
Keprrar III.
Organisationsutvecklingen i lantbruket
1830-90

Skildringen i föregående kapitel av de ko-
operativa id6ernas härkomst, deras tidigaste
"inplantering" och utbredning iSverige ger
utgångspunkten för behandlingen av mot-
svarande frågor för lantbrukets del. Sjölin
visar med sina siffror att jordbrukare var
medlemmar både i tidiga produktionsko-
operativ och i konsumtionsföreningar; dess-

utom i viss utstråckning aktir,a som ledande
i de senare. Aven i den renodling av för-
eningsbildningen huvudsakligen ur konsu-
mentkooperativt perspektiv som Sjölin gör,
finns ett par intressanta iakttagelser att göra.
Den ena år att det föreligger klara skillnader
i utvecklingen mellan olika län och lands-
delar ifråga om föreningsbildning och ko-
opemtiv verksamhet, vilket redovisats genom
referatet av Sjölins studier i föregående ka-
pitel: koncentrationen till vissa "kooperarivt

progressiva" län var som framgått fram-
trådande. Den andra är att det möjligen
borde föreligga ett intressant samband mel-
lan dessa företeelser och jordbrukarnas
kånnedom om och deltagande i lantbruks-
kooperativ verksamhet, något som det dock
innebår vissa svårigheter att i rådande kåll-
och forskningslåge nårmare analysera ut-
ifrån j ordbruke ts horisont.

Bakgrunden till organisationsuweckling-
en inom sjåhajordbruksnåringen skall i det
följande ges genom en kort återblick på
några viktiga äldre samarbetsformer och
genom att stilla fuågan i vilken utsträckning

det förelåg något slags samband mellan
dessa och de nytillkomna modernare orga-
nisationsformerna. I kapidet behandlas där-
efter organisationsutvecklingen från 1830-
talet och fram till omkring 1890, varvid vi
känner igen några av föreningsformerna
medan andra är mer eller mindre obekanta.
Dessutom ägnas i detta kapirel informations-
verksamheten om olika föreningsformer en
intrångande analys och diskussion, eftersom
den i hög grad år avgörande för vad som
senare hånder.

Ädre samarbetsformer
En djupt förankrad myt om svenska bönder
är att de sedan hedenhös skulle vara upp-
fostrade till fria. självsuindiga och egensinni-
ga individualister, som helst inte ville inord-
na sig i någon kollektiv gemenskap. De som
bidrog till och skapade denna "idealbild" av
bonden var diktare inom den romantiska
genre som odlades bl.a. i "Götiska Förbun-
det" och i andra sammanhang.r Främst
bland dem var skalden E. G. Geijer. som
genom dikterna "Manhem" och "Odalbon-
den" gav bonden hans karaktårsdrag, men
åven andra litterära romantiker. Några citat
ur M. Sjöstrands bok "Bonden i svensk litte-
ratur" belyser förhållandet.

"Här har i bond.etlpen fuLlt utbil.da.d med alLl,
våsentliga karahtärsrbag, som sed.an går igen:

frihetshänsla, sjdlL,stiind.ighet, politisk beqdelÅe,



hrigaranda, sund strrka o.h sunskhet. Det be-

hörd.es endasl en erhlig poetish sammanarbet-
ning at d.essa dro,gJör att dm ähta sunska bon-

d.et)pen,-odalnannen, skulle aara shopad ' "'

" Historisht sann hor Ceijers odalbonde, som vi
\?tt. oldig unnt. ,n/n d?n konttnätligo sattntng
en, d?:n monumentala kraften i en diktgestall som

denna bar af;ryånglighetens drag ... Inom littera
turen u nlromantiken den longhtande, oth
diktama aa (lenn& skola rörde sig i rcgel i helt

and,ra ät-ltl&r ain moderndingens jordbundna

Samma författare citerar åven C. J. L. Alm-
quist som i "Svenska fattigdomens betydelse"
från 1830-talet anger den vanlige bondens
bokligt intellektuella nivå med formulering-
en: "Till bond.folhet triinger ingen annan skrifi
dnnu irn psalmboke,ry katehesen och stundom
bibeln ...". a Sjöstrand varnar i sista kapitlet äv

sin bok för de schablonbilder som skapas av

bonden som historisk eller litterär företeel-
se. Den fria och renodlade bondeindividua-
lismen kan närmast sågas vara en skönmål-
ning, som formades och underblåstes av

1700- och 1S00-talens natursvärmare och
romantiker med bl. a. Rousseau som inspira-
tionskålla. Visserligen har bönderna i Sve-

rige, i motsats till bönderna i flertalet öwiga
europeiska lånder, aldrig varit livegna. Det
var genom Karl XI:s reduktion eller indrag-
ning till kronan av de adliga godsen i bö{an
av 1680-taletsom tendenser i den riktningen
undanröjdes. Men hunsade och föraktade
av samhällets överklasser och myndighets-
utövare har bönder dock varit under långa
tider Hoveriet, d.v.s. dagsverksskyldigheten
hos godsägarna som torparna och små-

brukarna lydde under, förekom länge sär-

skilt i södra Sverige, förmodligen som ett arv
från dess danska tid. Och skjutsskyldigheten
missbrukades mer än en gång då herrskap
och myndighetspersoner skulle ta sig fram
på sina resvägar.

Byalag och byorulningar
Man bör dock samtidigt vara medveten om
att den svenske bonden internationellt sett
hade en vida bättre stållning än sina yrkes-
bröder i de flesta andra länder1"... ingen-

std,fus fth bond,en så sk)rt s(lmhiilkinJutande som

i Sverigd'.5 Det betonas i många samman-
hang att den nordiske bonden (undantag i
viss mån Danmark) aldrig blev livegen utan
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bevarade sin frihet genom det skede som i
Europa i övrigt ledde till feodala småriken
med bönderna underkuvade under de
många adliga feodalherrarna. Före skiftes-
reformerna fanns det emellertid knappast
utD,mme för en sådan individuell självhåv-
delse som den som framstålls i bondedikter-
na. Bönderna hade att ilaordna sig i bJalaget

och dess regler och beslut. De gamla byarna
var ofta tått sammanklämda klungor av hus

kring en bygata och ett bytorg, ofta med en
gemensam brunn. En byordning fastställd
av häradsrätten, frän 1742 utformad enligt
den av regeringen beslutade "Allmänna
mönsterbyordningen" och återkommande
byastämmor, reglerade mycket av det som
förekom inom b1'n. Detvar allt från de olika
arbetsmomenten på de små och mångfaldi-
ga tegarna till brandskydd, tillsyn av den fritt
betande boskapen, allmänna sociala frågor
och ordningsfrågor.6 Om byalagen och bya-

stämmorna konstateras också i litteraturen
att byalag€t "... i sjiilaa uerhet är ett helt litet
samhällz, ett litet rike med, egna lngar och sedudn-

jor, €get parlo.ment och egna ämbetsmän" och att
"bJn, dcn minsta och enhetligaste sanhtillsbild-
ningat, vi riga, också, år den ålderdomligaste. "1 -1.

Jansson karakteriserar också byalagets funk-
tion från 1740-talets byordning närmast som
en slags kommunal inråttning som i början
av 1800-talet "glider över till" eller utvecklas
till en mer reglerad kommunal funktion
friimst för ombesörjande av fattigvården.3

Den svenske bonden var alltså inordnad i
ett fast samarbete på gott och ont och dår-
med också tränad i en viss samverkanstradi-
tion, vilket betonas bl.a. av T. Johansson.e
Någon mer genomgripande föråndring av

detta kom inte till stånd förrän med skiftes-
förordningarna, vilka lossade på banden
och gav större individuell frihet på den ut-
flyttade brukningsenheten. Aven om man
började med skiftena redan på 1700-talet
tog det lång tid att genomföra processen. I
hur.udsak var laga skiftet genomfört fram
mot mitten av 1800-talet men i undantagsfall
skedde det först in på 1900-talet. Böndernas
till synes weksamma instållning till samarbe-
te i föreningsform (fråmst försåljningsför-

eningar) under senare delen av 1800- eller
början av 1900-talen kan dock knappast för-
klaras enbart med att de så hade vant sig vid
sjålvständigheten på de utskiftade och mer
avsides liggande gårdarna. Denna förklaring
framstår som alltför förenklad i förhållande
till den faktiska situationen.

Laga skiftet och utflyttningen innebar
dock för de utflyttade bönderna att de ofta
bodde långre från grannarna med därav föl-
jande begrånsningar i det sociala livet.
Många bedömare har också ansett att skift-
ena kunde ha genomförts åtskilligt "mjuka-
re" än som gjordes. E. Ingers beskriver för-
loppet och laga skiftets ingrepp i bondelivet
som en genomgripande åndring i bondens
hela sociala situation och ställning. Byn
fanns kvar till namnet liksom de gamla hem-
mansnumren, men den samhörighet som
följde med grannskapet och det gamla od-
lingssystemet förlorade med utflyl I n ingen
sitt verklighetsunderlag. Traditioner och
sedvänjor med tusenårig hävd lörsrann -
enligt detta synsätt - med €n eller två gene-
rationer och därmed även den anda av

gemenskap, som kanske för en och annan
tedde sig som ett tvång men som för flerta-
let kåndes som en styrka,ro

På ett mer övergripande plan var dei den
ekonomiska liberalismen som trängde fram
och kom att dominera synsåtten under
1800-talet. Det enskilda företagandet kom
med skiftet och skråsystemets delvisa bort-
tagande 1846 och näringsfrihetens sludiga
seger 1864 attvara en självklarhet på ett på-
tagligi sätt. Detta kom att inverka även på
jordbruksområdet och bidrog troligen till
atl bonden på sin gärd uppfartades som in-
dividualist. Den verkliga maktstållningen för
bondeklassen i samhället inleddes med re-

presentationsreformerna 1866 från vilken
tidpunkt "bondens politiska storhetstid"
härleds.lr Behovet av olika samarbetsfor-rner
gjorde sig knappast gållande fullt ut under
en del av denna period med dess "frihets-
ränkande . Vi sLall i lortsättningen se när-
mare på hur utvecklingen gestaltade sig med
huvudsaklig inriktning på de agrara sam-
arbets- och föreningsformerna.
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Bran d,s tod,en urgamrnal form
Några samarbetsformer under 180O-talets
första halva kan dock mer eller mindre
direkt hårledas ur de gamla samverkans-
former som existerade i det äldre samhållet.
Redan i forna lagregler talades om brand-
stod, d.vs. kollektiv ersätming åt den av elds-

våda drabbade.'2 I jubileumsskriften från
Jåmtlands låns brandstodsbolag anges att
den gamla nordiska sedvaneråtten med
brandstod kompletterades från tristen tid
med de till Norden från frankiska och flam-
låndska gillen införda försäkringsordning-
arna.13 Dessa regler vandrade över till och
infogades i landskapslagarna redan vid
slutet av 1200-talet. I t.ex. Magnus Erikssons
landslag från omkring 1350 och Kristoffers
landslagar från 1440-taletstadgades skyldig-
het för häradets alla bofasta män att efter
skcdd värdering utge brandstod i penningar
eller in natura, t,ex. spannmåI. 160O-talets
husesynsordning upplåstes vid tingen och
på 1680-alet utgick en kunglig cirkulärskriv-
else i ämnet till samtliga lån.

Brandstoden kännetecknades av att man
inte tog ut några försäkringspremier i för-
skott och därmed inte heller skapade någon
fondering. I ställeL genomlörde man en i
lagen faststålld uttaxering hos de i häradet
bosatta efter det att en brandskada inträf-
fat.ta Senare anbefalldes bildandet av sär-
skilda brandstodsföreningar; ett uttryckligt
påbud härom kom i lag 1734, dock utan att
själva brandstoden för ändrades. Föreningar-
na skulle i regel omfatta ett härad, fögderi,
pastorat, socken eller liknande område.
1782 kom en modernare variant genom att
Allmänna brandlörsåkringsfonden inrätta-
des, 1808 avlöst av Allmänna brandförsåk-
ringsverket. De från 1830- och 40-talen såsom
nybildningar omskrivna läns- och härads-
bolagen på försäkringsområdet är således en
ombildning och modernisering av en
nedeltida samarbetsform. Bönderna höll
dock länge - liksom på en del håll all{åmt -
fast vid det kvardröjande äldre brandförsäk-
ringsväsendet, i senare former kånnetecknat
av de små bygde- eller sockenbolagen.r5 På

detta område, som brukar betraktas som de
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första exemplen på modernare organiserat
samarbete i lantbruket, fanns det följakt-
ligen en urgammal kunskapstradition att
bygga på. E. Kumm har målande och vål-
taligt beskrivit dess utgångspunkter, funk-
rion och efterföljare:

"Blgdegemenskapen utgjonl.e såLuwl.a i äld.ru titl.
en någarLuntla siiker grund. att stå på, då oUchor
d.rabb ade människorna. "

"Ur denna bgrlesolidaitet täite (eme ,ertid.) rårt
modema Jörstikringsrhen Jiam, och det var hus-
hålLningssällskafen som även hår aisadc uigen
och samonl,nad,e intressena. " 16

Skillnaden mellan den gamla brandstoden
och de nya försäkringsbolagen var dock ge-
nomgripande. I stället för att gå runt och
samla in bidragen när olyckan skett organi-
serades nu det hela efter hand så att fastig-
heterna värderades och premier togs ut i
proportion därtill, varav reserver gemen-
samt byggdes upp i de härför bildade försåk-
ringsbolagen. Av de så samlade och fondera-
de lör säkringsmedlen betalades ersättning
ut när brand inträffat. Den första lånsbrand-
stodsföreningen skall ha tillkommit i Viixjö
redan 1801.r7 Även för andra skador och
olyckor prövades olika solidariska försäk-
ringsformer; bl.a. tillkom kreaturs-, pensions-

och lösöreförsti,kringar. Ar 1825 fäste Kungl.
Maj:t i cirkulär till landshövdingarna deras
uppmärl.amhet på behovet av löreningar
för att ersätta även skador påväxande gröda,
t.ex. på grund av hagel. Framför allt var
landshövdingen i Uppsala lån, R. von Krae-

mer, aktiv i dessa avseenden liksom i andra
som vi senare skall se. Informationen om
dessa samarbetsformer spreds förutom ge-
nom hushållningssällskapens handlingar
och kvartalstidskrifter också i andra tidskrif-
ter. En av dessa var "Tidskrift för Landtnan-
na- och Kommunal-Ekonomien" i vilken
reglementet för "Waksala hårads brand-
stodsförening" 1840 intagits i sin helhet.
Detta reglemente ger intrycket att det år
påfallande väl genomarbetat.t8 Ungefär sam-

tidigt fanns ett förslag till reglemente för en
försäkringsförening för skador på växande
gröda införd i Uppsala läns HS' handlingar.l'g



Bvndstodsf(heningar som i
fiirhan d o ärd,erad,e blgg-
nad,erno, eJter beskalfenhet
och eld,farlighet, lar en ry-
het på L84Ltulet. Ersdtt-
ning utgick tuen Jih d.en

shad,a aåd,eld, orsakade På
Iösörc, spannmåL, kreatur,

fod,er och red,skap. Brand-
stod.sföreningen i WaP"sala

Härad i Uppsala lån kom
till stånd genom latudshi;r-
d,i.ng aon Kraeners initiatixt
och samtliga dess J4 Para-
grafer publicerad,es i "Tid
skrifi fh land,tmanna- och

kommunalekonomim"
1840.

Sockenmagasinm ti.d,i.g'föreningsform "
En annan gammal samarbetsform var de
''löreningar" för bvggande av sorhennogasin.

som kom till stånd redan i början av 1700-

talet. De diskuterades sedan i flera årtion-
den och skulle ha till uppgift att utgöra en

spannmäsreserv vid missvåxt och nödår. De

första försöken gjordes i vissa trakter aY Fin-
land och slog till en början vål ut.20 Ett för-
sök från regeringens sida vid mitten av 170G

talet att med större wång pressa bönderna
till att bygga dessa magasin hade ingen fram-
gång. Det fick i stållet motsatt effekL bön-
derna satte sig på tvåren. Men - som Ingers
konstaterar - det tog sig igen sedan anslut-

IBeglem en t e
för eu Branilstoils-Förening inom Waksala

Harad i Upsala Län.

Fö rste CapitIet.
Om ilelaktighet i löreningm, Brndrtoils-Styelsens

sarrlon rsätt ,itug och gntnilerna fm Bnndttoik-
erEötlttingen

s. r.
I denna förcning ekola alla, enligt Byggdnga-Balkens

94 Cap. 5 $., Brandstods-elcyldige frir sina be6ntliga laga
hus deltaga; och kunua dessutoD, med u[dsnta6 endåst af

badstufva utan skoxten, alla anilra }yggnader å Lardet'
utar åfseenile på jo*dens nalur, och oB dertill hörer jord-

äga, i deona ftireuing jemvöl enot eldskada försåkras; dock

vare alla i någon annan branilföreåkrings-iuräthring assure-

nrle byggaader, från denoa Förening uteelutne.

Hra{e delägare, aom iclie enligt ofvannämrrde lagtum

år för}unden fill bråndstodsgifYande, Yår€ ol'etågen att fr*n

Förenitgen utgå ett år efter derom hos Dislrict-St5nclsen

tledd rppsägning, utom nä. Lan brandskadeersåttning njt-
tit, ilå han är skyldig atl under följande lO år'i }olaget

qi[r.8tå,
co

Mcd 'laga" hus förutås i dcttr Rcglelncnte i lro till
"Mrngårdcn" höranrle Boningshns. rirthas oclr sådcsborl ,

ningen blivit frivillig - en nog så intressant
iakttagelse. Ingen säger med rätt eller orått
att "nLed. dessa inriittningar.franxtrdd'er för rtirsta
gången en ekonomisk fireningsrhuke bland nensha

jordbrukare au stiirre mått och annan beskalfen'

het iin det gamLz \alnget".2l
Sockenmagasinen r fråmst avsedda att

användas vid missvå,\t för att undsätta utblot-
tade eller svältande månniskor men kom
under goda tider i rätt stor utsträckning att
utnytqas som en lokal kreditinrättning i
vilken bonden kunde låna utsäde på våren
och återbetala med viss rånta efter skörden
på hösten. Av räntorna gavs bidrag till så.r;ål

skolväsen som fattigvård. 1798 stålldes för-



valtningen och de anvisade stadiga medlen
under ledning av en allmän magasinsdirek-
tion, vilket dock av folk i ute i landet uppfat-
tades som en onödig central inblandning i
rena sockenangelägenheter." I de årliga
rapporterna från hushållningssällskapen till
Lantbruksakademien förekommer under
1830-talet regelbundna uppgifter från ett
antal län om sockenmagasinens antal och
tillstånd; dessa lån var främstJämdand, Got-
land, Uppsala och Våsternorrland; för sist-
nämnda län anges 1833 att nytt reglemente
för magasinen an r agir s. Sockenmagasinen
var dock samtidigt en fråga för landshöv-
dingarna som hade Kungl. Maj:ts uppdrag
att bevaka och kontrollera dem. I bedttel-
sen 1830 uppges frånJåmtland att det 'k -
nom landshhtd,ingms zfl" tillkommit hela 44
distrikts- och därtill 14 sockenmagasin; år
1834 år dessa magasir "uttömda" pä gr::nd N
missvåxt och dårför till behövande utdelad
spannmål. Detta var dock helt i överensstäm-
melse med den ursprungliga tanken för
magasinens funktion och uppgifter.2s

Centralt inom Lantbruksakademien hade
man en tämligen oklar bild av vilken ställ-
ning och betydelse sockenmagasinen hade.
Man beslöt därför att infordra uppgifter om
alla magasin i landet; uppgifter skulle läm-
nas a\ resp. HS vid varje års början men in-
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S o c ken maga sin e n ti I lk o m

från 1700-tdlzt ach aar etl
båd.e centralt och lohalt
ärendc. Magasiner sakna-
d,es fram under 1800-talets

första haha end,att i hra
län: Halland och Gite-
borgs- och Bohuslån i söder
och Norrbotten och VAsbF
hntrPn i non Virl. cn rn.h-

ning på 18301alet hom
man till att det totalt fanns
ca 990 magasine|i landet.
Bi.l.len isar ett sti;rre soch

enmagasin bggt 1806 i
Rasbo, Upptantl..
Fota: Nik Sund.quist,
Uppland.smuseet.

flöt mycket oregelbundet. År 1834 ålades
landshövdingarna på Alademiens förslag att
göra en inventering av antalet magasin och
deras inneliggande lager. Totalt för landet
inrapporterades 989 magasin med ett antal
delägare på drygt 171 000; utrymme fanns
lör 221 472 tunnor spannmål men inne-
liggande lager var 164 163 tunnor samt en
penningtillgång på 67.648 R:dr (1 tunna för
torra varorvar fram till 1855 = 146,55 liter).
Magasin saknades dock helt i Halland, Göte-
borgs och Bohuslån samt i Västerbotten och
Norrbotten. Blekinge, Kristianstads och
Malmöhus län hade tillsammans endast 11

av landets sockenmagasin.'?l I slättbygderna
kunde detta i någon mån förklaras genom
allmän odling av och därmed god tillgång
på spannmål samt brist på virke men knap-
past för Norrlandslånen. Ar 1842 överflytta-
des tillsynen av magasinsinrättningen från
den centrala magasinsdirektionen helt på
länsstyrelserna.

