
Hur,udgrupp 3 - Ar,sättningskooperation

FöreningstJper och -kategorier
Denna humdgrupp omfattar med hår till-
lämpade avgränsning och gruppindelning
följande kategorier av förenin gar:

1. Mejeriföreningar (audelsmejerier)

2. Aggförsä!niugsföreningar
3. Slakteriföreningar
4. Centralföreningar (i princip spannmål)
5. Kvarn- och lagerhusföreningar (spann-

mål)
6. Skogsägareföreningar

Gruppen omfattar som framgår de förening-
ar som vi i dag betraktar som de viktigaste
försäljnin gsföreningarna; lagerhusförenin g-

arna finns också delvis kvar men lever en
något mer undanskymd tilliaro, delvis som

fristående föreningar. Definitionsmässigt
kan gruppen beskrivas som föreningar för
att organisera moment vid insamling, lag-

ring, förådling, marknadsföring och (parti)-
handel medjordbrukets stora stapelvaror,
vilka var för sig ger underlag för produkt-
specialiserad verksamhet (= lantbrukes ko-

operatia branschorganisationer). På grund
av SlR-organisationens ointresse för spann-

målshandeln och dess avsättning fram till
193O-talet samt organisationens obestånd
under periodens senare del år centralfören-
ingarnas plats i listan i huvudsak endast av

principiell innebörd.

Keprror IX.

Föreningar för ägg- och {äder-
fiiförsäljning
I framställningen har vi i kapitel V redan
behandlat mejeriföreningarna, varför vi nu
tar oss an de återstående. Av detta skäl blir
vårt följande mer renodlade avsättningsom-
råde åggproduktionen och de i samband
därmed aktuella iiggfö rsiiljn ings]iireni nga rn a.

Äggpreningarna tid'iga pionj tirer
De första föreningarna av denna qp skall ha
tillkommit redan på 1880-mlei och de första
grosshandels- och exportorganen för ägg i
Stockholm 1886 resp. i Skåne 1888 De skul-

le t.o.m. ha varit förebilder för motsvarande
föreningsbildningar i både Danmark och
Tyskland, ehuru den omvända ordningen i
regel anses vara den vanligaste, d.v.s. att
Sverige tagit efter vad som hånt på det ko-
operatir'a området i dessa lånder.1 I vilket fall
"led. röreken a1)brd'ck under 1890-talet" oc}l tog
ny fart först en bit in på 1900-talet- Vi har
tidigare tangerat detta område i avsnittet om
Fjåderfåavelsföreningens utveckling och
uppgifter och de försök som från denna or-
ganisations sida gjordes för att stimulera en

sund handelsordning på området.
Omkring 1908/10 skulle antalet åggfören-

ingar ha varit ca 210 vilket dock är en osäker

uppgift.'De flesta bildades i Malmöhus och
Kristianstads län, helt naturligt dårför att
där producerades den största kvantiteten
ågg. Men åven i Ostergötlands, Skaraborgs,
Södermanlands och Viistmanlands lån fanns
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lokala s.k. åggkretsar liksom enstaka sådana
i övriga väst- och mellansvenska län och i
Gävleborg. I Malmöhus lån fanns 1910 ca 65
äggföreningar. Är 1913 uttryckte en skånsk
livsmedelskommittd i en skrivelse till länets
hushållningssållskap som sin mening att det
helt och hållet var äggföreningarnas för-
Uänst, att kvaliteten på äggen höjts och dår-
igenom möjliggjort en viss äggexport. Man
menade också att dessa föreningar fortfaran-
de värnade om denna handel och under sto-
ra svårigheter sökte uppehålla den. Det var
dårför med verklig ledsnad man konstatera-
de åggföreningarnas tillbakagång. Av det
stora antalet föreningal som bildats i Skåne
sedan 1907, återstod 1913 inte fler ån hälf-
ten och många av dessa förde en tynande
tillvaro.:

Senare blev fömtom Skånelänen de nyss
nämnda samt dessutom Kalmar och Got-
lands Iän centrum för ägg- och {åderfäpro-
duktionen och därmed även de starkaste
föreningslånen på området. Det var alltså
påtagligt tidigt man gjorde de positiva er-
farenheterna av föreningsformen. Svårig-
heten låg i att uppnå kontinuitet i arbetet
och att lösa samtliga problem i de olika
leden fram till konsumenten. Det uppges
också att i Göteborgs- och Bohuslån bildades
1922 hela 58 föreningar i samband med en

vår'vningskampanj. Verksamheten upphör-
de dock i stort sett under 1920-talet och
1930 fanns endast 10 föreningar kvar av
dessa, vilket belyser den något svaga "över-
levnadsfrekvensen"-

Ett av de avgörande problemen var struk-
turen på produktionen. Detta belpes väl av
1928 års jordbruksutredning som konstate-
rade att täderfåskötseln nu hade uwecklats
till att vara en förvårvskälla för mindrejord-
brukare, småbrukare och lägenhetsägare;
ett förhållande som också understryks av
HJD vid 19z0-talets början.a Inte mindre än
nåra 17 procent av antalet !åderfän i riket
fanns ännu 1927 på lägenheter och bruk-
ningsenheter under 2 ha i södra och mel-
lersta Sveriges slåttbygder. Räknar man på
enheter upp till 10 ha blir andelen nåra
36 procent. Norrland hade endast drygt
465 000 av de 9,5 milj. fåderfån som fanns i
riket vid denna tidpunkt. Ungefär 66 pro-
cent av totalantalet var lokaliserade till de
nyssnämnda slåttbygderna i södra Sverige.5

Detta innebar framför allt att insamlingen
av äggen var ett problem. Före bilens all-
männa anvåndning var det i stort sett endast
den helt lokala marknaden som stod till
buds för dem som producerade och sålde
ägg. Dessutom lzr produkLionen som nämns
vanlig i kretsar (= icke yrkesmåssiga jord-

Insamkngen azt iiggen

från de många små ägg-
producenterna lar det
stiista problemet i denna
brans. h. Aggacpottfijr-
eningama organiserade
d.tirför ett nät ao lohala
äggfi;reningar och upp
samlarc, som ochså såg
till att åggen blea rdtt
förp achadl. Interia;r från
d ggl örenin gens m o tt a g-
ningsrum dtir de lokala
prod.ucenterna kimnar
s;na ägg. Ibto i SA-FF:S

tid.skrift 1913.
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brukare), som inte kände särskilt starkt för
någon solidaritet och samverkan med de
större specialiserade producenterna. Därför
var det också endast i de områden dår man
tidigt organiserade hållbara uppsamlingssls-
tem och effektiva exportorgan som fören-
ingsverksamhelen kunde utvecklas. Åven
mejeriföreningar rar på olika hå1l engagera-
de i insamlingen av ägg; för 1928 uppger
jordbmksut redningen att 13 föreningar rap-
porrerat sådan verksamhet.6 I tabell IX:I
sammanfattas de uppgifter om ägghandelns
organisation som finns tillgångliga i olika
kållor. Det är dock klart att förekommande
sifferuppgifter om föreningsutvecklingen
inom detta område år både bristfälliga och
osåkra. Håmtat från olika källor kan en sar*
manstållning se ut på det sått som framgår
av den fö!ande tabellen.

