
KeprrBr- VIII.
Huvudgrupp 2 - Anskaffiringskooperation

Hul.udgruppens föreningar
Till denna grupp kan i princip hånföras
organisationer för anskaffning av olika pro-
duktionsmedel såsom jord, kapital/kredit,
insatsvaror och förnödenheter, energi, vat-

ten o,s.v. De föreningar som vi inte kånner
igen från dagens situation är i första hand
egnahemslöreningar och ton4öreningar i

någon mån också elföreningarna, eftersom
de i dag i stor utsträckning hunnit avlösas av

de stora kraftbolagen och kommunala el-

bolag. Elföreningarna har också i den offici-
ella statistiken redovisats som konsumtions-
föreningar, vilket de inte år ur synpunkten
elkraft tilljordbruksdriften; i detta avseende

är elkraften ett produktionsmedel. Fören-
ingar som med dessa utgångspunkter kan
hänföras till gruppen omfattar följande:

I. lnköps- eller lan tman naförenin gar
2. Egnahemsföreningar
3. Tor-r.4öreningar
4. Elföreningar
5. Hlpoteksföreningar
6. Jordbrukskassor.

Inköps- eller lantmanna-
föreningar
Som den viktigaste organisationsformen
inom denna grupp behandlas inköps- eller
lantmannaföreningarna först i ordningen.
Utgångspunkten lör fra mställningen är
beskrivningen i föregående kapitel av den
begynnande organisationen av lokalfören-

ingar under 1880- och 9O-talen som tidiga
övergångsformer från hushållningssällska-
pens inköpsnåmnder och mer eller mindre
tillfållig inköpsverkamhet av lantbmksklub-
bar, ideella lantmannaföreningar, mejeriför-
eningar m.fl. Till utgångspunkterna hör
ockå de frågor som ställdes i slutet av nämn-
da kapitel om varför infbrmation och opini-
onsbildning kring exempelvis inköpsfören-
ingarna varit så tunnsådd före 1890-talet,
bl.a. från Lantbruksakademien, under detta
ekonomiskt tryckande skede och då de nya

produktionsmedlen i form av handelsgödsel
och kraftfoder mer allmånt hade börjat an-
våndas.

Akademi.sk sttillni,ng ingen j ordbruks-

faaör
Av tidigare avsnitt har framgått att koopera-
tionen som idd och socialt/ekonomiskt ex-

periment var både praktiserad och doku-
menterad på olika håll i den europeiska
omvårlden redan från 1840-talet och framåt.
Likaså fanns en tämligen modern föresprå-
kare på högsta akademiska nivå i Sverige
från mitten av 1860-talet, nämligen profes-
sorn G.K. Hamilton. Denne var, som tidiga-
re noterats, verksam som professor i Lund
under lång tid men utsträckte t)'\'årr inte
sina budskap till att gälla ävenjordbruket.
Dårtill var informationen om kooperativa
arbetsformer i andra länder känd bland de

mer välinformerade och aktiva redan från
1860-talets början eller tidigare. Det fanns



naturligtvis också fler enskilda språkutbilda-
de personer iframskjuren srållning inom
jordbruket som redan tidigare stiftat bekant-
skap med och förmodligen haft tillfälle låsa
om t.ex. Rochdale-föreningen i England, de
tyska kreditföreningarna, G.K. Hamiltons
förelåsningar eller ta del av C.E. Ljungbergs
och andras kooperativa skrifter En av dem
var förmodligen den tidigare nåmnde bro-
dern H. Hamilton d.ä. som avlämnade sin
motion om "konsumtionsföreningar" i Skan-
borgs läns hushållningssållskap redan 1880.
Men även om han stod nära brodern/pro-
fessorn Hamilton slåktmåssigt hade imple-
menteringen i detta fall åndå tagit drygt 15

år efter det att brodern höll sin förelåsnings-
serie i Stockholm vid mitten av 1860-talet.t
År 1889 kommer ytterligare ett tecken på
den fortsatta spridningen av de kooperativa
kunskaperna inom det ledande skiktet och
förmodligen också i något vidare kretsar
Detta år (1889) håller H. Juhlin Dannfelt
(då rektor vid Vassbo lantbruksskola och
sekreterare i Kopparbergs läns hushållnings-

sållskap) ett fiiredrag i Lantbruksakademien
över åmnet:

" Är en sammonstutning aI jonJbruharne .för
gemensamt in.ha;p och kontuo af.forla'orh gi;tl
ningsiim.nen rlanomiskt fa;rd.elaktig oth huru bör
oth han den i sti JälI anonlnas?'

Detta Iöredrag är emellertid inte bevarat åt
eftervärlden vilket kan föranleda frågeteck-
en om orsaken härtill. Dåremot finns från
samma tillfålle ett bidrag från den praktiska
verkligheten, nämligen från Tierps lant-
mannaförening i norra Uppland, som redan
refererats.2

Tuå föredrag - taå synsritt
Bland dem som sent omsider efterträder
Hamilton som kooperativa förkunnare på
lantbruksområdet i Sverige mårks bl.a.J. von
Engeström, som håller sitt föredrag i maj
l896 men som publiceras i Lantbruksakade-
miens Tidskrift först i början av 1897.

En annan akademiker i framskjuten ställ-
ning, som också bidrar till informations-

JoH-aN O5CAR THFoDoR voN ENGE5TRöM

(1844-1938) var jurist och nationaleko-
nom. von E. bedrev sinajuridi'ka studier i

Uppsala, blev vice häradshövding 1870 och

!ånstgjorde under lång rid i hovrått och
departement samt som regisrrator ijustitie-
kanslersämbetet. Hans intressen 1åg emel-
ler tid åL lärarhåller or h 1875 blev han låra-
re inationalelonomi vid rlogsinsr irrr tet
samt senare också i lagkunskap. Med stöd
av allmänna medel företog von E. 1881 en
resa lill FranlriLe. hslland oth Österrike
[ör "tudium av lagstiftningslrågor inom
lantbruk och skogsskötsel. Från 1896 kalla-
des von E. som ledamot i Lanrhruksalade-
mien och tjånstgjorde 1912-24 som Akade-mien och tiånst&torde 1912-24 som Akade-
miens kamrer Han publicerade sig i olika
ämnen som t.ex. spannmålshandeln iSve-
rige under 1700-talet och .Jor degendom'-
förhållandera under 1700-talet". När han
vid 94 års åider ar led i a r ha n Lantbruksaka-
demiens äldste ledamot. (Svenskt Biogra-
Iiskt LexiLon band 13. s.659 ff.JIr Osier-
man I982. s. 46 t. .!



ka bana. Han skrev ett flertal studier i olila
åmnen. var högl upPskaltad som löreläsarc
och seminarieledare o( h illog som veten-
skapsman en i hög grad nåra position till
den praktiska politiken. Han betraktade
också en politisk kar:dår som den naturliga
toppunkten på sin bana men fick på sin
"törnbeströdda stig" på vågen dit och under
sir aktivä tid som politiker erfara många 

-

bctvikelscr. Från 1892 och tio år liamåt var
han flera gånger på tal som kandidat dll ett sorg över unionsupplösningen med Norge.

förstakammaimandat men blev på olika Bland affärs- och företagsfrågor med an-förstakammarmandat men blev på olika Bland affärs- och företagsfiågor med an-

särr lörbigångerr. törsr 1902 blcr han inrald l.nylning Iill lantbrulct ingagerade sig. F.

i första kanmaren som representant för inom den sYdsverrska betsockerindustrin,
Göteborgs och Bohrrslän och blev 1908 dår han sjålv som ordfiirande nredverkade

r.å.*åi?" f."".,1*tionsutskottet. F var en- rid tillkomsten av Svenska SocLerfabriks-

iiei.;."upplo,r'n;ngkonrcrvativipolitiska ckriebolager 1907. Dessurom rar F altiv
o;h r;dikai i sociala irågor, vilket medforde inom gummiindustrin liksom i utvecklan-

att han som flera högt meriterade veten- det av detjämt]åndska företaget Handöls
skapsmän inte vann den uppskatming från täljstens- och vattenkraftsbolag och Fin-

koiservativa politiska kråisar, som hans spongs metallverksaktiebolag. (SvensktBio-

meriter motiverade. I oktober 19ub ultala- grafiskt lexikon, band 14, s 786 ff.). Foto:

de han t.ex. ätt han kände mer glädje än Äström & LevalJ, reproJ. l,und,/KB. *

spridningen är professor P Fahlbeck, som

talar vid den nordiska lantbrukskonsressen
i Stockholm 1897. Vi skall närmast stålla
dessa föredrzg motvarandra och därtill foga
några reflexioner.

'.[al om socialism mi,sstolk(rs

J. von Engeström är en budbärare av helt
annat slag än professor G. K. Hamilton, trots
att föredraget hålls mer än trettio år senare,
eller sexton år efter det att H. Hamilton d.å.

år 1880 motionerade i Skaraborgs läns

hushållningssållskap om "konsumtionsför-
eningar", vilket förslag sållskapet som nyss

angavs också tog till sig.3 Detta ger en före-
ställning om processens långsamhet inom
rissa drlar av etahlirsemattget. där man jrr

eljest någorlunda vål behårskade medlen,
t.ex. i form av språkkunskaper och läs-

förmåga, och dårmed också hade förutsätt-
ningarna att direkt fiån utländska skrifter
tillgodogöra sig nyheter och nya id6er De

aktuella personerna inom släkten Hamilton,
som nårmare presenter'ats av osterman, var
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veterligt hemmahörande inom de konserva-
tiva och liberala kretsarna.

ron Engesrröm årenligr löredrager iprin-
cip inte motståndare till de nåmnda associ-
ationerna men hans uppläggning av före-
draget syns vara anpassad till att han talar för
ett konserEtivt auditorium; hela hans ryr] på
föreningarnas existens, verksamhet och möj-
ligheter färgas därav. Hurudbudskapet är
dock att lantbrukarna bör ta saken iegna
händer och använda sig av sammansluming-
ens möjligheter. von Engeström synes vål
underråttad om utvecklingen i Tyskland och
Frankrike; däremot q'nbarligen inte om den
danska som han inte relaterar. Förgrunds-
figurerna Schulze-Delitzsch och Raiffeisen
ägnas tillsammans med kreditfrågorna
betydande utrymme. Detsamma gåller in-
köpsföreningarna för förnödenheter i jord-
bruksdriften liksom de franska "syndicats
agricoles",a som presenteras som ett mellan-
ring mellan agrar- och inköpslöreningar
Han beskriver också Rochdalesystemet för
konsumtionsföreningar och framhåller dess

kontanthandel samt prispolitik och vinsdör-
delningssystem. Aven produktionsförening-
ar inom djuraveln och samrerkan inom
maskin a n vä n d n ingen omnämnes.

Däremot år von Eng€ström skeptisk till
försäljningsföreningar avjordbrrrksproduk-
ter, i synnerhet om de åven medför föråd-
lings- eller annan verksamhet. Ifråga om
spannmål är en förutsättning för verksam-
heten t.ex. att det finns tillgång på ånda-
målsenliga magasin. I Tyskland hade man
förmått staten att gå in med lånemöjligheter
för att bekosta uppförandet av förrådshus/
magasin vidjärnvågsstationer för att under-
lätta rationell spannmålshandel och därmed
en marknadsmässigt god rara. "Anspråhet är
(dock) i sjelfua uerhet till sin natur sociqlistisht,
då det går ut på u@offring af st&tsmedel till fir-
lag ål idkare otjordbraÅ är von Engeströms
mening,s På mejeriområdet menar von
Engeström också att tillgången på billiga
handseparatorer resulterat i "att till sa,nnan-
slutningm ej fiirehommer samma taingande behof

son lörul'. Mejeriföreningarna lägger sig
dessutom obehörigt i den enskildes hand-
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havande av mjölken liksom utfodringen av
korna, För den enskilde, menar von Enge-
ström, uppstod därigenom ofta uppoffring-
ar, som ej alltid stämde med hans pekuniära
tillgångar; man förstod härav att föreningar-
na på detta sätt kunde tillvälla sig en makt
som inte varit avsikten.ö

Det långa föredragets många utlåggning-
ar i öwigt kan i och för sig låmnas dårhån.
Det måste emellertid konstateras att von
Engeström i hög grad år inriktad på de
risker och svårigheter han menar förefinns,
dels för att kooperationen sammankopplas
med statligt inflytande, styrande eller bi-
dragsberoende, dels för riskerna av fråmst
politiskt fårgade inflytanden som de olika
kooperativa arbetsformerna medför; likaså
jordbrukarnas bristande kunskaper för verk-
samheten. Sådana sakliga invändningar och
påpekanden av svagheter hos den koopera-
tiva arbetslormen kunde i och lör sig rara
motiverade och åven anföras som larnande
exempel från andra lånder. Det som år på-
fallande är dock att han tenderar att alltför
starkt varna för riskerna för socialism/marx-
isrz i samband med associationssträvanden i
allmänhet. von Engeströms utsagor i dessa
araeenden misstolkades därför bokstavligt av
åhörare,/läsare så att kooperationen upp-
fattades som ett socialistiskt påfund. Detta
framgår exempelvis av ett anonlrnt referat i
Tidskrift för Landtmän 1896, där referenten
uttolLar von Engeströms budskap så: Xsro-
ciationsn måste oaillkorligen. betrahtas såsom en

.\oalatlsltsR tde -

von Engeström intar därmed i sitt före-
drag i Lantbruksakademien en hållning som
gör att han framstår som en konser-vativ och
kritisk bedömare avjordbrukarnas koopera-
tiva samverkansmöjligheter; det finns inte
mycket av positiva utvecklingsmöjligheter i
hans s1,nsått. Intrycket blir dårför att fram-
sCållningen dåligt rimmar med de pågående
organisationssträvandena ute i landet eller
budskapen vid t.ex. de allmänna lantbruks-
mötena. Vid dessa möts allmänheten nu-
mera (som redan beskrivis i mejerikapitlet)
av skyltar med texten "Arbetande andels-
mejerier" ijärreslrift. von Engesrröms upp-



fattningar om andelsmejerierna går defini-
tivt inte ihop med de främsta rådgivarnas,
t.ex. Lantbrukakademiens egna !änstemåns
och de stadiga konsulenternas, mejerikonsu-
lenternas och många aktiva jordbrukares,
vars budskap och slrävanden sedan mer än
trettio år tillbaka gått ut på att genom ko-
operativa arbe Lsformer eflektivisera även
småjordbrukarnas mjölk- och mejeriskösel
med målet att uppnå förstklassiga export-
produkter för konkurrens på vårldsmark-
naden.