Det sista mer påtagliga exemplet på an-
strängningar att centralt utöva tillsyn över
sockenmagasinens verksamhet är ett "Gene-

ralsa n n a n d ro g outee n d e vcke n na gazi n rrn as

grundfonder och befintlige tillgångar" v\d 1843
års slut, vilket publicerades av Lantbruks-
alademien. En sammansrällning därav ingår
i Al<ademiens årsredovisning för 1847 i an-



slutning till vilken konstaterades att under
de åq som berättelser ingått till Alademien,
hade "på. det heln ta,get ganska få magaziner blif-

vit inriittade, och sedan slatet au år 1844, iche ett

aul,a".2t Frär' 1840-talets senare del är också

dessa rapporter borta ur sammanhanget.
Ännu under 1850-talet ågnas dock frågan en
viss uppmärksamhet. Den var uPptagen
bland diskussionsåmnena vid allmänna lant-
bruksmötet i Uppsala 1855; då ansåg en
major Key i samband med diskussionen där-
om "institutionen firålÅrad och dzt vore ;förspilld
m,öd,a att blå,sa litt d'äri".'6 Faktorer som efter
hand tillkom och giorde magasinen över-

flödiga var det ut\ggda kommunikations-
väsendet, först i form av kanaler och sjöfart,
senare i allt högre gradjårnvågarnas ut\gg-
nad, vilket möjliggiorde överföring av spann-

mål från överskotts- till underskottsom-
råden. Eftersom magasinen så här långt
fram i tiden var en lokal fråga, kom de dock
på många håll att leva kvar, fråmst som
resurs för fattigvården.

Kontinuitet i, s am arb e@nnan a?
Exemplen belyser att det bland svenska

bönder av olika omståndigheter alltid före-
kommit olika forrner av samarbete. Socken-

magasinen r,ar, konstaterar ocksåJ. Stattin,
belysande exempel på lokal samarbetsför-
måga i det iildre jordbrukarsamhället.27 Vad
som försvårat och försenat den moderna
föreningsutvecklingen från 183O-talet och
framåt år egentligen mindre känt. Man kan
naturligwis gissa på omståndigheter såsom

okunskap, den relativa frår ron i Sverige av

ett lokalt engagemang och en intensiv folk-
lig uppllsningsverksamhet (som i Danmark);
kanske var åven den gamla, djuPt rotade
misstron bland bölderna mot nyheter och
"herrar" av alla schatteringar bidragande
orsaker, Senare tiders forskare menar dock
att läskunnigheten (och dårmed förmågan
att tillgodogöra sig nyheter) var ganska väl
spridd bland folket åtskilligt tidigare ån från
tidpunkten för folkskolestadgans udärdande
1842. Eller var det endast det enkla faktum
att man inom stora delar avjordbruksbefolk-
ningen ånnu inte upplevde några behov

eller helt enkelt inte kände sig berörda av

den nya samhällsutvecklingen? Verkligheten
var dock inte endimensionell eller ensidig-
förhoppningsvis kan den fortsatta framställ-
ningen ge en efter hand klarare bild av för-
loppet.

Det är dock ansetts - bl.a. av H. Juhlin
Dannfelt i hans utredning 1921-22 om ko-

operationens omfattning - att det inte mer
ån undantagsvis var fråga om något direkt
samband mellan byalagssamarbetet och den
moderna andelsrörelsen.28 Under detta ar-

betes gång har dock observerats ett antål fall
som kan sägas representera eller indikera ett
sådant yttre samband, likaså att sambandet
manifesteras avsevårt mer påtagligt från
Dalarna och norrutjåmfört med södra och
mellersta delarna av landet. Ett exempel år
Å1s magasinsförening i Leksands kommun
(= bestyrelse för ett sockenmagasin) som
egentligen fungerade som en inköpsför-
ening genom att föreståndaren inköpte för-
nödenheter till bönderna; andra att på
1880-talet kvarlevande byalag i Dalarna tog
beslut om att bilda mejeriföreningar; bägge

fallen hör allaå hemma i Kopparbergs län
och gällde tidigt bildade kooperativa för-
eningar Andra och ånnu mer påfallande
exempel år att hela utvecklingen av tidiga
b;.'rnejeriföreningar i Våsterbotten ochJämt-
land byggde på direkta överenskommelser
(kontrakt) mellan resp. hushållningssåll-
skap och de aktuella byalagen, som alltså
fungerade som företrådare för bönderna vid
upprättandet av avtalen betriiffande byrneje-
riema vid slutet av 1860- och böian av 1870-

talen.2s
Man torde dock kunna utgå från att det

gamla först så småningom avlöstes av andra
samarbetsformer som dävar betoendc au ilha

behoa son behhttlc tillgodoses (förf. kursive-
ring). Tidigt - i Värmlandsfallet så tidigt
som vid sållskapets tillkomst 1803 - kom in-
sikten om behovet av inköpta vallfröer till
uttryck i programmet för det då nybildade
hushållningssällskapet. Detta behov försök-
te sällskapet tillgodose genom sina inköp av

fröer, vilket också mr en tidig form av hand-
lande för att tillgodose gemensamma behov.



Och vallfrö behövde man för att odla foder
åt boskapen när man bl.a. ville bekåmpa det
förkastliga svåltsystemet för nötkreaturen
och ställa om växtodlingen i en gynnsam-
mare rikming. Når kunskapen om hur aveln
av nötboskap och håstar hade börjat öka,
startade också redan på 1840-talet de första
tjur- och hingstföreninga.ruo. för att ekonomi-
sera anskaffningen av goda avelsdjur och
förbättra djurstammarna. Når beroendet av
den nya tekniken och förnödenheter från
marknaden blev större och fick allt fler nya
ingredienser, kom också nya incitament för
samverkan in i bilden. De uppenbarade sig
också tidigt inom den modernare produk-
tionstekniken - når t.ex. maskinella hjålp-
medel inte med fördel kunde anskaffas och
utnyttias av enskilda bönder, växte en rad
andra nya former för prod,uhtionssamterhan

fram. t.ex. ilorm av tröskverksföreningar
och -bolag.

På derta säfl kommer här Pnracira agrata
intressen llll uttryck; när det gäller försäk-
ringsbolag m.fl. var de dock utflyttade från
de enskilda gårdarna, eftersom de krävde
sina speciella former avverksamhet. Sådana
udlyttade funktion er blev darmed. sehunddrt
organiserade aktiviteter i förhållande till
bonden och gården. Aven om de tidiga pro-
duktionsföreningarna hår kallats agrara läg
det naturligMs er hoop?rqli l non?nt även i

dessa. De var exempel på vad Å. Ed6n kallar
" agrarkooperativ samaerhan ned,ifnåri' (from-
bottom-up). När beroendet av marknaden
för arsåttning av de framstätdajordbmkpro
dukterna eller inköp av n1a förnödenheter
blev alltmer påträngande, kom )tterligare nla
faktorer in i bilden. Men marknadsfaktorer-
na var av en fråmmande och mer komplex
karaktär än de närliggande frågorna som
rörde produktionen. Naturen var inte lång-
re bondens enda stora gynnare resp. fiende
utan komplettendes efter hand med "mark-
nadskrafterna", som var nästan lika syåra att
bemästra och - framför allt - avlägsna och
därmed svårgripbara. Inköps- och avsätt-
ningsföreningarna - i den mån de tillgodo-
såg behov av inköpta produktionsmedel och
avsättning av framställda produkter - kan i
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analogi med vad som nyss anfördes också
betecknas som seÄundcira uttryckför de agra-
ra intressena, framför allt som deras mer
utvecklade verksamhetsformer efter hand
skildes från den direkta och gårdsnårajord-
bruksdriften.

Medan skalfördelarna tidigare fanns att
vinna genom sarnarbete i primärproduktio-
nen måste de nu först erövras i forrn av kun-
skap om de nya produktionsförutsättningar-
na och -hjälpmedlen samt om marknaden
och dess funktion. Ny teknik, specialisering
av odling och förädling och avståndet till
köparna i ett moderniserat och industrialise-
rat sammanhang krävde alltså nya former av
samverkan. Detta var betingelserna för de
nyare samverkansformerna och de såg av-
sevårt annorlunda ut ån det gamla byalagets
och sockenmagasinets. Och i fortsättningen
av denna framsCållning skall vi se hur asso-
ciations!äsendet som ett hjålpmedel att lösa
olika praktiska problem bredde ut sig i på-
taglig utsträckning redan från 1830- och 40-
talen. I många sammanhang har konstaterats
att det allra först var de störrejordbrukarna
som kånde av, fick kunskap om och insåg
beroendet av förutsåttningarna på mark-
naden, främst på grund av att de framsällde
större mångder produkter och diirför hade
ett direkt behov av avsättning via mark-
naden. När nya produktionsmedel i form av
nya eller fabrikstillverkade gödselmedel och
fodermedel blev alltmer aktuella under
senare halvan av 1800-talet, kom också be-
hovet av inköpsföreningar att upplevas som
allt påtagligare. Man skulle dårför kunna
förvänta sig att de störrejordbrukarna låg i
tåten vid uppbyggnaden också av koopera-
tionen - hur därmed förhöll sig skall vi se i
det följande. Men visst Iåg der en kooperativr
inslag även i de samköp som man praktisera-
de från hushäL.ringssiillskapens och hushålls-
gillenas sida redan från l80Gtales början.

Senare i takt med att den nya tekniken
och samverkan i produktionen etablerades,
inköps- och avsätmingsbehoven ökade och
förändrades samt specialisering i olika av-
seenden utvecklades blev därmed beroen-
det av marknaden ånnu större och gemen-



samt för allt fler jordbrukare - stora som

små. Då var det tid för der' moderna koope-

ratiua samterkansfofln rr?, vars uppkomst och
tidiga uweckling i Europa redovisades i förra
kapitlet. Och de som hade mest att vinna på
samverkan var småjordbrukarna som var för
små för att på egen hand bemästra mark-
nadsfaktorerna.

Om vi försöker sammanfatta de nya ten-
denserna kan vi säga att behovet av samarbe-
te på sitt sätt var en parallell till situationen
i byalaget under åldre tid men med den
skillnaden att de kollekriva/gemensamma
arbetsformerna nu gällde nya områden,
allra först i anslutning till den föriindrade
produhtionm på gård,en (förf. kursivering) I
andra fall - som t.ex. mejerihanteringen -
innebar den ofta en utflyttning av primitiv
och hantverksmåssig verksamhet från de
enskilda gårdarna och övergång till gemen-
sam, industriell och effektivare drift på fårre,
större och specialiserade produktionsplat-
ser. Det var ett uttryck för det starka accesse

risha sambandet med de primära producen-
ternas verksamhet. De nya yttre faktorerna
tvingade efter hand fram en omvårdering av

friföretagarinställningen som så småningom
på nytt ledde till sammanslutning och kol-
lektivt agerande i kooPerativa former med
inriktning på marklJaderr. "SanLarbetet åter-

upptogs", säger R. Pettersson, "niir indiaidua'
lismens utvechlingsmöjkgheter uttömts och d en

visat sig inte bda till d.et tuergripanfu måkt, den

ind,iu i cluella fri het e n ".'' )

Agrarsamhällets förändringar
gnrnden
I fortsättningen skall vi inrikta oss mer på de

direkta och mer nåraliggande omståndig-
heter som på olika sätt påverkadejordbruks-
nåringen och dess utövare. Influenser ut-
ifrån från samverkan i andra former kom
naturligwis ocksåjordbmkets människor till
del direkt och indirekt genom dc andra;folh-
rörelser som bröt fram före och omkring
I800-talets mitt. Det var tidigast de frireli-
giösa rörelserna, nykterhetsrörelsen och -
som vi också sett i föregående kapitel - från

1860-ta1et i någon mån inflytelser från bild-
ningssällskap och arbetarföreningar och
deras tidiga kooperativa försök. Sårskilt nyk-
terhet's- och frireligiösa rörelser fick tidigt en
ganska omfattande utbredning bland lands-
bygdens månniskor,31 Denna uweckling åter-

speglas även hår och var i berättelserna från
hushållningssållskapen. Från Västerbottens
läns hushållningssällskap anförs t.ex. 1833
att de bildade "måttlighetsföreningarna"
hade framgång; liknande vittnesbörd kom
vid ungefär samma tidpunkt från Jönköp-
ings län.32

Jordbrukets läge omkring 1830
Som utgångspunkt och allmän ram för den
följande framställningen krävs några ord om
läget ijordbruketvid tiden när denna fram-
stållning startar, nämligen omkring 1830. En
åldre uppfattning var att Sverige ochjord-
bruket strax efter krigen och nederlagen
7809-10 " lrd qa ett Jtterligt betrych" som H.

Juhlin Dannfelt beskriver det. Behov före-
låg, ansåg man, av en allmän uppryckning av
jordbruket, vilket också lar av så mycket stör-
re betydelse eftersom näringen omfattade
85 procent av folkmängden och att dessut-
om stadsbefolkningen ofta bedrevjordbruk
på städernas utmarker. Det som betydde
mycket för den kommande upPrustningen
var dock det allmånna synsättet når det gäll-
de modernäringen jordbruket. Detta hade
från 1?00-talets merkantilistiska synsått nu
förändrats i enlighet med de franska !sio-
kratiska lårorna.33

Den senaste beskrivningen av dm agrara
rcuolulionn och de slora förändringar som
jordbruket genomgick under perioden 1700-
1870 ges av C.-J. Gadd i "Det svenskajord-
brukets historia". Han har påvisat att 1700-
och 1800-talets Sverige inte var så fattigt
och efterblivet som man ofta tidigare hade
trott.34 På grund av det långsiktiga perspek-
tivet föreligger dock vissa svårigheter att ur
denna framställning peka på rad som speci-

fikt gållde för 1830-talet och perioderna
nårmast före och efter denna tidpunkt. All-
mänt torde situationen kunna karakteriseras
så attjordbruket lar mitt inne i en stark för-



åndringsperiod omfattande alla tånkbara
sidor avjordbruksutvecklingen. Som några
grundläggande tendenser kan nämnas bl.a.
böndernas ökade innehav av åkerjord och
deras allmänt stärkta ställning. Gadd anger
att böndernas ägda jordandel ökade från
drygt 30 procent vid 1700-talets början till
nåstan 60 procent av den mantalssattajor-
den fram mot 1850-talet. Detta hade skett
genom att bönder köpt större delen av den
kronojord som funnits och dessutom en

!ärdedel avfrälsejorden. Ovrigjord ägdes av
adel och ofrålse storjordbrukare (ca 30 pro-
cent) samt kronan (ca 10 procent), vilken
sismämnda dock i stor utsträckning arrende-
rades av bönder. Totalt kunde böndernas
egentliga brukarandel av åkerjorden (ågd
plus arrenderad) därmed ha uppgått till
bortåt 80 procent av den totala, dock med
ganska stora variationer mellan landets
bondebygder och det storgodsdominerade
Mälarområdet och bergslagen i västra Svea-

lands bruksbygder.35
För den dominerande spannmålsproduk-

tionen krävdes en viss minsta storlek areal-
mässigt för att lönsamhet skulle uppnås;
under de rådande förhållandena med våx-
ande befolkning och ökad efterfrågan stårk-
tes också den agrara stordriften samtidigt
som den obesuttna andelen av befolkningen
ökade starkt. Omvandlingen i denna rikt-
ning tog sig uttryck i indragning av frålse-
hemman under hur'rrdgårdarna och en
ökad andel statare för godsens drift, vilket
var mest framtrådande i Mälarlänen och
runt Stockholm, där den ökade spannmå1-
skörden med fördel kunde avsåttas. Efter
hand skedde dock en viss omfördelning av
åkerjorden genom hemmanskllvning vid
arvskiften och tillkomst ay ett stort antal ny-
odlade enheter främst i norra Sverige. Dessa
varandra motverkande tendenser medförde
att antalet brukningsenheter föråndrades
obetydligt under tiden 1750 till 1850.36

"Inomgårds" dominerades förändringar-
na av omvandling av ång till åker, ökad
spannmålsareal och dito produktion samt
sjunkande animalieproduktion. Genom ny-
odling, utdikningar och sjösänkningalr.ann
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man också ökad åkerareal. Fram till om-
kring 1850 hade spannmålsproduktionen
ungefår fördubblats, rarav en betydande del
exporterades, oftast till England i form av
havre, vilken odling en tid var av stor ekono-
misk betydelse för fråmst Västsverige. Dessa

åtgärder spelade än så långe större roll än
egentlig teknisk rationalisering av driften.
Perioden kallas också det extensiva jord-
brukets tid.37 De stora sjösånknings- och ut-
dikningsprojekten krävde också i många fall
en samverkan utöver den egna byns eller
socknens grånser, något som målande be-
skrivs av E. Kumm när det gäller von Kre-
mers insatser i Uppsala lån men som före-
kom över hela landet,38 Genom dessa stora
projekt trånades jordbrukets månniskor i
många sammanhang i praktisk och konkret
samverkan även under det skede som be-
tecknats som individualismens och friföre-
tagandets guldålder.

De nyare synsåtten gjorde sig också gäl-
lande i form av krav på och genomförande
av skiftena ijordbruket; från storskiftet på
1700-talets senare del till laga skifte enligt
1827 års stadga. Samtidigt var det traditio-
nella en- eller tvåskiftesbruket lör spann-
målsodling på väg att avlösas av växelbruk
och odling av sådda fodergrödor.3e Dess-

utom bödadejärnplogar och harvar att an-
vändas och för detra Lrävdes en röjning av
åkrarna från sten för att underlätta bruk-
ningen. Ochjämsides därmed började de
jordbrukslårde att undervisa om och för-
orda bättre drånering, märgling och kalk-
ning av den odlade jorden samt ett mo-
dernare växelbruk. I skogsbygderna, i östra
Mellansverige och på sydsvenska höglandet
dröjde det dock långre med införandet av
växelbruket; här anvåndes all{ämt det gam-
la ensådet eller i bättre områden wå- eller
treskiftesbruk med ett skifte i träda.ao Korna
fick gå på skogen och finna sitt bete bäst de
ville och även svinen betade fritt i ekskogar
där sådana fanns eller eljest var som helst.

En nedgång i konjunkturerna och sjun-
kande levnadsstandard mellan 1775 oc]:'
1810 medförde bl.a. att potatisen kom in
som en billigare produkt att lhnåra sig på än



spannmålen som 1åg högt i pris. Genom den
kraftiga nyodlingen under 1810-talet börja-
de odlingen av spannmål att öka och "?r, ry-

jtilt prislall på livsmedel löIide", som gynnade
bl.a. de obesuttna, medan bönder och gods-

ägare som hade satsat på ökadjordareal och
andra förbättringsåtgärder satt trångre till.
Tillsammans med sjunkande barnadödlig-
het ledde detta till en stark befolknings-
ökning.{r

Utrymme fanns således för den fortsatta
genomgripande agrara revolutionen och
som under det närmaste århundradet helt
skulle lönandla den gamla modernäringen
Som instrument för att omdana och främja
den urmodiga jordbmksnäringen tillskapa-
des Lantbruksakademien som det centrala
organet och hushållningssällskapen som de

länsvisa underavdelningarna med sina lokala
hushållsgillen. (Om tillkomsten av hushåll-
ningssållskap.och Lantbruksakademi se fak-

taruta III:l). Aven associations-, bolags- och
föreningsutvecklingen på olika områden
ingick som led i den agrara förändringspro-
.essen och denna:'Lall vi i fortsättningen
inrikta oss på.