Tidiga grosshandelsorgan kom till stånd
framför allt i Skåne; Aggförsäljningsfören-
ingen i Åhus 1901 och Svenska äggexport-
föreningen i Degeberga, bildad 1906, var de
tidigast funktionsdugliga. Dessutom tillkom
Västgöta äggexportförening i Skara 1909
men södra Kalmar läns inte förrån 1923. År
1929 hade dessa fyra områden enligtjord-
bruksutredningen 142 anslutna äggfören-
ingar, 30? ställen för uppsamling samt ca
16 400 anslutna producenter.T Flertalet för-
eningar arbetade som föreningar u.p.a. {JD
behandlar !äderfäavelsföreningar och ågg-
försåljningsföreningar i ett sammanhang,
r,arför hans siffror företer viss sammanbland-
ning. Han understryker dock att export-
föreningarna år en förutsåttning för att hela
organisationsapparaten skall fungera och att
vissa av dessa också upptagit anskaffning av
förnödenheter för äggproduktionen på sitt
arbetsprogram.s

Jordbruhs u tre dn in gm rek ommen d, nar
sam(niete
Jordbruksutredningen (1928 års) uttalar
dock sitt obegränsade förtroende för denna
föreningsform som på många stiillen både
klarar uppsam lingsfrågan och dessutom i

samklang med Fjäderfäavelsföreningens
strår.anden i hög grad höj t kvalitetstånkande
och [rämjat prisstabilisering inom sina
råjonger. Trots deras ännu ringa andel av
marknaden, ca 14 procenq blir utredningens
omdöme om åggföreningama att de genom-
gående varit pionjärer och sökt såkerstålla
en ordnad avsättning och därmed skapat
möjlighet för produktionens vidare utveck-
ling; detta trots att kapitalstarkare enskilda
firmor sedan trångt undan dem. Det syntes
emellertid enligt utredningen i hög grad
önskvärt, att denna föreningsrörelse utveck-
Iades och konsoliderades vidare,e

På grundr,zl av de positiva erfarenheterna
av de på grosshandelsfunktionen inriktade
äggcentralerna blir jordbruksutredningens
rekommendation att en systematisk upp-
byggnad av såväl Iokala äggIöreningar som
av äggcentraler skall ske. Man förutsåtter att
arbetet centralt sker i samråd mellan Lant-
brukssållskapet, SAL, och Fiäderfåavelsför-
eningen och på lånsplanet gemensamt av
avelsföreningens länsavdelningar och hus-
hållningssållskapen. En lokal föreningsbild-
ning måste dock ovillkorligen kombineras
med en ordnad avsättning genom \äl orga-
lriserade tiggcentraler eller andra uppsam-
lingsorgan och erp ortföreningar. De ätgärder
som jordbruksutredningen fråmst rekom-
menderade urgjorde sammanlattningsvis
följande:
. Upplysning och undervisning om pro-

duktionens upplåggning samt produkter-
nas behandling

Tabell DC l. iigeförs?iliningsföreningar u,p.a. (äggkretsar) samt enstaka medlemsantal 1908-35.

1908a t920 /21b 1930c 1935

Föreningar,/kretsar
Medlemmar

413
9 609

690
16 400

I 164

KA or: a) N. Wohlins trcdning om a$ätlningsfihhålla.ntuna, s. 249. b) Mellanhandssakhunniges betänkande. Tab 26. c)

JordbruLsutredningms betänkande MOU 19JI:6, s. 36.
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Speciella åtgärder för att höja kvaliteten
på åggen och handelns funktion
Åtgifder för att utveckla och stärka ägg-

producenternas organisationer
Statligt ekonomiskt stöd till andelsrörel-
sen på äggförsåljningsområdet, fråmst för
att organisera åggcentraler med åggpack-
erier m,m. via en statens {åderf,ålånefond
Behovet av forsknings- och utvecklings-
åtgärder på {äderfäskötselns och ägg-

handelns områden beaktas.to

Slaktdjur och slakteriföreningar
På samma sätt som spannmålsområdet var
slakt- och charkuteribranschen ett specifrkr
problemområde som krävde mer än enbart
etablering av slakterier och exportförening-
ar för att lösa upp problematiken. Dessutom
förekom inom detta område ett av de mest
intressanta försöken till samarbete mellan
producent- och konsumentkooperation-
erna, varför det också senare görs till före-
mål för en grundligare behandling i detta
avseende i ett följande kapitel XL

I sin utredning om avsättningsförhållan-
dena konstaterar N. Wohlin att det 1910-
1911 fanns 2 916 slaktare och kon'makare i
landet samt 58 charkuterifabriker och 12

svinslakterier. De sistnåmnda siffrorna är
kanske inte på något sått uppseendevåckan-
de medan den förstnåmnda år desto mer
påtaglig. Av de över 2 900 slaktarna fanns
743 i städer och 2 173 i köpingar och på
landsbygden.rr Denna härskara utövade sin
inköpsverksamhet dels på de regelbundet

Täbe[ D(:2. översikt över slaktdjursmarknadens organisation l9l3 resP. 1930.

återkommande marknaderna i de olika
länen, dels genom besök direkt på de enskil-
da gårdarna. Alrtalet marknader där man
genomgående saluförde levande kreatur,
såvål slakt- som livdjur, år intressant. Dessa

som förekommit sedan urminnes tider,
anges av Wohlin 1913 till 211 och, menar
denl:e, "zt å,l,ordnade hreatwsmatknader i lands-

orten är q.u ndl,en". Då noterade Wohlin dock
endast de i almanackan angivna och av

Kommerskollegium fastställda s.k. frimark-
naderna.l2

Mellanhandssakkunnige har i stållet 1920

kartlagt och summerat samdiga i landet före-
kommande marknadsformer, d.v.s. utöver
nyss nåmnda mer "officiella" även stortorg-
dagar, månadstorgdagar och krcatursmöten,
vilka i regel faststålldes av vederbörande
lånssgrelse. De uppges för år 1921 rarz totalt
I 957 i landet i sin helhet, varav 218 var fri-
marknader. I många län som Söderman-
lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Kdstianstads, Malmöhus, Hallands, Skara-
borgs, Vårmlands och Örebro var de 100-
287 per län och år medan några få lån
(Stockholms, Kopparbergs och Norrbotten)
helt saknade marknader.r5 Detta behövde
dock inte innebära att handeln var helt ur
funktion; en sådan förekom och kunde
fungera förhållandevis vål på en lokal mark-
nad med t.ex. en närliggande tätort som
avsättningsområde. Wohlin och Hellström
anger för var sin tid också vilka led som var
involverade i och verksammavid a\6åttning-
en av kött och slaktdjur, vilket framgår av

tabell IX:2.

Olika led i slaktdiurshand. omkr. l9l3 Tnsriturionellaförhållanden omkr. 1930

* lantbrukare
* underuppköpare
* kreaturshandlare
* marknader
* slaktare eller d:o firma
'r partihandlare i kött
* mawaruhandlare
* konsumenterr3

* kreaturshandlare
* marknader
* slakthus,besiktningsbyder
* kommissionårer
* pri tå slaktare
+ producentkooperativaslakterier
* konsumentkoopeirativaslakterier
* chär:kuterier ta

Källa: Wohli,n 1914 s. 183 193 passin oeh Helktrön 1958 s.66fJ
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Slakt och slaktdjursha,ndcl stort problem
Slaktområdet betraktades dock med dessa
förutsåttningar som ett svårlöst problem-
område. Vad som tillkom under 1g00-talets
första femton år var d.e offentliga hotnmunala
slakthusen, dettidigaste i Malmö 1904. Fram
till 1916 hade sammanlagt åtta slakthus in-
rättars ide främsra konsumtionsorterna i

södra och mellersta Sverige.r6 Därmed för-
ändrades i viss mån kreaturshandelns karak-
tär och en viss sanering ar s)akthantering
och handel uppnåddes liksom kvalitetskon-
troll, bl.a. genom kommissionårer och sår-

skilda kreatursmarknader i anslutning till
slakthusen. Prolessor K.F. Svärdström ger i

sin framställning en målande beskrivning av

marknadernas och slakthusens hisloria, uF
veckling och verkningar fram tills tankarna
på en lantbrukarnas egen slakterirörelse på
allvar började ta form.'7 Efter 1915 inråtta-
des dock inga fler offentliga slakthus och
systemet kom därför aldrig att bli riksomfat-
tande. Wohlins förhoppning att kommuna-
la marknadsplatser skulle kunna upprättas
allt eftersom systemet med offentliga slakt-
hus utbyggdes infriades därmed aldrig. På-

taglig var dock den positiva effekten på de
lokala kreaturs- och köttmarknaderna på

De gund.liiggande regllr-
na on höttbesihtning och

slakthu.shrång bdiadc
d.iskuteras red,an i nitten
au l80Ltalet men infiirles

först 1897. Ritning tilL det

rya slakteriet i Käalinge
som uppfiides 1916 at
51 d,u äs tra Skåne s And.ek-
sa i n s I akterip re nin g - ! id
denna tid, S eriges största
aa sitt slag.

slakthusorterna och deras naturliga om-
gir a nde marknadsom råden. En sanering
kom alltså till stånd i de delar av landet där
slakthusen fanns men var geografiskt alltför
begrånsad.