Man skall naturligtvis inte förebrå von
Engeström för att han hyser dessa uppfatt-
ningar och farhågor. Han står därvidlag för
ry?iska ridsakruella sråndpunkter som är re-

presentativa för det "konser tiva etablisse-
mangets" synsätt vid denna tid. I grunden
var de konservativa kretsarna allvarligt
slrämda av marxisternas målsättning att i
sista hand med våld föråndra det borgerliga
samhället. Det syns dock som om detta syn-
sått övertolkas av många inom dessa kretsar:
Att i flertalet organiserade rörelser, åven de
agrarpolitiska och kooperatira, se verkliga
eller inbillade risker för maryism och socia-
lism. Uppfattningen kvarstår som en för för-
eningsutvecklingen i Sverige hindrande
föreställning fram till mitten av 19z0-talet,
då kanslirådet H. Tigersköld i egenskap av
vid tillfället fungerande vice ordförande i
Lantbrukssällskapet avböjer samarbete med
Kooperativa Förbundet på grund av förbun-
dets föregivna "socialistiska karaktår". Beslu-
tet och dess motiv bekråftas av O. Ruin i
hans studie av KF och dess kontakter med
den jordbrukskooperativa rörelsen.3

En annan qn: "Att triilla ell Iius-
behou ... "
Professorn P Fahlbeck utgör emellertid en
påfallande motpol till von Engeströms in-
ställning till föreningsverksamheten och i
opinionsbildningen, då han vid den 2:a
nordiska landtbrukskongressen i Stockholm
1897 talar om "Föreningsväsendet inom
jordbruket i Sverige". I motsats till von Enge-
ström ser han föreningsvåsendet som en
organish utaecklingsprocess i samhtillet (förf -

kursivering) som gör sig gållande, utvecklas,
antar omoderna och bromsande inslag, som
t.ex. skråvåsendet hade gjort. Når så hade
skett gjorde man sig av med ett tyngande
och trögl s)srem som hindrade en positiv
utveckling av samhålle och näringsliv. Men
när det individuella q/stemet inte långre för-
mådde lösa de krav och problem som den
fortgående samhällsutvecklingen förde med
sig, återkom associationen. Så hade, menar
Fahlbeck, det föreningsvåsende "som drivits
ut genonx dörren, återkonmit genorn shorstenen".

Helt visst hade detta varit en överraskning
för många men Fahlbeckmerar att "d,et inte
låg något öaerrashanda dtiri - tvdfiom".

Historien lår, enligt Fahlbeck, att kultur-
samhällena mestadels företett en stark orga-
nisation av olika element som t.ex. skrå-
väsendet, som då de blivit till hinder för en
fortsatt utveckling awecklats men som efter
kort tid ersätts av en annan, till den nya
tiden båttre anpassad organisationsform.
Man hade trott att föreningsväsen av detta
eller likartat slag aldrig skulle återkomma;
man hade gjort rent hus och menade, att
det så skulle förbli. Detrar detta man giorde
i Europa tiden efter franska revolutionen
och en period framåt. Men sådana över-
gångsperioder år alltid jåmförelsevis korta,
menade Fahlbeck, och dårför börjar åter
organisationsarbetet. Det av franska revolu-
tionen högtidligen utdömda associations-
våsendet har sedan några årtionden åter
fi?mtrått på nåstan alla områden för ekono-
misk verksamhet. Och s)4tet hade allestädes
vaÅt "att bereda yrkesidkare hrar inom sina lrkm
stöd och hjelp i konhurrenshanpen ".e De pro-
blem som man med hjälp av det moderna
föreningsväsendet sökte lösa var att många
små, utan att uppge sin självståndighet, åter
förenade sig till större grupper, för att där-
igenom få större gemensam kraft, bli liksräll-
da med större enheier och komma i åtnjut-
ande av massproduktionens fördelar. Men i
sina sammanhang höll sig dessa associatio-
ner inom sina beståmda grånser och var full-
komligt frivilliga, ett stöd och en hjålp för
medlemmarna, men ej deras herrar såsom
fallet var i de medeltida skråna.



Professor Fahlbeck beskriver i fortsått-
ningen kooperationen i Tyskland där 'hägro

för sahen hiingi.fune miin offrade hraft\ för'
mögenhet och stiillning ftir att genomföra idön".

Dessa mån lyckades därför att "de had'e tiiffat
ett tid;behof," och dårför hade förenings-
väsendet i Tyskland nått den utveckling det
gjort.'o I Sverige borde hushållningssåll-
skapen och de ledande kretsarna, enligt
Fahlbeck, i högre grad gå i sPetsen när det
gällde att ta initiativ till organisation och
undervisning av allmånheten om inköps-
och försåljningsföreningar Sällskapen var
utrustade med så betydande penningmedel,
att man kunde fordra att de i förenings-
frågorna måste gå i spetsen. De kan utan
svårighet göra det, menade Fahlbeck; vägar-

na och sätten var mycket enkla.rr
Professor Fahlbeck våckte också förslaget

att den högsta lantbruksmyndigheten i lan-
det skulle föranstalta om en undersökning
av vad som faktiskt fanns och var uträttat på
föreningsområdet i Sverige och att man där-

efier borde publlcera undersökningens re-
sultat. Th. Odelberg, som vid denna tid-
punkt var chef för Lantbruksstyrelsen men
år 1900 skulle bli den förstajordbruksminis-
tern i landet, tog också fasta på förslaget och
låt genomföra undersökningen strax i bör-
jan av sin statsrådstid 1901-02. Resultatet
hlev den redan nåmnda skriften "Om sam-

manslutningar mellnn kmdtunain rt;r vissa ehono

miska lindamå|".r2
Vid samma kongress talade också en

dansk och en norsk företrådare under mot-
svarande ämnen, "Det landokonomiske For-

eningsvzesen i Danmark" resp. "Den land-
okonomiske Foreninssvirksomhed /i Nor-
ge/". Den danske föreläsaren avgränsade
sitt anförande till vad han kallade "De pro-
duktive Foreninger i Landbrugets Tjeneste",
vilket innebar att han koncentrerade sig på
kooperativa organisationer med klart eko-
nomiska målsättningar och uteslöt samfund
av mer eller mindre politisk eller agrarpoli-
tisk karaktårr3 Den norske föreläsaren be-

handlade mest uwecklingen i de stora euro-
peiska lånderna och tillfogade en mycket
kort orientering över den norska utveckling-
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en. Dock år det intressant att notera hans
understrykande av att den norska utveckling-
en börjat med kreditinstitutionerna i forrrl av

bygdesparbanker (308 st med 243 722 in'
såttare). Dessutom hade "foreninger for
Frellesind\job" (inköpsföreningar) och Fal-
les- och Andelsmeierier (500 st) börjat ut-
byggas vid denna tidpunkt (1890-tale0.'4

De tidiga inköps- och
lan tma n nafören i ngarna
Den tidiga organisationsbildningen på detta
område har belysts av Röstin och Osterman
liksom ett försök gjorts att i kapitel III samt
i form av en artikel i en separat antologi från
seminariet om de kooperativa och fackliga
organisationernas utveckling hösten 2000
kardägga lillkomsten av de tidigaste mejeri-
och inköpsföreningama. H2ir skall endast en
kort redovisning låmnas av föreningsutveck-
lingen i stort efter 1890 avseende inköpsför-
eningarna.ri

Fortsåttningen på initiativen för att åstad-

komma inköpsföreningar i Skaraborgs lån
togs 1894 av ytterligare en broder, G. Hamil-
ton, till de förut nämnda bröderna Hamil-
ton, i form av en motion till hushållnings-
sällskapet i länet om er konsumtionsföruing
(regionf|rening) för Skaraborgs län och med
direkt åberopande av tyska förebilder i form
av motsvarande centralföreningar. Denne
broder var innehavare av egendomen Hjelm-
såter och hade dessutom 1892 efterträtt sin
åldre broder som ordförande i hushållnings-
sållskapet.16 Den regionala organisationen
för länet i enlighet med motionen konstitu-
erades 1895 och kom att utgöra den enda
fram till 1901, då en motsvarande förening
(ett lantmannaförbund) tillkom i Våster-
norrlands Iän. Det q,ns som om förhållandet
att detta första försök gjordes i Skaraborg i
störst utstråckning - trots det långa dröjs-
målet för implementeringenn- berodde på
slåktskapsförhållandet mellan bröderna
Hamilton; som framgår i andra samman-
hang var Skaraborgs län i övrigt minst av allt
något tidigt utvecklingslån ifråga om fören-
ingsinriktad verksamhet.



Viisternorrland - fbeningar u.p . a.
Det typiska för Våsternorrlands lån var att
den organisationsprincip som kom att till-
låmpas i lånet var u.p.a.- modellen. Det var
husdjursexperten E. O. Arenander, som
efter studier och promovering till doktor i
Tyskland under 1890-talet, I898 blev an-
ställd som länsagronom i Västernorrland
och där med osedvanlig energi dre'i' pro-
paganda för i första hand lokala inköpsför-
eningar Arenander hade dessutom hämtat
inspiration till sin modell från de tyska in-
köpsIöreningarna som särskild av Lant-
bruksstyrelsen utsänd stipendiat.

Inhöpsaerksamhet med tildre anor
Fiireningarna i Våsternorrland kom i många
fall att bildas på resterna av eller med ut-
gångspunkt fiån de förut inom hushållnings-

resor till olika
åren 1885-1898

nat
noa
Lan

1905 ) Igoe upP rar

, gmndat på

sållskapet existerande s.k. "lantbruks-1ör-

eningarna". De var den västernorrländska
varianten av hushållninessällskapens eilles-
organisation. Sällskapets fön altningsutskott
hade också flera gånger sedan åldre tider
både d isku tera t h u'håll.gillen ar organisa-
tion och verksamhet liksom deras storlek
och övriga förutsåttningar. Man prövade
också med både större och mindre geogra-
fiska områden utan några positiva resultat;
hushållsgillen m()tsvarande pastoratsom-
rådena hade helt förtvinat och var under
187O-talet nedlagda. Mot slutet ar' 1870- och
under 1880 talen liirsirkre man organisera
mindre "landtbrttks-föreningar" sockenvis
och som uppmuntran och stimulans ställt
medel till förfogande i budgeten för dessa

föreningar för lokala aktiviteter Det man
tänkte sig var utstållningar, åtgärder för
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boskapsskötselns och mejerihanteringens
utveckling och förbättring, inköp av för-
nödenheter och fröer, humleodlingens upp-
hjälpande och slöjdskolornas utveckling,
mötesyerksamhet m.m. Man anvisade dess-

utom från sällskapets sida lån och bidrag till
inköp av gödningsämnen, maskiner och
redskap samt avelsdjur m.m., vilket också
beviljades liksom en fond för lån till anlägg-
ning av byr.rejerier, De anslagna medlen togs

dock aldrig i anspråk i någon betydande
grad och eftersom anslagen inte umytljades
och någon verksamhet förekommit drogs de
elter hand in ur budgeten. Man hade i dessa

norrländska trakter ånnu inte kommit under-
fund med hur allmänna intresseföreningar
kunde arbeta; försvårande var också de
långa avstånden.r7

Denna beskrivning i sållskapets handling-
ar tyder alltså på att några av de s.k. "landt-

bruks- föreningarna" hade varit intresserade
av inköpsverksamhet ca {ugo år eller mer
före den tid då E. O. Arenander åkte runt
och organiserade "de första" lantmannaför-
eningarna i Våsternorrlands län. Från 1870-

talets senare halva beskrivs ocksä att 'Jlera

Lontdbruks-föreningar ( inltirnnat ) ansöhnin gar
om unclerstörl, till anordnand,et af blmejerier".I
Västernorrlands län hade man också tidigt
organiserat en speciell form för inköpsverk-
samheten genom en s.k. "Landtbruksbyrå",
som ombesörjde de flesta inköp av såväl för-
nödenheter som maskiner och redskap för
landtbruks-föreningarnas råkning. Denna
drevs vid sidan av hushållningssållskapet och
stöddes och rekommenderades av detta.r8

Nya grunder: ekonomiska intressen
Nu hade emellertid, enligt Arenandeq nya
moment tillkommit som starkt talade för

Wester-Norrlands kins HS
had,e red,an und,er 1870-
talet inriittat en tärshild.
handeka{d,elning -
H em ö s an d. s Lan d.t br uh s -
l/)rå Jör att fihse lant
bruksJaieningarna ( = hus-
hålkgllena) i sälkkapet
ned. b åd,e fimii denheter
och maskiner. Vethsamheten
har tid,igare inte dnhumen-
terats utijver d,enn1. uppgiJl
; sålkkapets hand,lingar
1 I 7 9. Westet Nor"rlands
HS' handlingar ned, titel-
.tid,a och annons om salu-

Jifula rarox

Hernösands landtbruksbytå
hållet öoDen tntlll seqlatlonens slut a'lla 8öhr.e-

ää(tar frdn' Iö tcu 2 och 4 ttIL 6.
Oral,res uwta'gas .i'

Grtisfrön,
loderd,mnen,
At'ti fici.ella G öd'ni'ng sd'mtu€rl oclt
Tidsenliga BedslaaP uf Qlla slag,

son iilthanilahållas iill sanma pris som å irköpeort med en-

dast tillagd frakt.
Prof pä de flesta redskap ffnnas ått bese8.

Ingående orilres expedieras skyndsamt'

Hernösand den I Juni 1879,

Lwnd,tbruksWrdr'ra.



föreningsbildning. De fråmsta medlen för
att främja, stimulera och,,höia iodbruhs_
aij i ngn i Wstprnoftlards /är" var a rr bilda för -
eningar och stimulera samarbetsandan
bland lantbrukets utövare. De talade också
för att hushållningssällskapet borde låmna
ett understöd för att orgauisera ,,landtmanna_

föreningarna" inom lånet i fråmsta rummet
för de ekonomiska intressena. Arenander
var dessutom skicklig talare och skribent och
kunde genom etr flertal artiklar i olika tid-
skrifter samt föredrag sprida kännedom om
den våsternorrländska organisationsformen.
Denna organisationsform, grundad på prin-
cipen u.p.a., byggde på att alla de lokala in_
köpsföreningarna skulle vara sammanslutna
tlll ett gernensamt lantmannaförburul, eller en
centa\i;reninge\Iigt den ryska modellen. De
argument som Arenander anförde för de
nya föreningarna kan sammanfattas på föl-
jande sått:
. Onskemålen och strömningarna utgick

nu frånjordbrukarna sjåha, (d.v.s. "from_
botton up": förf. anmärkning)

. Målsärrningarna vilade inre längre endasr
på ideella intressen utan på ekonomiska
motiv;

. Dessa utgjordes i främsta rummet av be_
hoven att anvånda de nya produktions-
medlen konstgödningsåmnen, kraft_
fodermedel och utsädesfrö;

o N1a kommunikarioner i lorm ar järn_
vågaq ångbåtar och allmänna vägar hade
tillkommit vilket i hög grad underlåttade
sammantråffanden och föreningsarbete;

o En n1 löreningslag hade trärr i kraft från
1 89 7, som gav före rringarna ett,' erh(int och
utp ehat beriitti.gand.d' I. Föreningarna lårde dessutom bönderna
nyttan av sammanhållning och lojalitet
och bröt udden av misstro och amnd_
sjuka dem emellan.re

Länsorganisationen, som tillkom 1901, skulle
sköta alla affårsmässiga och administrativa
arbetsuppgifter för vilka en handelskunnig
person (en affårsföreståndare) borde anstäl_
las. Någon annan än Arenander blev dock
aldrig utsedd; han blev - förutom id6givare

- förbundets ordförande, kassör och verk-
stållande !iånsteman, med andra ord organi-
sationens alltiallo, medan affårsverksam-
heten inte hann utvecklas och stabiliseras
under hans tid. Hela omsåttningen för
landtmannaförbundet under dess första år
(1901) utgjorde 34 278 kr. Avslutningen av
rjänsreberärrelsen derra år andas doit< idet
optimism:'äll, har gått utan minsta manhe_
mang och till ömsesidig belå,tenhet" läter Are_
nander förkunna.!o