H ush åIlnin gs s älkhnp en - agrar
grogrundsföreteeke och unno(l'er
Stattin håvdar att också hushållningssällska-
pen (HS) 1r, insatta i sitt totala sociala och
samhälleliga sammanhang, utgör en bas-

och grogrundsföreteelse av långt större be-

rydelse än vad man dittills velat tillmåta dem.

Sällskapen beredde marken för de komman-
de fria associationerna inom jordbruket,
inbegripet kooperationen, såger också E.

Kumm. Framför allt menar han, utgjorde
sällskapen ett slags "tuodersamhiillen för då-

tidens asso.iationer" inom såvål jordbrukets
domäner som inom samhållet och kultur-
livet. "Knappast något mtinskligl tar främman-
de Jiir de män som ledde siillshapen och uevhade

in om dem". }J:uslnällningssällskapen utgj orde

- före landstingets tillkomst i samband med
representationsreformerna på I 860-hlet -
det enda forum, där bygde- och landskaps-

intressena fritt kunde diskuteras och sam-

ordnas.43

Påståendet ovan om sällskapen som ratio-
naliseringsorgan är naturligtvis en idealise-

ring av de {aktiska förhållandena under lång
tid inom många sållskap på grund av deras

ringa anslutning från de egentliga bönder-
nas sida. Under den första delen av verksam-
hetsperioden från bildandet 1811-13 eller
ridigare (rättare 1792-1820) lyckades säll-

skapen inte nårma sig de "vanliga bönder-
na" och vinna något förtroende. Detta visas

bl.a. av Stattin ifråga om så konkreta frågor
som odlingslånen och fiirslagen om ny lag
om stängselskyldighet.ar Förklaringen var att

H ushålLningsstilhkalten blea i ett läng" perspektilr en

mod.eraryanisatian. för Jlertalet hoaperatiaa och aruLra

föreningar in.on lantbruhel. Under sin Iörsta Period,
1803-50, vann tle doch ingen anklang bland' bönder

i allmänhet. De uppfattatles som fina sällskap" r1är

Jramståetdl mån på länsplanet invald* nm letla'
möt"r eLler hed,msledamöter. Att Ledamotskapet ar
något, Jint och hiigtidligt mani.t'eslerutles ochså au de

olla konstnlirligt utJonnade kallekebret?n.. Hi;r ett

hallel.sebrcu 1848 Jör lrihenen C&rL Oxenstierna i
Stochholms läns I'IS.
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sållskapen g)nnade dem som var de ledande,
hade insikterna och utövade aktivitet- både
i sällskapen och ijordbruksutvecklingen -
nåmligen de störrejordågarna och -brukar-
na.

Hushållningssällskapens nyttiga verkan
blir dock i högre grad en realitet efter det att
de tidigare fattiga - och på grund därav
initiativlösa - sållskapen på 185O-talet fick
sin finansiering ordnad genom att erhålla
del av brånnvinsmedlen. Också den kom-
plettering och förnyelse av sällskapens orga-
nisation som vid ungefår samma tid kom till
stånd genom inråttandet av den från början
tilltänkta lokala gillesordningen verkade i
samma riktning: att i högre grad inriktas på
och engagera åven de mer mottagliga bland
den dittills ganska oberörda bondeallmo-
gen.6 Man bör, håvdar Stattin, anlågga sam-
ma perspektiv på hushållningssällskapen
som man gjort för de ideella rörelserna och
facMöreningarna (underförstått i det stora
folkrörelseproj ektet) . Som drivkrafter bak-
om dessa såg man genomgående enbart in-
dustrialiseringen och moderniseringen.
Men åven dår sådana förändringsfaktorer
inte direktrarit för handen har det skett ett
engagemang i de n1a folkrörelserna. Stattin
vågar en försiktig hlpotes för detta samman-
hang när han säger:. "Vad detta shulle hunna
tiinhas \da på tir att redan fdrtindringar i det
agrara sanhiillel utgör bas för löreningsvdsen
(let, " 46

Detta bekräftas av T.Jansson och betonas
med emfas av V. Wåhlin i hans kritiska vid-
räkning av Lundkvists stora folkrörelsepro-
jekt.aT Wåhlins hul'udtes år ju att man utan
en grund och utgångspunkt i agrarsam-
hållets egen fönandling knappast på ett rått-
visande sätt kan beskriva samhållsomvand-
lingen i öwigt. Det kan också konstateras att

Jansson för att få hela sambandet i sina
studier till slut såg sig föranledd att gå till-
baka till förändringarna i agrarsamhållet.

Trots detta kan man dock med utgångs-
punkt från de olika framställningarna och
den omfattande dokumentationen från HS'
verksamhet påstå, att i avsaknad i Sverige av
en böndernas egen rörelse och organisa-
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tionsapparat blev den delvis i statsmakten
lörankrade sällskapsorganisationen ute i

länen och framför allt genom de lokala
organisationsformerna över tiden en slags
ersättare tör jordbrukarnas egna organisa-
tioner. Möjligen har vi också en inverkan i
motsatt riktning: på grund av att hushåll-
ningssållskapen fanns - och från 1840-50-
talen i synnerhet deras lokala gillesorgan -
blev det kanske inledningsvis på vissa håll
inte tillräckligt många villiga och kunniga
föregångsmån tillgångliga för ytterligare
egna lokala organisationsbildningar; det
kan dock redovisas att många försök i den
riktningen tidigt förekom.

Vad som till synes var ett faktum var att
framför allt "överheten" i form av de ledan-
de inom Lantbruksakademien och hushåll-
ningssållskapen med deras gillen sl.ntes be-
trakta dessa som yr.l st de samarbetsformer sorn

erfordrades (förf. kttrsivering) . I motsvarande
situation bö{ade de danska bönderna- som
skall beskrivas i ett följande kapitel IV - byg-
ga upp sina egna organisationer och an-
rände dem som självsrJrande och suveräna
förändringsinstrument. D€n danska utveck-
lingen - särskilt andelsrörelsens och dess
förspel i form av omdaning av det danska
samhället - kånnetecknades av att den var
snabb och genomgripande; den fön'and-
lade på ett påfallande sätt hela det sedan
gammalt starkt eftersläpande danska lands-
bygdsamhället i flera ar'seenden. Den svenska
utvecklingen var mer långsam och utdragen
och syns aldrig ha fått den upplysnings- och
id6mässiga prågel eller folkliga dynamik
som möjliggjorde en motsvarighet. Men det
utgör ingen överdrift att konstatera att hus-
hållningssällskapen med sina lokalorganisa-
tioner - utöver sin uppgift att främjajord-
bruksnäringarnas tekniska utveckling - över
tiden blev moderorganisationer för hela den
organisationsapparat som vuxit fram för att
tillgodose dessa nåringars behov och intres-
sen av olika samverkansformer

Sållskapens resurser - och de var i många
sållskap inte helt obetydliga sedan både
brännvinsmedel och direkta statliga bidrag
tillkommit - sattes i första hand in på att



stimulera torrlåggning av våtmarker och
nyodling för att öka åkerarealerna. Från bör-
jan var det Lanske in te - med den ringa om-
fattningen av antalet ledamöter i flertalet
hushållningssållskap för ögonen - i så vida
ringar som denna inlormation kom att spri-
das men över tiden avtecknar sig totalt sett
en imponerande insats såväl i detta som i

senare beskrivna avseenden. Antalet leda-
möter/medlemmar i de olika sällskapen i
början av 1880-talet framgår av översikten i
faktaruta \'II:1. Tidigare hade endast en-
staka län låmnat uppgifter om antalet leda-
möter, vilket på många håll rar ganska ringa,
ofta endast något eller ett par hundratal; i
vissa lån hade man som framgår av tabellen
inte ens vid denna framskridna tidpunkt
säkra uppgifter om antalet ledamötet

Slutsatsen för vårt vidkommande i detta
sammanhang blir att utvecklingen i lant-
bruket på sitt sätt var lika berydelsefull för de
nya samarbetsformernas framväxt som den
senare inträffade industrialisering€n och att
detta samband dels kunde ha betonats
mycket tydligare än vad Stattin och andra
svenska forskare gjorde, dels att man kunde
ha ägnatjordbrulsområdet mer int rängan-
de forskningsinsatser för att få grunden för
samhållsomvandlingen bättre belyst.

Spridnin gspro ces s en ö prakti.ken
Det mest påtagliga med den svenska utveck-
lingen var den. enligt LundkvisLs termino-
logi, långt utdragna informationsfasen når
det gälde nya organisationsformer Förjord-
brukets del framgår detta tydligast av det
senare mejerikapitlet (kap V). Lundkvist
konstaterar, på tal om sina undersöknings-
grupper, att de rena jordbrukssocknarnas
sena accepterande av folkrörelseidder angav
att det fanns vårderingar och normer ijord-
brukssamhället som bromsade nya tanke-
och handlingsmönster Det var med andra
ord svårare att "dyrka upp" djupt rotade
föreställningar i bondesamhället, eller med
andra ord "överlevnadsbondens" agrara ide-
ologi eller förestållningsvärld och därmed
förknippade tånkesätt, än de som rådde i
mer urbaniserade områden. Vi kan därför

inledningsvis konstatera att det var ganska
naturligt att det skulle ta långre tid att få nya
samarbetsformer accepterade i bondesam-
hållet ån bland de mer emanciperade hant-
ver|are- och arbetargrupperna { emancipe-
rad = frigjord); dessutom berördes de sena-

re ännu så länge mer direkt och påtagligt av

samhällsföråndringarna ån bondebefolk-
ningen.

Lundkvist beskriver också kommunika-
tionskanalernas förekomst, egenheter och
betydelse - t.ex. de frireligiösa rörelsernas
kolportörer och predikanter och senare de
socialistiska agitatorernas resrutter och argu-
mentering- som andra inverkande faktorer.

Järnvägarnas och andra fisiska kommunika-
tioners utbyggnad, som rent praktiskt under-
lättade både personers och varors förflytt-
ningaq hade också avgörande betydelse för
förloppet. Likaså hade arbetsvandringarna
betydelse för spridningen av nya uppfatt-
ningar.a3 Generellt sett utörade de nu nämn-
da förhållandena över tiden givetvis också
en inverkan på invånarna ijordbrukarsam-
hället och deras olika grupper. I de frireli-
giösa rörelserna blev också jordbrukarin-
slaget i friförsamlingarna efter hand ganska
högt.ae

Menjordbruket hade sina egna informa-
tions- och spridningskanaler som riktades
direkt gentemot dess utövare. Det år dessa

spridningsvågar som vi i första hand skall
intressera oss för i den följande framställ-
ningen. Först och fråmst ståller man sig då
frågan lad det berodde på att de från bö{an
tänkta lokalorganen för hushållningssällska-
pen, d.v.s. hushållsniimwlerna eller -gillena,
inte kom att fungera som kontaktorgan un-
der den första verksamhetsperioden från
starten omkring I813 och fram till omkring
1845-50. Stattin konstaterar att de liksom
sållskapen infördes genom påbud upptfrån ocll
därmed inte motsvarade ett av bönderna
upplevt behov Bönderna var enligt Stattin
inte på samma sätt som ståndspersonerna
beredda att delta i den sociala aktivitet som
(lokal)-organen innebar.io Sällskapen var ett
typiskt uppifrån- o ch redätprojekt Vrom-top-
åotrom). Ett absolutvillkor för att ett (koope-
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rativt) samarbetsprojekt skall nå framgång
år att det skapas som ett bottorl-up-cooperatia
(nedifrån och upp), såger Å. Eddn, vilket
torde gälla alla slags organisationsformer5r

En annan av orsakerna år säkerligen dess-

utom att sållskapen kom att ledas av lands-
hövdingarna och på många håll ett antal av

deras favoriter inom lånsadministration och
näringsliv och därmed i vissa lån med ett
antal på jordbruksfrågor mindre inriktade
ledamöter och hedersledamöter. De verka-

de därmed åtminstone delvis utifrån ut-
gångspunkter, som för böndernas flertal
kändes främmande, och uppfattades som
"fina sällskap", som i alltför ringa utsträck-
ning var direkt inriktade på böndernas prak-
tiska problem. Möjligen hade saken varit
annorlunda, antyder Stattin, om deras rikt-
linjer för verksamheten haft karaktåren av

lagstiftning. I praktiken utestän8des också
från bö{an allmo,gemännen genom lciomots-

atgiftens storlek. Alvsborgs läns HS var det
enda som stadgade att i sållskapet skulle
ingåL "m. hunnig erfaren, redlig och nlhtzr bonfu"
från varje härad utan skyldighet att erlägga
avgift.F'? Eljest var sällskapen i Jåmtlands,
Uppsala ochJönköpings lån de som tidigast
fick med bönderna i verksamheten med

Jämtland som det i särklass ledande, främst
beroende på att där inte fanns någonjord-
aristokrati som skulle gå först och såtta sin
prägel på verksamheten. Det skall också

observeras att ledamotskaPet långt fram i
tiden genomgående tillkom genom inval.53

Med 185G och 60-talen intråder dock i de

flesta landsändar en begynnande förändring
i attityden från böndernas sida, vilket troligt-
vis kan förknippas med de långsiktigt fort-
gående samhällsföråndringarna. Framför
allt tränger under 1860-talet den ekono-
miska liberalismens idder igenom i såvål

statens som näringslivets verksamhetet be-

kråftat 1864 genom införandet av den full-
ständiga näringsfriheten, författningsrefor-
merna under 1860-talet och av tullfriheten
på export- och importvaror.5a Från denna
tidpunkt var allså åven jordbruksprodukter-
na utsatta för den direkta konkurrensen
från världsmarknaden.
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Föreningsutvecklingen i 830-90
Den fortsatta framsuillningen skall dispone-
ras så att vi först beskriver de olika förenings-
formerna fram till omkring 1890. Någon
uppfattning av föreningsbildningens omfatt-
ning går det dock i regel inte att åstadkom-
ma från denna tidsperiod, eftersom några
systematiska siffermåssiga uppgifter inte
föreligger; undantag härifrån är i varje fall
delvis sparbanker o.h hypoleksföreningar.
Därefter behandlas vissa intressanta drag i
den informationsverksamhet som förekom;
kanske en omvånd ordning i förhållande till
den teoretiska processens bild av en inledan-
de informations- och dårefter följande in-
nor a tions- eller genomlörandefas.

Denna beskrivning förs i detta kapitel
fram till omkring 1890 då man kan konstate-
ra en slags övergång i en fölande utvecklings-
fas. Tiden från 1890 och framåt behandlas
sedan i ett antal senare kapitel (\{I-X) med
undantag för utvecklingen på mjölkhan-
terings- och mejeriområdet, vilken görs till
föremål för en separat och mer inträngande
behandling i ett sårskilt kapitel V. Från den-
na tidpunkt föreligger också rikssiffror över
framvåxten av mejerier, såväl privata som
andelsmejerier, vilket sammantaget motive-
rar både avgränsning och kapitelindelning.
En koncentrerad historik över hushållnings-
sällskapens och Lantbmksakademiens bak-
grund, framvåxt och verksamhet lämnas
som nämnts i faktaruta III:1.

Sparba nkn orh likna ndp hredit-
associationer
1830- och 4O-talen är i hög grad pråglade av

det idoga arbetet för att åstadkomma sPar-

banker och olika former av försäkringslös-
ningar för olika behov, vilket i och för sig år
gansla väl känt. Crunduppgifterna om
denna utveckling framgår av sållskapens års-

berättelser till Lantbmksakademien och kan
lättasr utläsas av de sam manlattn ingar som

årligen återgavs i Lantbruksakademiens
Handlingar och Tidskrift (KSLA? = akro-
nym för Akademiens handlingar och tid-
skrift)65. I sin ursprungliga form kan de ock-
så i regel återfinnas i sällskapens eget tryck



i form av deras länsvisa tidskrifter av skiftan-
de utforrnning. Någon exakthet i grundupp
gifterna föreligger dock inte utan det blir
fråga om exemplifieringar och ungefårliga
tidsangivelser. NaturligMs rar dessaassocia-
tionsformer liksom de fortsättningsvis be-
skrivna från början tämligen enstaka före-
teelser, vilket kan konstateras vid en listning
av dem länsvis från 1830-talet och framåt.
Över den angivna tidsperioden blir de dock
efter hand antingen alltmer allmånna eller
alternativt att vissa former för en tid dör bort
för att därefter i rnånga fall "återfödas" i
form av senare och modernare varianter.

Från 1830-talets börjarr redovisas sålunda
i hushållningssällskapens årsredogörelser
med förkärlek sparbanker,'6 priaatbanher och
"Fmuinciahe.nhff" Iiksom vid 1830-talets mitt,
planerna på och tillkomsten av de första
hvpotekslöreningarna i Skåne och västra

Sveriqe m.fl.landsdelar5T Aven om hushåll-
ningssällskapen i regel inte var ansvariga för
alla dessa bankinråttningar tycks man redo-
visa dem som tecken på allmånt framåtskri-

Karta ifu er sp&rbankemas

firekomst i Skåne år J911.
Den skånska sparbanks
rtreken aar den nest ul
bred,tl,a i land,et med 75
banher i Kristianstads och

57 i Malmöhus lån.
Kartan anger d.ek spar-
banker grund,ad,e 1 824-
60, dek 1861-1914.
Kålla: Somnerin, E,
Om Shånes sparbanker
i Saensht Land., 1917).

dande. Som " mest Jiignesq.mma" anges ifrån
många lån den goda utvecklingen för de
nybildade bankinrättningarna samt försäk-
ringsbolagens stadigt ökande ansvarssum-
mor, vilket illustrerar deras utbredning och
konsolidering. Som exempel på och illustra-
tion till hushållningssållskapens allomfattan-
de ansvarstagande och uppgifter kan note-
ras ett förslag till reglemente för Stockholms
läns sparbank som 7861 \pprältats "utaf d,er-

till af Lånets Kongl. Hush,ållnings-Sdlkka! ut'
sedd,e hommitterade'| Däri sägs i S 2 att "Leda

rnöteru€ of Stochholms Läns Ilushållnings-Still-
skap tiro Sparbankens'Principaler"', varjitmte
åven andra personer kunde komma ifråga i
denna funktion. För att ta emot insåttning-
ar inrättades kommitt€er i socknarna av

vilka minst två ledamöter, varje söndag på
passande tid, borde finnas till hands "r' socÄ-

nestugan eller ann&t till hyrkan närbeltiget ställe,

anlinge't före elln omedelbar! efier CudJimstens
slzr".58 Detta reglemente är ganska sent i
utvecklingen; från andra landsändar kan
sådana återfinnas avsevårt tidigar€. Den

o
o

A Grundade 1824-1460 O Grundade 1661-1914
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Insatta
belopp

första sparbanken i landet var Göteborgs
sparbank från 1820. Edelsvård nåmner 1841

Tierps sparbank som den första sockenspar-
banken i Uppsala län.

Tabel III: I . Antal sparbanker i Sverige 1820-1930
samt antal konton och insatta belopp ( 1000-tal lrr).

samt nya maskinella hjälpmedel ijordbn.rks-
produktionen. Under hela perioden 1830-
90 tillväxer således sparbanks- och privat-
banksbildandet, vilketvisserligen bottnade i
grundläggande agrara intressen men genom
sin allmänt samhällsnyttiga verkan i hu\,ard-

sak resulterar i verksamheter av sekundår art
med inriktning även på andra samhållssek-
torer. Tillväxten gäller f.ö. som framgår av

tabellen även nästföljande period 1890-
1930.

