygt tiotal år eller som
!åderfäodlingens håvdatecknareJ. Byman
uttrycker saken i sin uppsats "Iiäderfiiavelns
historia": "Den d.og med. föreningen vid 1890-
t&lets början"; d.etta skedde dock för tidskrif-
tens del först 1895 då den avslutade utgiv-
ningen med sin 12:e årgång.5s I tidningen.Hönsgården" 

fannr en förteckning över
"ledamöterna" vid starten 1884-85, vilken
följdes av flera liknande de närmasre åren.
Utdraget ur medlemslistan illustrerar klart

llons, Ilder,

lT sEöTsELlr

lulror & (nlkonrlr.

daxT vlnDEN

IIU tdjuren,

^r,FnED 
LlorRcR{N, ur"ifiar€,

Dd eD rtl v&illr do cEl hrdjuo! råit ! erdns ynuör i lsnEot.

Bandet 2o:de N:o 10. Ro$ehill, l{orrIöpirg. Oktober 1904.

Den mp\t Jtunståen,(l?,i:<at:.e: f att.(s!a!!:mma en .fjtuierftiat*Isförening med )rkesambitioner gjord,es at A.Lagagpn' som uadpr löng tid urgau tidshril,ln'sa4!ts Hön'tidniig'. i Ltik"n han orh,å iung aTgunentnade
Iör Fn vrh.p\innhtad lörcning på onrådct. v;njdt?n på1Jningpnt 1rn'n:,ida nctt deuiwn "Den ,itn uär uårdar de
sma nu\dlut?n Jalla\ aldng änna; h?mn?t.'
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Ar,rrrp Lq

har.r nya id6er och
rötseln- vilka har diir-
.er hela sir levnad. På l
i Gåtcharqsfrrltcn I

r. 1

vilka som dominerade bland medlemmarna.
Det var ör'erklassgrupperna som både hade
tid och råd att ågna sig åt en visserligen
nyttig men i långden kanske alltför kråvan-
de och besvårlig hobby. Verksamheten med-
förde dock en del positiva resultat i form av
att goda hiinsraser spreds och både kun-
skaper och erfarenheter utvecklades. Förut-
om ett antal olika hönsraser fairckom ankor.
gäss, kLlkoner, brevduvor m.fl. Den ofta hob-
bybetonade karaktåren tog sig uttryck bl.a. i
brevduveföreningar och liknande. Antalet
"ledamöter" totalt i landet närmade sig
under topperioden 1000. Bland den var an-
delen lantbrukare i egentlig mening under
I0 procent, kanske inte mer än 4-5 procent.
Bland de rner seriöst arbetande fanns de
:',,m srnare t,'g iniliativer till en löreninq5-
verksamhet med mer renodlat yrkesmåssig
inriktning och ekonomisk s).ftning.

Ett annat intressant försök gjordes i
någon mån under hågnet av denna för-
ening, nåmligen att organisera export-
handel av ägg till Engtand redan trnder
188O-talet. Aggen uppköptes ursprungligen

uteslutande fiån medlcmmar som bestod av
kooperativt organiserade storproducenter
och "kretsföreningar" för export till Enu-
land. lrärrrst iSkåne undcl ledning ar ingen-
jören M. Holm€. Id6n förfuskades dock av

en efterföljare till denne genom att de
lärska äggen blan.ladc' upp m-d t,rrgäqg ar

sämrc beskaffenhet, varefter affären dog på
gmnd av att engelsmännen vågrade kiipa
ägg av dålig kvalitct. Dctta var dock det för-
*ta dokumenterade li,rsökt-t alt urganisera
äggl ör\älj n ing el rcr något slag' k,,r rpcra tir a

principer och därmed föregångare till de irr
på 1900talet efter hand bildade export-
föreningarna fiir ägg.56

En yrhesutöuarnas föreni,ng - S.A.EF
De första uppropcn orrr bildandet av en ur
yrkesutö\,arnas synpunkt mer ändamålsenlig
förening för hela landet publicerades i
tidningarna liån 1896 och framåt. Dessför-
innan hade dock !äderfäodlaren och redak-
tören Ä. Lagergren, skrivit "den ena ua,ru-
hjärtatle uppm,aningen eJter den andnt" i sin
tidsklift "Svensk Hönstidning". Han pläde-

I



rade energiskt för att hönsodlarna skulle
samla sina krafter för en uweckling av fåder-
f,äskötseln i landet till en egentlig ekonomisk
verksamhet. Som resultat bl.a. därav kon-
stituerades riksfören\ngen "Sveriges fi dderfä
od,laref)rming1l den 31 oktober 1898 i Nässjö
som produktions- och avelsfråmjande organ
på låderfäområdet.58 Den organiserade sig
senare i form av länsföreningar, vartill lokal-
föreningar anslöts.