Slahtnifthenin gar efterlj s e s
Framför allt uttalade dock samtliga statliga
utredningar alltifrån Wohlin år 1914 attjnrd-
brukama genom egna and,eh- och fi)rsciljningsfti-
eningar (förf. kursivering) skulle kunna ta
hand om slaktmarknaden. Onskemålet
skärps efter hand i formuleringarna; Mellan-
handssakkunnige ansåg att man i största
möjliga utsträckning skulle onödiggöra
kreaturshandeln genom att lägga slakteri
verksamheten i händerna påjordbrukarnas
egna organisationer. Jordbruksutredningen
i sin tur ville 7932 "med, sryrha beton&, att det i
firsta hand bör ankomma på jordbruharna sjtil-
?o" att genom egna åtgärder och inbördes
samverkan åstadkomma en åndamålsenlig
avsättning av sina slaktdjur.t3

Detvar emellertid - som redan noterats -
sedan gammalt mycket svårt både att få
grepp på omfång och former samt medel att
rationalisera slakteriverksamheten. Bran-
schen frodades under hågnet av näringsfri-

Slakteriet i Kåflinge: öfver: fasaden mof öster; under: tasaden mot norr.
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heten och de hantverksmässiga former
under vilka den alldämt bedrevs. Vid böIjan
av 1930+alet hade alltså förhållandena från
1913 i princip inte på något avgörande sått
förändrats även om marknadernas betydel-
se hade börjat minska. 1928 årsjordbruks-
utredning visar att det 1932 hölls 275 mark-
nader varav 35 frimarknader jämte ett stort
antal s.k. torgdagar eller kreatursmöten, där
kreaturshandel ågde rum. Det tycks vara
först genom företagsnikningen 1931 (refere-
rad av Hellström) som man får en någorlun-
da säker uppfattning om näringens verkliga
struktur Siffrorna bekräftar att förhållande-
na inte i någon avgörande grad hade för-
åndrats sedan Wohlins kartlåggning 1913.
Antalet slaktare utgjorde all!ämt drygt 2 100

och slakteri- och charkuteriföretag fanns till
ett antal av 586.r0 Svärdström skildrar också
målande hur utvecklingen startade, utveck-
lade sig och - kort och gott- spårade ut Sär-

skilt påtagligt blev förfallet under 1930-talet,
då det r ont om arbetstillfällen och många
arbetslösa av rena försö{ningsskål fick ta vad
som bjöds av fö4jänster och dårför etablera-
de sig som småslaktare.?o

Regln för hygienisk sanering
Långt dessförinnan, sårskilt från näringsfri-
hetens genomförande på 1860-talet, hade
emellertid protester börjat höras mot det
slar-v, de avarter och bristande hygieniska
förhållanden som kånnetecknade sårskilt
småslaktarnas verksamhet. Detta skapade ett
behov av samhålleliga regler för hur han-
teringen skulle udormas för att fylla elemen-
tära hygieniska och hiilsofråmjande krav. Så-

dana regler hade införs i flertalet europeiska
länder sårskilt från tiden omkring 1850- och
1860-talen. I Sverige tog det som regel tre-
fyra årtionden längre tid att få nyheter
accepterade, så åven i detta fall. Ar 1897 till-
kom den första lagen om köttbesiktnings-
och slakthuswång, som det sedan kråvdes ett
antal ändringar och tillägg till för att göra
ändamålsenlig. Härvid kom sammankopp-
lingen med önskemålet att kunna exportera
slaktdjur, kött och fläsk att främja och moti-
vera de reglerande åtgärderna, eftersom
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man fördårvade sitt rykte som exportland
med dåliga varor. I dessa sammanhang spe-

lade flera hushållningssällskap och sällska-
pens ombudsmöte en aktivt pådrivande
roll.2r Detta var vad danskarna så effektivt
hade löst genom sina andelssvinslakterier
och kontrollen dårav vid exporten av bacon
till.England.

Aven om utvecklingen i Sverige gick sak-

ta och släpade efter blev alltså kraven på
bättre kvalitet sårskilt för exportprodukter-
na den faktor som kanske mest verksamt
bidrog till tillkomsten av kommunala slakt-
hus och offentlig kontroll av stora delar av

slaktverksamheten. Trots dessa försök från
samhällets sida att sanera förhållandena i
branschen anger dock Svärdström att man
med fog kunde tala om att slaktdjurshan-
deln från 1870- och fram mot 1930-talet för-
föll i hägnet av näringsfriheten och det exis
terande slakterihantverket. Formerna för
marknadens organisation görs också i ett
följande avsnitt till föremål för en mer ingå-
ende granskning i Mellanhandssakkunniges
betänkande och utredningens förslag till
kooperztivt samarbete för att sanera verksam-
heten, viket dock misslyckades. Vid 1930-
talets början var man dock ganska klar över
att genomgripande förändringar, fråmst i
marknadsorganisatoriskt avseende, krävdes
för att tillgodose både det allmännas, produ-
centernas och konsumenternas krav,22

Första slaktniet xiktig miktolpe
Det är ganska sent som försöken från lant-
brukets sida att lösa slakteribranschens pro-
blem blir verkligt framgångsrika. De större
privata slakteribolagen, sårskilt de danska i
Sydsverige, rar både starka och aktiva. Röstin
anger några exempel på tidigajordbrukar-
överläggningar i saken, bl.a. ett slakterimöte
i Eslöv 1884, då man diskuterade ett eget
exportslakteri. Andra försök gjordes också,
bl.a. i Orebro län 1887, samtytterligare ett i
Svedala i Skåne, där ett slakteriföretag byggt
på andelsprincipen diskuterades 1894. Pri-
vata företagare inom branschen lyckades
dock så här långt förhindrajordbrukarnas
planer, som Röstin uttrycker saken. Hushåll-



ningssållskapen i de västsvenska länen gior-
de också tidiga insatser att genom stöd till
anlåggning av slakterier sanera slakteriverk-
samheten.

Åt 1897 bildade en privat affärsman/re-
deriägare och en lantbruksskoleförestånda-
re i Halmstad ett slakteribolag men detta
gick efter kort tid i Iikvidation på grund av
förödande konkurrens från ett danskt
privatslakteri i Helsingborg.'3 I Danmark bil-
dades Horsens Andelssvineslagteri år 1887
och dårefter sköljde - som tidigare beskrivits

- en formlig våg av andelsslakterier över
Danmark fram rill 1900, då 26 enheter var i
verksamhet- Efter denna modell bildades
ocksä 1 8 99 Halmstad,s suinslahteriförening pä
"ruinerna" efter det nyss nåmnda likvidera-
de slakteribolaget; slakteriet fannsju redan
och verksamheten startade den 25 novem-
ber detta år i dess tidigare lokaler.:a

Det viktigaste av allt var att detta första
slakteri på andelsbasis lyckades rida ut start-
svårigheter, konkurrens och andra problem.
Sedan dröjde det till 1906 innan Tomelilla i
Kristianstad län blir platsen för Sydöstra (se-

nare Ostra) Skånes Andelsslakteriförening;
år 1908 kom verksamheten igång vid det då
nybyggda slakteriet på denna ort. I södra
Kalmar lån togs diskussionerna om en slak-
teriförening upp i dess lantbruksklubb

Halmstads slahterilih
eningfrån 1899 rar dct

Jihsta hooperath a s lnkte-
ri.et i Slrerige; d,et rar d,å

ochså aiktigt att d,et

$chad.es ta sig igmom
s t ar t fi t årigh et erna o c h
klara konkuffensen med,

de priaata. På bilden

Jabrihen airl snrten
t 8q9.

ungef;ir samtidigt som i Kdstianstad lån. Det
mest intressanta försöket på slaktområdet
gjordes emellertid i Ostergötland.