Hyp oteksföreningar m. m.
Den allra tidigaste propån om hypoteksför-
eningar i Sverige gjordes l8i5 då prosten
och greven E B. von Schwerin våckte förslag
i riksdagen att grunda kreditkassor för be-
låning avjordbruksfastigheter. Mönstret och
förebilden var de hypoteksföreningar, som
då tillkommit i Preussen m.fl. q/ska delstater
redan på 1770- och -80-talen på initiativ av

bl.a. själve Fredrik den store.5e I Skånska
Hypoteksföreningens minnesskrift uppges
att tanken på hlpoteksföreningar fanns ut-
vecklad i "Låsning till utbredande af med-
borgerliga kunskaper" redan 1816, dår de
då presenterades som Iria associationet i
provinserna".60 Kapitalfrågornas tidiga be-
tydelse för jordbrukets utveckling återspeg-
las således genom att det vid sidan av spar-
bankerna in rät tades hlpolek'lören ingar. som
var mer direkt inriktade på lantbrukarna
som ägare av fast egendom. Därmed kan
sägas att associationsbildandet fick en starka-

re lokusering på de mer renodlade agrara
intresseom råde na. År 1833 utgau professorn
och sedermera biskopen C. A. Agardh en
skrift "Om möjligheten af hypotheksför-
eningar för provinserne och synnerligen för
Skåne", vilket också föranledde lokala sam-
mankomster för diskussion av frågan.6r För-
modligen år dessa skrifter några av de första
tecknen på hlpoteksorganisationens koope-
rativa karaktär och dårmed också de tidigas-
te uttrycken för en agrarkooperativ verksam-
het i svensktjordbruk.

Skåne var också den provins där man ti-
digast kom igång för att tillgodose behovet
av hypotekskrediter (1836) snart följda av

Antal
banker

Antal

1820
1830
18.{0

1850
1860
r870
1880
1890
1900
t 9t0
1920
r930

2
25
60
86

151

234
341
378
388
436
485
489

rs 385
38 739
58 298

89 9990
169 129
553 870
646 763

KäIlot: Historish statistik .för $oigL Oltdsiktstabelkr Tab

B; Oonbtadh 1993, Sfart)anhema i Sterige 1820-1992.

Sparbanksområdet är jåmte hypoteksför-
eningarna de enda exemplen från denna
tidiga period, varifrån vi kan uppvisa siff'er-
mässiga uppgifter om omfattningen från
deras första utveckling och från 1870 dess-

utom siffror som säger något om deras be-
tydelse ekonomiskt, vilket framgår av tabell
III:1. Fram till 1890 har det alltså som fram-
går bildats 378 sparbanker med en dryg mil-
j-on konton och hela 58,3 miljoner kr insatta.
Aven om de sistnåmnda uppgifterna saknas

för de första årtiondena ger siffrorna en
talande information om framgången med
denna associationsbildning. Betydelsen illust-
reras ytterligare om man tar in i bilden det
starkt ökade behovet av lån och krediter till
jordbruket, vilket sparbankerna i viss mån
bidrog till men aldrig visade sig bli en full-
god lösning av

Tabellen och redovisningen i öwigt illust-
rerar vad som under dessa årtionden varit
högst aktuellt i sållskapens verksamhet vid
sidan av de normalt förekommande agrar-
tekniska insatserna, som under lång tid
framför allt inriktades på laga skiften, ut-
dikningar, sjösänkningar och nyodlingar
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355 867
762 638

1. 072 735
I 228 930
r 560 317
2 210 318
2 987 221



Östergötland och Småland, Örebro och
Mälarprovinserna under 1840-talet samt på
1850-talet av Värmland och Alvsborg. I E.
Sommarins berättelse om den skånska hy-
poteksinrättningen anges att ",.. låntagarna
bltua sjäha inrLftningens delägare... ". I Upp-
sala lån var landshövdingen von Krremer en
tidigt pådrivande kraft med förslag om både
hypoteksförening och privatbank först för
länet och sedan för Målarprovinserna. En
sa m manrt älJn ing ar hlpoteksföreningarna
och deras tillkomstår får det utseende tabell
III:2 utvisar

Tabell [I:2. H]poteksföreningar i Sverige och deras
tilkomstår 1836-61.

Reglemente fastställt:

Skånska hypoteksföreningen
östgöca hypoteksförening
Smålands m.fl . provinsers hypoteksförening
Mälarprovinsernas hypoteksförening
Örebro täns hyporcksförenin g

wermlands hypoteksförening
Älvsborgs m.fl . låns hlpoteksförening
Gotlands hypoteksförening
Gåvle-Dala h)?oteslörenin g
Norrlands hvporeksf6rening
Sveriges Allmånna Hypoteksbank

alt "uåra jordbruhare riro redan gansha tillriith-
ligt nedstinkta i shuld ..." oc}]. att dårför inga
ökade lånemöjligheter skulle ställas till för-
fogande.63 Sådant "beskydd" från konserva-
tiva krafter förekom under lång tid, vilket
skulle försena inte bara kreditassociationer-
nas utveckling utan jordbrukets omvandling
i sin helhet, och därmed orsaka mer eller
mindre "eviga" kreditproblem för de min-
dre lantbrukarna med som följd ofta osunda
kreditförhållanden. Dessutom fanns redan
tidigt med i bilden den ekonomiska libera-
lismens uppfattning att staten inte skulle
stödja enskild ekonomisk verksamhet.aa

Problemet var att medan hypoteksfören-
ingarna i första hand lämnade långsiktiga
lån för anskaffning avjord eller gårdar så

fanns därutöver endast sparbankernas korta
lån, kanske oftast med löptider på blott sex
månader med möjlighet upp till ett års för-
längning. För grundförbättringar, fråmst
den s.k. "und.e ,ihningen", d.'t.s. täckdikning,
men även för andra diknings- ochjordför-
bättringsföretag likom mekanisering, fanns
ingen lämplig låneform.65 Den borde löpa
på 5-10 år, eftersom det oftast kråvdes
någon tid innan grundförbättringarna tog
sig uttryck i ökad avkastning och därmed
ökade inkomster från jordbruket. Hlpoteks-
föreningarna utsattes i detta sammanhang
för viss kritik då deras reglementen i många
fa förbjöd kortsiktig långivning medan på
andra håll sådana beståmmelser inte ut-
uiorde något hinder. Sammantaget kan an-
tas att förhållandet försenade bondejord-
brukets utveckling allmånt sett,

I hlpoteksföreningarna dominerade ock-
så de storajordägarna bilden, kanske mer
utpräglat än inom något annat område. S?z-

riges Allmtinna H)poteksbank tillkom, som
framgått, 1861 på Kungl. Maj:ts förslag efter
att man utrett konsekvenserna av en svår
finanskris från 1857.66 Deras omfattning från
1870 (som år den tidigaste uppgiften) fram-
går av tabell III:3 som återger den offrciella
statistiken fram t. o. m. 1935. De löste dock
ingalunda den mindre eller medelstore bon-
dens behov av kredit, framför allt inte på
medellång sikt som för t.ex. grundförbått-

1836
1845
1846
1847
1849
1850
l85l
1861
t861
1861

hil.la.l l86l

KåLLa: jr,e'ges Allnänna bfot?k$ank 1861 1911, s. 16,

I{re ditfrå gorna efterhtingsna intres se-

frågor
Tiots hypoteksföreningarnas tidiga tillkomst
var dock kreditfrågorna föremål för långa
och invecklade diskussionervid många lant-
bruksmöten under 1800-talet på grund av

att tillgången på s.k . förlagskapitalvar begrän-
sad eller saknades.6! I många hlpoteksfören-
ingar sattes minimivården för belåningsbara
fastigheter till något eller ett fåtal tusental
kr, vilket innebar att mindre jordbrukare
med för låga taxeringsvärden inte kunde
låna pengar i "hypoteket". Vid det allmånna
lantbruksmötet 1855 uttalade man att ökade
lånemöjligheter borde beredas de jord-
brukare, som genom dikning ville "... upp-

bringa sin jord till en högre och sährare auhast-

zizg. "Motståndare fanns dock som menade



ringar i form av dikning och tåckdikning.
Visserligen fungerade under tiden de s.k.

bondebankirerna och andra privata låne-
former som svarade för en betydelsefull
informell del av kreditgivningen.oT Åren
1857-59 var dessutom missvåxtår vilket var
en av anledningarna till att h)?oteksfören-
ingama råkade ut för finansiella svårigheter
Förhållandet att de mindre böndemas kredit-
problem krarstod i stor utsträckning olösta
förklarar rroligen delvis det stora intressel
för sparbanker Det varju nu - som redan
nämnts - som laga skiftet och därmed för-
enade nybyggnader skulle genornföras, sjö-
sänkningarna och utdikningarna av mossar
och andra sanka områden, täckdikning,
märgling och dessutom den begynnande
mekaniseringen och till alla dessa förbått-
ringar kråvdes krediter, Däremot uteblev i
Sverige bildandet av kreditföreningar enligt
Raiffeisens modell, vilket det eljest funnits
skäl att tillämpa och inleda utvecklingen
mot ett kooperativt samarbete genom att
organisera kooperativa sparkassor bland de
pengafattiga bönderna. Med en sådan värd-
ning hade det säkerligen inte behövt dröja
till 1930-talet för att få en acceptabel kredit-
form för försörjningen avjordbruket med
"förlagskapital".

Tabel III:3. HFot€ksförcningar förjordbrukskredit
i Sverige 1870-1935. Utestående lån.

Å. AnL lån Belopp, 1000 k.

sion i vilken konstaterades att Kungl. Maj:t,
som nyss nåmnts, föreslagit bildandet av en
central bank för hlpoteksföreningarna. Det
vitsordades också nu i flertalet diskussions-
inlägg att dessa förelingar 'uffk&t m)chzt gott"
och genom sin verksamhet "sprid,t trnnad och

vdlnå.ga".68 Det avgörande problemet och
behovet att skapa möjligheter till medel-
långa krediter låmnades dock i stort sett
olöst. \.td det allmänna lantbruksmötet 1865

uppsattes dårför frågan på nytt på dagord-
ningen med följande formulering:

"Är inrättand.et af tantbruksbankn, från hailka
L&nd"ts jord.bruhare hunna nhåLla pmningar på
Ltingre tid och genom lämplig amortering desam-

ma återyäld,a, af behofuet påkallatlt Jih befråm
jand,el afjordbrukets utueckling; och om detta iit
Jörhålland,et, huru biha sådana banker ordnas
och framkalb,s?"&

Till frågans aktualitet hörde också att det nu
inträffat ganska kännbara prissiinkningar på
jordbrukets produkter och att bristen på
"firlagshapital" för nåringen om möjligt var
ännu mer påfallande än under 185O-talet,
ett förhållande som i stora drag skulle gålla
för samtliga återstående decennier av 1800-

talet, fråmst beroende på att den agrara
omvandlingen krävde kontinuerligt ökade
insaser Denna gång kunde lantbruksmötet
samla sig dels till ett yrkande om en allmän
sparbankslag, dels till en framstäUning till
Kungl. Maj:t i vilken betonades att detvar en
angelågenhet av högsta vikt att skyndsamt
åstadkomma en förändring i de rådande
ofördelaktiga kreditförhållandena. Det kun-
de sle. menade lantbruksmötet. anlingen
genom att införa med avseende på ut-
låningstid och övriga villkor förjordbruket
låmpligare låneformer inom redan befint-
liga penninganstalter, eller också genom
att inrätta nya och båttre organiserade bank-
former för jordbrukets behov?o

Professor llj. Nathorst vid Alnarp be-
handlar 1866 i en artikel i sin tidskrift den-
na problematik och understryker ytterligare
att det saknas låneinrättningar som direkt
underlättar de nämnda jordtörbättringarna.
Dock hoppas han att de tånkta åtgärderna
skulle ge resultat som kunde vara till fördel

1870
1880
1890
1900
1910
1915
1920
1925
r930
r935

38 316

76 329
76 267
72 300
69 502
61 682
55 252
51 259
61 290

158 849
257 94a
289 227
270 32b
288 rl8
289 312
303 528
337 351
386 685
433 509

Ki,ll,a: Hiswish stati:tik fdt Sueige. öI)atiktstabelter. Tab. 82.

Vid det allmånna lantbruksmötet 1860 var
frägan "Hvilhet inflJt&nde ha:f a bpotehsför-
eningarna i d.e siirshild,a kinen utöaat på jord-
bruket?"Dettaföranledde en ny lång diskus-
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för de för lantbrukets utveckling På längre
sikt angelågna insatserna.Tl Jordbrukets kre-
ditfrågor visade sig dock äga en ansenlig
''livskraft sårillvida att alla ansrrängningar
till åndamålsenliga lösningar var förgäves
ända in på 1900-ta1et. Detta trots att det åter-

kommande vittnades i sällskapens årsrap-
porter om alt "Penningbetrychet b€står",12 yid
1886 års lantbruksmöte var de till dels åter
upplagna bland lrågeställningarna i sam-

band med att frågan om inköps-, kredit- och
försäljningsföreningar, som senare refere-
ras, hade satts upp på dagordningen. Inleda-
ren dr. J. Leffler redovisade därvid både
Schulze-Delitzsch's solidariska "folkbanker"
och "förskottsföreningar" och det därpå
grundade föreningsväsendet liksom också
Raiffeisens låneföreningar (Darlehnskas-

sen).
Några reaktioner på detta föredrag före-

kom praktiskt taget inte vid mötet. Det var
endast friherre von Paykull, Stockholms län,
som i ett inlågg bl.a. framförde kritiska syn-

punkter på hlpoteksföreningarna, som ge-

nom sin priviligierade ställning kunde ta ut
en ränta på fem procent under 50 år när
man på annat håIl kunde erhålla lån till !'ra
procents ränta. Detta var högst kånnbart
och orimligt i synnerhet för nyinträdande
låntagare i hypoteksföreningarna. I övrigt
nöjde sig mötet me d att "haad sålundo i frågan
anförts shulle utgöra saar på densamma" lt Det
illustrerar klart att man, bland dem som
besökte rikslantbruksmöten, vid denna tid-
punkt inte reagerade särskilt positivt På
kooperativa budskap. I riksdagen återkom
dock frågan upprepade gånger under hela
perioden fram till 1915 då ett halvgånget
jordbrukskassesystem såg daeens ljus. Frå-

gan löstes dock lagmässigt och slutgiltigt
först i början av 1930-talet efter förslag från
1928 års jordbruksutredning.

Det nu beskrivna förloppet illustrerar att
man i Sverige började så att säga "i fel ända"
av problemet. Hos de dominerande stor-
jordbrukarna fanns ingen förståelse för
leller ens Lännedom omt Raiffcisens tän-
kande att man för de allra resurssvagaste
borde gå "självhjälpsvågen", att påbörja den

kooperativa utvecklingen genom att inrätta
sparkassor och kreditföreningar för att
åstadkomma de grundläggande förutsätt-
ningarna och att man dårefter kunde bygga
upp kooperativ för varuanskaffning, avsätt-

ning o.s.v Så djupt i det kooperativa tånkan-
detvar det ingen bland de inflytelserika som

besvärade sig med att tränga ånnu på lång
tid. Med risk att falla i fällan att "bedöma
historiska skeden med facit i hand" torde
kunna sågas att detta feltänkande i viss mån
satt sin prägel på hela den svenska uppbygg-
naden av lantbrukskooperationen och att
det torde vara en av orsakerna till den för-
dröj da svenska utvecklingen.

Fattighass or oc h linräntefiireningar
Frågan om sockensparbanker sammankopp-
lades tidigt med/at tigu ånL1frågoma och möjlig-
heterna att försäkringsvägen trygga fattigun-
derhållet i socknarna. Redan på 1830-talet
rapporteras från Orebro län inrättningar
som t.ex. "Arbets- och Uppfostringshus för
fattiga barn" och "Fond för {änstehjons be-

löning" och från Skaraborgs lån 1847 en
"Förening för skyddsanstalt för lattiga Barn".
Tidigt tillkommer åven sådana inrättningar
som Enke- och Pupillkassor och andra för-
eningsformer av qpen "Friendly societies".Ta

Redan vid andra allmänna lantbruks-
mötet 1847 togs frägan om en gemmsam liu-
rd.nteförening för pensionsåndamål för hela
landet upp av Uppsala låns HS; man till-
handahöll vid mötet som "festgåva" till leda-

möterna en tryckt version av förslaget med
rubriken "Huftttdgrunderna för en Svensk

Lifrånteförening".75 Vid det allmånna lant-
bruksmötet 1848 förordade berednings-
kommitt6n på våckt fråga att sockenspar-
bankerna skulle byggas ut i förening med
lånssparbankerna, som om möjligt skulle
utvecklas till riintefiirsiihringsq,nstalter. Detta
skulle kombineras med inbetalningar från
jordågarnas sida till en försåkringsform för
fattigvården. Dessutom skulle man upp-
muntra sparande av den enskilde lönearbe-
taren till samma kassa; allt i sfte att fattiS-
vården på ett mindre påfallande sätt skulle
bli en börda för de berörda parterna.T6



Vid 1849 års allmänna lantbruksmöte
återkom frågan men diskussionen kom då
att mer gälla om och hur arbetsinrätmingar
för underhåll av fattiga skulle inråttas. Man
talade i diskussionen varmt för frivilliga
arbetsinrtittningar i fiireningsfonn, varav er-
farenheter fanns från såvål Stockholm,
Södermanlands (tidigare ibland kallat Ny-
köpings län),Jönköpings och Västmanlands
län. De borde dock grundas på större om-
råden ån enskilda sockna4 d.v.s. låns-, härads-
eller annat större område.7?

Från 1850-talet härstammar äver' liaför-
stikringsfdreningar och efter hand liariinte-
anstaltena (bl a. iYä$ö samt Blekinge,Jön-
köpings och Skaraborgs lån) med direkta
bidrag och anslag från sållskapen. Redan
1850 tillkom "Stockholms Livränteanstalt"
som var den första i landet;?8 denna typ av
inrättningar berörs ytterligare i samband
med husbondeföreningarna nedan.Te 1857
rapporteras atr livränte- och besparingsan-
stalt bildats även i Kalmar. Dessa förenings-
former bildades ofta av de störrejordägarna
i Lommunerna allr eftersom försörinings
ansvaret för fattigvården med det tillväxan-
de proletariatet på landbygden blev allt på-
tagligare och mer ekonomiskt kånnbart.30

Vid 1850 års allmänna lantbruksmöte tog
S. A. Hedlund, känd liberal opinionsbildare,
frågeställningen om "... arbetspersonalens an-
tagand,e, underhåll och aflöning uid, en landt-
egendon ...". som utgångspunkt för att j ett
antal radikala anföranden stålla de föga fri-
sinnade men desto mer patriarkaliska del-
tagarna vid mötet inför en rad frågeställ-
ningar i vilka han bl. a. argumenterade för
att arbetaren i sCållet för fattigvård skulle få
sin "btirgning gmon sitt qrbete oth personligt obe-

roende".st F{an föreslog att varje husbonde
skul)e åtaga sig. att lör lar och en av sina
anställda qjänare årligen insåtta 3 å 5 R:dr
Banco i rånteförsäkringsanstalt, där sådan
fanns, eliest i lånets eller socknens sparbank.
Men detta var mötets majoritet ingalunda
hågad att göra. På grund av det kompakta
motståndet t\'?ngs Hedlund återta )Tkandet
och mötet beslöt i srälet att hänvisa till det
avJ. Swartz, östergötland, tidigare fram-
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förda och praktiserade förslaget att under-
lätta fattigvården genom inbetalningar till
en fattigkassa knuten till den enskilda går-
den och dess brukare.s'Detta lar således ett
mycket begränsat resultat sett i förhållande
till grundtanken att försäkdngsformen skul-
le omfatta hela landet.

Husbondcfdreningar
Fattigvårdsfrågorna blev dock allt mer på-
trängande och det r en stående fråga hur
de sämst ställda i det tillvåLrande landsbygds-
proletåriatet skulle försörjas. Det år också
det sammanhang där de av T..Jansson flera
gånger nämnda husbond.efiireninganru hör
hemma. Frågan om sådana föreningar för
fattigvårdsåndamål hade väckts ursprung-
ligen 1844 och den första livränteanstalten
bildades som nämnts 1850 i Stockholm. Ett
senare tillfälle då frågan blev föremål för en
övergripande överläggning var vid hushåll-
ningssållskapens ombudsmöte 1870. Från
Fosterländska Föreningen frågades vilka åt-
gårder som kunde vidtas för att få till stånd
en livränteanstalt för hjålp till fattiga eller
vad man kallade en "Svensk hypoteksförsäk-
ringsanstalt".3s Tanken på en sådan var allt-
så på nytt uppe till diskussion samt försöks-
teckning av aktier men någon riksanstalt
kom aldrig till stånd. Vid samma tillfälle
förelåg också ett modellförslag till "Stadgar
för Härads (Sockens, Stads) Pensionsbolag",
vilket var avsett som mönster för den lokala
grenen av detta fattigförsö{ningssystem.