De här senast behandlade produktions-
föreningarna kan - liksom flera andra speci-
odlare eller -uppfödare - lika gårna beteck-
nas som specialodlarorganisation, eftersom
de koncentrerar sig uteslutande på en drifts-
gren, visserligen med flera olika djurslag och
raser Av olika skäl har det dock synts moti-
verat art behandla läderlälöreningarna i
denna avdelning, eftersom de dels i högre
grad ansluter till det egentligajordbruket,
dels har en mer landsomfattande spridning.
Den allmånna läderfäavelsföreningen är
sålunda en av de åldsta landsomfattande
organisationerna med specialinriktning.
Dessutom utvecklar den tidigt (1902) en
systematisk uppbyggnad av organisationen i
form av en treledsorganisatio n: lokal-, lrins-
och riksfirmingar, dår länsföreningarna utsåg
fullmäktige i riksorganisationens högsta be-
slutande organ efter medlemsantalet i resp.
lån.5e Vid 1906 års allmånna lantbruksmöte
ställs 0åderfäskötseln som nåring under dis-
kussion på följande sätt:

"Huntl han ach bi;r från stalew, hushållnings-
stillskapens och ljådnfäurekJöreningatnas sitln
giiras fh rtåderfti\hötselns höjande? "

Inledaren, !åderfäkonsulenten W Sjöstedt,
uttryckte tillfredsställelse med att även en
nåring som {äderfäskötseln, som vid denna
tid i hög grad blivit en småbrukarnas och
lågenhetsägarnas nåring, börjat uppmårk-
sammas. Och precis som i krig behövdes det
stora insaseq q, det var fråga om "ett krig mot
ohunnighet och ned.tirfrla förd,omar, en strid. fi
upp\sning och Jörbättradc metoder". Det som
bl.a. stimulerade denna akrualisering av

{åderfåodlingen var att föreningen från
1904 åtnjöt statsanslag, vilket möjligjorde
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anställandet av en konsulent (= ny55nimn61q
W. Sjöstedt). Föreningen omnämnes i Lant-
brukskalenderns andra årgång 1910 bland
övriga "Med stasmedel understödda enskil-
da föreningar för kreatursavelns befordran-
de".e Enligt konsulentens framstållning be-
hövde man åstadkomma insaser avföljande
slag, allt kanaliserat och understött genom
{äderfiiavelsföreningarna:. Större stadigt anslag vilket också givits för

närmaste året;
. Okad del av hushållningssällskapens

medel;
e Förbättrad utbildning av såväl lärare som

utövare av näringsverksamheten;
. Mönsteranstalter och lörsöksst a t ioner av

tysk modell;
. Utveckling av redskap och goda metoder

för ! äde rfåskö tsel n;
. Okad uppmårksamhet från statens stipen-

diater och konsulenter.

Åven ledningen av denna förening kom -
trots strukturen bland täderfåodlarna - titl
en början att få viss prägel avjordaristokrati
och större.jordägare/företagare. Detta till
trots kan noteras att man till synes arbetade
modernt och bl.a, förstod informationens/
propagandans betydelse. Redan i mars 1899
spreds föreningens första flygskrift i 5 000
exemplar över landet, vilket sedan upprepa-
des i olika former och sammanhang. Vid
bildandet var man 292 medlemmar direkt
sammanslutna i riksorganisationen och vid
första verksamhetsårets slut 317. Som fören-
ingens tidskrift de första åren fungerade A.
Lagergrens "Sveriges Hönstidning" i vilken
visst utrymme disponerades fram till 1908,
då en egen tidskrift började utges. Som ett
resultat av det s;stemarisla informations-
arbetet var medlemsantalet redan 1902
uppe i drygt 1 400, vilket antal snabbt växre
de närmaste femton åren. Året 1916 passera-
de medlemsantalet första gången 10 000.6r

Av tabell \4I:t0 framgår uwecklingen för
hela perioden fram dll och med 1930. 190?
hade antalet länsföreningar ökat till 12 och
1906 var 20 länsföreningar anslutna. Från
1910 fanns lokala föreningar organiserade i



Tabell \III;10. Sv. Allm. Fjäderf:iavelsfören., S.A,F.F. 1898-1930, antal medlernmar och tinsföreningar.

1898 tgll 1S16 r920 1925 r930

Medlcmmar
Lånsföreningar+

Källor: Ijäderrt;aulsf,reningenr arkil)matetiaL, rösthing)et, medlemsstatistih och nd.sknft. Medl.enrrcdoL,isningen srns rymma
ex ds rstonatiskt JeI, d.å någon läntfi*ening inte medråknaL s|ändiga tnedlemmar; ären i vissa andraJallJöreligger t plsan

hetn Medlemytntalen gAIIer i d.enna tabell fahtkha antaLfii ftsp. åt d.r.s.utgdr ingaJembsnedekaL. Detta innåär au aiir-
Iingam(r i 

'nedl?msantaL 
methn okka periodet o& tidpunhtet frangår hlamre.