Fram till 1905, då Arenander lämnade
Västernorrland för en {ånst på Ultuna lant_
bruksinstitur, hade 64 lokala inköpsfören-
ingar bildats. Dessutom hade man inom för_
eningarna och sällskapet tagit iniriativör att
åstadkomma andelsfrörenserier, linodlings-
föreningal hingstavelsföreningar och kon-
trollföreningar samr hållit liv i den gamla
uppgiften att anordna diskussionsmöten,
före drag m.m. kring olika för jordbrukers
vidkommande angelågna frågor Vi ser där-
vid det nära sambandet med hushållnings_
sällskapets öwiga verksamhet och hur denna
i viss mån går över i de tidiga inköpsfören_
ingarna. Baksidan av förhållandet i sin hel-
hetjust för detta läns vidkommande - som
kunde betraktas som svagt ur jordbn.rkssyn-
punkr - var dock art i och med arr eldsjäien
försvann från lånet föll också den samman-
hållande kraften bort och därmed förening-
arnas och framför allt lånsorganisationens
inre styrka. Detta visade sig bl.a. i att organi-
sationen inom Västernorrlands Lantmanna_
förbund senare i viss mån förföll och att den
år 1917 affårsmässigt gick samman med AB
Landtmannaförbundet i Gåvle.rr

Skånsh modell - fi'reningar m.b.p.a.
Den andra organisatoriska skapålse som
kom att bilda modell för den följande upp-
byggnaden av lantmånnenorganisationen
var den skånska, dår G. Leufv6n, då sekrete-
rare i Malmöhus läns hushållningssållskap,
också med tyska förebilder byggde upp SÄå_
ska Landtmdnnens Centralförening n.b.p.a.
Leufudn - också han utsänd på studiebesök
av sitt hushållningssållskap - ser med klara
ögon de dansla och qska föreningarnas
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omlattning, ställning och inflytande på sina

medlemmar. Han sLrrnmetar erlarrenheter-

na, r'ilkzr hår återges in extenso för att inte

lilrlora åktheten i Leufv€ns reaktioner:

"En hiinsh affii åning ..öI d ntillslutning,
\t)m. (l6sa .\t nmnnhottstel aitu fi;ftmål för f]tin
t(ndlmännns lid.a dm förmåga Ltt uniktuftl'

D si egen 1)i4a unller det gunensulnuru inhus

st':, s(rn mcdl.mnrarne rilagiägga n hiinskt

'tu b.ut,dttn 1ö, ,lt intuvn' lu föt' ai4t'"
uhnx ing och Jinholran son bcsjiiLar santliga

ddtuganu, dn Jörnåga aJ Letlning oth nmnan
htittning, sorn sqreken liiggr i dagen, stmt de

cotta risuLtat, dtigenom red.an 1)tlLlnits "
':'sanrtirligt han nai tmeUertid I unlg(i al! eP

t,tt p t. \t,t IhPLt'inn'tBöl'n" e"t'fr't
llih, nh?t tttt lts,t 'l,. Pttuten

Leuftdn tror dock att så snart kunskapen om

sammanslutningens fördelar särskilt på det

ekonomiska området nått ut och trångt ned

bland befolkningen, skall ekonomiska för-

eningar bli lika allmånna och omf2ttande i
Sverige s<tm i våra grannlånder Med något

av nlitåttade i;gon in\et LerthFn ;rrl man i

Skåne inte giort någonting i dessa avseen-

den, något som var så mycket märkligare

eftersom denna provins i alla avseenden

borde ha de båsta betiDgelserna för ett gott

1900 blev L. sekreterare i Malmöhus låns

hushållningssållskaP och kom som sådan

att förvandia sållskapes expedition tili "ell

Ambetsverh di.ir alla trådar i länets jorlbruhsJih-

taltning li:pte samman ". ]904 blev L sekrete-

rare ocksi i Skånska Lantmånnens Centr-al-

förening, vilken byggdes upp fr:ån grundert
under hins ledning. Han medverkade ock-

så i uppbyggnaden av Fjäderfäavelsfören-
ingen, tillskapandet av smörexportorgan
oÄ tilikomsten av lreaturslörsåkringen i

länet samt arbetade för uppförande av stör-

re gemensamma spannmålsmagasin Från

SLR:s rillkomst 1905 var han också sekrete-

rare i denna organisation och avancerade

191? till direktör i det då bildade Sveriges

Allmånna LantbrukssällskaP, SAL' Han
argumenterade också iolika artiklar för
böndernas anslutning t ill konsumtions-
föreninga. efter dansk modell men hans

stråvancien i detta avseende misslyckades
på grund av de longirande lanthrrrkarnas
misitro mot Kooperativa Förbundet som

intressemotpol och "socialistiskt domine-

rat". 1928 lfunnade han SAL och blev lant-
bruksattach€ i Berlin med åven Schweiz

och leckoslor alicn som belakningsom-
råde. i. kan betraktas som den mest allsidi-
ge ar de tidiga kooperariva pionjärerna i

Sverige men kom isin strälan mot elt sam-

arbete med konsumentkooperationen att
kollidera åsiktsmässigt med den gamla

konservativa kooperarionsupp[attningen'
(Svenskl Biograllskt Lexikon band 22 s' 591

ll. Se även Oirerman 1982. s.97 ff m fl ) *

Iourl Gusru LEUTF1EN (1870-1932) \ar
"t;aa i Sy i Xopparbergs Iån. gick 1890-91

Ultuna lantbruksinstitut och 1891-9? Aln-

arps högre meieriskola. L iänstgjorde
und.t någ.u år som mejeriinstruktör och

meierikonsulent samt blel snafl nog sckre-

teräre i nämnden [ör nöt boskapspremie-
rine i Matmöhus tän samtidiSt som han

becl"rev Lompletterande studier rid Uppsala

och Lunds universitet. 1896 fick han upp-

dragel att lägga uPp nya sLamböcker för de

re ianligasri kreatursraserna i Sverige Ar
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föreningssamarbete. Detta sker och konstate-
ras år 1903. Varför hade skåningarna slumrat
så länge? Var det förutfattade och felaktiga
meningar om kooperativa orga n isationers
socialistiska karaktår som hade skymt ut-
sikten och därmed bromsat? Ett antal loka-
la inköpsföreningar hade tillkommit på en-
skilda, lokala initiativ och dessa skulle, rått
organiserade, enligt Leuftdns mening kun-
na ha den störsra berydelse, särskilt för de
mindrejordbrukarna. Hittills hade de dock
på grund av sin isolerade funktion haft be-
gränsade framgångar. Insikten om behovet
av gödsel- och fodermedel hade ju börjat
sprida sig mer allmänt åtminstone 25-30 år
tidigare i denna landets främstajordbruks-
provins. Aldelsföretagen i grannländerna
hade dessutom banar väg lör löreningarna
hos grossister och banker och dessa hade
numera vant sig vid de stora centralfören-
ingarnas inköp och krediter, vilka på grund
av raruslagen (handelsgödsel och krzftfoder-
medel) i regel fick inköpas utomlands.2s

Leu-{V€n ingår därefter på förhållandena
i Danmark och Tyskland och redovisar uför-
ligt dessa länders inköpsföreningar och att
de också år sammanslutna i riksorgan som
Andelsudvalget i Danmark eller motsvaran-
de tyska cen rralo rganisarioner, De sisträmn-
da bygger ånnu så långe ofta på de olika
delstaternas centralföreningar men försök
att samla alla dessas inköp på en hand hade
föregående år giorts med en gemensam
"Riksföreningsbank" i Hamburg. Totala an-
talet lokala kooperativa föreningar i Tysk-
land var vid denna tidpunkt 17 162 med
över en miljon medlemmar.2a

Den forn som Leufvdn föreslår för Skå.ne
är en sammanslurning på andelsprincipens
grt:nd, u.ed begriinsad pnsonlig ensaarighe|
tn.b.N,.a. Attmar' yäljer denna föreningsform
år för att ge större kredinårdighet och stlrka
vid större ekonomiska affärstransaktioner;
skåningarna var också genomgående mer
kapitalstarka än sina norrländska kollegor.
Ansvarigheten för föreningen borde beräk-
nas till ett belopp l0 till 20 gånger så stort
som den insars vederbörande erlagt, Är en
Iokalföreningarna, som bör vara så små att

samdiga medlemmars ekonomiska situation
år kånd, bildas med personlig ansvarighet;
de bör vidare komma till stånd kringjärn-
vägsstationerna och i nåra anslutning till
mejerierna med vilka samarbete upptages.
Sryrelsen i loLalföreningen bör bestå endast
av tre personer samt en för den direkta verk-
samheten ansvarig kassör som insamlar rek-
visitioner, förrättar fördelningen av varor till
medlemmarna och inkasserar och insänder
betalningen för dessa. Dessutom ansvarar
kassören också för föreningens kassa.25

När Shånsha Larultmd.nnens Centralförening
m.b.p.&. blld.as i maj 1904 har det dessurom
skett ett grundligt utredningsarbete i en
kommitt6 tillsatt av Skånska Hushållsfören-
ingen, samarbetsorganet mellan de skånska
hushållningssällskapen. Landshövdingarna
i de bägge länen var dessutom direkt enga-
gerade i förberedelsearbetet. Till att börja
med skulle man koncentrera sig på inköp av
förnödenheter och frövaror; senare skulle
möjligen verksamheten kunna utvidgas även
till försäljning av produkter. Medlemmar
skulle dels lokala inköpsföreningar vara;
dels också enskilda personer som innehade
jordbruk över 200 hektar och som kunde
tånkas bestålla förnödenheter vagnslasrvis.
Vidare skulle köpplikt gälla och rösrråtten
utölas per 200-tal insatser; insatsen var 5 kr
per hektar. Ingen skulle få rösta för fler än
en tiondel av hela röstetalet.16

Uta e cklingm aa regionfiheningarn a
Organisationsutvecklingen inom lantman-
naorganisationen fram till bildandet av Riks-
förbundet 1905 och srrax dårefter beskrivs
enklast genom nedanstående sammanställ-
ningar. De i den första avdelningen (tabell
VIII:I) nämnda regionföretagen stod bak-
om konstitueringen av riksförbundet 190b
men dessutom tillkom före 1910 inalles ett
!ugotal läns- eller regionvisa föreningar
enligt tabell \aIII:2. SLR-organisationens
vidare utveckling är ingående behandlad av
S. Osterman. r,arför en upprepning är över-
flödig i detta sammanhang. Här skall endast
belysas organisationens utveckling i stora
drag från bildandet 1905 fram titl 1930.



Tabel VIII:I. Konstituerande medlemsföreningar i Svenska I-antmiinn€ns Riksförbund 1905'

Konstiluerad Antal lokal-
förenitrgar

Antal medl.
roralt

Länlregionföretag

Skaraborgs läns konsumtionsförening
Väste orlandslånsLandtmannaf6rbund
Aktiebolaset Blekinge Landtmän
Haltands läns Cenrralinköpsförening
Skånska Landtmännens Centralförening
Aktiebolaget Landtmannaförbundet
Sörmländsla Land(rnännens Cenr råltör ening

1895
1901

1903
1904
1904
1904
1905

894
I 400
r788

2 469
3 076
3 000
1301

48

64
l3
22

105
102

49

KäIL,: Osteman 1982, s. 154 o':h i)1'371

Tabel VIII:2. Öuiga regionföreningar inom Lantmiinnen fram rill l9l0 efter årtal för koffitituering'

Konstituerad Antal lokal-
föreningar

Antal medl.
totalt

Regionföretag/län

Landtmännens CenEalför iJämdands län

Värmlands läns Landtmannfö. Centralför'

Stockholms läns Landtmannaförening
örebro läns Landtmannaförening
Norrbottens Landtmannaför' Förbund

Gotlåndska Landtmännens Centrålför'
Västerbottens Landtmannaför. Förbund

Öslergöta-t,andtmånnens Centr alför'

Västmanlåndska Landrmännent Cenrralför
Kronobergs läns Landrmåns Centralf6r'

Västra Sveriges Landtmannaförbund
tl osala läns Landtmåns Centralförening

Jönköpin$ lans Landtmånb Centrlför'

1904
1904
1905
1905
r905
1906
1906
1906
1906
1906
r907
1907
1910

52
59

8

22
t7
25
48
53
16
l3

6
I

t 776
3 211

350
568

| 557
398

I 006
419
403
712
125
1r7

Källa: Osternan 1982, s. 154 ach 3t1-J71'

Utvecklingen illustreras grafiskt av figur
\IIII:1, se s. 300, som baseras på grundtabel-

lerna \4II:1 och VIII;2. Figuren anger anta-

let lokalföreningar och medlemmar från
starten till höjdpunkten 1920 samt låget

medlems- och organisationsmässigt 1930

efter konkurser, förluster och rekonstruktio-
ner. Diagrammet grundas i huvudsak på

SLR:s egna siffror och ger dels en illusra-
tion av den snabba spridningsprocessen de

första åren fram till 1920, dels en drastisk il-

lustration av vad de äventyrliga affårerna

under första vårldskriget och strax därefter

åstadkom. Dennaverksamhet och dess sam-

manbrott i den följande efterkrigskrisen i
början av 1920-lalet är också utförligt sklld-

rad i olika sammanhang.''
För att få erforderligt samband i framsdåll-

ninqen skall dock ges en kort sammanfatt-

ninf av händelseförloppet . Från krigsurbrot-
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tet 1914 utvecklade SLR den tidigare som

agenturverksamhet bedrivna anskaffningen

av handelsgödsel och fodermedel till gross-

handel med egen imPort och inköp i fast

råkning. Vidare anskaffade man egna frakt-

fartyg i ett helägt rederi m.fl. verksamheter'

Detii stållde större krav på tillgång till rörel-

sekapital i den redan förut mycket kapital-

fattiga organisationen I olika sammanhang

beskrivs förhållandetr bl.a. gör C. Hellström

detta når han konstaterar att det redan vid

utformningen av föreningarnas första stadgar

inte togs vederbörlig hånryn till organisa-

tionens kapitalförsörjning. De låga kontanta

insatserna giorde organisationen påfallande

kapitalfattig, vilket inte kunde kompletteras

oå ett tillfredsställande sätt av de reverser

Lch soeciella förbindelser. som lämnades av

de enskilda medlemmarna. Det tä atr under-

strykas vad Hellström anför:



". . . d c trtskiltla Jireningarnas k,litalstruktur tik-
sonL Jörbindelserna ndhn de olika orga nisaLian\-
leden lar lantm an naotganisatio n (ns akilfushål
... " (föra undelrstrykning)

Affärs\€rksamheten, som bl.a. grundades på
med omsorg upparbetade utländska förbin-
delser, motsvarades inte av organisatorisk
fasthet inom föreningsbyggnaden, inte hel-
ler av någon ekonomisk soliditet.:3

SLR - kristidsekonomi och
lviga banka{färer
Stimulerade av den cxpansiva och delvis
spekulationsbetonade kristidsekonomin
bör;ade ledningen av riksförbundet engage-

Creren och landshördingen Huco E. G.

Geijer i Uppsala

llevtrorv i Gävle föddes 1849 på Blomberg
i Skaraborgs län. Han rar dorrerson till L.G.
Geijer i Uppsala och brorson till den åldretill den åldre
namnen H. Hamilton på Blomberg. I per-
sonporrr.irret ange' atr han ficl "in uppväxt
präglad av gammal svensk herrgårdskultur i
förening med den ljrrerära bildning.om
utgick från den Geijerska kretsen i Upp
sala, H. var en ovanligt rikt begåvad person,
vars gåvor tog sig utrryck i såväl tillfällig-
hetsrim som målning, pianospel samt som
en humoristisl or h talang{ull sällskapsmän-
niska. H. rog. ridigr i anspråk lör crr srorr
antal uppgifter framför allt i riksdagens ar-

ra sig i andra vcrksamheter. I korthet gällde
SLR:s engagemang fiiljande töretag:

191ti Svenska Lantmånnens Rederi AB
1917 AB Svenska Lantmännens Bank
1917 AB Malmö valskvarn (samtliua aktier)
1918 Svenska Lantmånnens Fastishets AB

I AB Lantmannaförbundet i Gär,le: Red-
skapsbolag, kolonialvarubolag med pudrett-
fabrik, stor sr,'ineård med slakteri och charku-
reri samt atrntlrr lör T-Forden iSverige.