Husbondeföreningens åndamål vore att
förmå fattigt folk, "siirdeles inom d.m tjenande
Aå?.r.r/l' " att under sina arbetsföra dagar spara
en liten del av sin arbetsför{ånst i livränte-
anstalt för att dårigenom bidra till försörj-
ningen på sin ålderdom. Därigenom skulle
man motverka fattigdom och dessutom må-
hända "göra 

Jalt iguården öuerflöd ig'. översatt
till dagens språk skulle man alltså bidra till
sin egen pensionering genom denna försåk-
ring (en inte helt obekant frågeställning i
dagens pensionsdebatt) och inte som gam-
mal helt behöva lita på fattigvården. Sam-
tidigt sökte de större jordägarna, som fick
bekosta större delen av fattigvården i kom-



munerna, efterbilligastmöjliga finansierings-
form för dessa utskylder Livränteanstalten
kunde betala såvål lirrånta till gamla, döds-
falllersärtning som underhäl till fattiga.

Ett samråd kom vid slutet av 1860-talet till
stånd mellan företrådare för Fosterlåndska
Föreningen och hushållningssållskapens
omtrrrd med resultatet att den förstnåmnda
glordes till riksorgan för husbondeförening-
arna, som man kommunvis sökte bilda för
att ordna fattigförsörjningen.sa Ett resultat
av överläggningarna denna gång var också
att Lantbruksakademien 1870 avlät en skri-
velse till samtliga sällskap i vilken man före-
slog bildandet i samtliga lån av liurtinte' och

kapitaLtnstaltur för fattiga. Dessutom ombads
sällskapen att sprida kännedom om dessa

försäkringsformer och rekommenderades
att bilda sårskilda föreningar för ändamålet
på de olika orterna. Under 1870-talet bilda-
des Li\Tånte- och kapitalförsäkringsanstalter
bl.a. i Malmöhus och Gåvleborgs lån.85 1871

anslog Jönköpings låns HS 150 R:dr till
länets "p€nsions-förenirg'. Frågan ställdes ock-
så i Skåne vid det 17:e skånska lantbruks-
mötet i Landskrona 1883:

"H ilhen ?lfmenhet har aunnits om shånska hus'
bond.efireningens unksamhet under sistLid,na år,

och uad kan gör&s föt aLt om denna förcnings
sy;t'temål sprid.a en allnännare kdnned.om samL

densamma i övrigl beford,ra. " 36

Vid samma möte höll kyrkoherden J. C.

Waddn, Blekinge, föredrag med frågan for-
mulerad på följande sätt: "Huad han inom
kommuntnta eller af htar och m enskild" göras Jii
be;friiaj and.e a,f den shånsha husbond,eJ <ireningens

behjiirlannärda iindamål?" I referatet anges

att talaren "genast identiJierade husbondefir-
eningaxnas uffigi.ft nLed lifräntesakrT L ... "Detvar
vid denna tid som landsbygdsproletariatet
l,ar på väg att bli som störst och fattigvården
mest betungande. I Malmöhus lån fanns det
exempelvis "6 300 fattige, tarav 1 908 med"

fullt underhåI|". Man var i diskussionen starkt
intresserad a\ art föra uL inlormalion om
saken "socknevis" genom föredrag, informa-
tion genom folkskollårarna o.s.v liksom
man menade att landsting och hushållnings-
sällskap också skulle kunna bidra både till

inforrnationen och genom att bli hur,udmån
för livrånteanstalterna på länsplanet.

I referatet av föredraget anges att i hela
riket var 1882 ca 150 000 personer försåkra-
de på detta sätt till en summa av 21,75 milj.
kr, varav större delen i livrånteanstalten i
Stockholm. I landet fanns dessutom vid den-
na tidpunkt sådana anstalter i Göteborgs-
och Bohuslän, i Skåne, den s.k. Civilstatens
anstalt, samt i Linköping, Karlskrona och
Örebro lån. Andelen av befolkningen som
var försåkrad uppgick dock till endast 3,25
procent.st Bakom denna försåkringsform
fanns som framgår främst ett grundlåggan-
de (stor)-agrart intresse som pdmärt resulte-
rade i de lokala husbondeföreningarna men
som för sin funktion fordrade utbyggnad i
form av sekundåra institutioner och anstal-
ter för större områden, ett system som dock
aldrig kom att utvecklas fullt ut.

Fihs äkringsf(neningar o ch -b o lag
Ett annat utpråglat behov hos bönderna
återspeglas genom tillkomsten av de olika
formerna av brandförsiihringsb olag eller -Jören-

lzga4 vilket som redan nämnts innebar en
utveckling av den gamla brandstoden. Den
allra första lånsbrandstodsföreningen skall
som nåmnts ha tillkommit i Växjö redan
1801.33 Dock tillkom de flesta med början
från 182o-talet; tidiga var också strävandena
i Uppsala lån dår landshövdingen R. von
Kraemer från 1830-talet var drivande.se Re-

dan 1832 hade landshövdingen en plan och
ett förslag till reglemente för ett brand'stods

bolag för liinet. Ingen bland allmogen ville
dock vid denna tid ha något länsbolag; 1838

fanns dock som ett resultat av landshövding-
ens arbete sju häradsbolag. Denne gar sig
dock inte utan Siorde Ilera omgångar av ut-
såndningar av förclag, teckningslistor, sock-
enstämmor, kungörelser från predikstolar
och samlingar till möten på slottet.'go 1843
genomförde landshövdingen en ny drive för
sitt länsbolag; till slut r'ågade ingen kritisera
bolagstanken och 1844 godkändes ett regle-
mente i statsrådet. Beroende på denna trög-
het och motståndet från bönderna bildades
inte länsbolaget förrån sistnåmnda år; den
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vi!estarke hövdingen gav sig dock inte. Den
egentliga starten av bolaget skedde efter
ved.erbörlig teckning den 14 mars 1845.'gr

Aven i Västernorrlands län år man tidigt
igång med diskussionen om en brandförsåk-
ringsinrättning för hela lånet liksom frågan
tas upp iJönköpings lån, vilket resulterar i
ett lånsbolag 1838. Till slutet av 1840-talet
hade sådana lånsbolag eller -föreningar till-
kommit i de flesta av länen. Från denna tid
rapporteras under detta och närmast föl-
jande årtionde om framgångar för försäk-
ringsbolagen i form av de ökade ansvarssum-
morna m.m. Från 1848 daterar sig också
brandstodsbolaget i Jämtlands lån. 1835
låmnades en rapport till hushållningssiillska-
pet om brandstodsförhållandena i lånet och
1846 väcktes frågan på allvar av landshöv-
dingen Sandströmer, vilket efter cirkulation
av reglemente m.fl. handlingar resulterade
i att bolaget bildades i länet den 14 mars
1848.e'? Från Jämtlands län beråttas också
senare att brandstodsbolaget ersatt skadan
för ett större brånneri som nedbrunnit,
vilket bekräftade att inråttningen fungemde.

Under 1840-talet dominerar således i viss

mån de olika forrnerna av försåkringsbolag
utvecklingen på associationsområdet och ett
fl ertal olika försäkringsassociationer tillkom-
mer. Utöver brandstodsbolag eller -fören-
ingar börjar man åven med försäkring mot
olika slags kreaturssjukd,ornar, då främst den
s.k. kreaturspesten. Sålunda tillkommer
under detta årtionde sådana bolag eller för-
eningar förutom. i Jönköpings i Skaraborgs,
Ostergötlands, Alvsborgs, Södermanlands
och Malmöhus liin liksom reglemente för ett
bolag diskuteras i Våsffnanlands län. År 1849
väcks ett lagförslag om ett riksomfattande
bolag för hreaturssjuhd,omar, ilket dock av-
styrks av Lantbmksakademien med hånvis-
ning till att "frivillighet vore att föredra".
Olika bolag eller föreningar tillkommer ock-
så på frivillig grund - utöver de nämnda -
under slutet av 1840-talet i bl.a. Stockholms,
Uppsala, Skaraborgs, Örebro, Västerbottens,
Norrbottens, Vårmlands, Godands, Kalmar
och Blekinge län. Den främsta drivkraften
var denna gång den s.k. elakartade lung-
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sjukan hos nötkreatur. Med sjukdomarnas
utrotande försvinner efter hand dessa bolag.
Så sent som 1866 rapporteras dock att man
i Kristianstads lån bildat en försäkringsför-
ening mot kreaturspest och andra djursjuk-
domar. Från Gotlands lån nämns 1879 att
kreatursförsäkringsbolaget har 225 del-
ågare. Åren 1861 och 1863 skall tidiga hagel-

shadcbola.gha tillkommit i Kronobergs resp.
Malmöhus län. Mot risker av denna art var
det endast genom kollektiva arbetsformer
som man kunde åstadkomma erforderligt
skydd. Följaktligen kan konstateras att så-

dana direkta intressen tog över och "be-
segrade" eventuellt friföretagartånkande. Ä.r

1873 anges att man även i Västmanlands lån
giort ett försök med ett försäkringsbolag
mot hagelskador på skörden.

Fram på 1860-och 70-talen förefaller det
av rapporterna från lånen som om dessa in-
stitutioner liksom sparbankerna är tåmligen
allmänna och de förekommer inte vidare
som några problem som kräver sårskilda
insatser. Vad som med början på 1860-talet
tillkommer år hästJörsiikringsbolag de första
redan 1862 i Halland samt i Malmöhus län
1867. Sådana bolag tillkommer också i t.ex.
Västernorrlands, Kopparbergs, Gävleborgs,
Uppsala, Stockholms, Orebro, Skaraborgs
och Våstmanlands län, vilket år naturligt
med hänsyn till den betydelse som häst-
körningar av olika slag hade i dessa delar av
landet.

År 1890 vidtar ett nytt skede åven ifråga
om kreatursförsåkringen genom att det
stora Skandinaviska Kreatursförsäkrings-
bolaget bildas som riksomfattande bolag på
detta område.e3 Enligt stiftarnas bedömning
var läget på kreatursförsäkringens ornråde
inte tillfredsstållande; behov före1åg av en
till kwntitet och kvalitet ökad och förbåttrad
verksamhet, som befindiga bolag var för små
eller ekonomiskt för svaga att fullgöIa; detta
visade sig bl.a. i en bristande riskfördelning
och otillråcklig ekonomisk stabilitet. Upp-
ropet till det nya bolaget mottogs "aa d,en

j ordbahande allmän heten s rirdeks u rilai lligt " en-
ligt bolagets egen j ubileumsskrift och den
stadgade minimiförsäkringssumman var på



några få dagar övertecknad. Konstituerande
bolagsstämma kunde hållas kort därefter
och bolaget grundades på ömsesidighets-
principen "som hundeföruAdas ainna de nens.

ha lantmiinnens fiirtro ende",ea

Året innan eller 1889 fanns enligt en sam-

manstållning i jubileumsskriften följande
företag: 2 riksbolag, 20 länsbolag och 90

härads- och sockenbolag. Bildandet av det
stora nya bolaget skärpte konkurrensen på
försåkringsområdet och en del befintliga
bolag, såväl riks- som länsbolag, gick upp i
det nybildade men i övrigt verkade det
stimulerande på hela verksamheten inom
kreatursförsåkringen. Till 1901 hade antalet
verksamma bolag ökat till 257; fram till 1910

var antalet småbolag i form av härads- och
sockenbolag 684, vilket antal 1938 ytterliga-
re ökat till 806. Det stora bolaget omfattade
1901 en försåkringssumma på nära 41,2 mil-
joner kronor medan samtliga övriga bolag
tillsammans kunde räkna en summa på 49,13

milj. Svårigheten att över hela landet organi-
sera uppbörden av de många små premie-
beloppen eliminerades genom att Kungl.
Mai:t 1892 gav bolaget rätt att indriva pre-
mierna i samband med kronouppbörden
samt rätt att utfärda obligationer, vilket gav

såkerställd ekonomisk stabilitet. Dessutom
ordnades återförsäkringen på ett tillfreds-
stållande sätt.e5 Skandinaviska kreatursför-
såkringsbolaget kom efter hand att omfatta
betydande delar av såväl håst- som kreaturs-
beståndet i övrigt i landet men kunde inte
göra de loka)a småbolagen eller -löreningar-
na överflödiga under den period som här
överblickas.

Produktionsföreningar och
-bolag - primära agrara former
Vad vi nu tagit del av är brotstycken av den
agrara revolutionen och dess tidigaste asso-

ciationsformer Bland dessa finnervi även de

för sta pro duktionwenin garna i lantbr.tket.e6

En snabb tillbakablick säger oss att från
1820-talet och tidigare hårstammar de med
statliga medel upprättade stamschäferierna
och -stuterierna.et DeIvar besättningar av får

resp. hingstar som på statens bekostnad
placerades ut på olika håll i landet för att
förbättra aveln av de båda djurslagen. Dessa

utgiorde en startpunkt för det medvetna
arbetet på att åstadkomma system i och för-
ändra den svenske lantbrukarens inriktning,
tänkande och kunskaper när det gällde djur-
avel och djurproduktion. Men i och med att
intresset för djurproduktionen väcktes kom
även privata initiativ på dessa områden.

St atnhollän derier o ch pro (l'uktions-

föreningar
Redan 1830 talas det om "stohållning" i
Slånel i r illen form är dock inte närmare
angivet men förmodligen i enskild eller i
hushållningssällskapens regi. Ungefär från
samma tidpunkt rapporteras om stamschäfe-

rier i Skaraborgs län och hästavelns främjan-
de genom ett stuteri vid Ottenby på Oland;
att des:a senare 

"ar 
sladiga inrälln ingar som

också bekostades av statsmedel år dock som
nyss nämnts helt klart.'gs Under år 1844 fatta-
de så riksdagen beslut om att 70 000 R:dr
banco skulle ställas till förfogande för upp-
rättandet åven av statltga stamholländ'e:rierför

vilka en styrelse organiserades "som red,an

shett för Stuterierna och lJllkulturen i land,et".ee

Stamhollånderiernas uppgift vore att

"för uppm ntrand.e o.h l)eltämjande af Boshaps'

skötseln i Riket, så n.il genom Stamho Anderiets

bild,ande, h artiII åJtren kor af inhemsha racer må
an äniLas, samt äd,la standjurs inJörskrianing
ach fram(leles utdelning aa premier . .. " ''"'

Tidiga ljur orh hiislauckJören ingar
Alademien föreslog dock införskrivning av

uteslutande engelsk boskap, naturligtvis
sammanhångande med att man i England
hade kommit längst ifråga om djuraveln r0r

Åt Lantbruksakademien uppdrogs att för-
vatta samlliga dessa statliga inrättningar.
vilket skedde genom Alademiens särskilda
förvaltningskommitt6. Nära nog samtidigt
eller åtminstone från 1840-talet börjar ock-
så uppgifter förekomma om att hushåll-
ningssällskapen inköpte och utplacerade
avelsdjur hos azsAl Ld'a f)rmi.ngar eller bolagför
håstar, nötboskap och fåravel.r0'Det ökade
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intresset för boskapsskötsel skapade också
överlag behov av bättre djurmaterial. Bland
de tidigasre exemplen på associationer för
dessa primåra agrarabehov är d,en tjurfriren-
izgsom redovisas frår Vårnland 1841 till vil-
ken sållskapet beviljade 500 riksdaler banco
i bidrag för anskaffning av tjurar. Varaktig-
heten blev dock inte så lång; redan 1849
hade svårigheter med tiurhållningen tillstött
varefter sållskapet självt warade för denna.r03
Vid 1846 års allmänna lantbruksmöte ståll-
des också en direkt fråga till värmlänningar-
na hur det förhöll sig med de tvä hiistaaek-

föreningar, som omtalas från Värmland vid
början av 1840-talet. Svaret följer enligt
mölesberär relsen på löljande särr:

"Hen Statsrådet Wcem meddeltzde rörande besag-

d,e Jiieningar .följandt: Den ena fireningen har
f;r tindamål att meiLekt norska beshällare söha

Ji;rbättra den Wetmuindska hiistraÅen, och d.en

andra söker att tinna samma måI genom Engel-
ska hingstar ..."... "Man hax Wndad.e Jiihopp-
ningar att åfaen dcnna fihznings bemötlanden
skola komma all, krönas med, framgång." 

na

Under diskussionen vid mötet kom dels för-
slag om att hingstar fortsatt skulle anskaffas
på statens bekosmad, dels att enskilda fören-
ingar borde stå för denna uppgift. Mötets
slusats var ett uttalande med innebörden att
"mshild.aflrmi.ngar i likhet merl d,e uiirmkind,ska
måtte bildas proainsvis fiir att åstadkomma en

mot lend.tbrukets behou saarande hiistafael".t0s
De vårmländska hingstföreningarna sam-
manslogs 1846 till en gemensam för länet.
Föreningarnas uppbyggnad beskrivs inte
närmare men dåremot att de uppköpte
hingstar från Norge resp. England och att
dessa av utvalda hingsthållare "hållas allmiin-
heten tillhanda såsom beskiillare und,er dssa år,

varefter de blifua hingsthållarnes egendom".
År 1843 omtalas från Malmöhus lån 'torÄ-

nnis und,erhållna tjurar bland, allmogen" och
från Värmlands län de nyss nämnda för-
eningarna för håst- och nötaveln. 1847 upp-
ges från Orebro och Uppsala lån att regle-
menten antagits och föreningar bildats för
hästavelns förbåttring liksom detsamma
1848 giiller för Kronobergs och Söderman-
lands lån. Från Uppsala län anges också att
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ett "bol&g för furhållning" bildats rnom en
hushållsnåmnds område. År 1849 uppges
från Södermanlan d. att et 'T(;rening på ahtier

filr hiistaaeln" biklats och fått 7 000 R:dr i
anslag från sållskapet.r06 Enligt A. Eskeröd
tillkom hingstbolag tnder 1.840-talet "ru.nt
om i land,et". I'ven i Hallands län togs tidiga
initiativ för att få qjurföreningar till stånd;
enligt handlingarna anslog länets HS 1859
medel till {urföreningar.r0? Eskeröd anger
också att det i Skaraborgs lån under 1860-
talet bildades en tjurfrirening i Korsberga
socken av 19 hemmansägare och bönderr08

I Lanlmannen av årgång 1955 anges i en
nog så braskande rubrik "Första hingstfören-
ingen bildades 1855"; varvid det år hingst-
förening i Västernorrlands län som avses.
Uppgiften har kontrollerats i trycket från
Väster-Norrlands lån och kan också bekråf-
tas. Dåremot år påståendet att den I?r den
första en smula överdriven. Som nyss fram-
gått tillkom de veterligt första i Värmland i
början av 1840-talet.roe

Vid det nyssnämnda lantbruksmötet an-
såg en veterinårläk are Fägerlund. att allmiin-
na hingstföreningar borde bildas i varje lån
med inriktning på håstar för jordbrukets
behov Kronans stuterier borde helt inriktas
på håstar för krigsbr-uk samt vagns- och
paradhästar Dessa frägor var i [ortsättning-
en i olika r.ariationer föremål för diskussio-
ner vid de flesta allmånna lantbruksmöten.
Vid allmänna lantbruksmötet 1850 togs
exempelvis frågan om htistavelns allmcinna
inriktningupp tdll diskussion. Frågan om vil-
ken hästtyp man borde efterstråva var långe
ett tvisteåmne; så småningom kom man
fram till att man förjordbrukets del var båst
betjänt av en god arbetshäst, vilket i dag
framstår som en självklarhet, medan för
militårt bruk krävdcs cn annan typ och för
håstsporten en tredje, fråmst varm- eller
halvblod. Anslag skulle kunna lämnas till
håstavelsföreningar vid premiering av låmp-
liga lantbrukshästartro

Vid det allmänna lantbruksmötet 1862
beslöt man att vända sig till Kungl. Maj:t
med en begäran om statsmakternas stöd för
"åtg(irder till ullpdragende af en fih landtbruhets