*) Antalzt kkalliheningar tataltfi'r landet $ns (rArig ha bli itIaststållt.

3r7 I 428
12

3 812
20

6 614 10 104 9 195 5 938 12 383
23 24 21

23 av lånen med Våsterbotten som det
senast tillkomna. Någon redovisning av de
lokala föreningarnas antal lämnades dock
aldrig annat än i lorm av distriktsnotiser i
tidskriften. Den starka nedgången i med-
lemsantalet omkring 1925 berodde på en
intern konflikt och utbrytning som dock
bilades omkring 1930-31.6'? Tabellen utgör
en sammanfattning av uppgifterna i med-
lemsstatistiken som även redovisas länsvis i
grundtabell VII:10. För den period som
ligger utanför den aktuella tidsramen för
framställningen, d.vs. fram under 1940-talet
ökade anslumingen till över 40 000 medlem-
mar i 26 lånsföreningar.'i3

Efter hand kom de olika länsförening-
arnas områden att anpassas till resp. hushåll-
ningssällskaps område. Riksorganisationen
Sueriges Allmtinna Fjrirlerft)arelsförenings
(S.Å.-F..Fis) arbetsuppgifter utformades enligt
1907/1908 års förnyade stadgar fritt åter-
givna enligt punkterna nedan:

År 1908 startacle fiäderfä'
a1t el.sföreningen ett e get
organ: "Saeriges Allmdntua
Fj åd.erfti afu e kJ örenin gs

Tid\krift ". Fören;ngens

Ia,rsle honsulcnt och hu ud-
redaktör Jiir tidshiften blcll
W Sjösted.t, Smed\,
Kalmar län. Bildln ingår
i en artihel i tid,skrifien

Jrån 1908 *m aisar hur
äggen sortera.s, pache.s och

!(igs i Mars' dg€pacheri i.
'fomelilttt.

. Sprida kunskap om och väcka ett allmän-
nare intresse för !åderfåskötseln genom
arr urge en eger Lidningsorgan:

. Anordna utställningar och priståvlingar
för att åstadkomma goda skrifteq redskap
och rimingar;

. Upprätta och understödja tåderfä-
skötareskolor;

. Genom konsulenter meddela undervis-
ning och råd i läderläskötseln:. Kontrollera avelshönsgårdar, från vilka
under föreningens garanti rasrena och
avelsdugliga djur och ägg utlämnas;

. Kmftigt verka för bildandet ar' äggförsäli-
ningsföreningar;

. Ordna uppfödning av och handel med
fiäderfä till slakt och

. Uppråtta en föreningsbyrå, dår föreling-
ens medlemmar kunde inhämta råd och
upplpningar om !åderfäskötsel.6a

Lånsföreningarnas uppgifter var främst ut-
delandet av avelsägg och avelsledning, för-
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medling av upplysningsverksamhet med
hjälp av riksföreningens konsulent m.m.
samt organisationsverksamhet i övrigt. Inte
minst viktig var uppgiften att bistå vid
bildandet av äggkretsar och lokala äggfören-
ingar för insamling oeh lörsälining av äggen.
Det intressanta med denna uppgifts- och
arbetsfördelning var att Fj äderfäavelsföre n-

ingen som ideell förening efter hand fann
det naturligt att inte uppträda som försälj-
ningsorgan på åggmarknaden, i synnerhet
sedan statsbidrag börjat beviljas. Försök gjor-
des dock tidigt att sluta avtal med agenter På
Stockholmsmarknaden om försäljning av

medlemmarnas ågg men det framstod snart
som mer angelåget att stimulera tillkomsten
av lokalt förankrade kooperativa äggförsälj-
ningsföreningar med direkt anslutning till
exportföreningar. Dessa måste - för att nå
några resultat- organiseras från lokalplanet
och kom i vissa landsdelar att bli tåmlig€n
framgångsrika. Uppbyggnaden av de lokala
äggföreningarna i Skåne och Skaraborgs lån
med äggexpordöreningarna som den natur-
liga överbyggnaden kom att bli den modell
som rekommenderades för hela landet.

I kombination med det av S.A.EF. år 1903

inregistrerade äggmärket som kvalitets-
gamnti antogs erforderliga stadgeändringar
i förbundet och nya stadgar för åggförsålj-
ningsföreningarna infördes. Detta arbete
utfördes mellan åren 1907 och 1911. Flera
av de ideella lånsföreningarna rapporterade
också årligen bildandet av kooperativa ägg-

föreningar för försålning av ägg som en av

de viktigaste arbetsuppgifterna. I en cirkulår-
skrivelse uppmanades samdiga länsförening-
ar att föUa denna modell. Som en forlsätming
på detta arbete antog S.A.F.F;s förvaltningsut-
skott under krigstiden 1914-18 riktlinjer för
att inråtta fler expordöreningar, genomföra
intensivare föreningsagitation samt att bilda
en riksomfattande exportorganisation för
hela'landet med eget inregistrerat märke
samr ett [örstärkt rörelsekapita 1."