Orga n isat io nsrt)rsöke n i Oslngölland
Svärdström gör en mer inträngande gransk-
ning av de lörsta lörsöken att organisera
slakten i Ostergötlands och norra Kalmar
län. Det första av dessa försök var det s.k.
"stallbyggnadsbolaget" i Skänninge från bör-
jan av 1880-talet, egentligen avsett för häst-
marknader. I\4en diskussionen om avsätt-
ningsbolag och andelsföreningar var igång,
framför allt bland hushållningssållskapets
företrådare. Konsulenten G. Liljhagen, som
v-i förut mött som mejeriman, talade vid
Ostergötlands läns hushållningssällskaps
möte år 1886 om svinskötseln och hur man
skulle uppnå en båttre lönsamhet i denna
driftsgren. Påföljande år var direktören vid
Bjärka-Säby lantbruks- och mejeriskola I.
Insulander inne på samma åmne. Ett eget
slakteri var målet men formen man tänkte
sig var ånnu bolagets även om det i håvd-
erna också talas om en förening. Ett bolag
bildades efter aktieteckning den 29januari
1889 i Linköping, vilket dock efter diverse
svårigheter upplöstes 1892.'?5 Ett slakteri-
bolag skall också ha bildats i SLänninge i
början av 1900-talet och sedan rekonstrue-
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rats till den 1908 eller 1909 bildade slakteri-
löreningen. den lörsta med namner öster-
götlands Andelsslakteriförening.

Det r mycket påtagligt art det förelåg ett
direkt samband mellan försöken att ordna
avsåttningen och strävan att förbättra själva
produktionen. Professor N. Hansson. som vi

också mött i det föregående i samband med
kontrollföreningarna, propagerade inten-
sivt för bättre svinsköLsel och att medlet för
att få ut bästa möjliga resultat därav var av-

sättning genom andelsslakterier. På tal om
arsikterna med Skån n inge[öreningen säger
även Svårdström att det också måste ha varit
av betydelse att behovet av föreningen upp-
fattades som utpräglat lokalt, d.vs. att man
inte hade några planer på att göra förening-
en till ettverkligt storföretag med exportin-
riktning. Den skulle bli ett medel att fråmja
den på hemmamarknaden inriktade lokala
svinuppfödningen och produktionen av kva-

litetsfläsk genom beståmda regler för kva-

litetsbetalningen och på samma sått som

andelsmejerierna dessutom vara ett komple-
ment till kapitalinvesteringarna på längre
sikt i sjäha primiirproduktionen.20 Slaktverk-
samhet innebar dock större svårigheter och
affårsrisker ån mejeri- eller produktionsför-
eningar Efter fyra år gjorde föreningen kon-
kurs vilket satte djupa spår hos de berörda
och - menar Svärdström - grundlade en för-
siktighet hosjordbrukarna att göra ekono-
miska utfåstelser till nystartade förenings-
företag, vilket utnyt{ades av privatslaktarna
till att underhålla misstron mot dylika kon-
kurrensföreteelser.:7

Ett annat försök gjordes i Vimmer\ efter
initiativ och diskussion i norra Kalmar låns
lantbruksklubb. Utredning och beslut ledde
till att man 1888 bildade ett bolag. Det arbe-
tade med växlande framgång till 1897 då det
upplöstes. I lantbruksklubben diskuterades
också senare byggandet av ett slakteri vid ett
par tillfållen åren 1909-11. Det sistnämnda
året hade emellertid det offentliga slakt-
huset i Linköping kommit till stånd och för

Andekslakteriet i Tranås från 1930 talqts bt;4an. Slakterifieningsstriiaandena i ötngötland ör de enda nm
gjorts till föremåt f6r en något mer genomgripand.e kartlåggning genom K.}l &tdrrl.rtrön.r a.h hans medarbetaret

insalser.
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de nårmaste åren innebar det en sådan för-
bättring av slaktdjursavsättningen att någon
insats i lorm av svin slakteriföre n ingar vare

sig i Östergötland eller norra Kalmar erford-
rades. Föreningen i Skänninge flyttade ock-
så över sin verksamhet till slakthuset i Lin-
köping.'8

Mtilarprouinsem,as - sp ektakultirt firsök
Det mest spektakulära av de tidiga försöken
i Mellansverige att bygga upp kooperativa
sl^kteÅer är Miilaxprwinserna.s And'ekslahteri-

förening b\ldad, 191 3 och konkursad 1922.
Den var ettförsök till en verklig storförening
och anfördes av N. Wohlin i utredningen
1914 om avsätmingsförhållandena som mo-
dell för en slakteriförening, inriktad på den
inhemska marknaden. Denna förening, rars

omfattning framg"år av tabell IX:3 och visar
medlemsspridning och andelsfördelning,
lörsökre brya mot den då ännu domineran-
de uppfattningen att slakteriverksamheten
måste vara inriktad på export för att den
skulle vara möjlig att driva. Detvar exemplet
Danmark med sin baconexport på Eng-

Tabe[ D(:3. Andelsägare och atrdelar linsvis i M?ilar-

prov. andelsslakteriförening l92f /22.s

Andelsägare

landsmarknaden som så helt dominerade
tånkandet. Att det låg en missuppfattning i
detta illustreras påtagligt av att exPortmark-
naden för Sveriges del utgjorde 10-15 pro-
cent och att hemmamarknaden följaktligen
omfattade 85-90 procent av produktionen,
vilket borde kunna utgöra en hållbar grund
för kooperativa slakterier avsedda även för
hemmamarknaden. Problemen ran emeller-
tid svårbemästrade och medlemsskaran i
den stora föreningen blev efter hand upp-
blandad av många fler medlemskategorier
än lantbrukare. Svårdströms omdöme blir
att föreningen på det här såttet efter hand
urartade som jordbru kskoopera tiv organi-
sation antingen det giillde en svinslakteriför-
ening eller en mera allsidig slaktdjursförsålj-
ningsförening.so

Andek slakteriröreken i, s ammanfattning
Det huvudsakliga som händer på slakteri-
området fram till 1920 eller råttare till freds-
krisen 1921-22 var dock att det till att börja
med i Sydsverige bildades ett antal q?iska
exportslakterier med inrikming på baconex-
port till England. Enligt HJD r'ar antalet slak-

teriföreningar 1921 33.3r En förteckning
över samdiga efter tillkomstår dels från 1899

fram till 1919, dels frän 1920/21ill1932/33
ser ut på det sätt de två tabellerna IX:4 och
TX:5 visar. Tidpunkter för nedlåggningar
eller ombildningar anges endast för fören-
ingar för vilka klara uppgifter förelegat;
siffermaterialet medger i övrigt inte några
såkra bedömningar.

Förteckningens båda delar upptar som
framgår 38 slakteriföreningar av litet skiftan-
de karaktär. Det visar sig dock inte möjligt
att med någon säkerhet härleda samtliga
slakteriföreningar från 1900-talets början
eller tidigare ur det material som ståti till
förfogande. Enligt både Fernqvist och Alex-
andersson bildades det totalt 56 slakteriför-
eningar bara under åren 1933-42, av vilka
dock en del gick omkull men framför allt
slogs samman med andra på tidigt stadium.
Detta gåller såkerligen också föreningar bil-
dade under den tidigare perioden 1900-
1930.3'

Blekinge
Gotlands
Gävleborgs
Hallands
Kalmar
Kristianstads
Kronobergs
Malmöhus
Skaraborgs
Stockholms
Söd€rmanlands
Uppsala
Västmanlands
Värmlands
litvsborgs
Orcbro
Östergötlands
SUMMA

I
2

1

1

38
t
2
2
2

215

804
55
I

11

800
2 72r

12
800

65

20
831
l0
t1

r r20
100

19 55r
59 116

21 651

2 208
5

315
926

15 892
r22 645

KA e: K 1: ktd:dttröm 1959,I"rAn oxdifrer tiU slaktnifjr'
ening, s.319.



Tabe[ D(:4. slakteriföreningar bildade under period lS99-1919.