C\ d.es d.u, lc.4i ngs len " M ac

Ketrall", t illhörig "Fiien-
ingen.för C \ rles dale hås ten
i Shåne" på en bikl u.r
"Landtmannen" I897.
Shåne ar en Proains metl

tid,iga initiati\ Iör hän-
au e ln.\ la)rb ättrin g dår
bt.a. professot Hj. Nathant
redan 1862 tag initiatill
till en häs taulsfcienin.g.
D? hästraser nan anvdnde
oar den engelska C\rlesd.ale
och belgiska anlen.na.

domen Näs iJö
utsågs till Lan
rare. Sonen Hi
Degebergs

HS och .

an han

um. N:s undervi
ekonomi och h ' nagfa ar

sekretera-han åven lppqiften som sekretera-

#'',f$t*;a#ä{;1fr m
plöjning. N. skisserade tidigt slna krav lör
det svenska j ordbrukets utveckling: högre den för all lantbruksunder-visning. Under
lantbruksundervisning, agrikulturftemiska 1860- och 70-talen byggde han upp Alnarps
försöksänstalter, en allmän avdikningsplan, lantbruksinstittlt till en ledande stälJning i
en allmån geologisk undersökning, geo- Sydsverige ifråga om åkerbruket, hus{urs-
gnostiska* kartor för hela latdet, förbättrad slötseln och mejerihanteringen. N. var en
boskap.sköL"el och ertjordbruksmini\leri av de främ.ta kralter somjiimreJ.P Arrheni-

ör
a!1

re i Malmöhus län
skrift för l,andthu
sållskapets tidskdft.
att förorda frökontr

övertog han åven lppgiften som sekretera- flera föreningsverksamhete. påjordbrukets
re i Malmöhus läns HS, utgav tidvis Tid- område, såsom exv. hästavelsförening i Skåne

skrift för l,andthushållning och därefter och landets första lantbruksklubb. (Svenskt

sållskapets tidskdft. Han lar en av de första Biografiskt lexikor band 26 s. 392 ffl- A
att {örorda frökontrollanstalter, ställde upp
en av de Lavals första separatorer vid Aln- + Geognostisk (grek) =jordkunskap, gam-

arp, ivrade för sockerberodling och hävda- mal term för beskrirande geologi. (Bra
de de naturvetenskapliga rönen som grun- Böckers lexikon band 9 s. 168).
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behov fiiretrtidesais tjenlig hästrace".ttt Man frck
också så småningom detta stöd genom en
Kungl. kungörelse 1874 angäend.e "ord.nan-

d.et au landtbeskrilleriet inorn riket och prisbe-

kinande af hiistar".u 2 Bland dem som tidigast
gick i bråschen för håstavelns fråmjande
genom föreningar först och fråmst i Sliråne

mårks professor Hj. Nathorst, Alnarp. Han
står tillsammans med ett antal framstående
jordbrukare i Skåne 1862 bakom ett upprop
och en inbjudan i Tidskrift för Landthus-
hållning till en "Föreningfir hiknaelns befriim-
jandc" med förslag till stadgar och andra åt-
gärder. Denna förenings måI, uppbyggnad
och funktion år noggrant angivna i det pub-
licerade stadgeförslaget, r,zrur bl.a. kan no-
teras att föreningens ändamål vore att väcka
och underhålla ett allmänt inresse för håst-
aveln i landet samt att uppmuntra åtgärder
för en rationellare uppfödning och behand-
ling av ungdjur. I övrigt skulle man upp-
muntra enskilda att begagna beskällare av
utmärkt kvalitet, utge en periodisk tidskrift

med inrikming på föreningens målsåttning
och dess program i ö\rigt samt i öwigt vidta
åtgårder för upprårtandet av en sruteribok
för Skåne.113

Under 1840- och 50-talen resp. 1860- och
70-talen ser rapporterna från de olika såll-
skapen sammanfattnin gs- och [ortsärrnings-
vis ut på sätt som framgår av tabellerna III:4
och III:5. Alla de angivna insatserna i form
av utplacering av avelsdjur gåller såkerligen
inte i första omgången föreningsbildning
utan också olika bolagsformer; de innebår
dock medvetna och gemensamma åtgärder
för stimulans av djuraveln ute i bygderna
och på sikt ett möjligt bedrivande av verk-
samheterna i föreningsform,

Vid allmånna lantbruksmötet 1855 kon-
staterar man i en av diskussionspunkterna
att nötboshapsa elv^r den del av lanthushåll-
ningen som fordrade mest uppmuntran och
stimulans och man frågade sig hur detta
låmpligast borde ske. Svaret blev att man
genom att "allmrinna triflingsmöten årligen

Tabell III:4. Exemplifiering av produktionsföreningar m.m. under 1840- och sO-talen.

1841

lS4Gtal
1843
1847

1848
1849

Värmland: Tjurförening, 500 R.:dr i stöd från HS; endast några få år därefter HS hu\,tdman
Värmland: 2 hästavelsföreningar 1846 sammanslagen till en
Malmöhus: Socknevis undefiållna tjurar bland allmogen.
Uppsala län: Reglemente och föreningar för hästavelns förbättring
Orebro: Reglemente och föreningar för hästavelns förbättring
Xronoberg: Reglemente och föreningar fdr håstavelns förbåttring
Södermanland: "Fore'ring På aktiet fb hästausLn:'

Uppsala lån: Bolag för Eurhållning av ayrshireras, hingstföreningen framgångsrik, premier d:o
1850 Ostergötland: Föreningför håstaveln har inköpt 7 hingstar av norsk ms
1853 Vä.mland: Föreningen för hästkulturens fråmjande har nu 6 hingstar

Södermanland: Hästavelsföreningen hiåller B hingstar
Xalmar lån: Sällskapet prövar med bolag för ayrshiredjur

1854 V-ästernorrlandshingsdöreningunderbildande
Orebro lån: Håstavelsförening har införskrivit 4 hingstar

1855 Orebro lån: Håstavelsförening verksarn i åtta år; höga betåckningsavgifter för nötkreatur
Gotlands län: Bolagför hingsthå]lning bildas
Uppsala lån: Hästavelsföreningen håller I hingstar
Götebor8s och Bohus: Enskilda föreningar för stamhollånderi och håstavel.
Värmland: Hästavelsföreningen lider av foderbrist.
östergötland: Hästavelsföreningen har givit båt$e beskällare

f856 Södermanland: Påpekar flera gånger under årtrondet att hästavelsföreningen lari t nytrig
1857 Halland: Hingstförening för lånet i verksamhet
1858 Orebro: Hästaveln bedrivs med framgång, 1859 5 hingstar
1859 Gävlebory: Enskilt stamholländeri bildat genom aktieteckning

Alvsborgs s:a: Stamholländeri genom aktieteckning.
Halland: Hingstförening med 3 rashingstar, stöd till häradsvisa Eurföreningar.

Kä tt: KSLAT, befittclsofrån l,tntbruhsnöten, ktntbrukstidskrifter n.m. und.er 1840- oeh 5'-tukn.
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kunde tilktällas, haid ttilha beliiningar utdelades"

skulle kunna ge stimulans till en båttre avel.

Man enades vid mötet om att ingå till Kungl.
Maj;t med en ansökan om statliga medel för
att kunna dela ut prerzler till goda avelsdjur
såväl vid länsvisa som allmänna lantbruks-
möten och djurutstållningar.rra Liknande
frågor blev sedan ställda vid de flesta lant-
bruksmöten. Importen av avelsdjur från ut-
landet startades redan under 1850-talet.
Huruvida denna import var riktig eller inte
var föremål för många diskussioner och
1858 uttalades vid det allmånna lantbruks-
möret att "... d,e Jör lanfut ej passand.e, aid Stam-

holkinduiema bef.ntlig&, boshapsracewl& måtte

avshaffas fiir att ersdttas med biittxe... " 11'

1871 ståller man så frågorna både om
utstållningarna haft avsedd verkan och om
statens stamholländerier varit nyttiga. Om
utställningarnas nytta var man tåmligen
överens men beträffande stamhollånderier-
na och schåferierna framfördes en hel del
kritiska synpunkter, Att meningarna var
delade illustreras av föUande ordskifte stats-

konsulenterna emellan: A. Nathont menade

att de bidragit till "atl stegra d'en redan förut

hdgt uppdrifna smaken för horsning, huilken

oftast oerhstd,lts utan den ringaste insigt och d'er-

fiir und,nstundom medfört de underligaste pro-

duhter"... Direktör Hofman- Bang genmälde
mot detta: "Mot en sådan tilhtitake mfute iag på

det hraftigaste protesteta, " rt7

Också från 1870-talet berättar man om
tjur- oth hingstföreningar även om det nu i
högre grad är mejeriverksamheten som in-
tagit blickpunkten i sällskapens rapporter.
Således kan noteras att Skaraborgs lån satsar

stort både på nötkreaturs- och håstaveln
genom lrikostiga anslag: till avels{urar an-

slår sållskapet 20 000 R:dr för inköp av 26
tjurar och till föreningen för hästaveln
18 000 R:dr i lån, vilket senare resulterar i
stora framgångar på bågge dessa avelsom-
råden. I Göteborgs- och Bohuslän har HS i
början av 1870-tale[ 7 hingstar, 13 lurar, 21

baggar och 7 par svinkreatur utplacerade,
vilket antal successivt utökas; om det var för-
eningsformen som användes är dock wek-
samt. 1871 påminner Lantbruksakademien
ännu en gång om att hästaveln kan främjas
genom föreningar för uppstållning av be-
skållare av de olika hästraserna. 7876-77 har

Tabell UI:5. Exemplifiering av produktionsföreningar m.m. under 1860- och 7o-talen.

1860 Hatlands lån: Tjurföreningar har med stöd av sällskapet bildats inom fyra härader

Kalmar n:a län: Hingstförening bildad
1861 Kopparbergs län: Enskilt stamholländeri bildai genom aktieiecknins

Uppsala länr Stamholländeri genom enskildas aktieteckning (von l{temers initiativ)
Våstmanlands 1än: Stamhollånderi genom enskilda-r aktieteckning
Örebro lån: Hingstföreningen håller 7 hingstar

1860-tal Skaraborgs Iän; Tjurförening i Korsberga

I 861 Kristianstads län: Statliga hingstdePoten på Båckaskog välgörande för h åsravel n

1864 Skaraborgs lån: Förening för nötboskap, r 3 gurar väl utnytliade liksom två baggar

1866 Våstmanlands lån: Inköp av tjunr, baggar och galtar; Biavelsf6rening på akrier bildad

Cöteborgs- o Bohus län: 2 nonka hingstat 4 turar av ayrshireras och 6 par svinkreatur anskaffade

1868 Hallands län: Avelsqjurar anskaffade och stamhollånderi inrärat
1869 Skaraborgs län: 20 sl. avehqurat 20 000 R:dr till boskapsstammens förädling; förening för

hästaveln får l8 000 Rrdr i lån i slutet av 1860-taler

18?l Blekinge län: Hästaveln främjas genom föreningar för beskällare

lA72 Skaraborgs lånr Hingstföreningar utövar fordarande nyLtigt inflytande

1874 Södermanlandslän:Håstavelsföreningarnyttiga
1876 Ävsborgs n:a län: Brisl på goda hingstar

Kålmar nra länr Föreningför hiistavelns förbärtring tillkommer
Våsterbottens lån: HS har utsrationerat hingst av norsk ras och 4 ljurar av ren Algauer

1B?8 Södermanlands län: HS fortsätter ait uiPlacera hingstar och tjurar
Örebro tän: Hästavetsförening får lån och bidrag på 2 000 resp. 1 000 kr

18?9 Jämtlands län: Hästavelsförening bildad 110

Källor: KSL4T, berätteket fltu lantbruhsmi;ten, Iantbrukstid,skriJtff m.n rLnder I B6G och Totnl'n

95



avelsbefråmjande åtgärder av denna typ
spritt sig även till Norrland: detta gåller bl. a.

Gävleborgs och Västerbottens län; från det
scnare rappoflera\ all man urstationeral en
norsk hingst och 4 {urar av ren Algauer-
ras.tt3 År 1879 kommer en håstavelsförening
till stånd även iJämtlands lån.rre

De statliga holländerierna blev från 1870-
talet efter hand awecklade men frågan om
de utländska rasernas anvåndning återkom
på nytt vid de allmånna lantbruksmötena
1876, 188l och 1906. Vid det första tillfället
talade en liiherre Hermelin något yrvaket
om nyttan av ljurföreningar utan att tyd-
ligen känna till de redan tidigare förekom-
mande i landet. I stållet talar han om sådana
föreningar i Preussen liksom G. Warholm
från Skåne redovisade de redan för länge
sedan skånkta {urarna till varje härad på
rilllor atr man bildade en förening som
skulle ha vård em djuret. Dessa tjurar blev
dock inte utnyt{ade av allmogen. I stället
användes nu pengarnabl.a. till belöningar och

premier vid utstaLlningar.\2o

Premi,erin gst anken a ächs
Tankelr pä premiering at ndtboshap ävenicl d.e

allmänna lantbruksmötena väcktes nu ock-
så, vilket i fortsättningen blev ett av de vikti-
gaste medlen för att snabbare få fram ras-
mässigt och ekonomiskt goda boskapsstam-
mar. Vid den tiden (1881) hade också S.

Flach på Prinshaga iSkaraborgs län presen-
rerat sitr premierinSssyslem. rilLer giretris
första gången skedde vid sammanträde med
Va lle härad. lantbruksklubb. Premiering
enligt Skaraborgssystemet förekom också
redan 1883 i nio sållskapsområden. Vid det
allmänna lantbruksmötet 1886 hade samt-
liga HS i landet anammat detta system och
frågan om boskapsaveln uwecklats till 'äurz-
Ledes shola rl,e inhemska boskapsstammarna liimf
ligast kunna ftirädlas till konstanta raser för pro
duktion aa mjölh oth höttz " )2t

Genom beslut av Kungl. Maj:t blev nu
också statliga medel anslagna för åndamålet
att sprida premieringsförfarandet till lan-
dets samtliga delar. Den fortsatta beskriv-
ningen av hur premiering och avelsarbete

vilken geaomfördes l89l-92. F. var under
lång tid drirande kraft iValle härads lant-
bruksklubb och engagerad i Skaraborgs
läns HS samt vidare stpelseledamor i Svens-
ka mosskulturlöreningen. Hans djurbesärt-
ning hemförde många priser och medaljer
vid olita Iantbruksmöten. Ledamot ar Lant
bruksakademien blev han 1884. (Svenskt
biografiskr lexilon band 16. s. 99 fl. (Sena-
re porträtteras Vilh. Flach. Av biografierna
framgår ingenting klart om ått de två perso-framgår ingenting klart om ått de två perso-
nerna med efternamnet Flach skulle vara
släkt med varandral en obekrälud uppgifr
säger dock att de var sysslingar). .1.
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och de i samband därmed utvecklade fören-
ingsformerna gestaltade sig från 1890-talet
och framåt framgår av kapitel \aII. Under
hela denna utvecklingsperiod finns hushåll-
ningssållskapen med i sammanhanget som
moderorganisationer, kunskapsgivare och
stödjande partet även ekonomiskt. Det eko-
nomiska stödet ges i flera former: dels som
räntefria lån med relativt korta amorterings-
tider, dels som rena bidrag utan återbetal-
ningsskyldighet eller som individuella pre-
mier till framstående djurbesättningar,
odlingsinsatser, tekniska uppfinningar o d.
På grund av sällskapens skiftande ekonomis-
ka förutsättningar är det dock tämligen
ojåmnt fördelat över landets olika delar.

Sammanstållningarna i tabellerna III:4
och III:5 ger en förestållning om tillkomstår
associationsform och inriktning av de under
denna tidsperiod vanligaste arbetsformerna
på husdjursområdet. Som framgår år det
fråga om en prorkarta på assoeiationer av

skiftande slag och att detunder dessa decen-
nier förekom en konkurrens eller i r,arje fall
en ömsesidig växelverkan mellan de rent
statliga, de enskilda initiativen och de mer
"gemensamt" betonade atbetsformerna.l:2
Från I859-60 uttalar stamhollånderistyrel
sen i enlighet med den då rådande upp-
fattningen att "husdjursstarumens förbiittring i
högre grad. bctrd.e ligga på enshilt elkr tr;rmings-
miis sigt ansvar".123 Lantbruksakademien fäste

också i cirkulär av den 16 december 1887 på
nytt hushållningssållskapens uppmårksam-
het på möjligheterr'a attbilda tjwtr;reningar
för att lösa {urhållningen liksom på sdllska-
pens möjligheter att direkt stödja dessa.t2a

Då år vi nåstan framme vid niista etapp i ut-
vecklingen, då man mer systematiskt bö{a-
de umytlja produktionsföreningar av olika
slag, vilket behandlas vidare i kapitel 

.\rIL

Cemensamt för alla arbetsformerna är att
de är ullrlck lör grundläggande agrara in-
tressen hos nära nog samtliga lantbrukare,
stora som små men att de praktiska åtg'årder-
na i bö{an framför allt omfattade de större.
Produktionsföreningarna på husdjursom-
rådet utgör därmed en viktig agrar sam-

verkansformen under den period, 1840-90,

som föregår det mer utpräglat handelsko-
operativa skedet. Utvecklingsmässigt har
detta rimligen minst lika stort intresse som
den senare period, då marknadsinriktade
kooperatiw organisationsformer tillkommer
och efter hand sätter sin prågel påjordbru-
ket. Men även inom andra utvecklingsom-
råden, såsom olika tekniska och specialise-
rade produktionsgrenal förekommer en
liknande primär organisationsbildning som
senare behandlas närmare.

Eftersom de av staten uppråttade hollån-
derierna aldrig frck den betydelse man hop
pats på, (dårtill bidrog att de råkade ut för
den besvärliga sjukdomen lungtuberku-
los125) blev de mer bestående associations-
formerna de olika på frivillig gmnd bildade
aaelsföreni,ngarna och -bolagen fdr htistar och

nötkreatur, Hur de fick sina mer slutgiltiga
former skall också beskrivas nårmare i föl-
jande kapitel VII.

Får- och soinskötsel - inga tidiga
f)reningar
Fårskötseln hade gammal hävd i landet och
de inhemska fårraserna hade förbättrats
genom en rad åtgåirder under 1700-talet och
180o-talets början. Statliga stamschåferier
inrättades från 1820-talet och fåraveln nåd-
de också under 1830-talet sin högsta blomst-
ring,r'6 Från denna tidpunkt tillLom en sär-

skild styrelse för schåferiväsendet, vilken i
praktiken utövades av Kommerskollegiums
chef G. Poppius. !ånsten som statens kon-
sulent övergick från 1831 till två bröder
Holman-Bang. vilka i tur och ordning inne-
hade den. Dårefter tillträdde en son till den
ene av bröderna och tiånstgjorde fram till
att de stadiga schäferierna avskaffades i bör-
jan av 1870-talet.12? Avskaffandet av tullar på
ull m.fl. åtgärder gjorde det dock allt svåra-

re att få lönsamhet i den svenska fårproduk-
tionen och man kan efter hand notera ett
alltmer avtagande intresse för denna verk-
samhet. Under dessa förhållanden med
schåferier i statlig regi och dessutom dåliga
ekonomiska villkor förelåg inga goda för-
utsåttningar för föreningsbildning på om-
rådet.



Vid både 1850 och 1855 års allmånna
lantbrukmöten aktualiserades frågan huru-
vida korsningen av inhemska får med ut-
länclska baggårvarit framgångsrik. Ären vid
mötena 1858 och 1862 stålldes denna fråga
liksom frågan om "... sainaaeln bliait befrdm'

iad, sonl den förtjen ar:,. "r23 Statens engage-
mang i schäferivåsendet awecklades 1871

genom att djuren överläs till enskilda perso-
ner Dårefter övertog flera av hushållnings-
sällskapen verksamheten med import och
utplacering av olika rasdjurr'?e Fårskötseln
fick dock aldrig någon större betydelse i
Sverige. Någon gång stålldes frågan vid lant-
bruksmöten varför "fåraael:rt firsumtnades" zv

de svenska lantbrukarna men blev heller
inte särskiltväl besvarad; den udiindska kon-
kurrensen och därmed dåliga 1önsamheten
var avgörande.