I detta lantnannaförbund var H. Hamil-
ton ordförande och det var i egenskap dår-
av han1905 tog initiativet till bildandet av
r iksorganisarionen Sr ensla La nd rmå n nens
Riksfiirbund.

för hård kritik. H. gjorde också betydande
insatser inom näringsliv och förenings-
väsen, till vilka får räknas styrelseuppdrag i
barrlrr. försåkringsbotag. en.rkila; jär;.
vägar och andra företag, Till derrna sektor
får gi\etris också han' engagcmang i SLR
och drss dorrerlöretag hänföras, r ilka docl
ar håndelsernas gångirrnebar der område
där han fir I crfara nagra ar sina ivårare
motgångar. (srenskr B"iografiskr ler ikon
barrd l8.s.ll911.Jfrären Osrerman 1982. r.
113 ft m.fl.) 1.
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Dessa engagemang, vilka i flera fall låg
utanför det lantbrukskooperativa intresse-
området, kunde givetvis inte undgå att våcka
uppmärksamhet i olika sammanhang. Re-

dan 1918 hade Lantmånnens bank fått den
statliga bankinspektionens ögon på sig när
man inköpte några mindre landsortsbanker
och ökade aktiekapitalet till 20 milj. kr. I
början av 1919 konstaterar bankinspektio-
nen att man i bankverksamheten överskridit
uppgiften att befråmja lantmännens intres-
sen i första hand i de kooperativa samman-
slutningarna. Bankens kreditgivning hade i
mycket stor utsträckning tillgodosett åven
andra ändamåI, "ai.lka icke tord.e stå i något som

helst sammanhang med förest,å,ende progran".
Hade det varit fråga om en tillfållig pla-
cering av medel under en tid, då kredit-
behovet inom jordbruket r'ar ovanligt ringa,
skulle förhållandet, enligt inspektionen, inte
ha varit anmärkningsr,ärt.re

Hela historien med SLR-orga nisarionens
vittfamnande affärer och dess slutliga sam-
manbrott har mest ingående och skarpsl.nt
skildrars av G. Hellslröm i nyss angivna ana-
lys medan Osterman givit förloppet mer för-
sonande drag. Det hela kom att medföra
förödande verkningar för såvål riksförbun-
det och flertalet centralföreningar medan
Iokalföreningarna i många fall klarade sig
bättre. Organisationen lamslogs dock mer
eller mindre under dryga tiotalet år, blev
föremål för två reorganisationer under sta-
tens medverkan, dels 1923-24 och dels
1930-32. Det medförde också att frågorna
om banken och riksförbundet upprepade
gånger under 1920-talet blev föremål för
diskussion i riksdagen och i pressen. Vad
gåller verksrällande direktören C. G. Wetter-
grens insatscr konstaterar Hellström sam-
manfattningsvis (in extenso) :

"Fastån SLRs Tterhsamhet krä dc samarbete åt
oliha håll slneJ Wettergrm ägnat mi.ndre inteÅse
häråt ån att hätd,a sin personliga auktoritet och

sin konhurrenstilja. Cenom inriktningen på d.et

affärsmdssiga sköts Iöreningstanken i b akgan-

A{fären ledde också indirekt till N. Wohlins
fall från finansministerposten 1929. Om
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man så vill en affärs- och finansskandal med
windlande alfärer och drag av modem "såp-

opera" från TV-åldern, åven om dimensio-
nerna kunde förefalla blygsamma jämfört
med dagens både verkliga och diktade mot-
svarigheter Det mest plågsamma var dock
det dåliga rykte som den utdragna affåren
kom att ge begreppen jordbmkskoopera-
tion och lantmannaföreningar samt - inte
minst - de ledande föreningsmånnens stora
personliga förluster. Det var inte alls under-
ligt att det mot 1g2o-taletr slut - tillsammans
med de misslyckade slakteriföreningsför-
söken under krigs- och krisåren - var dåliga
tider lör jordbrukskooperativa [öreningar
Inte heller att man under den tilltagande
jordbrukskrisens tryck sökte nya vägar och
andra uttryck för hur bondeintressena verk-
samt skulle fråmjas.

Ctru ndrrna för den suaga?konomin
De låga insatserna var också efter senare
tiders mått (åven med det annorlunda pen-
ningviirdet i åtanke) ofta uppseendevåckan-
de små: i de tidiga lokala inköpslöreningar-
na erlades vanligen en inträdesavgift om 50
öre eller 1 krona, vanliga belopp var också 2

eller 3 kronor; som högst förekom avgifter
på 25 kr och som lägst 10 öre. I syd- och
Mellan-Sverige låg oftast gårdens åkerareal i
antal hektar till grund för insatserna; så var
1915 fallet i ca 500 av de befintliga 1 200
inköpsföreningarna. Insatsen utgjorde då
vanligtvis 5 eller 10 kr per ha, varav dock
endast en mindre del (50 öre eller 1 krona)
inbetalades kontant; på återstående belopp
lämnades betalningsförbindelse. I Väster-
norrlands, Jämdands och Västerbottens läns
föreningar (ca 150) utgick insatsen oftast
med 5 eller 10 kr per andel oberoende av
medlemmens åkerareal plus en låg person-
lig intrådes- eller årsavgift. IJåmtland var an-
tålet andelar per medlem ofta minimerat till
2 och maximerat till 200. I Vårmland var
den genomgående insatsen och årsavgiften
50 öre eller I krona: i flera lo|alföreningar
inbetalade medlemmarna endast samman-
lagt 75 öre. I Kopparbergs och Gävleborgs
lån utgick enligt 1915 års kalender genom-



gående insatser på 50 öre-3 }.ronor per
medlem.sr

Medlemmens personliga ansvarighet för
föreningens förbindelser våxlade mellan
olika delar av landet; ca 400 inköpsfören-
ingar 1915 var u.p.a.-föreningar medan
återstående föreningar var m.b.p.a.- fören-
ingar. Aven i de sistnämnda begränsades
ansvarigheten till 5 kr per ha eller till be-
lopp varierande mellan 10 och 1 000 kr,
vanligast var dock beloppet 100 kr Motsva-
rande gällde då föreningar var medlemmar
i högre organisationsled. Trots de låga in-
satserna och avgifterna ställde medlemmar
och dito föreningar ofta stora anspråk på
ränta och återbäring på affärsverksam-
heten från centralföreningar eller riksför-
bundet, vilket innebar att någon egentlig
ekon omisk konsolidering ar löreningarna
eller riksorganisationen aldrig skedde, trots
föreningslagens stadganden om fondering.
På insatserna urberalades i regel 5 procenrs
rän ta efter lag- och sradgeenliga avsärrn ing-
ar till fonder.3'?

Inköpsorga n isalionpn \ onlatlning
När det gäller SLRs ep[211n;nt organisa-
tions- och medlemsmässigt föreligger som
förut nåmnts en viss svårighet att redovisa
fullståndiga uppgifter. Figur VIII:1 är kon-
struerat efter Ostermans/Leufvens siffror;
för dessa gäller dock arr de inte omfartar fri-
stående föreningar eller utanför SLR-orga-
nisationen arbetande centralföreningar och
lantmannaförbund. Sådana uppgifter fram-
går dock i detalj av Lantbrukskalenderns
redovisning fram t.o.m. 1915 men från den-
na tidpunlt endasr för centrallöreningar
totalt och med de variationer och luckor
som tidigare beskrivis. Från 1920 blir också
luckorna på grund av likvidationer och fallis-
semang allt fler. Någorlunda fullståndiga
siffror avseende både medlemmar och lokal-
föreningar föreligger för totalt elva läns/
regionföreningar efter 1915, uppgifter om
endast antalet lokalföreningar för åtta låns/
regionföreningar medan uppgifterna från
1916 upphör eller i fem fall från den senare
tidpunkt då likvidation inträffat.

Aven i de nu nämnda kalenderuppgifter-
na förekommer större eller mindre luckor
resp. schablonmässiga sifferuppgiftel som
visar att katalogredaktören inte kunnat er-
hålla faktiska siffror från föreningarna. Som
exempel kan nämnas att det för Hallands
lån uppges 9 000 medlemmar odn 63/64
lokalföreningar för alla år mellan 1922 och
1931 för att 1932 hamna på 5 667 medlem-
mar i 59 lokalföreningar; liknande år för-
hållandet för Kronoberg 1922-28 och Vås-
ternorrland för perioden 1916-26. Med
denna situation (som kanske dock i störst ut-
stråckning berodde på riksorganisationens
s ghet) kan motsvarande beråkning av fem-
å rsmedelral och med lemsanslut n ing. som
utförts lör örriga förcningsgrupper. inre
åstadkommas annat ån för perioden 1908/
10-15. För de yrterligare åtta länlregionför-
eningar som redovisat antal lokalföreningar
kan motsvarande beräkning göras men
har mindre relevans och därmed intresse.
Tillgängliga uppgifter enligt dessa utgångs-
punkter har sålunda sammanställts och an-
slutningsgrader utråknats enligt grundtabell
VIII:1b och illustrerats genom figur VIII:l
som tydligast återger den starka medlems-
minskningen.

Procentuellt och som genomsnitt för hela
landet var anslutningen 1910 13,8 procent
och 1915 15,8 procent, beräknat pä totala
antalet bruhningsenåeier för 1910, vilken be-
råkningsgrund tillämpats i detra samman-
hang, eftersom såväl stora som små lantbruk
har behov av produktionsmedel för jord-
bruksdriften. Om motsvamnde procentbe-
räkning görs på SLR:s siffror för 1920 med
medlemsantalet 84 746, motsvarar detta 19,8
procent i 1 353 lokalföreningar samt den
anslutna arealen 980 570 ha; om fristående
föreningars tillgängliga medlemsantal med-
räknas blir anslutningssiffran oberydligt
högre eller 20,5 procent. Fram till 1930
hade arealen gått ned till ca 350 000 ha och
antalet medlemmar till beräknade 25 27b
motsvarande 5,9 procent enligt Ostermans
redovisning.

Enligt Lantbrukskalenderns bristfälliga
siffror för 1930 utgjorde antalet medlemmar
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knappt 42 000 i kvawarande 883 lokalfören-
ingar. Det förefaller dock som om kalender-

redaktören utvecklade mer aktivitet ån vad

SLR:s riksorganisation gjorde vid denna tid-
punkt, eftersom Ostermans medlemssiffra
ligger så mycket lägre. Nårmare belysning
för de olika lånen ger grundtabellerna i ta-

bellbilagan.33
Siffrorna visar anslutningen till SLR vid

olika tidpunkter: Från starten 1906 samt

före och i samband med reorganisationema
på 1920-och 30-talen. Organisationstill-
våxten \,?r mycket stark fram till 1920 men

reduceras starkt till 1930; åven intrycket re-

duceras i diagrammet når det gäller antalet
föreningar på grund av den stora skillnaden
i antalet föreningar resp. medlemmar.

Sprid,ni.ngsbild'm i' ol;ika Ujn
Vad som år mer intressant att studera är
inköpsföreningarnas regionala och lokala
utveckling och skillnaderna i dessa avseen-

den mellan olika lån och landsdelar. Den tid
vi följer är i princip utvecklingen från slutet
av 1890-talet fram till 1930; mot den anförda
bakgrunden föreligger siffror dock först
från 1908/10. På de grunder som angivits
redovisas anslutningsgraden till inköpsför-

Figur Vm: l SlR-organisationen 1906-1930, artal nedlemmar och lokalföreningar'

Viinster skala = antat medlemmar, höger skala = antal föreningar'

90000

eningar i samtliga län vid de fra tidpunkt-
erna 1910, 1915, 1920 och 1930. Ar 1910 har
nio län ett medlemsantal som ligger under
I 000 medlemmar medan 15 län ligger över

detta antal. Högsta totala antalet medlem-
mar 1910 har Värmlands och Kopparbergs
län med 5 297 resp. 5 268, vilket motsvarar
anslutningsgrader påL 20,2 resp. 35,7 pro-
cent. Dessa siffror måste betecknas som an-

mårkningsvårda efter den första mycket
korta spridningsperioden på endast ca 10 år
eller ånnu kortare tid. Flertalet lokala för-
eningar i t.ex. Vårmland tillkom mellan
1903 och 1910, i några få fall både tidigare
och senare.

Det är allså påfallande att flerz glesbygds-

och Norrlandslän från början ligger högre i
ansluming än mer utpräglade jordbrukslän.
Anmårkningsvård år anslutningssiffran för
Malmöhus lån som stannar på endast 7,8

resp. 8,6 procent för de första två beräk-
ningstidpunkterna. Uppgifterna om antalet
lokalföreningar överensstämmer i stort sett
för 1908/10 mellan Lantbrukskalendern
och SLR men ökar sedan starkt för region-
föreningen Skånska Lantmännen för att
ären 1922-23 överskrida toppsiffran 200.
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Figur 1'I[:2, Avser anslutnhgen till inköpsföteningar 1920 i några ltin med hög anslutning (över 20 procent),

fr edlenrrar t Procor*

Krillor: Sl,Eshiftcr, Lantbruhsh&lNndern 1921 och beriikningat !å i /l,essa tillgångw n(lttial (grundtabetl WII:1b år 1920).
+) Uwgifte,na b Celnensantnaf(i de kin son.ingår i resp. regiontr;reningar, vilhet ärJa et iJöIjande: Ko,Imar/Btekinge,
Malnöhus/Kristiansta4 Göteborgs o Boh1ls/Ahrsborg (ned undantagfijr Dakland jöt uilhet nedlemssilftot ej fiekgget) sant
Jdr K W art)erg / Gåa h b or g / vtis tanontnnd.

Kalmaf Gollånd Mahö. Halland Göteborg o
lruso Bohs

Koppar- Norr-
berg botton

sådant samband är utvecklingen i Halland,
dår en direkt strävan till gemensamma för-
eningar fi'an början förekom, vilket skildrats
av Osterman.3a Dårifrån kan noteras att den
samkooperativa Hallands läns Centralin-
köpsförening bildades 1904 av fem "färdiga"
lantmanna- och lika många konsumtionsför-
eningar. Redan 1915 avgränsade sig dock
den lantmannakooperativa delen av dessa
föreningar från den konsumentkooperativa
organisationen och anslöt sig till SLR under
namnet Hallands Landtmäns Centralfören-
ing. Mssa lokalföreningar var dock under ett
antal år medlemmar i både KF och SLR.
Utövcr detta är inte mycket mer art säga
annat än att Hallands låns hushållningssåll-
skap som det enda i landet två gånger ar.slog
framställningar om organisationsbidrag till
den nl bildade samkooperatira föreningen.
Ostermans förklaring tjll derta är atr man i
det högkonservativa sällskapet tillämpade
denna snäva behandling på grund av råds-
lan för något slags "smygsocialisering" på
grund av samarbetet med konsumtionsför-
eningarna. Men samtidigt r den halländ-
ska centralföreningen tillsammans med

Den procentuella andelen medlemmar i
Skåne ligger för 1920 på 26,1 procent för
båda de skånska lånen sammantaget, vilket
dock är påfallande lågt mot bakgrunden att
det gällde landets mest intensiva produk-
tionsområde. Motsvarande beräkning av
anslutningsgraden på grundval av de redo-
visade medlemssiffroma för 1920 ger det ut-
seende som figurVIII:2 anger. Diagrammet
visar medlemsanslutningen i de fråmsta
länen under topperioden 1920. De procen-
tuella anslutningssiffrorna år vid denna tid-
punkt som framgår exceptionellt höga i
Halland och Cöteborgs- och Bohuslän /Ah.s-

borg (59,1 resp. 5?,8 procent). Även Kalmar/
Blekinge, Värmland och Kopparberg/ Gävle-
borg uppvisar som framgår höga anslut-
ningssiffror.