Konst. år Län Föreningsnamn Nedl/omb

1899
1906
1907
1909
1911

N
L
H
E
M
o
U
BCDE
M
M
K
L
L
I
F
L
R
G
P

L

Halmstads slakterilörening
Sydöstra Skånes Andelsslakteriförening
I(almar läns Andelsdakteriförening
östergötlands AIldelsslakteriförening
Sydvästra Skånes Andelsslakteriförening
Västra Sveriges Andelssvinslakteriförening
Heby Arrdelsslakteriförening
Mälarprovinsens Andelsslakteriförening
M€llersta Skånes Andelsslaktedf6rening
Skånska Andelsslakteriföreningen
Blelinge läns Andele.vi nelakrenlör ening
Angel.holm.o' ren. Andelc.vinslakrerilorening
Nordvästra Skånes Andelsslakteriförening
Gotlands Andelsslakteriförening

Jönköpings låns Andelsslakteriförening
Kristianstadsortens Andelsslakteriförening
Skaraborgs läns Andelssvinslakteriförening
Kronobergs Andelssvinsiakteriförening
Herrlj nga Andelsslakteriförening
Kopparbergs läns Andelsslakteriförening
Angelholmsortens kreatursexportföreninB

Halmstad
Tomelilla
Kalmar
Skänninge
Trelleborg/&ivlinge
Uddevalla
Heby
Sthlm, Linköping
Askeröd
Hörby
rrarlskrona
Ängelholm
Åstorp
Visby

Jönköping
Kristianstad
Skara
Alvesta
Herrljunga
Borlänge
Angelholm

1913

19 r3
1922

1914
t9 t4

t9l5
1916
1916

l9t9

t925
r925

r930
1930

Källor: Me anhandssakkunnige 1922, Sueriga Shkterilrbund 193-13, En sbift am skkt 1958,fuärdstriim 1959, GuUande'

1966, Stensgård 1942.

Tabel DC5. Slakt€iföreningar bildad€ llndel perioden 1920/21-33.

1920
1921

t922
1922

1923
1924
1925
1929
1931

1932

C
C
F
c
D
D
E
M
S

N
L
L
E
D
M
N
P

Fjärdhundra Andelsslakteriförening
Lantmänn€ns Slakteriförening
Värnamo Exportslakteriförening
Uppsalaortens Andelsslakteriförening
Lantmånnens Andelsslakteriförening
LantmånnensSlakte förening
Norrköpingsortens Slakteriförenin g
Ystadsortens Andelsslakreriförening
Värmlands Nya Arrdelsslakteriförenin g
Varbergsortens Slakteriförening
Kristianstadsortens Nya Slakteriförening
Ikistianstadsortens kreatursslakteriförening
Östergöttands Andelsslakte förening
N:a Sörmlands Andelsslakterif6rcning
Lantm. Kreatursförsäljningsförening
Hallands Slaktboskapsförening
S:a Ävsborgs läns Slakteriförening

Fjårdhundra
Enköping
Vårnamo
Uppsala
Eskilstuna
Nyköping
Nouköping
Ystad
Kil
Varberg
Kristianstad
Kristianstad
Link6ping
Eskilstuna
Malmö
Halmstad

KåIIor Mel.lanhandssakkunnige 1922, hårdstrdm 1959, SOU 1933:12, Helktri;n iEn bak on slakt 1958, Lantbrukskakndan.

Genom att tabellerna för både förening-
ar och medlemmar senare sammanställdes
från en situation med fårre enheter "göms"
en del av den verkliga föreningsutveckling-
en. Något "stamträd" för tillkomsten och
varaktigheten av slakteriföreningarna kan
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följaktligen inte åstadkommas med dessa
uppgifter. Fler arbeten av det slag som
Svårdström och hans medarbetare utförde
på 1950-talet för Östergötlands och Målar-
provinsernas slakteriföreningar och som
skogsågarrörelsen gjort skulle givetvis kunna



ge större klarhet även för öwiga landsdelars
och branschers vidkommande,ss För att
ytterligare förbistra siffersituationen anger
slutligen Stensgård andra och i viss rrt-sträck-

ning awikande uppgifter i sin sammanställ-
ning över slakteriorganisationens utveckling
och omfattning. Det sPelar dock kanske
mindre roll att få uppgifterna att överens-
ståmma på entalssiffran når.

Tabellerna över slakteriföreningarnas till-
komst ger en bild av den kooperativa slakte-

rirörelsens utveckling från 1goo-talets bör-
jan och fram rill den stora reorga n iserin gen

som började några år in på 1930-talet. I
tabell IX;6 görs ett försök att utifrån olika
kållor belysa den totala situationen. Hell-
ström har giort ett ambitiöst försök att få
med samtliga bildade föreningar men lyck-

as inte heller hundraprocentigt. Mellan-
handssaklunnige räknar på sina grunder 25

föreningar åren 1920 / 2l med 51 900 med-
lemmar; dessa uppgifter år på sitt sått ett ut-
tryck för den relativa högkonjunktur som
rådde på slakteriområdet under krigstiden.
Nanneson anger 1920 endast 2l föreningar
men samma medlemsantal som den nyss

nåmnda utredningen.
För åren 1900-10 har inga såkra medlems-

siffror utöver Halmstads Slakteriförening
varit tillgängliga. Som siffrorna visar startar
den starkare utvecklingen av slakterirörelsen
först efter 1930, då ocksåmer planmdssiga åt-

gärder sartes in lör en utbyggnad.
Ur spridningssynpunkt innebår de redo-

visade siffrorna all vi endasl befinner oss i
början av utvecklingsperioden, vilket gäller
fl ertalet avsätmingsföreningar. Omfattning-
en av slakterirörelsen och dess starka expen-

sion under denna tidsperiod kan också

illustreras med siffrorna för invägd slakt i
andelsslakterier under perioden 1900-1934
samt utbetalda likvider till leverantörer en-

Iigt rabell [X:6 tStengårds siffror).

Kvarn- och lagerhusförenin gar
När det gäller dessa föreningstlper finns en
del av bakgrunden behandlad först i ett
senare kapitel till vilket hänvisas. Dår fram-
går bl.a. att SLR 1917 inköpte altiemajorite-
ten i Malmö stora valskvarn. Man bildade
också SzezsÄa Lqntmännens Ktamförening
u.p.a. som övertog driften av kr,amrörelsen.
SLR:s motivering var att detta utåiorde ett
led "i sträran ott sdka u/pnå inf'ltande på
sp an nm åls ru arhn a d,en ".3a

När SLR 1917 engagerade sig i Malmö
stora ralskvarn innebar detta dock inget
bidrag till lösningen avjordbrukarnas av-

sätrning av spannmå1. I stället drogs organi-
sationen in i den problematik som känne-
tecknade klarnindustrins situation och som

innebar en totalt sett för landet betydande
överkapacitet. Även på detta område togs N.
Wohlin under 1920-talet i ansPråk av stats-

makterna för utredning av situationen. Han
konstaterade bl.a. att k rnindusrin utnytt-
jade spannmålstullen till egen fördel och till
förfång för både jordbrukare och konsu-
menter. Detta missförhållande rådde under
i stort sett hela perioden 1900-30, då slut-
ligen inmalningswånget beslöts av rikdagen.
Det kan också nåmnas att KF under denna
period engagerade sig i kvarnindustrin ge-

nom inköpet/anlåggningen av kvarnen Tre
kronor och mot den strävan till kartellbild-

Tabe[ DC6. Andelsslakterirörelsen i antal före ngar och medlemmar resp. invägd slakt och utbet lda likvider i
stakterirörelsen 1900-34.