För sain och fiåderftiskulle det också dröja
ganska länge (fram till sekelskiftet eller
1900-talets början) innan på långre sikt livs-
dugliga föreningsformer hade sett dagens
ljus. 1876 konstateras i Landtbruksakade-
miens Tidskrift att "soinaaeln i Londet b$nner
sig på. en föga utuechlad ståndpunåt". Under
1880-talet började man emellertid frångå
den gamla inriktningen på "stora späcksvin"
till förmån för svin i storleken 70-100 kg
levande vikt, vilka efterfrågades på den eng-
elska marknaden. Vid samma tid medverka-
de HS i Skaraborg och Älr.sborgs län att byg-
ga slakterier i Göteborg och Herrljunga.r30
Före denna tidpunkt (1880-talet) finns in-
tresse för fiäderfii omnåmnt endast vid något
enstaka tillfålle, nämligen i Stockholms län
1859. HJD anger också att före 1880-talet
saknas nästan fullständigt uppgifter om

!äderfäskötsel; de ansågs antingen 'torz lry-

föremå|" eller "illa tålda sryItgästqr". Frälr
1880-talet vaknade dock ett livligt intresse
för hönsskötsel och !äderfäföreningar lik-
som hönserier bildades; förtjänsten härav
kunde i huvr-rdsak tillskrivas föregångsman-
nen A. Lagergrenl3t. I början låg dock ett
mer hobbybetonat intresse bakom upp-
gtfter[a 

^tt f, 
dd.erfdföreningar ätri:Iijt bidrag

från hushållningssällskapen i Stockholms
och Våstmanlands lån vid 1890-talets början.
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Vi återkommer till detta i samband med
redovisningen av andra produktionsför-
eningar i senare kapitel. (I{ap. VII).

Tendenser i utvecklingen -
sammanfattning 1 830-90
Sammanfattningsvis illustrerar framställ-
ningen hittills att associationsbildningen
perioden 1830-90 tidigast innebar en inrikt-
ning mot allmånt samhällsnyttiga funktio-
ner men med agrara behov och intressen
klart skönjbara. Några huurdtendenser ifråga
om karaktären och inriktningen därav kan
dock urskiljas. De tog sig tidigast uttryck i
sp arb ank4 hlpoteksfirm.ingar och olika förs åk

ringsformer, äver' sociala sådana. För de båda
försmämnda föreligger siffror som i någon
mån kunnat belysa omfattningen. För de
olika försåkringsformerna år det svårare att
få grepp på omfattning och ut\ggnad,
eftersom det i anvånt material på detta
tidiga stadium endast förekommer sPridda
uppgifter om ansvarssummor o. d. Aven
senare utskiljer sig försåkringsforrnerna från
öwiga genom att man inte redovisar person-
liga medlemmar.

Vidare kan konstateras att det tillkom ett
associationsväsend e för atl tlllgoclose produh-

tionsbehoun, friimst d:juraaeln påt de enskilda
gårdarna. Från 1840-talet inriktas således
intresset mot de mer rent agrart betonade
organisationsformerna, såsom hingst- och

tjurJiimingar eller motsvarande bolag. Någon
klar föreställning o m antalct bolag/föreningar
av olika slag kan inte åstadkommas från
dessa kållor och perioder; jordbruksstatis-
tiken förblev under lång tid framåt ett svår-

löst problem. Ansträngningarna i dessa av-

seenden inriktades också framför allt på mer
grundlåggande uppgifter om arealer, pro-
duktion o.d. N:ir det gäller föreningar år det
naturligtvis från början fråga om enstaka
exempel som visserligen under perioden
sprider sig över landet och flertalet län men
som knappast blir mer allmänna och allom-
fattande. I spåren på avelsföreningar och
stimulansen till djurproduktion kommer
redan under 1840-talet de första indika-



tionerna om en ökad mjölkproduktion, från
I 850-talet alltmer accentuerad.

Allmänt sett år tidsperioden efter införan-
det av nåringsfriheten 1846 och fråmst 1864
primärt liberalistisk och det fria och enskil-
da företagandet står i högsätet. Dock fram-
står förenings och annat associationsbildan-
de i många fall som en narurlig lösning av

olika agrzra behov och problem: ivissa sam-

manhang förekommer givetvis ett mostånd
mot gemensamma arbetsforrner men någon
samlad front mot samf:illda företag slns inte
existera. Påtagligt är ztt d.e större lantbruharna
så hår långt är mest aktiva; detta gåller dock
främst inom hypotekkreditområdet samt de
angiwra gårdsnåra aktiviteterna på husdjurs-
områdena, främst håstaveln. Däremot syns

de aldrig förstå grundtanken i Raiffeisens
agrarkooperatir,a sparkasse- och kreditfören-
ingar; så förblir också kreditföreningar för
driftskrediter och jordförbättringsåtgärder
till små- och medelstora bönder ett av de
stom försummade kooperationsområdena i
den svenska utvecklingen ända fram mot
193O-talet.

På de olika försäkringsområdena låmna-
des ofta storjordbrukarna utanför de sam-

verkansformer som gällde bönderna i ge-

men, vilket torde bottna i de gamla reglerna
om brandstoden. Valet av associationsfor-
mer är ofta pragmatiskt, ett resultat av slum-
pen eller kanske hellre av den kunskap som
initiativtagare och efterföljare mött före-
bilder till och haft tillfälle att inhämta.t3'?Ett
konstaterande kan göras: Utöver hlpoteks-
föreningarna kan någon klar kooperativ,/
ideologisk inriktning inte skönjas; vi har i
stället på produktionsområdet ett mer eller
mindre agrart/förhooperativt shede (förf . kr;rsi-
vering) i associationsutvecklingen med pri-
mära agram föreningar blandade med bolag
och statliga verksamhetsformer. Kr,ar torde
dock stå att även om vi betecknar dessa sam-

verkansformer som agrara rymmer dock
många av dem samtidigt ett hl.art hooperatiat

irulag genom sjålva samverkansformen.
En reflexion ifråga om språkbruket må

vara på sin plats: När det gåller begreppet

Jörening är d.et pätagligt att man inom lant-

bruket i huvudsak använder det svenska
ordet - inte det fråmmande associ(ttion -
redan så tidigt som under 1840-talet. I detta
avseende var man således efter tiden mer
modern än i de kretsar där man talade om
(rssociati,oner. I referatet från en diskussion
om stångselskyldigheten och dess förjord-
brukets utveckling skadliga verkningar vid
1846 års allmånna lantbruksmöte uttalas i
ett. inlågg att "den fria föreningens udg" vore
del medel. varigenom man fortare än t.ex.
med premier skulle komma till rätta med
"ett at de saå.r(rste hind,ren fiir jordbrukets för-
kowan hår i landet",t33 Varje lantbmkare hade
nämligen skyldighet att själv bygga och
underhålla de stängsel med vilka han ville
skydda sina grödor från de fritt Lringströv-
ande kreaturen. Detta borde ändras så att
r.a{e djurägare i stållet skulle r'ara skyldig att
inhågna sina betesmarker så att skada av

betesdjuren inte åsamkades andra. Nu kom
väl så småningom den erfordrade lagstift-
ningen, närmare bestämt 1857;t3a vid några
tillfållen rapporteras också bildandet av
s.k.\gofnds-föreningar" bl. a. från Halland och
Skaraborgs lån, vilka dock troligen förekom
mer allmänt och åven i andra landsändar.135

Grunder för specialodlar- och
slöjdföreningar
Slöjduerksamheten - endast ett få,tal
frireni.ngar
Tidsmässigt föreligger skål att beröra de i
rubriken ovan angivna föreningsformerna
redan nu, trots att de delvis ligger något i
utkanten av de centralajordbruksfrågorna,
Det existemr i många fall ett direkt samband
mellan speciala d,lingar / prod.uhtion er a't olika
grödor eller djurslag och den omfattande
ud,unad,sslöjd mcd frtimst lin och ull (fötf. kursi-
vering) som förekom sårskilt i vissa lands-
delar. Detsamma gäller ocksåL d.e -förenings-
former som efter hand växte fram för att
främja och stödja verksamheterna. I Älus-
borgs lån var denna verksamhet också nåra
förbunden med och varubas för de om-
kringresande knallarna eller gårdfarihan-
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deln. I Kronobergs län hade redan 1811 ett
lininstitut inrättats av överstelöjtnanten C.
Rappe vid Gårdsby. I övrigt var det i Norr-
landslänen denna odling sedan gammalt lar
bäst urvecklad; de främsta linodling"sland-
sLapen var traditionellr Hälsingland. Anger-
manland, Värmland och Småland. Det ut-
sändes också undervisare från norrlåndska
län till en rad andra i landet eller omvånt
elever till Norrland för att inhämta kun-
skaper om linhantering.rs6 År 1838 beteck-
nas linodlingen som "d,en enda lönande" i
Gävleborgs län. Dåremot misslyckades för-
sök med silkesmaskodling - av naturliga kli-
matmässiga skål - i bl.a. Göteborgs- och
Bohuslän vid mitten av l83Gtalet medan lin-
odlingen 1837 anges som framtrådande i
Iänet. Från Hallands län rapporteras 1846
att det i länet förekommer "gotl husflit med

zll" och att inkomsten dårav uppgått till för-
svarliga 40 000 R:dr. År 1849 inråttas i Urs-
hult i Kronobergs län en slöjdskola, vilken
senare skulle följas av många liknande över
hela landet. Jönköpings lån rapporterar
dock 1849 en avtagande linodling liksom att
den i Gåvleborg vid denna tid anses som
mindre lönande. En mamsell Granberg är
under 1840-talet aktiv i flera syd- och mellan-
svenska lån med att låra allmogens kvinnor
och döttrar att hantera både ull och lin; i
samband därmed omtalas "dubbelspinnings-

metoden",r3l

Statskonsulenten A. Nathorst började
1850 som konsulent för linodlingen i landet
och i Lantbruks-Akademiens Handlingar
återges hans rapporter från besök i flera län,
bl.a. Gåvleborgs, Våstmanlands och Jön-
köpings.r38 Flera hushållningssållskap an-
skaffade också ryskt linfrö av bättre kvalitet
och försåg intresserade odlare med sådant.
Av intresse kan också vara att notera anlågg-
ningen av en vävnadsfabrik i Marks hårad i
Alvsborgs lån, varifrån man 1845 omtalar
"stor aasiittning au bomullsuiiunader", vilken
dock byggde på importerad råvara.

Trots dessa rikhaltiga indikationer både
på specialodlingar och i slöjd dröjer det till
1852 innan någon föreningsbildning om-
talas. Då uppges frånJönköpings lån att det
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fLnns en "e,ssociation för linodlingen"; frän
Irland berättas också om linföriidlingssiill-
Jåapur, vilket illustrerar att information om
motsvarande föreningsformer i andra lån-
der förekom. Under 1860-talet böriade stör-
re uppmärksamhet ägnas åt alla former av

hus- och handaslöjd för att låtta de ekono-
miska svårigheter som på olika håll rådde
inomjordbruket. Det finns alltså anledning
uppmårksamma att det var denna mångsidi-
ga slöjdverksamhet och bispslor av olika slag
i bondesamhället som låg bakom bl.a. de
från sekelskiftet allmänt uppvåxande hem-
slöjdsföreningarna. Träslöjden hade också
sin grund i att man sedan gammalt tillverka-
de alla redskap själva på gårdarna.

Under början av 1870-talet initieras av
Lantbruksakademien en allmän kampanj
för attfriLmja hem- och husslöjderav allebranda
slag; detta naturligtvis för att befolkningen
skulle kunna förstårka den knappa försö{-
ningen frånjordbruket. Det utgår också från
1872 statligt stöd till kringresande slöjdkon-
sulenter för rådgivning och kunskapssprid-
ning på detta område.r3e Arsberåttelserna
från sållskapen domineras 1875 helt av så-

dana insatser Bland dessa mårlcs bland alla
allmänna fråmjande åtgärder exempelvis
centralslöjdskola i Kristianstads län, korg-
ma-keri i Orebro och Gåvleborg, modellkam-
mare iJämtland och slöjdskrifter på finska i
Norrbotten. Under de fölande åren på
1870-talet kommer många insatser som upp-
följning av denna kampanj, mest i form av
utbildning av folkskolans lärare och inrät-
tandet av slöjdskolor. I Västernorrlands lån
bygger man exempelvis tre slöjdskolor i an-
slutning till sågverk, vilket rekommendera-
des allmånt för norrländska län.

Lantbruksakademien följer upp ansträng-
ningarna för husslöjdernas främjande såvål
under 1870-talets senare del som under
1880-talet. I Handlingar och Tidskrift åter-
ges 1875 och 1879 sårskilda sammandrag av

HS' åtgätd.. för husslöjderna.rao År 1884
gör Akademiens förvaltningskommittd en
intrångande granskning av samtliga HS och
deras åtgårder som grund för beviljandet av

sLasbidrag: de mospänstiga eller ointresse-



rade länen, som t.ex. K.ristianstads och Mal-
möhus län, får svidande kritik för otillräck-
liga eller uteblivna åtgärd.er medan andra,
såsom Jönköpings och Alvsborgslänen i
motsvarande mån tilldelas beröm.rar

Lantbruksakademiens förvaltnin gskom-
mittd är mycket klar i sin målsåttning för
åtgärderna beträffande slöjdverksamheter-
na: De med statliga bidrag stödda verksam-
heterna skulle komma den breda lantbefolk-
ningen tillgodo; l,rkesutbildning skulle inte
få gynnas; mycket satsas på att fortbilda folk-
skollårare i slöjdkunskaper. Föreningsbild-
ningen för att den vågen stödja slöjdverk-
samheterna år dock ännu så långe ganska
säJls1nt. I Stockholms och Uppsala län inråt-
tar man tidigt en 6entral-kommittiför slöjden
i vardera länet med ett anslag på 1 500 kr.
Detta anger 94 våg för lösning av behovet av
en stödjande kraft för slöjdverksamheterna;
senare tillkommer i Södermanland en sår-
sklld. slöjd.nämnd; även i Kalmar låns södra
HS fungerar en sdrsåild konmittäför övenak-
ning av verksamheten. Under 1870-talet ryns
Alvsborgs lån vara det enda med en y'lstäerz-

de slöjdförening till ilken sällskapet överlåm-
nat ledning och kontroll av husslöjden. För-
eningen erhåller också ett berydande stöd:
Alvsborgs läns HS beviljar I878 s1öjdför-
eningen ett anslag på 3 500 kr. I en redo-
görelse för slöjdverksamheterna år 1884
anges också att en slijdfirmingir lunder bil-
dande i Orebro län liksom att Kristianstads
län inrätl-ar en . z/? I ra l-ko m n i I I i [ö r tnsatse r na
på husslöjdens område.ra2 Eljest syns för-valt-
ningsutskotten i de olika sållskapen behålla
den direkta ledningen och tillqnen av slöjd-
verksamheterna.

Så gott som samtliga HS bidrar under
t.ex. 1879 med olika inslag för fråmjande
och stödjande av de olika slöjdverksamheter-
na och antalet slöjdskolor i landet anges för
1881 till 329; frikostiga anslag till sådana
förekommer i flera län.ra3 1885 förekommer
slöjdunderwisning vid mer än 600 folkskolor
i olika delar av landet. Det år påtagligt att
företagsamheten i form av sådana verksam-
heter år större i fattigare län och bygder; i de
rika jordbruksbygderna år man avsevårt

mindre företagsamma eller uppfinnings-
rika. Detta påtalas mycket tydligt av H.Juh-
lin Dannfelt i jubileumsskriften om Lant-
bruksakademien 1813-1912. Samtliga dessa

verksamhetsformer och specialgrenar år ut-
tryck för antingen rent agrara intressen eller
för de övriga försörjningskällor jordbruks-
befolkningen måste skaffa sig vid sidan av
jordbruket.

Fröodlar- orh andra specialrt)nn ingar
Det var vid åtskilliga tillfiillen under tidigare
skeden som klöverfrö- och gråsfröodling
förekom som överläggningsåmne vid de all-
männa lantbruksmötena (1846, 1847, 1848,
1858 och 1860). Vid mötet 1858 iJönköping
stålldes frågan vilken erfarenhet man ägde
av här i landetskördat klöverfrö eller gråsfrö
och om det inte förqjänade att, allmånnare
än som skedde, ta frö av egna klöverskördar
för eget behov eller till avsalu. Detta var
under den tid då den iwigaste propagandan
för ökad vall- och klöverodling liksom rot-
frukts- och potatisodling förekom. Det mes-
ta rödklöverfröet infördes dock all!ämt från
Holland.raa 1869 uppstiillde q,sken Fr. Nob-
be ett antal kriterier för fullgoda frövaror
som sedan i stor utsträckning blev riktnings-
givande för verksamheten på detta område:
. äkthet (fullgod uppgift om art och sort)
o hårkomst från lämplig ort
. grobarhet och groningskraft
r renhet från främmande inblandningar.

1880 ordnades också den första nordiska
frökongressen i Borås, följd av en andra i
Sundsvall 1882 samt en tredje i Trondheim
l887.tai Vid det allmänna lantbruksmötet i
Malmö 1881 återkom och tillmättes frö- och
utsädesfrågorna sådan betydelse att en sär-
skild sektion för fröodling inrättades. Vid
Sundsvallsutstållningen 1 882 höll professor
Fr. Nobbe ett föredrag över utställningen
och dess resultat i vilket han stödde tanken
på en omfattande odling av kvalitetsfrö i de
nordiska länderna, som allmänt sett var
" bertixigad,e au röfra d,en europeisha Jrdmarhna-
dez ". Bakom detta låg bl.a. att Onergötlands

fröod.kaförmingbildats 1879 och vidare För-
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eningen för Inhemsk Fröodling som var ett
samarbetsprojekt med fröhandlarna. Bak-
grunden var bl.a. att det i ganska stor ut-
stråckning salufördes ej tillräckligt tåligt
amerikanskt klöverfrö rned dåliga odlings-
resultat som följd. I Ostergötland hade man
också indelat länsområdet i mindre om-
råden, s.k. kretsar inom vilka det vore låtta-
re att vågleda odlarna samt hålla kontakt
med och kontroll över försöksodlingarna,
vilken modell tillämpades även i andra
lån.16

Ur dessa verksamheter uppstod snart
tankarna på frökontrollanstalter i de olika
hushållningssållskapen efter hand oftast i
kombination med kemiska stationer för
kontroll av foder- och gödningsämnen, var-
av den första tillkom i Halland 1876, sedan
man redan 1873 anställt en kemist. I KSLAI
år 1881 finns en redogörelse för de åtgärder
som vidtagits inom Halland. Denna fölides
senare under året av en cirkulårskrivelse
från Alademien till samtliga HS "Om frö-
odling och frökontroll" i vilken sållskapen
uppmanades att på samma sätt som Oster-
götland "bikla föreningar för fröorlling aa de

å.kerbruhs och trädgå,rdsuii,cter" som kunde
odlas i landet samt att uppråtta frökontroll-
anstalter.llt Detta följdes snabbt av liknande
anstalter i flertalet län, vilka från början
stöddes av sällsLapen och från 188?ävenav
staten.r43 Det inleddes också ett fruktbart
samarbete i länen mellan y'öod,larfirmingar-
za och frökontrollanstalterna. De senare
fick efter hand karaktåren av statliga organ
och åtnjöt stöd av både staten och hushåll-
ningssällskapen,rae

Vid den nordiska fröutstållningen i
Sundsvall 1882 vinner fröodlarna i Oster-
götland framgång genom "aachra proaer".t5\)

Följ ande år har de t tullkommit fr öo d' lin gsfjren-

izgari bl.a. Kronobergs, Kalmar, Skaraborgs,
Västernorrlands, Västerbottens och Norr-
bottens lån; några av dem hinner dock
"självdö" innan de i denna omgång är fast
etablerade. Professor Nobbe hade också
kanlagt de svensla fröodlarföre n ingarna av

vilka han omnämner hela tretton stycken
med tillkomst mellan 1879 för östergör-
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lands del fram till Norrbottens 1883. Aven
de öwiga nordiska låndernas frökontor eller
motsvarande har kartlagts av prof. Nobbe;
modellen härför var den danska "Forening
til Kulturplanternes Forbedring" som till-
kommit 1876. Aven i Norge och Finland
hade föreningar av fröodlare tillkommit:
"Kdstians amts Fröavlforening" och."Syd-
vestra Finlands fröodlingsförening". Oster-
gödands fröodlarforenings stadgar redovisas

också av professor Nobbe.r5l
De lokala fröodlarföreningarnas upp-

gifter blir framför allt att underlåtta anskaff-
ning av de rensningsmaskiner, frönötare
och annan utrustning som denna verksam-
het kräver eller att bedriva själva verksam-
heten åt fröodlärna, vilket då ofta sker i för-
eningsform. Vid 1890-talets ingång börjar
dessa verksamheter bli tåmligen vål ut\gg-
da i de mest framträdande fröodlarområde-
na, fråmst genom frökontrollanstalterna
och med dem samarbetande fröodlarför-
eningar, något som påtagligt återspeglar pri-
mära agrara intressen som i sin tur genere-
rar mindre, sekundära verksamheter,r52

Lantbruksakademien erbjöds också vid
denna tid (1880-talet) samarbete med bränn-
vinshandlaren L. O. Smith för att exportera
svenskt frö till utlandet. Smith bekostade
sändningar av olika slags frö- och utsädes-
prover till en rad europeiska lånder för för-
söksodlingar. troligen i förhoppningar om
en framtida lönande exportverksamhet. För-
söken därmed visade sig dock alltför svagt
underbyggda och avbröts snart. Det blet
som H. Juhlin Dannfelt uttrycker saken,
"mlchet t2st" om den framstående svenska/
nordiska fröproduktionen som skulle duga
för export på den europeiska marknaden.rss
I stället blev detta utgångspunkten för ett
idogt och ryntematiskt arbete i Sverige för att
förädla och utveckla inhemska sorter och
arter som på längre sikt kunde erbjuda bätt-
re utbyte framför allt inom landet. Detta
arbete kom att utföras vid "Sydsvenska för-
eningen för odling och förådling av utsåde",
inråttad 1886 och sedermera benåmnd
Suenska lltsäd.esfijrenizgerz. I Örebro bildades
också "Mellersta Sveriges utsädesförening"



som dock snart nog efrcr viss inbördes ri li-
tet förenades med den förra till en gemen-
sam utsädes- och förådlingsanstalt för hela
landet.rsa De flesta lokala eller lånsvisa frö-
odlarföreningarna hann dock "självdö" efter
denna första högkonjunktur för fröodling.