S amb and,et konsumti,ons- o ch inkö'p s-

fiheningar
Det anvånda materialet ger inte mycket
underlag för slutsatser om det eventuella
samba ndet mellan konsumt ionslören ingar
och tidiga inköpsföreningar inom lant-
bruket. Det mest påtagliga exemplet på ett

Skarabo.g Vårtrlard
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Htttplinge inköpsJörenings magasin. At HarpLinge Panorats Inköpsfdrening bildatL 1B97, orh Harplinge Handek'

förening tillhommen 1902, bild,ad,es den första hombinerarle konsumtions- ach inhöpsf eningen i Hallanrl.. Detta.

shedde 19a3 efter initiativ ar tle båda fionjårerna L.P Narrgren ochJohan Ni|sson, Hal.lands Landtm.än.

Skaraborgs och Orebro läns centralförening-
ar de enda i landet som klarade sig någor-
lunda undan ekonomisk kollaps på grund av
de senare timade 20- och 30-talskriserna -
kanhända en inverkan av en försiktigare och
mindre spekulativ ekonomihantering grund-
lagd under det samkooperativa skedet?

Vad gäller utvecklingen i övrigt i landet
kunde givetvis W. Sjölins konstaterande, att
en dominerande del av konsumtionsför-
eningarnas tidiga tillkomst skedde på lands-
bygden och i industriorter, medan endast ca
20 procent bildadcs i slåderna. utgöta en
inrressanr utgångspunkt (Ikpitel II). En
annan är hans slutsats att den starkaste kon-
sumentkooperativa aktiviteten i fbrm av

tidig föreningsbildning förekom i Norrland
och norra Svealand. De vid slutet av 1890-
talet mest aktiva länen i detta avseende var
Värmland, Kopparberg, Gåvleborg, Jåmt-
land och Våsternorrland med det sistnämn-
da som ledande; dessutom hade Malmöhus
län tillkommit något senare. Denna tid-
punkt ligger dock något för tidigt i förhål-
lande till den mest aktiva föreningsbildning-
en på lantbrukssidan, som förekom efter
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1900. När det gäller de tidigaste inköpsför-
eningarna kan man dock, som i Koppar-
bergs län, spåra vissa samband. Möjligen
föreligger också en viss parallellitet mellan
dessa län och de som på lantbrukssidan
tidigast uppvisar en intensiv föreningsbild-
ning och hög medlemsanslutning. Rent
allmänt krävs dock fortsatt och mer mål-
inriktad forskning för att några klara sam-
band i dessa arseenden skall kunna noteras.

Att Halland var. ett föreningssinnat lån
med en stark benägenhet till samarbete i
olika avseenden är oomtr'istligt. Huruvida de
senast anförda likheterna/skillnaderna kan
säga något om en mer eller mindre allmän
inställning till förer.ringsfrågor och -sam-
arbete över samhällsgrupperna låter sig
dock inte klargöras utifrån nu använt mate-
rial. Möjligen kan en viss allmän mentalitet
hos människorna i vissa regioner eller land-
skap ha bidragit så\,ål i Halland som i landes
norra delar: så r.ex. iJämtland. Väslernorr-
land, Våsterbotten, Kopparberg och Gävle-
borg. Den faktiska nårings- och sysselsätt-
ningsmässiga situationen i dessa län (d.v.s.

att en stor del av småjordbrukarna också



utförde körslor eller annat lönearbete vid
sidan av j ordbruksdriften ) kan som förut
betonats ha satt viss prägel på benågenheten
att organisera sig kooperativt såväl i konsu-
ment- som inköpsföreningar,

I olika områden i landet, främst Halland,
i viss mån Skåne och Kopparberg, har dock
"rester" av den konsumentbetonade vertsam-
heten levt kval eller tillkommit i form av

lokalföreningar, som utöver den huvudsak-
liga inriktningen på lantbruksförnöden-
heter är en sal uIörde konsumenn aror i qtörre

eller mindre omfattning. Även i Norrlands-
länenJämtland, Västerbotten och Norrbot-
ten notems att inköpen 'liir somliga ftlrening
4/"även omfattar "andra oaror, såsom lysolja,

mat- och bektidnadsuaror". I Våsterbotten kan
föreningarna utom lantbruksförnödenheter
också inköpa "mjöl i nödår"; iissa förening-
ars stadgar är tillägget om nödår borttaget.
I Norrbotten finns också mjöl med bland in-
köpsr'aroma; bland de fristående förening-
arna anger ett par att livsmedel m.m. - mer
beståmt angivet mjöI, fotogen, färg m.m. -
ingår i sortimentet. I Malmöhus län anger
den fristående Västerstads och Ostraby lant-
mannaförening att försäljning av slaktade
svin förekommer och i Kopparbergs lån
noteras försäljning av smör och potatis av

lantmannaföreningen i Leksand. Enligt
1915 års kalender sammanhånger försälj-
ningen av slaktade svin i den skånska fören-
ingen med att medlemmarna också driver
ett slakteri under beteckningen Mellersta
Skånes andelsslakteriförening u. p. a. (åter-

kommer i avsnilrel om slakteriorganisario-
nen). Samma år anges för Skaraborgs och
Värmlands lån att ell par andelsmejerier är

medlemmar i centralföreningen men att de
har mejeriverksamheten bortarrenderad.!5

D en lokala föreningsstml.ehen
När det gäller föreningsstorleken kan kon-
sateras att medlemsantalet år påfallande
1ågt ide nystartade föreningarna: igenom-
snitt 20-70 medlemmar per förening i 17 av

länen. Detta gäller med ett fåtal undantag
även Skånelänen trots den tätare bebyggel-
sen i detta område. Bland undantagen läns-

vis märks fråmst Hallands lån med i genom-
snitt 131 medlemmar per bildad förening.
ÄvenJönköpings och Kronobergs län ligger
på I 00 eller strax däröver. I ör rigr uppvisar
Kopparbergs och Gävleborgs län det högsta
genomsnittliga antalet medlemmar per bil-
dad förening. Lågsta siffran genomsnittligt
sett har Gotland med endast 13 medlemmar
per förening.

Höga medlemsantal (över 200) uppvisas
påfallande ofta av fristående öreningar, d.v.s.

ej anslutna rill resp. regionlörening i om-
rådet. Specialfall år sådana som Asbo- Bjäre
småbrukares inköpsförening i Kristianstads
län med 772 och Berga småbrukareförening
i Kronobergs lån med 329 medlemmar Men
vi har också ett antal helt reglementsenligt
anslutna föreninga[ som t.ex. Stora Skedvi
inköpsförening i Kopparbergs län med 475
och Järrestads i lkistianstads län med 355
medlemmar, Aldra exempel är Vårö i Hal-
land med 300, Delsbo i Gåvleborgs lån med
264 samt Bureå i Västerbotten med 286
medlemmar. Bakom dessa medlemssiffror
ligger förvisso ett anmärkningsvärt infor-
mations- och organisationsarbete. De mest
effektiva medlemskampanjerna syns ha
genomförts i Värmlands och Kopparbergs,/
Gävleborgs lån, vilket återspeglas av siffror-
na. Dessutom ger siffrorna ibland en före-
stållning om inflytandet från framstående
lokala agitatorer,/opinionsbildare. Ett sådant
exempel bland många liknande är ett med-
lemsantal pä 247 i Mellersta Roslagens
Landtmannaförening år 1908/10 i ett i
övrigt vid denna tid mer eller mindre helt
outvecklat område, nåmligen Stockholms
Iän. Riksdagsmannen E. Åkerlund var här
helt säkert den argörande lalrorn i egen-
skap av ordförande och ledande i den loka-
la föreningen.

Reftele landtmanna- och inköpsförening
iJönköpings län med hemmansägaren O.
Petersson i spetsen saitar med hela 260 med-
lemmar. I Linneryds lantmannaförening i
Kronobergs län hittar vi åter en stor anslut-
ning på 200 medlemmar med riksdagsman-
nenJ. Aug. Sjöö i ledningen. I Skåne och
framför allt i.låmtland hade mejeriförening-



ar anslutit sig för att åven kunna fungera
som inköpsföreningar; Vinslövs mejerifören-
ing i Kristiansrads län bidrog sålunda med
320 medlemmar i en enda omgång. Från
Hallands lån kan ett annat slags t)?exempel
hämtas: Fjärås och Hanhals kooperativa
handelsförening med folkskollåraren I. A.
Elmqvist som ordförande med sina 250 med-
lemmar vid 1908 års slut.36

I Halland var de tidiga föreningarna på
grund av de speciella betingelser vi redan
anfört ofta en kombination av konsumtions-
och lantmannaförening, vilket också före-
kom i Kopparbergs lån. I sistnämnda län till-
kom påfallande många föreningar på ett
tidigt sradium: derta liksom att föreningarna
hade ett flertal olika benämningar utöver
det vanliga landtmannaförening kan möj-
ligen ses som en indikation på ett visst sam-

band. Sålunda förekom mellan 1908 och
1915 inköpsförening m.s.p.a.37, konsum-
rionsFörening u.p.a.. hushållsförening u.p.a..
m jölkmagasinsförening u.p.a. samt mest i
ögonen fallande Åls sochenrnagasin med,
magasinsföreståndare Max Er. Olsson som
ordförande. För denna förening anges ock-
så från 1912 "nchnms samtliga jordägare" som
medlemmar Aven hår harvi alltså ett exem-
pel på ett slags samband mellan de äldre
associationerna och det modernare fören-
ingsväsendet. Hur långe detta levde kr'ar vad
gåller inköpsföreningarna går inte att fast-
stålla med tillgångligt material på grund av

att de mer detauerade uppgifterna utgår ur
Lantbrukskalendern efter 1915.38

Rös trättsre gler o ch föreningsledare
Då gårdens storlek i hektar eller antalet kor
låg till grund för insatsen låg den även till
grrnd för en graderad rösträtt på förenings-
stämman; dock begrånsades den oftast till
högst 1/ 10 av föreningens hela röstetal (el-

ler antalet närvarande). I övrigt, särskilt i
personval. röstades elter regeln "per capira
där inte annat stadgades", vilket innebar
principen en man - en röst. I aktiebolagen
anslutna till SLR rar röstrått och andra med-
lemsrättigheter såmre tillgodosedda med
som senare beskrivs mer demokratiska för-
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hållanden i AB Landtmannaförbundet i
Gåvle jämfört med AB Blekinge Landt-
män.3e

Åven för inköpsföreningarna kan redo-
visas ett antal lokalföreningar som har helt
andra yrkeskategorier ån lantbrukare som
ordförande. Flera lårare och även präster/
predikanter stod i spetsen för lantmannaför-
eningar på detta tidiga stadium. Så var fallet
i Hammars landtmannaförening i Jösse
härad i Värmland som redovisade 173 med-
lemmar och iJårna landtmannaförening i
Kopparbergs lån (155 medlemmar). I Håll-
nås stod klrkoherden C. Löfuander som ord-
förande i Uppsala låns största lantmannaför-
ening med 153 medlemmar vida överlägsen
folkskollärarenJ. P Berg i närbelägna Tierps
förening med endast 40 medlemmar. Blom-
bergs landtmannaförening i Skaraborgs län
som leddes av G. Hamilton. initiativtagaren
och motionåren till den första regionför-
eningen i landet, förde dock i bölan en helt
blygsam tillvaro med endast l0 medlemmat
vilket dock senare ökade påtagligt. I Gill-
berga socken i Våstmanland fanns kyrko-
herden E. A. Björkman i spetsen för lant-
mannaföreningen liksom folkskolläraren O.
Widell i Angelstad småbrulareförening i
Kronobergs län med 190 medlemmar I
Alghults landtmannaförening i samma län
fanns regementspastorn P. H. Ydstrand i
spetsen för en fristående förening med 123

medlemmar o.s.v Exemplen kan mångåldi-
gas. Näst e[te r lan tbrukare/hemmansägare.
som naturligt nog år den mest frekventa
yrkesgruppen på ordförandeposten, år frek-
vensen lårare den högsta. Sammanlagtfinns
i 1908-10 års förteckningar nära 30 folksko-
le- och andra lärare nåmnda med titel.ao

Dessutom år ett 3Gtal andra allmånnagkes
utövare angivna som ordföranden i lant-
mannaföreningar. Förklaringen kan givetvis
vara att vederbörande förenade denna fria
yrkesutövning eller !ånst med jordbruks-
innehav eller också att man på lokalplanet
helt enkelt frck ta i anspråk sådana yrkes-
grupper som $llde kunskaps- och kompe-
tenskraven för att leda föreningarna.



Allmänna ideella intresse-
föreningar
En femte huvudgrupp av jordbrukareför-
eningar från den här aktuella perioden
(1860-1930) utgörs av de redan tidigare
ber ör da lantbnthsklubb.tr och id,eella lanhnan-
nafiimingar De kar. betecknas som allmrinna
id,eella intresseföreningar som ofta tillkom på
personligt initiåriv av någon eldsjäl för att
just få till stånd err lokalt informations- och
diskuskussionsforum. De platsar inte i något
annat sammanhang i framställningen och
behandlas dårför i detta kapitel, eftersom
sambandet med inköpsföreningarna år på-
tagligt.

Inki$ sf)rmingar också diskussionsforum
I litteraturen framgår uppgiften att en tidig
diskussionsförening var den 1865 bildade
ideella lantmannaföreningen i Hemmes-
dynge i södra Skåne.ar F. W Edelsvärds arti-
kel 1842 i Tidskrift för Landtmanna- och
Kommunalekonomien bekråftar dock att
begreppet "lantmannaförening" fanns på ett
långt tidigare stadium, förmodligen efter
mönster från de första tyska "lantbruksför-
eningarna" och de danska "landboforening-
erne'. De ideella lanrmannaföreningarna är
inte nårmare kartlagda.

Vad som år påtagligt är dock att även
många inköpsföreningar på tidigt stadium
kom att fungera som diskussionsforum. Det-
ta härleds givetvis i första hand från att de i
stor utsträckning hårstammade från eller
växte fram ur hushållningssållskapens loka-
la organ hushållsgillena och deras inköps-
verksamhet. Mest påfallande var detta i
Västernorrlands lån där länsagronomen E,
O. Arenander var själen och ideologen i
lantmannarörelsen. Han utförde hela sitt
grundlåggande arbete i egenskap av låns-
agronom och 1jånsteman i hushållningssäll-
skapet, vilket också bekostade agitations-
arbetet och erforderligt informationsmateri-
al, trTckningen av stadgar m.m. Även i Skåne
utförde G. Leufvdn hela det grundläggande
arbetet i egenskap av sekreterare i Malmö-
hus låns hushållningssållskap, liksom det i

flertalet andra lån fanns liknande samband
och utgångspunkter. I endast ert fåtal län,
som exempelvis Vårmland, togs initiativet
till de första inköpsföreningarna från kretsar
utanför sällskaper; i detta fall av några intres-
serade lärare/agronomer vid Molkoms folk-
högskola. N.G. Åslngs exempel frånJämt-
land, dår en från början ideell förening
övergår till inköpsförening, kan också note-
ras i detta sammanhang.