När det gäller spridningen eller anslut-
ningsgraden har i likhet med tidigare fem-
årsmedeltal uträknats för de tre åren 1910,

1920 och 1930 men i detta fall satts i relation
till totala antalet bn&ningsenheterid resp. tid-
punkt. Detta förfarande har ansetts mest
rättvisande för denna föreningstlp, eftersom

900. '

Figur VII:6. Fjäderfäavelsföreningar 1930 i liin med den högsta anslutningen (över 3 procent).

Vänster skala och staplar = antal mcdlemmar, höger skala och linje = Proc anslutning-

Slockholm Uppsala Söderman- Jö.koping Gollard Kalma. Blekinge
land

W \tedler:rrnr t P:ocent

Kijttrr: Fjäderftia,)ekföreningens arhiumatefial, röstlängd?r ti.kkfift o.h n\llelnsstatistih samt grundtabel vII: t L
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många icke egentliga jordbrukare, som
lågenhetsägare, småbrukare m.fl. fram
under 1900-talets första årtionden höll värp-
höns eller andra {åderfän och levererade
ågg. Samtidigt stråckte sig dock intresset för
produktionen över hela storleksskalan av

företagare/lantbrukare. Två län saknar hela
den studerade tiden uppgir'na föreningar på

!äderfåområdet, nämligen Jåmtland och
Norrbotten. För 1910 noteras en genom-
snittlig anslutningssiffra för landet i sin hel-
het på 1,8 procent, för 1920 2,2 och för 1930

2,3 procent (grundtabell VII:11). Någon
stor produktionsgren var följaktligen inte

!åderfäaveln och åggproduktionen under
denna tid, i varje fall inte som återspeglas i
form av någon omfattande föreningsbild-
ning. Figur VII:6 visar situationen 1930 för
de län som hade högre anslutning, d.v.s.
över 3 procent. Av öwiga hade åtta län lågre
anslutning än 2 procent. Högsta anslut-
ningsgraden hade sjunkit till 6,4 procent

Fina Afuelsägg!
Under cletta år kommer jag

frål1 rnin hönsgård att fömälja
prima afvelsägg efter

tlvlt Le[ftorr, 3:ne qårdar. Im-
poderade tuppar, 20 örc 1,r: st.

tlordar lnDortcrade 30 öre st.

Forsby Gård,
Forsby, Kimsta.

och gällde Blekinge. Absolut sett ligger
Skaraborg (988), Kalmar (813), Ikistianstad
(730) ochJönköping (729) högst men talen
är ännu så långe som framgår ganska blyg-
samma,

Av de nyss angir"na och rekommenderade
åtgårderna kom på grund av krigstiden inte
särslilr mycket urjusr då men de visar att
man redan vid denna tidpunkt hade ganska
klart för sig vad slags åtgårder som krävdes
för att bemästra problemen på åggmarkna-
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den. Riksföreningen och länsföreningarna
koncentrerade sig på de allmånna och gene-
rella resp. speciella lokala villkoren för Jrkes-
utövningen medan affärsverksamheten be-
traktades som en sårskild gren som fordrade
sira lörutsä r tn ingar. fukslöreningens srämp-
lings- eller märkningssystem för äggen iör
att fråmja kvaliteten och en i övrigt riktig
behandling av dem som färskvara var dock
påtagligt nytrig. S.A.F.F. \rällde sig genom
äggmårket som ett slags garant för att kva-
litetsmåssigt fullgod vara levererades. Den
marknadsmåssiga sidan i övrigt i samband
med äggföreningarna behandlas vidare i
avsnittet om avsättningskooperat ion senare
i framställningen. Föreningen har även bli-
vit föremål för en ingående skildring i olika
avseenden i den nuvarande tidskriften Fjå-
der{ä i samband med firandet av 1OGårsjubi-
leet 1998. Av artiklarna i jubileumsnumret
är främst l00-årsartikeln av intresse i detta
sammanhang.66

Det samlade produktions-
området
Det kan föreligga ett visst intresse av att s€ i
vilken omfartning produktionsföreningarna
sammantaget hade spritt sig och accepterats
som instrument för förbättringar i produk-
tionen på gårdarna. Därför har en samman-
räkning gjorts av samtliga de på animalie-
produktion inriktade föreningar som nu
redovisats för de tre mättillfällena 1910,
1920 och 1930: dock har läderfäfö ren in gar-
na inte medtagits i detta sammanhang på
grund av awikande beräkning; de spelar
också som framgått, en liten roll totalt sett.