1900 1910 1920 1930 1934

Föreningar
Medlemmar

Slakt, milj. kg
Utbet. likv. mili. kr

1

1 111

3
4 219

2l
51901

14
44,4

25
49 869

30
86 000

72,5
69,3

470,5
0,4

KAUa: A. H. Stensgård. i tuniges Lantbruksfötbund 1917-1942' s. 317.
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ningar som från tid till annan förekom.
Någon närmare framställning om kvarn-
industrins sanering skall inte göras i detta
sammanhang, då den till stor del ligger
utanför den aktuella tidsramen och ämnet
1ör framställningen. Kvar stod att svenska
spannmålsodlare ända fram till inmalnings-
tvånges infömnde i bödan av 1930-talet inte
kunde få fullgod avsåttning för sin produce-
rade spannmål och att de som följd hårav
ofta tvingades utfodra djuren med den skör-
dade brödspannmålen.35

Före 1930-talet var det dock endast ett
fåtal av de större centralföreningarna i söd-
ra och mellersta Sveriges slått\gder som
engagerade sig i handeln med spannmål
(Redovisat fråmst avN. Wohlin i utredningen
av jordbrukes avsättningsförhållanden 1914
samt i vissa centralföreningars jubileums-
skrifter). Enligt G. Hellström motsvarades
inte heller engagemanget i Malmö stora
valskvarn och kvarnföreningen av något or-
ganisationsarbete på fältet; i ovetskap om
föreningens tillkomst och uppgifter var där-
med intresset från jordbrukarnas sida litet
eller obefintligt. Det förefaller också som
om det fanns ett motstånd - trots eller på
grund av de många påstötningarna från
olika håll om bristerna i spannmålsmarkna-
dens grundläggande funktion - hos SLR-
ledningen att ta sig an och på basplanet ge-
nomlöra det upplysnings- och organisations-
arbete som spannmålssituationen krävde.
Åtskilliga av de långsiktigt strategiska och för
den koopera tiva )a nr man naorgan isat ionen
grundläggande ideologi- och intressefrågor-
na dmnknade dessutom i första världskrigets
spekulativa och kortsiktiga affäreq som då
liksom i dag lockade spekulationsbenågna
affårsledningar till äventyrligheter. De pri-
mära agrara intressena och kooperativa
grundtankarna försvann mer eller mindre i
dessa kristidens ekonomiska virvlar. Antalet
medlemmar i kvarnföreningen talar också
sitt tydliga språk. Mellan åren 1920 och 1930
rörde sig medlemsantalet mellan 3 700 vid
den förra tidpunkten och ca 2 900 vid den
senare, trots att öreningen hade hela landet
som verksamhetsområde. Några exempel på
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att den skulle ha levt upp till åndamålspara-
grafens stadgande om anlåggning av lager-
hus tycks inte föreligga.

La gnh u sliirm in gar - hoopcral ioncns
sryabam
Mot den angivna bakgrunden kan det vara
befogat att stålla frågan; Men lagerhusför-
eningar då - kom det över huvud taget att
bildas några sådana för spannmålens avsått-
ning efter en diskussion som pågick från
1870-talet och fram mot 1930? Det kan vara
befogat att avrunda detta avsnitt med ett svar
på den frågan. Det enda som händer med
detta under så lång tid diskutemde - och till
ry.nes självklara kooperativa utvecklingspro-
jekt - var tillkomsten vy nio statliga la.gerhus
(förf. kursivering) under inverkan av första
världskrigets försörjningskris. Dessa övertas
efter hand ar tristående lagerh uslörcn inga r
Genom SlR-organisationens fortsatta svag-

hetstillstånd och den mot 1gz0-talets slut
alltmer skårptajordbrukskrisen skedde dock
detta helt utan SLR:s medverkan.36 Genom
riksdagsbeslut 1924 inrättades en statlig
fond för lån till byggandet av lagerhus lik-
som man införde bestiimmelser om panträtt
i spannmåI. Stensgård uppger att den första
lagerhusföreningen bildades på enskilt ini-
tiativ redan 1921 men av de år 1935 verkam-
ma föreningarna bildades de flesta från
1930 och några år framåt, vilket framgår av
tabell IX:7.37 För att kunna illustrera detta
avsnitt med några belysande siffror får vi
som rynes gå ända fram mot mitten av 193G
talet. Sammanstållningen visar vad som så

långt hade åstadkommits på ett avjordbruk-
ets mest centrala produktområden efter en
diskussion som alltså pågått alltsedan 1870-
talet. Dessutom bildades 1931 Sumska Spann
målsodlarnas SaflLotgLnisation u,p, a,, solJ. ett
samarbetsorgan lör lagerhus[örenin ga rna
och för samarbetet med försåljningsför-
eningarna. I centralföreningarnas - och där-
med SLR;s regi - kom inte byggandet av ma-
gasin och silor för torkning och lagring av
spannmål till stånd förrän senare under
1930-talet. Från SLR:s sida påbörjades där-
vid en försiktig utbyggnad men det var först



Tab€[ Da?. Lagerhusföleningar i Svedge, bildade 1926-35'

Konstituerad år Förening Antal medlemmar

1926
1930
1931

Lantmännens lagerhus i Enköpingför u.p.a

Vamslättens lagerhusförening u P.a.
Kristianstadsortens lagerhusförening u.p.a.

Knislingeortens lagerhusförening u p a.

Malmöortens lagerhusförening u p.a.

Lundaortens lagerhusförening u.p.a
Klagstorpsortens lagerhusförening u.p.a.

Landskronaortens lagerhusförening u.p.a.

Kullabygdens spannmålslagringsförening
Mälardalens lagerhusförening u.p.a

Södra Hatlands lagerhusförening u.P.a.

Söl\esborgsor(en. laBerhustör ening u.P.a

Sörmlands lantmäns lagerhusförening u.P.a.

S:a Kalmår läns spannmålsodlareförening u.p a

Östra Blekinge lagerhusförening u.p a.

433
890
698
352
52

15r
304
281

103
60
50

r65
24

420
250

Summa:4 233

1932

1933
1934

Kiiltor: Stensgtud 1942, Steiges Lantbruksfdrbund 1917-1942 s. 336fJ

med skördetröskningens införande från
1940-talet som SLR-organisationen snabbt
fick anpassa torknings- och lagringsmöjlig-
heterna för spannmål till den moderna tek-

nikens krav och förutsättningar G. Hell-
ström konstaterar att "Riksfi;rbundets lsdning
niirrrqd,e sig (emellefiid' alltjdmt) med försihtighet
dc från aissa utgångspunhter lock&ndt perspeh

tiaentr;r e?x €xpqnsiu organisering av spannmåls-

produkti,onen",3s

Skogsägareföreningar - sen t.

och trögt
I Kdstianstads lån konstituerades i april
!893 Kristianstad,s kins skogsodlingsförening,

detta som resultat av att lånets hushållnings-
sållskap i december 1892 tillsatt en kommit-
t6 för att utarbeta förslag till dess uppgifter,
som fråmst vore att uppmuntra Plantering
av de "många tusettden hehtar k&Imarhet" som
fanns inom länet. Föreningen fick ett omfat-

tande program, som t.ex. att anlågga plant-
skolot dela ut skogsfrö och skogsplantor till
företrädesvis mindre jordbrukare, anstålla
skogskunniga bitråden för föry'ngringsåtgär-

der samt utdelning av skrifter och genom-
förande av föredragsverksamhet m.m.

Skogsu ård,sfttrenin gar allra ft rst
Föregångare till senare bildade skogsägare-
föreningar var således de främst i södra
Sverige tidigt bildade skogsodlings och sÄogs-

oård.sföreningarna. I Tidskrift för Landtrnån
inflöt 1894 den o n nåmnda notisen om en
sådan förening i Kristianstad; i notisen uPp-
gavs också att liknande föreningar fanns i
många andra län såsom Hallands, Göte-
borgs och Bohus, Skaraborgs och Alvsborgs
liin, vilka också arbetat med stor framgång.3e

Det alha tidigaste samarbetsförsöket var f.ö
det av landshövdingen von Kramer i Uppsa-

la län redan 1851 bildade "skogshushåll-
ningssällskapet", som skulle "sprid'a hiinne-

dom om shogens aiirde och tårdbehoo" m.fl.
skogsvårdsuppgifter. E. Kumm som letat
fram denna uppgift ur sållskapets handling-
ar kallar detta för "d'en första frtailliga skogs-

aårdsfireningen i uårt lnnd".ao

I samma tidskrift vittnas i en korresPon-
dens från Blekinge 7897 : "En sorglig s1n f)rete
d,e sködade skogarne . . . 'at Sådana vittnesbörd
är legio från alla delar av landet under hela
den behandlade delen av 1800-talet; i varje
fall fram till den tidpunkt då trävarukon-
junkturen på allr.ar satte in under l87G och
8O-talen. Skogen hade sedan gammalt inget
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värde eftersom dess råvaror inte efterfråga-
des; dår tog rar och en efter behov och god-
tycke sedan gammalt både byggmaterial och
brånsle. När "träbaronerna" under 180G
talets senare haha började hå{a på tråmark-
naden uppstod dock den verkliga risken för
skogens fortsatta bestånd, vilket då kom att
våcka avsevårt större uppmårksamhet och
även föranleda lagstiftningsåtgärder.