Demohraliskl undnskott - filk au
inköpsförenin gar? "
Den andra huvudorsaken till diskussions-
funktionen var att de mindre och med,elstora
böndenca (förf. kursivering) i egentlig mening
var dåligt organiserade och företrädda. För
denna den största gruppen förelåg en situa-
tion som med anvåndning av en modern
term kan betecknas som ett d,emohratisht
undershott. Under de första årtiondena av
190o-taler framkommer detta förhållande
som ett påtagligt problem; böndernas flertal
kånde sig inte hemma någonstans efter de
genomgripande förändringarna i ekono-
miskt och befolkningsmässigt avseende ge-
nom emigration och flykt till industrin, de
politiska partiernas splittring och n1a forme-
ringar isamband med organ isar ionsväsen-
dets framvåxt. Under samma tid gjordes
också många försök att åndra på detra och
samla dem i någon slags enhetlig formering,
vilket också delvis skedde genom nya opoli-
tiska föreningar eller politiska partier (agrar-
föreningarna och Agrarförbundet m.fl.). En
närmare beskrivning av dessa förhållanden
hör dock hemma i en framställning med
mer uttalat agrarpolitisk inriktning.

Inköp sfiireningama n aturligt forutn
I Jordbruksdepartementets skrift avrådde
man från att inköpsföreningrna skulle be-
driva någon slags allmän verksamhet. Innan
denna utgavs utformades stadgarna för lant-
mannaföreningarna i Västernorrlands län så
att där ingick en paragraf av följande lydel-
se som här återges in extenso:

"Dtirjömte har Jöreni.ngen ti uppgift: 3 ) att på
allt säft arbeta Jijr jord,bruhets, boshapsshötselns



och biniiri.ngars hEande genom att urka för dit-
hihande kunskapers JPri daniLe, genom samolete
ned. ldnets hushållningssiilhhap, gmom anonl'
t a n d p au d i'k u:' von 

" 
nöten I i I I öucrlä ggn i n ga r

om jontbruksfrågor, genonn anoriLnade all fore
d ras au h u^h å I t n i ng"ta I I \h o pP! \ tjän \ t mii n ellpr

anira liinpliga pnson4, g?non an\halfondPl ou

tämflig jord.brukslitteratut" o.s. " a2

Det kom dårför att bli en tåmligen utbredd
praxis att stadgarna för in köpsfören ingarn a

innehöll en paragraf av denna karaktär; för
ca 400 av de 1908-10 belintliga 850 inköps-
föreningarna stipulerade stadga-rna att man

också skulle befråmjajordbruket inom orten
genom föredrag, diskussioner och liknande
verksamheter Denna paragraffanns då kvar
dels som ett "stäktdrag" vis å vis de ideella
lantmannaföreningarna och "lantbruksför-
eningarna" i t,ex. Västernorrland från deras

funktion som underorgan till hushållnings-
sållskapet; dels som ett informationsbetonat
komplement till huludfunktionen som varu-

anskaffare. Fördelat på lån,/landsdelar är
detta i första hand fallet i föreningar från
Kopparbergs/Gävleborgs län och norrut,
d.vs. flertalet Norrlandsföreningar. Vanlig
var också beståmmelsen i fristående fören-
ingar i södra och mellersta Sverige, bl.a. i
Blekinge, Våstsverige samt Värmland. Be-

hoveL av lolalt diskussionsforum tog ut sin

rått även om författarna i den från jord-
bruksdepartementet utgivna skriften av-

rådde från denna "sammanblandning" av

funktioner och verksamheter.
Lantbrukarnas behov av ett diskussionsfo-

rum för utbyte av åsikter och information
om aktuella jordbruksproblem och erfor-
derlig tekniskjordbrukskunskap tog sig där-

med ett naturligt uttryck. När man åndå
samlades till möte måste man anviinda tillfål-
let för fler angelägenheter; något annat var
med hånsyn till de långa avstånden i varje
fall i glesbygderna och Norrlandslänen
otinkbart. Detfinns ockå i Lantbrukskalen-
dern från 1908,210 och några år framåt ett
flertal noteringar om att stadgarna för in-
köpsföreningarna innehöll beståmmelser
om föredrags-, upplysnings- och annan lik-
nande verksamhet. UpPskattningsvis fanns
dessa - som redan nåmnts - i ca hålften av
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de 1910 verksamma 850 inköpsföreningar-
na.a3 Klara undantag från regeln om stadge-

bestämmelser är Södermanlands, Ostergöt-
lands, Kalmar, Gotlands, Kristianstads,
Malmöhus. Hallands. Skaraborgs och öre-
bro län. I dessa län samt Syd- och Mellan-
Sverige i övrigt år det endast i enstaka för-
eningar som stadgarna uttryckligt anger
uppgiften. Undantag härifrån är i viss mån
Kronobergs och Alvsborgs län i vilka 15-16
fristående föreningar har sådana bestäm-
melser.aa I flera av de nyss nämnda lånen,
som saknar diskussionspunkten i stadgarna,

har i stållet lantbruksklubbarna haft en
fungerande verksamhet.

Förhållandet att stadgarna t1'mde denna
paragraf utgör givetvis ingen såkerhet för att
en allmän verksamhet förekommit. Aven det
motsatta förhållandet, d.v.s, att diskussions-
möten kan ha förekommit utan att stadgar-
na föreskrivit detta, är fullt möjligt. Men
man kan med ganska stor sannolikhet utgå
från att det i trakter med större avstånd i
allmänhet var både praktiskt och nödvån-
digt att kombinera flera saker. De få gånger
om året man utlyste möten - oavseit vilken
förening det gållde - och flera av bönderna
gjorde sig besvåret att färdas över stora av-

stånd - ofta till fots eller efter häst - kråvdes

det helt naturligt att man tillgodosåg flera
behov, Sverige var förvisso med undantag
för de allra sydligaste landskaPen ett glest
befolkat land med stora avstånd. Dessutom
fanns alltid behovet av meningsutbyte, aktu-
ell information och spridning av nyheter av

alla de slag. Förhållandet bekråftas i flera
sammanhang, t.ex, i Ostermans beskrivning
av Tierps lantmannaförenings upplysande
verksamhet och de stora informationsmöte-
na i regi av Landtmannaförbundet i Gävle

liksom i E. O. Arenanders artiklar och berät-
telser från Västernorrlands län.':

Hur verksamheten i verkligheten utform-
ades och hur omfattande den var finns det
inga uppgifter om; om det kunde förekom-
ma årliga informations- eller diskussions-
möten i upp till hålften eller en {ärdedel av

de aktuella föreningarna år således rena
gissningar, Det saknas dessutom - i brist på



nårmare efterforskningar - någorlunda såk-

ra uppgifter om hur många ideella lantman-
naföreningar,/lantbruksklubbar som i verk-
ligheten existerat och haft upplysning och
diskussion som huvuduppgift. Under alla
förhållanden var förekomsten av informell
föredrags- och annan informations- eller
diskussionsverksamhet av viss eller stor be-
tydelse ur spridningssynpunkt vid sidan av

de lokala lantbruksmötena och andra infor-
mationsaktiviteter.

L an tbr uksklub b arn as n erk s am he t
Lantbrulskalendern in nehålJer vissa upp.
gifter beträffande lantbruksklubbarna från
1908/ 10, vars omfattning redovisas i grund-
tabell MII:2. Dårav fi?mgår att antalet regist-
rerade lantbruksklubbar under perioden
ut&jorde som högst 60-70 och att deras
medlemsantal aldrig överskred 10 000. Ett
par årtionden senare i början av 1950-talet
uppgår dock medlemsantalet till drygt 10 430

i de då existerande 51 lantbmksklubbama.a6
Genom sitt ringa antal och restriktioner för
inval av medlemmar kunde de inte fungera
som diskussionsforum i större omfattning för
det srora antalet "vanliga bönder".

N4ånga lörslag om olika jn.atser. initiativ
och projekt kanaliserades dock via lant-
bruksklubbarna och deras motsvarigheter
och vidarebefordrades till hushållningssäll-
skap, lantbruksmöten och myndigheter. De
spelade givetvis också en roll som diskus-
sionsforum och iddkällor avseende utveck-
lingen av de kooperatira föreningarna. Men
som vi konstaterat var de alldeles för få för
att kunna vara heltäckande; lånsvis var det
endast i Malmöhus lån som medlemsanta.let
1908/10 utgjorde drygt 1 600 och var som
högst 1920 och 1930 (2 711 resp. 2 390 med-
lemmar). Bland andra län som uppvisade
relativt livlig verksamhet i lantbruksklubbar
märks Södermanland, Ostergötland och
Halland med 1930 ett medlemsantal på 630,

670 resp. 621. Även Kalmar och Våstman-
lands lån uppvisar ett medlemsantal på 865
resp. 551 detta år. I övrigt ligger medlems-
antalet länsvis på något eller ett par-tre
hundratal medlemmar med undantag för

Skaraborgs lån som har en höjdpunkt l9l5
men sedan uppvisar avtagande tendens. För
Valle hårads lantbruksklubb i detta lån an-
ges antalet medlemmar 1915 till "flera hund,-

ra"och verksamhetsområdet till "hela land,et

särskilt Vallz h:d.'\, i ttilken utstråckning dessa

uppgifter skall tas enligt bokstaven år dock
svårbedömt. I Danmark tillkom, som förut
konstaterats, redan ridigt de första landbo-
föreningarna och senare husmansförening-
arna med bl.a. just denna funktion. I dem
var det naturligt att ta upp alla slags ideer,
uppslag och nyheter. Fanns det tillräckligt
behov eller inresse bildade man sedan de
andelsföreningar eller andra företag man
kunde enas om. Ett antal monografier över
enstaka lantbruksklubbar föreligger bland
litteraturen; eljest finns här av allt att döma
en forskningsuppgift för den intresserade
att närmare kartlägga lantmanna- och in-
köpsföreningar, lantbruksklubbar och dems
allmänna verksamhet landet över.a7

Så h:ir i efterhand kan det också konstate-
ras att till insatser som i stort sett uteblev
från SLR- organisationens och dess lednings
sida var att systematiskt anvånda sig av lokal-
avdelningarna som kontakwäg till bönder-
na. Via lokalföreningarna fanns genvägen
till bönderna för renodlade kooperativa
budskap liksom annan information. Visser-
ligen utgavs Landtmånnens Föreningsblad
för infonnation inom organisationen; dess

upplaga var dock som högst ca 30 000, d.vs.
endast ca en dryg tredjedel av medlemsanta-
let. Det är dock tvekamt om SlR-ledningen
på riksplanet insåg detta samband och dess
möjligheter. Dessutom föreföIl denna led-
ning mindre aktiv når det gällde att sprida
den kooperatir.a ideologin; det privatkapita-
listiska tänkandet synes ha rit allför domi-
nerande i den krigskonjunktur som alltför
snabbt "ramlade över" den relatir't unga och
oerfarna organisationen.

Mindre anskaffningsföreningar
efter 1890
Utöver inköpsföreningarna nämndes i in-
ledningen av detta kapitel också ett antal

aol



andra anskaffningsföreningar. För dessa år
förhållandena väldigt skiftande när det gål-

ler tillgången på siffermåssiga uppgifter. För
vissa, såsom hypoteksföreningarna, finns
officiell statistik medan det för andra som
t.ex. egnahemsföreningarna överhur'rrd taget

inte slares föreligga några samlade uppgifter.
För exempelvis de sistnåmnda år det inte -
på grund av brister i föreningsstatistiken -
möjligt att redovisa omfatmingen på samma

sått som för de tre stora grupperna Produk-
tionsföreningar, mejeriföreningar och in-
köpsföreningar De redovisas dårför så långt
siffermaterialet medger med siffror för en-

skilda år enligt grundtabeller och diagram.

Förmingar för toraframställning m. nx.

Vid det allmänna lantbruksmötet 1901 år
tu-ufrågorna aktvella genom ett intrångande
föredrag "Om bränntorfs tillverkning och
användning", Det bör obser-veras att torven
har wå olika hur.udsakliga användningsom-
råden, som toruströ och produkter dårav
samt som bränntora i olika former. I det
nämnda föredraget belyses att torvbrytning
och -anvåndning hade gammal hävd i landet
och att torvprodukter numera åven börjar
anvåndas i olika industrier och vid kommu-
nikationernas utveckling, som t.ex. vidjärn-
framställning. eldning av lokomotiv m.m.: i

det senare fallet i form av briketter' De for-
mer i vilka bränntorv utvanns Yar skårtorv,
maskintorv och tor-vbriketter. Totala årspro-
duktionen i landet vid sekelskiftet beräknas
till 500 000-600 000 ton motsvarande ett
bränsleviirde på 2,2 milj. kubikmeter brånn-
ved. Föredraget rymde dock inga uppgifter
om de olika företagsformer i vilka produk-
tionen bedrevs.€ Dessa får håmtas från an-
nat håll.

Tora striifiireninganta och deras förutsätt-
ningar har något berörts i ett tidigare kapi-
tel. I dag är sådana föreningar inte långre så

allmänna även om ett antal föreningsägda
fabriker all{ämtverkar Från 1800-tales slut
och fram till in på 1930-talet fanns dock ett
antal sådana fördelade över flertalet lån. De

kartlåggs av både Mellanhandssakkunnige
och H.Juhlin Dannfelt och anges även i
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Lantbrukskalendern. De r'zr genomgående
föreningar u.p.a. och fanns dels som rent
Iokala föreningar, dels i Sydsverige i form av

större föreningar med län eller delar av län
som verksamhetsområden. För Skånes vid-
kommande är produktionen av såväl br2inn-
torv som torvströ utförligare redovisad
genom ett avsnitt i framställningen om
"Industrigrenar som beröra jordbruket" i
de skånska sållskapens skriftserie med an-

ledning av 100-årsjubileet 1914. Av total-
produktionen brånntorv uppges den skånska

andelen 1912 utgöra ca 30 000 ton samt
drygt 900 000 balar tor-vströ.ae

Den åldsta rent lokala förenin-gen syns

vara Timmele torströftirening u,p.a. i Nvsborgs
län från 1893. Enligt andra uppgifter an-

lades deu första torvströfabriken i Visse-

{ärda i östra Småland 1885 eller 1886.50 De

största r Shånsha Lantmtinnens Andelstoru-
ströfireningmed 1908 över 3 000 och SÄdns&a

And,elsbriinntoru-föreningen med 1921 nära
2 300 medlemmar Mellanhandssakkunnige
redovisar 1920 totalt för Malmöhus och
Kristianstads län hela 7 250 resp. 4 905 med-
lemmar i torvströföreningar Aven i Små-
landslånen förekom omfattande sådana
föreningar, dock finns inga uppgifter för

Jönköpings lån.51 Andra lån för vilka upp-
gifter saknas är Stockholms, Ostergötland
med undantag av någon enstaka lokal fören-
ing med 50-60 medlemmar 1925 och 1930,

samt Västernorrlands, Jämtlands och Viister-
bottens län. Av tabell MII:3 nedan framgår
anslutningen i både brånntorv- och torvströ
föreningar totalt i landet enligt tillgängliga
siffror.

Störst var som framgår medlemsantalet
under 1920-talet; totalt var anslutningen
åren 1920 och 1925 nära 17 700 resp. 16 600

medlemmar. H. Juhlin Dannfelt uppger
totalt 81 ton'föreningar 1921 med ca 17 700

medlemmar, medan Lantbrukskalendern
för 1921 uppger 18 800 medlemmar. Ifråga
om medlemsantalet är överensstämmelsen
mellan olika kiillor i detta fall således täm-
ligen god, medan HJD anger ett högre antal
föreningar Aven i andra län än de ovan an-

givna, t.ex. i Bohuslån och Alvsborgs län,



Tabell VIII:3. Toirföreninyr, antal föreningar och medlemmar l9l0-1930.