Sammanråknade antalet produktionsför-
eningar blir som framgår av tabell VII:11 en
imponerande antal fram till lg30; redan
1915 är de emellertid en bit över 3 000, vilket
antal sedan reduceras något under krigs-
och krisåren, men sedan åter raskt till€xer
Så långt kan siffrorna anses tämligen enryd-
iga. Vid sammanräkningen av medlemskap
i flera föreningar måste dock observeras att
dubbehåkning av individer kan förekomma.
I det här aktuella sammanhanget år sådan
mest trolig när man råknar samman med-
lemmar i !ur- och kontrollföreningar. Något
sillermåssigt mått på denna dubbelräkning
har dock inte kunnat åstadkommas. Man
kan råkna med sammanlagt antal medlem-
skap men vara så pass medveten om risken
för dubbelräkning art man tar vederbörlig
hänsvn rill derra vid helhesbedömningen.

Figuren visar situationen på det samlade
produktionsområdet totalt år 1930 med
högst anslutningsgrad till produktionsför-
eningar av olika slag. Det bör observeras att
dessa siffror avser sammanrd,kne,t antal ned-
lemshap inom produktionsföreningar, d.vs.
samtliga djuravelsföreningar och kontroll-
föreningar med undantag för !äderfåavels-
föreningar. (Procent av be över 2 ha). Vad
som särskilt kan noteras år de höga både
absoluta och procentuella anslutningstalen
för Södermanland, Kalmar, Gotland, Kris-
tianstad, Halland och Kopparbergs län. Det
totala resultatet av sammanråkningen fram-
går av grundtabell \4I:12, nåmligen att an-
talet medlemskap toralt sett 1910, 1920 och
1930 var resp. 27 000,62 860 och 93 680.
Sistnåmnda siffra ger en procentuell andel
pä ca 30.5 procenr. Ovriga mer detaljerade

Tabell \.II: I I . Produktionsföreningar, antåt föreningar totalt l g l 0-l 930 *.

Fö re n in gstyp 1910 1915 1920 1926 1930

Tjurföreningar
Kontrollföreningar
Hingstföreningar
Svinavelsf6reningar
Fåravelsföreningar
S:a produktionsf öreningar

906
631

94

163r 3 084

I 259
558

372
658
108

2955

| 713
859
280
816
252

3 950

2185
| 224

247
I t27

290
5 073

I 466
76A

216
634

*) Ej läderfäföreningar. Källa: Lantbrukskalendern 1908,/t0-1932jämre resp. grundtabe er
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Figur VII:?. Medlemskap i produktionsföreningar totalt 1930 i tin med hög änslutning (övcr 30 ptroc.).

Vänster skala och staplar = antal medlemskaP, höger skala och linjen = Proc- anslutning.

Södermån- Öster.
land götland

Kronoberg

x*g bdlemskåp ? Procent

Kål.tor: Historish statistik fiir S1)etige II tabell DI3, D17, D] 8, Lantbnlkshalendem I908-32 o.h grundtabell vII:12
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iakttagelser kan göms i ansluming till grund-
tabell \4I:12 och det därav framställda dia-
grammet ovan som illustrerar län med hög
anslutning 1930. Som s).nes har antalet med-
lemskap ökat till över 30 procent i samman-
lagt 1? län. Norrbotten ligger så högt som
47,8 procent, vilket främst beror på länets
höga siffror vad avser tjurföreningar Ett
påfallande stort antal län i öwigt (9 st) ligger
i intervallet 20-30 procent.

Tekniska produktions-
föreningar m.m.
Trdshuerks- och a.ndra maskinföreningar redo-
visas överhuvud taget dåligt i skrifterna.
Uppgifter finns dock fråmst i H. Juhlin
Dannfelts utredning från år 1922 samt i
Mellanhandssakkunniges tabeller avseende
1920. Den senares siffror {örefaller dock i
övrigt ofullståndigare än HJD:s. I södra Sve-

rige är de redovisade tröslverksföreningar-
na vanligast men även såg- och kvarnfören-
ingar lörekommer. Av de av HJD uppgirna
57 tröskverksföreningarna 1921 uppges 33

finnas i Italmar, Kristianstads och Malmöhus
län medan Kopparbergs lån svarar för 13.

Gotlend

Flera av dem har även andra milskiner sasom

halmpress och ångfläkt. IJämdand hade för-
eningarna utom tröskverk även såg och i ett
par fall även klarn.67 (Se även SOS. Koope-
rativ verksamhet 1908-35.)