Kooperatiu skogsägarriheke ger skogen
acirdn
Den kooperativa skogsågarrörelsens fram-
växt är egentligen alldeles utmärkt skildrad
i de två små skrifterna "Skogsbönder går
samman" från 1957 och "Skogsägarefören-
ingarna i ett historiskt perspektiv" utgiven
1980. Hår ågnas denna gren av lantbruks-
kooperationen uhlnme endast för fullstän-
dighetens skull. Förhållandet att skogsågare-
föreningarna kommer ganska sent i utveck-
lingen - först under 1920-talet - medför
också att en framstäIlning med tidsgrånsen
omkring 1930-talets början ofrånkomligen
blir begränsad.

I "Skogsbönder går samman". som är en
historik över de 25 första åren (1932-1957)
av Skogsågareföreningarnas Riksförbunds
tilharo, berättas att den första kånda urkun-
den om skogsbönders samarbete hårrör från
Norge. Det dr ett "Contract mellem Torpens

Allmue angaamdn d,ens Skotprod,uctns AJham-
delse" ...'til ubrödelig Efierkuel"se" frän Torpens
by. Det är daterat den 18 februari 1824 och
är hämtat ur ingressen till ett vid denna tid
uppråttat "Contract" om samverkan mellan
de små skogsbönderna i byn vid leverans av
virke till timmerköparna. Med anledning
dårav konstaterar författarna till jubileums-
boken vad de menar sedan gammalt var
drivkraften till samverkan; "Det aar de låga
prisana, d,et aar underkiget, uanmahten inför dc

hepitalstarha höparna, som irriterad,e shogs-

boma. "Q IdEn om föreningssamarbete skogs-
bönder emellan lzr därmed, enligt författar-
na, inte vår moderna tids id€ eller påfund
utan en långt äldre företeelse.

Norge var också föregångsland i Norden
ifråga om skogsägareföreningar liksom når

det gållde den allmånna bondefackliga
organisationen Norges Landmansforbund.
Redan 1903 bildades den första, Glommens
Skogeierforening. År 1913 tillkom Norges
Skogeierforbund som samlande riksorgani-
sation. Då hade, förutom ute i landet där
skogsågarna mötte de allmänna bekymren
med priser och avsättning, frågan om ett
skogsågareförbund diskuterats också inom
Landmansforbundet sedan 1 907.a3

Lokala ortsfi)rmi,ngar på sikt
aJfärs(/rgan
Inressant ur olika synpunkter år det förhål-
lande som sk)'rntar fram hår och dår i skril
terna, att man i en del landsändar tidigast
lade grunden för skogsägarefören ingarna
genom ått ute i bygderna bilda lohala orts-
eller sochenfiireningar. Några av dessa mer
skogsvårdsinriktade föreningar nåmndes i
ingressen till ar;snittet; ett annat exempel var
de lokala skogsvårdsföreningar som 1909-10
bildades i nona Dalama på initiativ av läns-
jågmåstaren W. Dybeck. Denne deltog även
1925-26 när Dalarnas skogsägareförening
kom till. Denna arbets- och föreningsform
tillämpades åven i Örebro och Vårmlands
lån. Det har sitt intresse att notem att man
genom de senare organiserade skogsbruks-
områdena i princip återgått till denna lokalt
förankrade organisation inom skogsägar-
rörelsen även om dessa områden vanligen
varit större och även i sin tur nu år föremål
för sammanslagning.

Vård att notera år också uppgiften att
lantmannaföreningen i Arbrå i Hälsingland
ånda sedan 1890-talet till fram på 1920-talet
framgångsrikt genomförde sina medlem-
mars virkesförsäljningar. Det är återigen ett
exempel på att dår gissningsvis intellektuell
kapacitet plus en viss grad av initiativför-
måga, kunskap och samrnarhållning funnits
kan företag och aktiviteter genomföras, var-
till "tiden inte alls år mogen" i allmånhet
eller på andra håll i landet. Det man undrar
över är varför det skulle behöva ta så lång tid
som fram till 1930-talet innan det goda ex-
emplet "smittade av sig" i mer påfallande
grad.aa



I söder ideella - i, notr ekonomisha

föreningar
I Sverige kom "dzn fista mzd lttgenliga stadgar

utrustade shogsiigaref)reningn" till sånd. 7913 .

Detvar Söd.ra Unnaryds Shogsantlekfdrming i
sydvåstra hörnet avJönköpings län, numera
tillhörande Hallands län. Dess närmaste in-
riktning gållde skogsvård och förbåttrad
produktion i skogen. Detta blev också sena-

re den allmånna inriktn\ngen för de id'eella

shogsdgarefiire n i n garr a och ären organisa-
tionsformen för de första skogsågarefören-
ingarna i södra och mellersta Sverige.as Bak-

grunden därtill var den hårda awerkning
som skogarna utsatts för både tidigare och
under första världskriget, vilket nu behövde
repareras. Verksamheten och inriktningen
på skogsvårdande uppgifter stadfåstes också

genom 1923 års allmånna skogsvårdslag,

som dänned stimulerade till en mer intres-
serad och ansvarsmedveten instållning till
skogen och dess skötsel.

Några av de första yttringarna av Norr-
landsböndernas missnöje med vanmakten
inför kapitalstarka skogsköpare är doku-
menterade från ett möte i stöde i våstra
Medelpad år 1903. Skogsågarna på trakten
hade då diskuterat de alltför låga priser de
fick ut och de "rner tin shailigt höga förtjtinster
triinxass efabrihant ern a $ orde" ao Därför ktöts
också den norrländske skogsbondens in-

Nog tvekat nu!

tresse fråmst till problemen i samband med
försäljningen av virket och massaveden.
Industrierna/skogsköparna samverkade vid
inköp och prissättning, inmätning, flottning
o.s.v Detta jämte skogsböndernas allmånt
svaga sållning skapade - som redan konsta-

terats - behov åv samverkan och gemensamt
inbördes stöd vid alfårema med virkesköpar-
na. Det var därför helt logiskt att den första
föreningen i Norrland. - Jämtlands leterantiir-

förening u.p.a.,bildad 1915 - var av ekono-
misk,/affärsdrivande typ, vilket också kom-
mande skogsågareföreningar i Norrland
genomgående var. Föret var dock trögt i
portgången både i norr och i söder. De båda
nämnda tidiga föreningarna existerade i
bara fyra resp. två år. Då awecklades de

"utqn att ha hunnat fullf)lja något nåmnaärt att

initi,atfu tagarnas goda inlentioner",aj
I de angivna skrifterna har den vidare

utvecklingen av skogsågarrörelsen beskrivits

på ett klargörande sätt. I mobats till t.ex. slak-

teriorganisationens skildrare - som "gömt"
stora delar av den faktiska föreningsbildning-
en - har man också systematiskt klarlagt för-
eningsutvecklingen genom att redovisa de

olika skogsägareföreningarnas "släkttråd".
Detta illustrerar på ett utmärkt sått fram-
växten av olika föreningar och de olika
händelser som från tid till annan förändrat
organisationsbilden.asEtt annat viktigt för-

Taklen ökas!

5.O.