1910 1915 1920 1925

Medlemmar
FöreDingar

3 9B3
21

7 392
27

l7 695
46

16 577
42

10 2?1

29

Källa : Lantnrukthakndcm I 908-3 2.

fanns föreningar med betydande antal med-
lemmal 1920-25 nära 1 500 resp. 695 med-
lemmar. Frän år l9l5 var toMöreningarna
sammanslutna i en riksorganisation med
lJ.amfuJtret Tor a s tr t;f a b rik ant an as C mtr a lf irm in g
u.p.a. med.1921 enligt HJD 56 medlemsför-
eningar, vilket antal fram till 1930 minskats
till 24. Alla tordöreningar eller ton4öretag
var således inte ansluma till centralförening-
en,52

Enligt en inventering av Sveriges geo-
logiska undersökning åren 1917-28, som
dock ej omfattade hela landet, var ton'marks-
arealen 1,165 milj. ha eller 8,2 procent av
landarealen; för Skånes del var andelen 8,4
procent. Detta utgjorde underlag för en be-
g/dande torvindustri, fördelad på dels bränn-
tor-v- och dels torvströframstållning, Torv-
strö- och bränntorvindustrin i anslutning till

jordbruket utgjorde dock endast en del
av den totala torvindustrin i landet. 1913
ut6iorde produktionen av bränntorv ca
150 000 ton, i stort sett motsvarande husbe-
hovstillverkningen. Efter en stark uppgång
under första vårldskrigets efterfrågekon-
junktur sjönk den dock till ca 30 000 ton
fram under 1920- och 30-talen. Av tabell
VIII:4 framgår omfattningen av brånntorv-
produktionen vid olika tidpunkter från 1913
till fram på 1940-talet.

Tabe[VIII:4. Fabriksmässigt framstilld briinntorv
l9l3-1946 (ton per år).

Omkr. l9l3 150 000
1914-1920 350 000
Omkr lq25-30 25 000-30 000

1944 3?5 000-1 240 000

KäIa: Nja Lantmannens Boh 1950 band I, s. t I ) J

TbraJörmingarna had.e fån biirjan at 190Ltalet och fram till 19)0 ett auseuårt antal med.lemmar, Fiir lantbrukar-
na aar det j'ämst toruströet som haile intresse. Bilden lisar "resning" aa strötoru för torhning utc på mossen. Detta
utfthdes tanligen at barn och ungtLornar und,er vårcn. Foto: Hjalmar ton Feilizen, ca 1905.



Senare uppskattningar av torvtillgång-
arna totalt i landet ger vid handen att tor-v-

markerna utgör ca l0 procent av Sveriges )ta
eller 5,4 milj. ha. Av dessa beråknades 5-10
procent kunna utnltljas med hånryn till eko-

nomiska och miljömåssiga restriktioner.s3
Brånntorvproduktionen var mer konjunk-
turkänslig av skålet att när annan brånsle-
produktion eller -import begränsades fick
alternativet bränntor-v tillgripas som bränsle.
Från 1900-talets början och fram under de

båda vårldskrigen förekom två stora blomst-
ringsperioder för den fabriksmåssiga briinn-
ton{ramstållningen enligt tabell VIII:4

För jordbrukets del var torvströproduk-
tionen av större intresse och inte heller så

konjunkturkänslig. Det var för att E/lla det
behovet som flertalet för€ningar, med vissa

undantag för bränntorrföreningar i Syd-

sverige, bildades. Den första torrfabriken i
landet i Visse!årda i Kalmar län 1885 drevs

förmodligen i bolagsform. Dessförinnan
hade vårmlånningen S. N. Samuelsson på
Kil i Värmland sedan 1865 gjort försök med
fabriksmåssig framstållning och anvåndning
av brånntorv i lantbruket (s.k. rörtorv), nå-

got som han också i skrivelse underråttade
Lantbruksakademien om. Han blev seder-

mera belönad med en medalj av Alademien
för dessa insatser. Priset per bal (!/2m3,ca
80 kg) utgjorde 1890-96 i genomsnitt 95

öre. Under tiden 1921-1940 utgjorde pro-
duktionen av torvströ till avsalu som lågst
110 000 ton, som högst 168 000 med ett. år-

ligt genomsnitt på 135 000 ton. Det var allt-
så på en del av denna marknad som andels-

föreningarna agerade.sa Under senare tid
har ansvaret för att be ra en grund för tor-v-

törsörjningen (brånn torv ) vid avspårrning
eller krig ur beredskapsslrlpunkt anförtrotts
åt ett statligt bolag.

Tabe[ VItr:5. Egnahemsförcningar u.P.a., antal föreningar och medlemmar l9l0-30'

Egnahemsförmingar
Når det gäller anskaffningen av den grund-
läggande produktionsfaktornj ord har prir.at
förrnedlingsverksamhet alltid spelat hulud-
rollen på fastighesmarknad.en. Egnahemsfiir-

eningarför anskaffning av egnahem åt små-

bmkare förekom dock under en period från
1889,21900 fram till 1930-40-talen. Antalet
föreningsmedlemmar och därmed av en
kooperativ verksamhet berörda personer
syns dock r.ara förhållandevis blygsamt. Vad
som dock försvårar en rättvisande samman-
räkning år att egnahem bildades av såväl

egnahemsföreningar av rikskaraktär, vissa

lånsföreningar och av rent lokala fristående
föreningar. Dessutom fanns ett antal s.k. all-
månnyttiga aktiebolag av mer eller mindre
riks- eller länsövergripande karaktår, som

verkade med samma målsättning, vilket i
hög grad försvårar överblicken. Många små-

brukare fick också sina småbruk och lån för-
medlade genom hushållningssällskapen.

Omfattningen i form av antal föreningar
och medlemmar under perioden 1910-1930

framgår av Labetl VllT:5. som visar egna-

hemsrörelsen så långt det umyt$ade siffer-
materialet medger. lntressant atr notera är
att den försh mer omfattande organisatio-
nen för detta åndamäl, Fiireningen Egna hem

z.p.a., bildades redan 1889 (en uppgift såger

1887) i Motala. Den verkade främst i södra
och mellersta Sverige genom filialer till
hurudföreningen. Enligt tillgängliga uppgif-
ter hade föreningen sin största omfattning
omkring 1910 med 155 filialer och 5 490

medlemmar. Siffrorna spretar som framgår
åtvitt skilda håU och år i stort sett endast av

kuriositetsintresse; tabellVIII;5 upptar som

framgår endast bråkdelar därav. De äldsta av

fristående rent lokala föreningar var "För-

eningen Egna heu. Sya z.p.a. "i Mjölbytrakten

1910 1915 1920 1925 1930

Medlemmar
Föreningar

I 592
t5

1 636
I6

1 541
15

2070
18

1235
5

KäItor: Lantbrukskabndern 1908'1932 och H Juhlin Dennfeh 1922. 'k) Siffm enligt HJD'
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i Östergötland från 1895 samt "Egnaherns.fiir-

eningen i Vadstena med, omnejd u.p.a. " bildad
1896. Bland egnahemsbolagen var "A-ktiebo-

laget Hem på landet" det äldsta tillkommet
1899.

Egnahemsföreningarna i Mellansverige
var till viss del koncentrerade till Söderman-
land och Östergötland. I Sydsverige domine-
rade Kristianstads och Malmöhus lån medan
det i övrigt fanns enstaka föreningar iJön-
köpings, Gotlands, Alvsborgs, Skaraborgs
och Orebro lån m.fl. Föreningar för egna-
hem fanns av allt att döma inte norr om
Kopparbergs län medan aktiebolagen (ett
15-ta1) utsträckte sin verksamhet även till
Norrlandslånen.55 Tillgången på någorlun-
da tillförlitliga siffror är dock, som framgått,
mycket begränsad för denna föreningsform;
med blygsamma krav på dessa kan med nöd
och näppe tabellen på s. 310 åstadkommas.
N. Edling anger i sin avhandling "Det foster-
ländska hemmet" från 1996 att det faktiska
antalet utlämnadejordbrukslån under hela
perioden 1905-1946 utgjorde sammanlagt
64 ?00;56 detta indikerar att de hår redovisa-
de uppgifterna inte ger hela bilden av egna-
hemsrörelsens omfattning.

Teknikuwecklingens lören i n gs-

former - elföreningar
Vi har i tidigare kapitel berört tröskverks-
och elföreningar under denna rubrik. Vi
skall nu försöka sätta mer innehåll därunder
genom atl redovisa oclså ellöreningarnas
utveckling under perioden efter 1890 och
framåt 1930 eller som i detta fall ånnu något
längre. Tröskverksföreningarna har dock
hänför s ti)l gruppen produkrionsföreningar.
varför dessa redan behandlats under denna
hur,'udgrupp. Elföreningarna har vi också
uppfattat som i huvudsak serviceföreningar i
produktionen och de behandlas här närmast.

Om elfireningama har T. Johansson skrivit
en intressant artikel i Kooperativa Studiers
Årsbok 1981.57 Därav framgår att den första
elektrifieringen på bönders initiatir genom-
fördes i Stocksbo by inom Färila socken i
Hålsingland så tidigt som 1892. Eljest här-

stammar de första distributionsföretagen
från 1910-talet. Den tidigaste mer omfattan-
de elektrifi.eringen kom till stånd under
första världskrigets bristsituation på lysoljor
och motorbränsle. Utbyggnaden av elför-
eningarna får sin höjdpunkt under mellan-
krigstiden och vanligast är de i södra och
mellersta Sveriges slätt\gder. Tilt storleken/
antalet medlemmar är de ofta ca tio gånger
så stora *orn de äldre tröskrerkslöreningar-
na (enligt S.-O. Olsson 150-200 medlemmar
per förening), beroende på att de större in-
vesteringskostnaderna måste fördelas på fler
medlemmar. Som mått för kraftbehovet gä11-

de ofta den utrustning som krävdes för att i
jordbruket kunna tröska med elektrisk mo-
tor.53

Johansson uppger för 1920 föreningsan-
talet till 1 135 innebärande att ca 40 procent
avjordbruket dårmed skulle vara elektrifie-
rad. För denna föreningsform finns inga
medlemmar redovisade: i stället har man
uppgivit "elektrifierade hektar", vilket är ett
i detta sammanhang icke användbart mått.
Enligt HJD fanns 1921 ca 1 240 lokala elför-
eningar registrerade samt ett något osäkert
antal länsföreningar.5'gÅr 1930 skulle antalet
elföreningar ha varit I 729. Dessa siffror
samt uppgifter ur T. Johanssons uppsats
utgör underlag för grundtabell VIII:3 och
figuren nedan, där vi för det belysande ex-
emplets skull går något utanför tidsramen
för framstållningen i övrigt.

Är tg+q-45-+O fanns det enligtJohansson
något över 2 400 lokala elföreningar med
344 300 organiserade förbrukare, vilket är
den srörsta omlattning någon kooperativ
föreningsq? med anknytning till lantbruk
haft. Denna siffra utgör dock inget mått på
antalet eller andelenjordbrukare, eftersom
denna inte går att renodla. 1944 var andelen
elföreningar bland landsbygdens elföretag
60 procent, vilket sedan med den fortgåen-
de rationaliseringen och bolagiseringen
kontinuerligt minskat för att 1950 vara nere
i 33 procent. 1980 var endast 138 eldistribu-
tionsföreningar av den ursprungliga f)?en
fortfarande verksamma. Föreningsantalet
under elföreningarnas olika utvecklings-
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Llntler firsta aårl.d.shiget med d,ess bist på Jotogen o.h bsolja ble|) det farl på ekhtNifieringen at lantbruket. Elektrish

matonl,rift fiir tröshuerket aax enhel att ski;ta och huntle retlucera arbetsst)rkan. Aaen inom d,enna ryp aa mekanise

ing tar föreningsfamen en förutsättni.ng Iör att bl.a. de ekonomiska problemen skulle kunna i6sas. E(iheningar'
na aar den till antalet aanligasle föreningsformen.

Figur VIII:3. Antal€t elföreningar vid olika tidpunkter perioden 1900/10-1980 samt hur öLning resp. minskning i
antalet fördelar sig under perioden.
Vänster skala = antal föreningar i form av sraplar h6ger skala, linjen = ökning resp. minskning

t s00

1000

skeden fram t.o.m. 1980 illustreras av figur
VIII:3.60

Figur MII:3 är ett kombinationsdiagram
som återger två storheter: dels antalet fören-
ingar för eldistribution vid olika tidpunkter
(staplar) och dels ökning resp. minskning i

m Elföreningar + ökningfminskning

KäUat: KooPerutiu I)ethsanhet 1908-67, Johawson 1 961 s. 66 och guntltabeLL VIII: I 6.
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antalet under utvecklingsperioden 1900/
1910-1967/80 (heldragen linje). Tidsperio-
den i diagrammet omfattar dårmed nära
nog hela liusqkeln för elföreningarna. Den
utgör därför den mest utpråglade illustratio-
nen av Rogers spridningskun'a i ett faktiskt
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-500

-1000

-1500



sammanhang på grund av att både tillväxt
och tillbakagång kunnat registreras; kunan
anges av den tänkta konturen av staplarnas

utseende. Dårmed illustreras samtliga faser

i utvecklingen; introduktions.f&s, tillarixtfus'
md,ttnadsfas o ch regre s sionsfas.

Samarbetsstråvandena omfattade hela
skalan från lokala föreningar, länsförening-
ar samt försök till riksorganisationer. Tidi-
gast startades länsföreningar i Norrbotten
och Västerbotten och det första försöket till
riksorganisation giordes 1918 med Lant-
mån ne ns Eleltriska Centrallörening. som

senare under året ombildades till Riksför-
bundet för Landsbygdens Elektrifiering.
Denna riksförening upplöstes dock 1930

och ersattes 1948 av RihsfrhbundetJör elehtrife-

ring på landsfugden (AEI). Bland tidiga stör-

re kraftföretag nåmnerJohansson bl.a. Lant-
brukarnas Elektriska Attiebolag (LEA) i
örebro län från 1917. Ett exempel på fören-
ingsformen är Svartådalens kraftförening i
Östergötland från 1918, omfattande ett tiotal
socknar. Försöken med riksorganisationer
slog dock aldrig väl ut inom detta område,
trots olika försök från såväl Lantbrukssållska-

per och senare RLF art lösa de organisalor-
iska problemen. RLF upprättade senare en

egen konsultbyrå, vilken blev den mest lång-
livade funktionen centralt inom detta om-
råde. Elföreningarnas stadgar, verksamhets-

områden och fortsatta existens kom i den
senare utvecklingen (från 1940-talet) att i
tämligen hög grad påverkas av Statens vatten-

fallsstyrelse och övriga större kraftföretag i
landet samt av att kommunala elbolag över-

tagit eldistributionen lrån elföreningarna.
Av senare framställningal som från ett

lokalt perspektiv behandlar elområdet, mårks

den redan nämnda S.-O. Olssons "Ljus, kraft
och vårme i södra Halland". Han konstate-
rar att mycket material om elektrifieringen
på landsbygden förkommit i samband med
att de små elföreningarna gått samman till
större eller övertagits av kraftbolag och kom-
munala elverk. Det är dock intressant att ta

del av denna framställning, avseende La-
holms kommun och omnejd, genom att han
sätter in denna lokala utveckling i sitt större

sammanhang. S.-O. Olsson menar att når
elektrifieringen kommer runt sekelskiftet
befrnner sig bönderna som ofta i ett under-
låge. Tekniken år fråmmande och svårförstå-

elig, dessutom organisatoriskt och ekono-
miskt krävande och dyr att införa. Dåremot
blir även fotk på landsbygden tidigt medvet-

na om elektrifieringens många fördelar och
användningsområden. Den nya tekniken
medför dårför för landsbygdsinvånarna både

organisatoriska och ekonomiska problem,
som båst kunde lösas genom samarbete.6l

Enklare och rakare kan knappast utgångs-
punkterna för ett samarbete i (kooperativ)
föreningsform formuleras. I det här sam-

manhanget är det dessutom så att det är två

intressen hos lantbmkaren som förenas: ett
honsumentintresse\ form av elektriskt ljus för
belysning och hushåll samt ett prod'ucentin-

,res.r? i form av elkraft för drift av lantbrukets
maskiner Dårtill kom sedan att intressenter-
na för elkraften var många fler: industriföre-
tag, kommuner och övrig befolkning, vilket
sammantaget skapade ett större och dårmed
hållbarare ekonomiskt underlag. Sådana

faktorer har medfört de långtgående struk-
turföråndringar som beskrivits i det före-
gående och som stråckt sig ända fram till de

nyss beskrivna aktuella förhållandena.