Dessutom förekommer föreningar för
andra ändamål som t.ex. anskaffning och
gemensam drift av frörensnings- och andra
sorteringsmaskiner liksom för stenkrossar
och cirkelsågar Enligt HJD är samtliga dessa

föreningsformer foreningar u.p.a. I ö\Tigt är
såg- och kvarnföreningarna, ibland i kombi-
nation med elkraftverk, vanligast i Norrland
och norra Svealand. Av totalt 123 förening-
ar i hela landet 1921 fanns 108 sådana från
Kopparberys län och norrut.68 Om rattenfall
fanns kunde dessa ofta utnyttjas gemensamt
för byarna i föreningsform; vanligast torde
dock vara att kombinationsföretag av denna
typ drevs som enskilda företag. Sedan långt
tillbaka var dock de gamla s.k. skvaltkvarn-
arna vanliga i alla Sveriges bygder, där ett
mindre vattendrag kunde prestera så myck-
et kraft att det räckte för driften av ett par
kvarnstenar

Mellanhandssakkunnige redovisar 1920
ett medlemsantal på totalt 6 189 i 118 kvarn-
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och sågföreningar men även denna siffra
torde vara osäker. Stensgård uppger också
ett antal föreningar av denna typ, dock inte
fördelade på olika landsdelar, inte heller
medlemsantal. År 1929 skulle det ha funnits
totalt 1 033 tröskverks-, 50 kvarn-, 51 sten-
kross- och 214 sågföreningar i landet.6e

Alla dessa siffror är dock troligen mer
eller mindre osåkra på grund av den brist-
ande kartläggningen och statistiken. S.-O.

Olsson anför att tröskföreningarnas stor-
hetstid år mellankrigstiden framför allt i
södra och mellersta Sveriges slättbygder och
att deras antal förmodligen var flera tusen,
vilket dock inte bekräftas genom här till-
gängliga siffror. Olsson kvantifierar på ett
enkelt sätt huvuddelen av den tidiga trösk-
verksutvecklingen genom att ange antalet
levererade tröskor och lokomobiler från
de svenska tillverkarna för tiden 1870 till
19 15. Tröskverksföreningarnas utveckling
tog riktig fart under och efter första världs-
kriget i och med elprazizgazzas tillkomst och
utbyggnad.t0 Som föreningstyp kan dessa

behandlas både som produktions- och an-
sL affn ings lö re n i n g. Olssonr notering utgör
i sig ett talande exempel påvilka forsknings-
områden som här ligger "för fäfot" och vars

material riskerar att försvinna eller redan
försmnnit på grund av det bristande intres-
set från såväl berörda organisationers, el-
bolagens som forskarvärldens sida.71

Som det mest allsidiga och intressanta
exemplet bland de lokala serviceförening-
arna för de gemensamma produktionsbe-
hoven omnåmner Mellanhandssakkunnige
Hebylantmännens såg-, kvarn- och tegel-
bruksförening från 1917 i Västmanlands län;
åven HJD uppmärksammar denna förening.
De sakkunnige skriver följande om dess upp
giftsparagraf, vilket här återges in extenso:

"Denna paragraf ton),e aara något alldeks ena

ståend,e i slad,gar gållande lör andelsfliening,

Wrättad, au jardbrukare här i landet. Siähta

ord.a\deken framhärer så Udligt som helst, att
man qltut län{e iin till ttundens firdela\ så som

det höL,es en and.eh.t'tirening. "

"Att så sam jonl,bruhatna i Heirybahten samman'

fora På en central Plltts mejeri, slahteri, fuam, såg
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och tegelbruk samt all gemensam inkdpsl)erksam

het sl.r,es aara m)cket länlpligl. " 7'

N ågra u dda fi)reningstyper
Bland mer udda organisationstl?er kan no-
teras ytterligare några olika former En form
som enligt HJD förekom endast kring Siljan
i Dalarna vzr uattenledningsföreningar. Bok'

f)ringsföreni.ngar förekom i viss utstråckning
i södra och mellersta Sverige men avlöstes
efter hand av hushållningssällskapens bok-
föringsbyråer samt från 1917 snart nog av

Lantbrukssällskapets driftsbyrå. Anledning-
en härtilll?r att denna verksamhet med för-
del bedrevs på mer renodlad konsultbasis;
en benämning som dock knappast anvåndes
under denna period. Statsbidrag utgick
dock via hushållningssållskapen till såvål

föreningar som byråer varvid staten utfärda-
de vissa regler för deras verksamhet. En del
föreningar drevs dock som ideella eller eko-
nomiska föreningar utan bidrag, vilket inne-
bar oberoende av de statliga besråmmelser-
na. Av andra typer förekom betesföreningar

eller sambetun solirl H.Juhlin Dannfelt redo-
visar 6 i Malmöhus och en i Orebro län.73