Bland, a|)sättningsföreningatna Ltar skogsområdet elt a d,e senast utvethlad,e. Rihtigfart på orgonisationsarbetet

bleu detförst uni; lgJ7"och lytalen.Agronomen Stig Osternon, rignaluren 5.O., hommentel'atLe under många

år bt.a.ikogsJrågorna .i 

Jord,brukamas föriningsblad mtd sit itstiJt. Dessa te&ningarfrån 1912 och 1943 d,å in-

:tatselna Jih a,tt öka netllemskåren intensiJierades.
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hållande illustreras på flera ställen, näm-
ligen föregångsmännens, de kunniga och
ihårdiga agitatorernas insatser och betydel-
se. Några belysande citat kan anföras'. "En

signal ti,ll samli,ng, som dallrande aa entusiasm
horn shogsfolhet i landet att bssna, homfrånJön
hiipi,ngs liin ..." ----- - "När Axel Nihson'talat
i varenda sockcn i Dal' hssnqde det till sist blq,nd

d,akldnningama" "sedan Grönsted,tagita-

tionen uid, en rad, f<iredragsaftnar gått fram öaer

Medelpad ... var man fiird.i.g... " ae

Från det grundläggande informations-
och organisationsarbetet kan noteras att
länsjägmästare och skogsvårdsstyrelser ge-
nomgående lämnade ett direkt stöd vid bil-
dandet av skogsägareföreningar av liknande
slag som hushållningssällskapen gjorde i
andra föreningssammanhang.so I flera lån
engagerade sig dessutom hushållningssäll-
skapen aktivt även på skogssidan. Vid slutet
av 1920- och början av 1930-talen kommer
på flera håll även RLF in som en aktiveran-
de och stödjande part.

Skogs äganötrekm i s arnmanfattni,ng
Aven inom detta organisationsområde år
man som framgår bara i början av utveck-
lingen. Hår skall framstållningen dårför
begrånsas till sammanställningen i tabeller-
na IX:8 och IX:9 nedan. På så sått ges en
koncentrerad bild av uwecklingen fram till
en bit in på 1930-talet. Det skall dock obser-
veras att man därigenom illusrerar endast
etablcringt och första delen av spridningsfaser-
za i skogsägarrörelsens utveckling.5r Sam-
manstållningen nedan låses så att årtalet för
upplösning,/ombildning anger tidpunkten
för en håndelse som orsakat nedläggning
eller ombildning av något slag, t.ex. över-
gång från ideell till ekonomisk förening,
sammanslagning eller delning, namnbyte,
omorganisation o.s.v På så sått kan samma
forening eller föreningsområde i princip
återkomma på flera slållen i uppstållningen.

Endast ett fåtal föreningar (5) går dock i
likvidation eller upplöses helt under denna
tid. De är Unnaryds, Jåmtlands leverantörs-
förening (båda 191?), Ångermanälvens dito
(1927), Medelpads skogsågare (1928) och
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Jämtlands skogsägareförening (1929). Trots
två misslyckanden återkommer jåmtarna en
tredje gång 1935. I vissa lån, somJönköpings
och Kronobergs, finns under en period en
ideell och en ekonomisk försåljningsfören-
ing u.p.a. parallellt vilka senare går samman.
Föreningar i Smålandslånen (4 G och Hn)
samarbetar från 1926 och några år framåt i
Småland.s skogsiigarefirening (frän 1928 med
ett gemensamt s.k. centralråd), som funge-
rade som paraplyorganisation i såvål skogs-
vårdande som näringspolitiska avseenden
samt i opinionsbildning inåt och utåt. Under
en tid fanns en skogsågareförening för land-
skapet Västergötland som senare delades
efter andra grunder

Underlaget för tabell IX:9 nedan har
håmtats ur de angivna skrifterna. På en
punkt år dock bilden ofullståndig: Det finns
inga uppgifter på antalet medlemmar i de
tni allra förrt bildade föreningarna. Därrned
har beskrir'ningen av skogsägarrörelsens ut-
veckling förts fram till ungefår tidpunkten
för Skogsågareföreningarnas Förbunds bil-
dande 1932, vilket då hade rzrit föremål för
diskussion bl.a. i skogssektionen inom Lant-
brukssållskapet.

Tabellen ger en ungefårlig bild i siffror av
det antal föreningar som listats i samman-
srällningen ovan och en bedömning av an-
talet medlemmar perioden 1915-1932/33.
Någon förening, som V:a Vårmlands och
Dals, omfattar delar av två län, medan Skå-
neföreningen från början omfattade båda
Skånelånen. På samma sått är Kalmar och
lilvsborgs län enligt gammal tradition i dessa

områden organiserade i två föreningar.
Norrlandsföreningar framför allt i Våster-
norrland och Våsterbotten organiseras efter
ålvdalarnas utsträckning. Den lilla Nätra-
älvens förening i norra Angermanland, som
inte ingår i sammanstållningen, arbetade
som fristående förening. Utöver denna finns
i dag allqjämt ett antal mindre fristående
skogsägareföreningar som valt att stanna
utanför Skogsägareföreningarnas Riksför-
bund, SSR, som bildades 1932 och vid denna
tid omfattade 15 000-20 000 medlemmar.s2



Thbel D(:8. sko$:igareföreningar bildade/ombildade l9l3-32133.

Konst. År Län Föreningsnamn Föreningsqp Upplöst/ombild.

1913
1915
1922
1923
1924
1925

1926

1927

1921
1928
1929
1930

1931
1931

1932

1933

N
z
s
Y
Y
F
R
c
D
G
FGH

Y
Hn
Z
T
X
B
Hs
PR
T
K
PS

Y
LM
AC
G
F
N
AC
BD

id. för.
u.p.a.
u.p.a.
u.P.a.
u p.a.
id. för.
id. för
id. för.
id. för.
id. för.
id. för
id. för.
u p.a.
id. för.
id. för
u.p.a
u.p.a
id. för
id. för.
id. för.
uPa
id. för.
u.P a
u.p.a.
u.p.a.
id. för.
u.p a.

u.P a.

u.p.a.
u p.a
m.b.p.a.
u.p.a.

1917
19r7

1927
r936
1930
1934
1935
1936

1931

1928
1934
1929
1930
1935
1934
1935
1935

1936

1937

t937
1933
1936
1936
1936

Sia Unnaryds skogsandelsförening

Jämdånds leverantöIsförening
Vårmländska skogsägareföreningen
Nåtraålvens Virkesförsälj nin gsförenin g

Ångermanälvens Virkeslev. centmlför.

Jönköpings låns skogsägarcförening
Skaraborgs skogsägarcförening
Uppsala läns skogsägareförening
Södermanlands skogsägareförening
Kronobergs skogsägareförening
Smålands skogsägareförening
Dalamas skogsägareförening
Medelpads skogsägare-o timmedev-förening
Skogsågareförcning€n i nta Kalmar län

Jåmdands skogsågar€förening
Örebro låns o Bergslagers skogsägareför.
cävleborgs låns skogsägareförening
Scockholms läns skogså8areförening
S:a Kalmar läns skogsägareförening
Västeryödands skogsägareförening
Örebro läns skogsågareförening
Blekinge läns skogsågareförening
V:aVärmlands o Dals skogsägareförening
Väsrernor r lands låns skogsägareförening
Ådahrnas skogsågareförening
Skån€s skogsägareförening
Prod. föreningen bränsle- o skogsprodukter
Xronobergs läns skogsägareförening

JönLöpings låns skogsägares lör.älin. förening
Hallands skogsägares försäljn."förening
Västerbottens skogsågarcför. Tall och Gran
Norrbottens låns skogsågareförening

Ktittor: Shogsbiinder går samman 1957, ShogsAgarefinningama i ett h[stotbht perspehtiu 1980

Tabe DLg. Skogsägarrörelsen 1916-1932/33' antal föreningar och medlemmar.

Å. r916 1925 1930 1.932/33

Föreningar
Medlemmar

5
3 000

15
10 000

24
17 500

Kii orsi,fJrornasamtnanstäIldrlffånshogsbi;ndefgårsammanothskogsäga:refieningarnaietthistoishtp€.rspehti.
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