I(redi t organisation erna i

jordbruket
Med utgångspunkten att kapital/kredit
utgör en av de nödvåndiga produktionsfak-
torerna för all företagsverksamhet i lantbruk
såvål som andra näringar kan också kredit-
organisationerna inräknas under gruppen
anskaffningskooperation. Med viss risk att
sammanföra storheter av olika karaktår be-

handlas de här under denna huvudgrupp;
någon summering av de olika förenings-
t)?ernas medlemsantal görs dock inte.

Hypoteksföreningar
Hypoteksföreningarna62 intar en särståll-
ning, dels genom att de - som tidigare be-

lyss - är den åldsta av de alltjämt bestående

föreningsgrenarna, dels genom sin speciali-
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sering på hypotekskrediteq d.v.s. Iån mot
säkerhet i fast fiordbruks) egendom. Hlpo-
teksföreningarnas uppgifter och diskussio-
nen om deras tidiga verksamhet sant deras
numeråra omfattning ingår i föregående
kapitel III (Täbell III:2) De har aldrig varit
fler än 10 med den äldsta, Skånska hlpoteks-
föreningen, bildad som nåmnts redan 1836.
Sam tJiga övriga inkJusive riksorganisarionen
Sveriges Allmänna Hypoteksbank tillkom
fram till och med 1861. Största antalet del-
ägarellåntagare anges för 1890-1900 med
ca 76 300, se Labell M ll;6 nedan. För närma-
re översikt över numerären och udånat kapi.
tal hånvisas till tabell III:2 i kapitel III.

Jord,brukskas s m f)r j ord,brukskred,i,t

Jordbrukskassor:na rar från bö{an föreningar
m.b.p.a. och den andra viktiga kreditorgani-
sationsformen efter hlpotekslöreni n garna,
De uppvisar en åtskilligt mer törnbeströdd
och försenad tillkomsthistoria. Med modemi-
seringen avjordbruket under 1800-talet öka-
de starkt flertalet jordbrukares behov av
både sekundär- och driftskredit, för de
mindre .jordbrukarna åven grundkredit.
Hypoteksföreningarna var dock i många
områden länge mer eller mindre stångda
för mindre och medelstorajordbrukare som
inte ansågs tillråckligt solventa för att få del
av hypotekskrediterna.6a

Redan under 1880-talet var frågan om
driftskreditens ordnande föremål för två
statliga utredningar. Det svenska utrednings
väsendet och de stadiga beslutsorganen för-
mådde dock inte - trots förebilderna i form
av Raiffeisenrörelsen i Tyskland m.fl. länder
redan från 1860-talet - finna lösningen på
de problem man fann förknippade med
denna fråga. Efter 35-40 års fördröjande
utredningar och diskussioner kunde man
till sist 1915 fatta beslut om ett halvhjärtat

rystem för driftskrediter tilljordbruket. Från
denna tidpunkt (l januari 1916) kunde
jordbrukskassor enligt detta beslut bildas
med statliga stödinsatser. De första lokala
jordbrukskassorna tillkom dock redan hösten
1915, r,arav Våsterhaninge jordbrukskassa är
den första i landet; Stockholms län låg inte
precis i täten ifråga om kooperations- och
föreningsutveckling men når det gällerjord-
brukskasserörelsen r man klart tidigt ute
tillsammans med några lokala kassor i Xris-
tianstads lån, också från hösten 1915. Ett för
jordbrukets behov fullt uwecklat jordbruks-
kassesystem kunde genomföras först 1930
efter förslag från 1928 års jordbruksutred-
ning.

De redovisade siffrorna för jordbruks-
kasserörelsens del har alltså 1916 som startår
och visar föUakdigen endast den inledande
fasen avjordbrukskasserörelsens uweckling.

TabelMll:6. Antal medlemmar/utestående lån i hyporeksföreningar 1890-1930.6'

Å. I890 1900 t9t0 l9t5 1925 1930

Medlemmar
Föreningar

76 Z2S

10
76 261

l0
72 300

l0
69 502

10
61 682

l0
55252 51259

l0 t0

Kä a: Historisk statistik Jiir Suerige. Oursiktstabelzr. 'labe 82.

Tabe[ \alII:?. Lokalajordbrukskreditkassor l9l6-1935 efter centralkasseområden.

1916 1920 L925 r930 1935

Medlemmar

Jordbrukskassor

I 946
69

4 768
123

8 122
146

18 973
285

73035
171

Kälhn: 50 b i lantbrukets tjänst I916-1966. Jordblukskasserönken. Siffrorna öuercnsstämmq med sm.åm a lrikeLet med

Hi.storisk statistikliir Suerige. Oue$ihtstabelbt'fab. 81.
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Det var fö$t efter de nya reglerna från
början ar 1930-raler sorn organisationsgre-
nen kunde utvecklas fullt ut Den fördröjda
utvecklingen i Sverige är desto mårkligare
eftersom många länder på kontinenten och

även andra nordiska lånde1 friimst Finland,
hade sina kreditorganisationer utbyggda

sedan 1860- resp. början av 1900-talet.65 Men

på något sått är detta signifikativt för det
konservativa och eftersläpande Sverige.

"Vanliga bönder" skulle "skyddas" från
skuldsätming och förhindrades därmed ofta
att utveckla sinajordbruk - tvårtemot Raiff-

eisens lårdomar. I stållet tvingades de på

grund därav ofta att ta lån på dåliga villkor
från privata långivare, vilket giorde "det
onda" ännu värre.

Av tabell MII:7 framgår jordbrukskasse-

rörelsens utveckling efter riksdagsbeslutet
1915. Dessa uppgifter kan med det använda
grundmaterialet inte fördelas länsvis; det
bygger på siffror från resp. centralkassa och

har utstråckts fram till 1935 därför att den

verkliga expansionen (spridningen) kom
igång först några år in på 1930-talet. Fördel-

ningen på de olika centralkasseområdena
framgår nårmare av grundtabell VIII:4; den

redovisade perioden motsvarar introduk-
tions- och början av tillvåxtfaserna enligt
innovationsteorin. Siffrorna kompletteras
nedan med en mer detaljerad redovisning
av centralkassornas utveckling under mot-
svarande period in på 1930-talet (tabell

VIII:8). Av sammanställningen framgår att
det var en mödosam utveckling kasserörel-

sen kåmpade sig igenom med små resurser

och stundom måttliga framgångar; (namn-

måssigt hette de regionalt organiserade en-

heterna genomgåerrde cmtralhassor för jord-

brukshretlit) .I tablån illustreras den relativt
långa utbyggnadstid som kråvdes innan
jordbrukskasserörelsen var någorlunda eta-

blerad; som framgår från 1916 och fram till
mitten av 1930-talet. Dock ingår inte de kas-

sor som avskildes och konstituerades till
självståndiga centralkassor först så sent som

på 195o-talet, nåmligen Hallands och Norr-
bottens. Lokala kassor fanns dock även i
d€ssa lån från tidigare perioder I tablån har
oclså lnfogar den för:ta sama rbetsorgan isa-

tionen som tillkom 1926; senare bildades
Svenska Jordbrukskreditkassan, SJK, som

riksorganisation ijuli 1930 efter förslag av

1928 års jordbruksutredning.

Tabel \4II:8, Centralka$or för jordbrukskedit med tilkomst, iegistrering och

Konstituering Registrering Verksamheaområden,1än

Mälarprovinsens centmlkassa

Mälarprovinsens centralkassa
Målarprovinsens centralkassa
Kristiansttds 1äns centralkassa
SödIa Sveriges centralkassa
SödIa Sveriges centralkassa
Malmöhus läns centralkassa
Skaraborgs låns centralkassa
Västra Sveriges centnlkassa
Mellersta Norrlands centralkassa

29jan. 1916

l9l9
1920

6 mars 1916
1916

16 nor' 1916
1919
t9l9

13 dec. 1924

l?juni 1916 Stockholms, UPPsala,

Södermdnlands
Gävleborgs, KoPParbergs
Östergödands

L4 ap l1916 l{ristianstads
Ikistianstads, Blekinge, Xålmar
Ikonobergs, Hallands, Västbo h:d

21 dec.1916 Malmöhus län
Skaraborgs
Skaraborgs, Älvsborg, Bohuslån

Jämtlands, VästeInorrlands

Mellersta Sve ges centralkassa

Östergötlands låns cencralkassa

Gävle-Dala centralkassa
Övre Norrlands centralkassa
Våsterbott€ns centralkassa
Gotlands låns centralkassa

1932

12 maj 1932
1931

1934
1934
1936

Örebro, Värmlands, Västmanlands
inkl. Jönköpings, Xålmar n:a

Avskild från Mälarprovinsemas
Västerbottens, Nollbottens
Våsterbottens län
Avskild från ösrcrgöttands

KäIIa: 50 år i tantbruhets tjänst 1916-1966 Jardhakskassetnehen'
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Informations slö d hll j ortlbrukshas s e.-

röreken
Når det gällerjordbrukskasserörelsen fi nns
det skäl att uppmärksamma de direkta stöd-
in\alser som gjordes från såväl Kooperarira
förbundt t:' sida som ar r i:'.ia and ra ot gan isa

tionet bl.a. några hushållningssållskap och
den statliga småbmkskonsulenten, dessut-
om t.ex. Sveriges Jordbrukarfiirbund samt
egnahemsrörelsen.60 Det tog sig bl.a. uttryck
i att KF-kooperatören A. Orne redan 1913
utgav en programskrift om 'Jordbr-ukskassor"
och att han samma dag som riksdausbeslutet

högskole- och
rige som Danr

om.jordbmkskassorna togs 1915 utllal skrif-
ten 'Jordbrukets driftskredit. Kort handled-
ning i bildandet avjordbrukskassor", tryckt
på KFs förlag i Stockholm. Sammantaget
genomfördes som framgår av faktaruta
\IIII:1 ett llertal infonnationsaktiviteter sam t
rekryteringinsatser0T Troligen tillkom dessa
hjälpinsatser därfiir att man fiån flera håll
ansåg det mindre jordbruket otillbtirligt
missgynnat genom den starkt försenade och
fördröjda handläggningen av kreditkasse-
fiågorna.

Aharps lan
1903 ti.llträ(

len t iKri.riansrads län. hushållninR.såll-
skap och var sedan I906-30 sellereiare i

sälLlapct. Samtidiqr utövade hän prakriskt
jurdbrrrk som arrendaror vid frolle Ljung-
by egendom och ägde frårr 19?? stora
Bingi gård i l(almarlin. E. ladc nt-r srora
arbetsinsatser på liåmst tre områdel: små-

Statens egnahemsstyrelse. På förenings-
sidan ägnade han sig utö\er småbrular-
och egnahemsföreningar också åt främst
jordbrukskasseröre1sen, Södra Sveriges
Potatisodlares centralförening, Sveriges

ingarna iSkåne och l3lekinge. Dessutom
174-1938) r'ar deltog han i uppbyggnaden av tor-vsrrö,
än. Elter foll törcningar. mejerilöreningar och andels-
ier såväl i Sve- \lakrerjer i Skåne. Uröver de..a uppgifrcruksstudrer säväl i Sve- slakterier i Skåne. Utöver dessa uppgifter

lev han agronom vid var han åren 1912-15 ledamot av-riks-
titut år 1900. Redan dagens andra kammare. (Srenskt Biogra-
som .jordbrukskonsu- fiskt lexikon band 12 s. 709 ff.) i

Fjåderfäavelsfören i ng
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Ferre,e.l re. \4 I l: I .

Exempel på stödj ande informationsinsatser för
j ordbrukskasserörelsenj ordbrukskasserörelsen

1913, A.Ö..te på I(F utger på egen hand som under 1920-talct fungeracle som

en programskrift om 'Jordbrukskas- o{ficielh språtrör får kasserörelsen'

,or'i CiB..gtrrltd i Cinimene intar i Aktiva i Skåne i öwigt: greve Raoul Ha-

Bondeförbu;deb första programför- milton, S.Jörsson, Fridhill, G' Hansson,

slag en punkt om jordbrukskreditens Widtskövle,J. Pålsson, Anderslöv m fl 
-

^-i-.-;- ---^- -6 "-ndererer erif- Från l9lö: Ore.aniserat fältarbete medt:nom ett "modererat Raif-ett "modererat Raif-
feiqensyslem". tö red ragsverliam h e t och informatörer

l![$: A.örne utger också 'Jordbrukets samt husagitation på flera håll i landet:

driftskredit. Kort handledning i bil- G.Johansson, Viskan, C.Alm, Djursholm
dande avjordbrukhassor" på KFs för- (aktiv i Hem på lantlet), G' Hansson'
'lzv 1916: Statskonsulenten Aug. Oste.gren

l![$: A.örne utger också 'Jordbrukets samt husagitation på flera håll i landet:

driftskredit. Kort handledning i bil- G.Johansson, Viskan, C.Alm, Djursholm
dande avjordbrukhassor" på KFs för- (aktiv i Hem på lantlet), G' Hansson'

lug. l9!fu Statskonsulenten Aug' Ostetgrerl

l9l5i Jordbruksdepartementet tryckte i bedriver en omfattande föredragsverk-

saÅband med iiksdagsbeslutet 1915 samhet och utger en rad skrifter om

mönsterstadsar.för kassor.Represen i4bf!]::::.^:1*i:"k""därajord--.uJbur.rd 
med iiksdagsbeslutei 191s samhet o.h utger en rad skrifter om

mönsterstadgar för kassor Represen- jordtrrrrkskassor r:ch den sekundärajord-

ternterförhushållningssåltskapenmöt- brukskreditensordnande.
tes för planering av oiganisationsarbe- 19i8: K. J..Bohlin, Falköping, ulger tid--

tet i några lån, t.ex, Stockholm och skriften "De sveaskajordbrukskassorna'
Kristianstad. (kortvarig).

pf,! Aftonbladels bilagå Lantmanna- 1923 och 19261 ständi8a representant-

bladet utger 1915 ett specialnummer skapetanordnarjord,brukshassehorgresset.

om "Vår Jordbrukskasserörelse" m,ed 1929*1930: "UpPsäla möte" och 'Jord-
artiklar av statskonsulenten Aug. Ös- brukare riksdagen" var opinionsbild-
rcrgren. V. Ekerot, H$ Kristianstad, ande sammankomster 

-för 
j-ordbruket i

deliog i förberedelsearbetel för riks- den alh alharligarejordbrukskrisen, vid

dagsbislutet 1915 och åven aktivt i vilka mar uttalade ett kråftigt stöd för
up'pbyggrlud"tt uu .örelsen. Han var ut- jordbrukskasserörelsen'
gäråä tidskriften "Vårt Lantbruk",

3lt
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