Dessa torde dock ha varit åtskilligt fler,
främst i Norrland, men aldrig blivit föremål
för någon samlad redovisning. De norrländ-
ska fiibodsamftillighalar?a kommer inte heller
med i någon statistik. I motsats till i t.ex.
Schrveiz blev denna föreningsform aldrig
betydande i Sverige trots förekomsten av ett
ganska omfattande fåbodväsen; enligt en
obekråftad uppgift skulle antalet fåbodar ha
utgjort ca 20 000.?a

T. Johansson redovisar för 1910 bland
befrndiga ser-viceko operza\ 3 2 u attenlednings-

fireninge.r, 8 telefonJiheni.ngar och 17 gatu- och

renhållningsföreningalt några av dessa skulle
möjligen kunna sammanfalla med de redan
nåmnda.ts Några mer utförliga uppgifter
om lokala atigsamfäIligheter och dito fdrening-
ar m.fl. framgår dock inte, vilka måste ha
omfattat ett betydande antal över Sveriges
vidsträckta landsbygd. Men då befinner vi
oss utanlör området för den löreningsgrupp
iom vi här kallat produltionslöreningar
med anknytning till lantbruk.r6 Med den



moderna utvecklingen nytliades dock vågar-

na alltmer av andra parter och bönderna
klagade länge över den oråttvisa belastning-
en ifråga om vågunderhållet. Från 1895

övergick ansvaret till nybildade aiigkommu-

ner, byggda \ geografisk mening på den gam-

la häradsindelningen. Andelen enskilda
vägar är dock alltjåmt betydande; så sent
som 1991 ca 283 000 km, varför här finns
ytterligare ett föreningsområde dår bönder-
na sedan långe utgjort huvudintressenter
och dito ansvariga.T?

Hushållningssällskapen som
agrara i ntresseorganisationer
Det sista decenniet på 1800-talet och 1900-

talets första kom att i ganska stor utstråck-
ning pråglas av att hushållningssällskapen -
i motsats till det "gamla" förhållandet och
bland alla sina övriga insatser - kom att på
olika sätt främja mindre jordbruk och in-
rättandet av småbruk. Under sällskapens

första tid fram till 1880-talet var det som
tidigare framgått i hurT rdsak de störrejord-
brukarna som i störst utstråckning umltgade
och använde sig av deras utvecklingsfräm-
jande aktiviteter Aven sådana grundlåggan-
de åtgårder som statens odlings- och skiftes-

lån m.m. togs i första hand i anspråk av de

störrejordbrukarna, bl.a. beroende på deras

deltagande i sällskapens verksamher och att
de därmed också var bättre informerade.
Bland annatvar detta en av orsakerna till att
bönderna i gemen på de tidigare stadierna
ofta var avogt inställda både till sällskapen
och till deras "herrebetonade" företrädare.

Genom srnåbrukspolitiken före och efter
sekelskiftet och genom att bl.a. sällskapens

olika aktiviteter ledde till framgångar ijord-
bruksproduktionen u!åmnades över tiden
dessa motsåtmingar, vilket också återspeglas

i ett ökat antal "vanliga bönder" som leda-
möter/medlemmar i sällskapen. Sålunda
ökade medlemsantalet från knappt 22 265

under 1880-talets första år till ca 24400
1890, 37 130 år 1900, ca 66 960 år 1910,

I24 260 är 1930 och slutligen I37 300 år
IgSl/35. Ökningen fram till 1910 var 2,7

ggr vilket antal som synes åter nära fördubb
lades fram till 1930 (Faktaruta VII:1 och
grundtabell \aII:13) . Detta innebar också att
den "föreningsmåssiga karaktåren" stärktes

samtidigt som den halvstadiga/offrciella prå-
geln i sållskapens och gillenas verksamhet
avtog. I Historisk statistik för Sverige II finns
sammanstållningar av sållskapens medlem-
mar 1882-1955, där antalet anges vid slutet
av resp. 4- och 5-årsperiod resp. för vissa år
varje enskilt sällskap.ts

Så sent som 1930 var sålunda sållskapen

all{åmt den medlemsmässigt största jord-
bruksorganisationen i Sverige och kan i en-

lighet med anförda definitioner - och bort-
sett från deras funktion som ett halvstatligt
och i viss mån adminishativt organ - betrak-
tas som en övergripande och allsidig agrar
parap\- eller intresseorganisation trnder vars

hägn flertalet övriga agrara föreningar av

primär eller sekundär art skapades och
understöddes. Hushållningssållskapen och
deras ledare och expertis fungerade så långt
fram i tiden som paraplyorganisation fråmst
för produktionslöreningarna och åven som

tillskyndare av kooperativa organisationer
för flertalet andra ändamåI. För att på lik-
nande sätt som för övriga föreningar få en

bild av sällskapens relativa stdllning och ut-
veckling har en sammanställning gjorts av

deras medlemsantal åven på lånsnivå samt
utråknats anslutningen i Procent av antalet
brukningsenheter över 2 ha åker. Resultaten

totalt och genomsnittligt samt lånwis för de

fyra tidpunkterna 1890, 1910, 1920 och 1930

sammanfattas i gn-rndtabelMl:13 och illust-
reras i följande figur \rII:8.

Diagrammet ger bilden av hushållnings-
sällskapens omfattning i form av genomsnit-
tet av antalet ledamöter/medlemmar samt

motsvarande proc. andelar under tiden
1886 / 90-1931 / 35 i femårsinterr.aller. Bryter
man på så sätt ned de nyss angivna rikssiff-
rorna på resp. lån eller sållskap blir intryck-
et av massorganisation blygsamt under tiden
fram till 1900. För tiden därefter är med-
lemsökningen mycket stark, vilket också för-
modligen beror på att sållskaPen under det
senare skedet fick en friare anslutningsform



Fnxrnnure \rII:1.

Lånlhushållnings-
sållskap

utan invalsförfarande, vilket tidigare var den
vanliga fornen. Det som i iivrigt år påtallan-
de är att flera län, som delvis uppvisar blyg-
samma siffror i{iåga om föreningsanslut
ning, liggcr hrigt i anslutning ti11 hushå11-

ningssållskapen. Detta gåller bl.a. Målar-
lånen och genomgående Norrlandslänen,
som ligur VII:9 visar

Diagrammet visar anslutningen 1930 för
de 12 län som hade mer ån 40 procents an-
slutning. Då hade utvecklingen gått fiån ett

28?

Kr*av brånn-
vinstmedel

till-

antal av endast sex över 15 procent 1890. I
grundtabellerna har norra och södra hus-
hålln i ngssällskaprdelar na i l(rlrnar,,ch Ah'-
borgs län sarnrnanråknats till länssiffror
Som närmaste förklaring till talen över 100
procent (Norrbotten 1920 och 1930) kan
rrran utgå från att ett tämligen stort antal
icke jordbrukare och jordbrukare mcd går-
dar med mindre än trä hektar åker var med-
Ir:rnrrtar.

Stoclholm l7 I 135 l8 t9 7l,l d8 856
Uppsala ll 1247 21 37 516 138 106
Södermanlard I 427 13 34263 209 247
Ostergötland 15 ca 1 000 10 67 393 274 749
Jönköping 9 ca 600 I I 19 512 7lJ 586
Ikonoberg 6 3?1 13 11243 58 215
Kalmar n:a 4 &53 8 l0 412 40 1S6
Kalmar s:a 7 1 015 15 35 381 157 497
Gotland - 176 12 7 +75 1.06 +34
Blckingc 19 783 ll 33 901 l5l G06
Itistianstad 5 ca 800 13 15 842 6982
l\4almöhur 13 t 982 22 89 243 163 605
Halland B 427 l7 28 536 134 523
Cöteborgo Bohur 7 456 17 138518 32g 341Cöteborgo Bt-rhur 7 456 17 138518 329 341
Alvsborg s:a I 325 17 13 878 44 268
ÄJvsborg n:a I I 544 20 23 251 2Ol ggg

Skaraborg 1t 471 22 46 072 156 706
Värmland 9 1512 1,5 30 169 93 241
Örebro 8 490 lO 29 267 136 820
Våstmanland 6 648 13 43917 3?0 764
Kopparberg 26 1332 8 25 790 113 068
Gävleborg 16 22Eb 10 33 285 252 34816 2 255 r0 33 28s 252 348

39 1748 1? 32734 114077
15 I 000 - I74o 33 993
26 536 8 12 101 27 494
2t 622 I r0 319 96 679

22 861 475



Figur VU:8. Hushå[ningssåillskapen 1882-1935, antal ledamöter/medlemmar och Proc' anslutning totalt vid olika

tidDunkter.
fti'g.r.t^f" o.t .tupl^r = anrat led /medlemmar, vånster skala och linje = proc anslutning'
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Kälkr: KSI-4T n:r 5 ö'r 1883 och 1890, Historisk statistihfi;r Saerige II Tab E55 och grun'ltab'o wI:13

För l8\Otalet Jiiftlieget ej siffror på antalet btuhningsenheter

Ficllf VILg. Medlernmar/ledamö.er i HS 1930, liin med hög aDslutning (40 Procent eller mer)'

Våster skala oth sraplar = antal medl ted . höger skala o'h linjen - pro' anslurning

stock upFala Ösaet. Katmar lrtalmö' Gbgo örebro KoPpar- Gävle'
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KAttar: Historish statistik II rabell D13, D17 och D18, KSLAT 188J, 1890 och Kungl LantbnlkssEtzhens beråttek. 1890-

1 9J0, Jakta tu lo W I : 1 o.h grun dta bPu lq l : 1 4

?

I I

? I
I 3 ä I

! I J. I

283



284