Vid lantbruksmötet 1886 var frö av grås-

arter och andra foderväxter 'Ttttaligt r4rresen-

terad,e och au sekunda kuqlitet "; undantag var
dock fröerna av skogs-, trädgårds- och han-
delsväxter, som väckte "synnerli'gt intresse ".

Det svenska barrtrådsfröet hade även i ut-
landet våckt "berd.ttigad upPrniirksamhet" och
mångden skördat frö omfattade totalt bort-
åt 30 000 kg i olika delar av landet.l55

Bi.sköts el urgammal ftirdi,ghet
Biodlingens ursprung härleder sig från för-
historiska skeden och förekom också bland
stenåldersfolken i Europa, då man skattade
vilda bisamhällen. Så småningom liirde man
sig ta hem bistockarna och från 1700-talet
göra konstgjorda bisamhällen. I Danmark
och Norge var man före Sverige i detta av-

seende med organisationsförsök redan på
1860-talet. En nordisk biodlarorganisation,
"Nordisk Förening för Bivånner" tillkom
redan 186I, vilket innebar att de nordiska
organisationsförsöken var av tidigare datum
ån de inhemska svenska. Når sedan de natio
nella föreningarna kom till stånd hade man
fullt upp med att etablera dessa, varför den
nordiska fören ingen lades ner '"

Vid slutet av I850-talet hade den framstå-
ende tyske biodlaren J. Dierzons metoder
för rationell biskötsel börjat spridas i Sve-

rige.r57 Detta skedde bl.a. via en av Lant-
bruksakademien utsänd stipendiat och via
kunskapare utsända av vissa hushållnings-
sällskap. Vid 1858 och 1860 års allmånna
lantbruksmöten diskuterades Dierzons me-

tod och hur den skulle spridas i landet. Som

resultat därav bildas under 1860- och 70-

talen de trirsta loh&lföreningarna av bivänner,
men dessa blir inte landsomfattande vid
denna tidpunkt. År 1876 förekommer be-

skrivningar i Landtbruksakademiens Tid-
skrift om biskötseln och sådan stimuleras
också i olika delar av landet. I Stockholms

lån startar 1880 en föra'ting fdr bishötsel solJj'

efter hand får flera efterföljare på olika håll.
Detta följs l88I av FiiT eningen för biskötselns

Jrtinjande. som har en något mer örergripan-
de målsättning, och en biskötarskola i Bie i
Södermanlands län. I Göteborgs- och Bo-
huslän utger "Biskötselns Vånner" en tid-
skrift; likaså tillkommer Svensk Bi-Tidning
redan 1880. I Landtbruksakademiens Tid-
skrifr berättas 1880 om biskötsellöreningar i
Tpkland och 1885 rapporrcras att förening-
ar för biskötsel finns i Uppsala, Ostergöt-
lands, Jönköpings, Göteborgs- och Bohus,
Kopparbergs och Gävleborgs lån.t58 1887

har det tillkommit ett antzl biskötarf)reningar
huruvida dessa år synonyma med de före-
gående fiamgår inte helt klart. 1890 omtalas
att två n1a bi.föreningar tsllkommit i Uppsala
lån. Aven här gör sig sambandet mellan bi-
skötsel och fröodling gållande och därmed
även medjordbruksdriften i övrigt även om
det inte år lika påtagligt som sambandet lin-
odting/ullproduktion och hemslöjd. Den
fortsatta skildringen av biodlarföreningar-
nas formering utvecklas i följande kapitel.

Tr ä d, gård,sförmin g arn a ti di ga

firegångare
Den första anstalt somverkade för triidgårds-

odling i Sverige var Bergianska trädgården
som tillkom 1784 genom en donation av

läkaren och botanisten PetterJonas Bergius.
Landtbruksakademien upptog också ome-
delbart vid sin tillkomst 1813 verksamhet för
att främja trädgårdsodlingen. Fråmst bestod

denna i att från utlandet anskaffa fröer och
plantor av olika trädgårdsväYter. En frölista
från Bergianska trädgården utsåndes också

av Akademien till hushållningssållskapen. l5e

Även humleodlingen främjades genom ut-
delning av tre belöningar per län åt för{än-
ta odlare,

Föreningsväsendets utbyggnad på tråd-
gårdsområdet bö{ ade med att Samska Trtid-

gård,sfjreningen bildades i Stockholm 1832,

startade sin stort upplagda tidskrift samma
år och hade omkring 1840 som högst nåra
2 000 medlemmar Efter denna modell bild-
ades efter hand en rad trädgårdssd'lkkap och
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-föreningar över hela landet. 1841-42 tillkom
sådana i Värmland och Göteborg och Bo-
huslän, 1848 Östra härads trädgårdsför-
ening iJönköpings lån i kombination med
en enskild trädgårdsskola, från 1856 ågnar
sig sällskapet D. B. W. på Gotland också åt
trädgårdsvård,r60 1857 bildas en trädgårds-
förening i Skaraborg varifrån det 1861 åven
lalas om en "trädplanteringsförening". År
1858 tillkommer Linköpings trådgårdsför-
ening, år 1867 bildas Skånska Tiiidgårdsfirm-
irzgzn egentligen som en landskapsförening
för Skåne och 1873 Hortihulturens Vänner
med förankring i Göteborg. Vidare får även
Norrbotten 1875 sin trädgårdsförening,
Upsala Trädgårdssållskap bildas 1878 och ett
trädgårdsodlarförbund i norra Iklmar län
1979.161

Eftersom dessa föreningar och sållskap
tillkom lokalt och mestadels utan inbördes
samband var de av mycket skiftande karaktär
och inriktning. Flera av dem lar under det-
ta första skede mest vad man kan kalla "ide-
ella intressesällskap" för samhällets toppar
Det var en under 1800-tales olika decennier
uppfl ammande modefl uga bland samhällets
främsta kretsar att ägna sig åt olika utveck-
lande hobbies; först var det trädgårdsodling,
senare blev !åderfäskötsel ett annat hobby-
område. Trådgårdssällskapens mest betydan-
de uppgifter blev i första hand information/
utbildning och spridning av både inhemska
och utländska fröer och plantor. Allt fler
hushållningssåillskap understödde också efter
hand sina trådgårdsföreningar och så små-
ningom anställde de också länsträdgårds-
mästare för vidsträcktare uppgifter i länen.

Trädgårdsodling som binåring till jord-
bruket diskuterades också under hela 1800-
talet liksom folkskolans möjligheter att för-
medla kunskaper i trådgårdsskötsel till
eleverna; de fråmsta uttrycken för denna
strävan blev efter hand de alltfler rÄoltrdd-
gårdarna. I samma sfte förekom fortbild-
ning av folkskollårare i trädgårdsodling i
åtskilliga lån under 1860- och 1870-talen.
Sin mer påtagliga agrara anknytning fick
stråvandena först under det senare skedet
från 1 890 och fram ät. Sorn de första rtirening
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arna au yhesmän inom trådgårdsområdet
bildades Stockholms Gartner-Sållskap 1848
samt Göteborgs trådgårdsmåstarförening
1849. 6':Dessa verksamheter berörs närmare
i senare kapitel X.

Ton u tui n n i n gpn gru n d Jijr o ssodo I ion n'
1863 utlyser Lantbruksakademien en av
Kungl. Maj:t godkänd belöning till en popu-
lår avhandling om kolning samt om brånn-
torv och dess beredning. 5 000 R:dr anslås
också till två i kolning och torvberedning
kunniga personer som undervisare. Redan
på 1870-talet kommer dårmed ett nytt pro-
dukt- eller branschområde in i rapporterna
från sållskapen, nårrrli.gen tor-usfrö- och bränn-
torustillnerhning. Då omnåmns för första
gången den från Kil i Vårmland härstamman-
de S. N. Samuelsson och hans torvmetod.
Denna \a.r redan 1865 utexperimenterad och
belönas så småningom av Lantbruksakade-
mien med en medalj.t63 En mångd olika före-
tag av såväl enskilrl. som av ;föreningsharahtiir
startar verksamhet inom torvindustrin. Den
nårmare behandlingen av formerna och
inriktningen av föreningsverksamheterna
inom detta område hör dock senare kapitel
till.

Under lång tid genomför hushållnings-
sållskapen i många län omfattande kart-
läggningar av rorvmosseförekomsren: i

några mellansvenska län som t.ex, Örebro
arbetar man i flera år med sådana invente-
ringar. 1873 har bränntorv blivit handels-
vara i Vårmland. Det bör måhånda nåmnas
att torvprodukter framstålldes och anvån-
des i flera olika former: de viktigaste var
briinntoru och strötoru eller torvstrd der' se[a-
re framför allt för anvåndning i djurskötsel
och renhållningsvåsende men i form av
torvmull även i andra sammanhang; ett så-

dant omdiskuterat åmne var torvens lämp-
lighet som gödselmedel ijordbruksdriften
och inblandning i gödsel för att framför allt
binda ammoniak i urin. Senare tillverkas
även torvbriketter, ton?ulver, torvkoks och
torvkol. Från Södermanlands län uppges
1876 att sållskapet anslagit 20 000 R:dr till
ett torvberedningsverk och i Orebro lån



har under detta år framstållts 340 000 tun-
nor brånntorv,r6a

Genom senare systematisk kartläSgning
av Sveriges geologiska undersökning (från
1917) beräknades torvmossearealen till
1,165 milj. hektar eller ca 8,2 procent av

landarealen, varav en del naturligwis inte
var ekonomiskt bq.tbar. Hår har vi ytterliga-
re ett sammanhang dår grundläggande
agrara behov och kompletterande närings-
intressen samspelar och resulterar i industri-
ell verksamhet såväl i form av enskild som av

föreningsmässig art. År 1886 bildas den
landsomfattande Sz ensha Mos shulturfiirening
en med såte iJönköping; genom dess verk-
samhet, som dock mer inriktas på uppod-
ling av torvmarkeq och odlingslånefonden
har på fem år uppodlingen omfattat hela 32

585 hektar för en kostnad av ca 6,4 milj. kr.
De flesta HS i landet (19 st.) ger 1891 bidrag
till denna förening som då också omfattar
närmare 3 000 enskilda medlemmar.r65

Lantbruks- orh lanlma n nalören ingar
samt lantbrukshlubbar
Den tidigast noterade "lnntbnrksfiireningm"
kan härledas från Småland på 1840-talet;
den är dock inte någon "vanlig lantmanna-
förening" utan en sammanslutning av mer
agrarpolitisk karaktät varför den tillsam-
mans med några andra liknande behandlas
i annat sammanhang. Från samma årtionde
härrör också h ushållningsnämnderna inom
t.ex. Uppsala m.fl. län, som på många håll
tidigt etablerades som underorgan för hus-

hållningssållskapensinköpsverksamhet, r-

om mer senare. Kumm uppger för Uppsala
låns vidkommande att större delen av hus-

hållsnämndernas affårsdrirande verksamhet
skedde i deras egenskap av underordnade
distributionsorgan till hushållningssällska-
peL. vilket fortfarande fungerade som in-
köpscentral som införskaffade ocb tillhanda-
höllvarorna.r66

På 1860-talet böriade emelletid ideella

lantruannaJiieningar och lantbruhsklubb ar att
bildas.t6T Den första lantbruksklubben upp-
ges vara den i Malmö med 1862 som tillkom-
står. I Tidskrift för Landthushållning, ut-

given av Hj..Nathorst, AlnarP, omnåmns ett
föredrag i Orebro landtbruksklubb redan
1861, vilket således indikerar att föredrags-
verksamhet under liknande former förekom
före Malmöklubbens tillkomst. Året efter
diskrrterades €n lantbruksklubb i Ulleråkers
hårads hushållsnämnd i Uppsala lån och
Uppsala lantbruksklubb är på liknande sått
nämnd 1864.163 Om uppgiften om Valle
härads lantbruksklubb i Skaraborgs lån är
korrekt, är denna ktubb från 1864 också en
av de första i landet i likhet med en lant-
bruksklubb i Hallands läns södra del från
samma år.t6e Åven Stockholms lantbruks-
klubb (från början kallad landtmannaför-
ening) är relativt tidig med tillkomståret
1878. Från Södermanlands län omtalas Ny-

köpings lantbruksklubb redan 1868; i denna
första omgång överlevde den dock endast i
$ra år, Under senare halvan av 1880- och
börian av 1890-talen bildades ett flertal lant-
bruksklubbar i detta län som kom att utveck-
la betydande aktiviteter.rTo

År 1865 bildades et lantmannaloreningi
Hemmesdinge i sydligaste Skåne. Den r av

allt att döma en lokal ideell sammanslutning
med politiska och upplysningsinriktade ak-

tiviteter.r?1 I Heimbygdas TidskriftJåmten
1952 beskriver N. G. Åsling tillkomsten av

Nlhems lantmannafiiren izg i Jåmtland 1891.

Den var från början en ideell förening. som

tog upp och diskuterade olika frågor med
anknytning till bygden eller av allmånt in-
tresse. Initiativtagare var en från Vdstergöt-
land inflyttad folkskollärare, senare bonde i
trakten, och deltagarna var genomgående
bönder och bondeungdomar från orten,
Äsling nämner också att ett par diskussions-
ämnen var bildandet av en mejeriförening
och en hästförsäkringsförening. Efter tio års

verksamhet och diskussioner togs frågan om
varuanskaffning upp och föreningen över-

gick till att fungera som inköpsförening.
Nyhemsföreningen är upptagen bland in-
köpsföreningarna i den första upplagan av

Lantbrukskalendern 1908/ 10.t2
Många andra liknande föreningar verka-

de låingre eller kortare perioder på olika håll
i landet men är i flertalet fall inte närmare
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utforskade eller dokumenterade. De nu
omtalade föreningsformerna lar kanaler för
det lokala upplysningsarbetet genom att
deras arbetsform i hur'udsak bestod av före-
drags- och diskussionsverksamhet och har
ibland beskrivits med ett nåstan missaktande
tonfall: de vore inte "äkta" lantmannaför-
eningar. De bör dock på intet sått betraktas
som mindre yårdefulla eftersom de fungera-
de i informationsspridningen. De var den
gamla tidens motsvarighet till först de s.k.
förelåsningsföreningarna och senare studie-
och diskussionscirklar eller RlF-avdelningar
och fungerade i någon mån som kollektiva
eller samfållt betonade informations- och
opinionsbildningsorgan. Det var genom
dem som många nyheter, id6er och mycken
kunskap kanaliserades ut till i va{e fall de
intresserade bland "folk i allmänhet" inom
jordbruket och på landsbygden.

Ofta var dessa föreningars existens och
verksamhet beroende av någon eldsjäls
arbetsinsatser; betydelsen av de lokala opi-
nionsbildarna och -förmedlarna framstår
redan hår klart. De var viktiga lånkar i sprid-
nings och innovationsprocesserna. Hur stor
betydelse klubbarna,/ föreningarna skall till-
måtas är dock ej möjligt att avgöra, eftersom
de med undantag för ett mindre antal
monografier över enskilda lantbruksklubbar
aldrig gjorts till föremål lör någon mer in-
gående undersökning och analys. Osterman
bekräfiar an de nybildade konsumdons-.
lanftnanna- eller inköpsföreningarna i Stara-
borgs och Västernorrlands län fortsatte sin
traditionella verksamhet som diskussions-
klubbar efter att de etablerat sig som egent-
liga inköpsföreningar.

Efter hand började också en del lant-
bruksklubbar sålä som lantmannaförening-
ar att idka inköpsverksamhet, närmast som
efterföljare eller paralleller till sådan verk-
samhet i hushållningssållskapens eller -gill-
enas regi. De utgör därför ett led i förhisto-
rien till den på 1880- och 90-talen begi,r.rnan-
de verksamheten i lokala in köpsföreni nga r:
något som den ovan beskrivna Nyhems-
föreningen utgör ett exempel på.rt3 Från
Våsternorrlands län uppges 1878 atr 35

106

"lantbruks-föreningar" bildats som under-
organ till hushållningssällskapet i länets 4l
socknar. De av E. O. Arenander omkring
seLelskifteL bildade lan tmannaföreningarna
i detta län byggde i viss mån på dessa åldre
föreningsformer som var sällskapens under-
organ; det fick också verkningar och influ-
enser i flera olika sammanhang men hör
senare kapitel till.

Tbknikutu ecklin gens as s o ci,ati,onsformer
De första vittnesbörden om den snabbt
framskridande mekaniseringen och tek-
niska omvandlingen avjordbruksproduktio-
nen kommer redan vid l800talets början:
jårnplogar ersåtter årdret, jårnharvar av
olika qper införs, jårnvåltar, tuvplogar, håst-
räfsor och såningsmaskiner kommer efter
hand till användning, dock vid olika tid-
punkter i olika landsdelar under tiden ånda
fram mot 1850-talet eller ännu senare, Dessa
kunde dock nyttjas individuellt och kråvde
inte några "gemensamhetsanordningar".
Tröskmaskiner drivna antingen av vatten-
kraft eller av oxar/håstar rapporteras från
1815-16, bl.a. i norra Uppland vilket även
Eskeröd anger 1846 rapporteras om trösk-
verk även hos allmogen iJönköpings län.t7a

Från 1842 noteras i Lantbruksakademi-
ens redovisning att" 350 sågar finns uppsttill-
rly'' i Våsternorrlands, Kopparbergs, Alvs-
borgs, Kronobergs, Hallands och Kristian-
stads lån. I KSLAT 1854 talas om 'Jl)ttb&ra
sågaerh fiir djurhraft" och 1857 hade två ång-
sågar kommit till sdnd i Medelpad samt "dr-
shillige tattensågar i ld.net".115 Sannolikt var
hela antalet av de senare i landet åtskilligt
fler och drevs dels privat eller också i många
fall gemensamt av grannar och bybor Före-
komsten kan dock inte överallt ha varit lika
omfattande, eftersom de före ångkraftens
tid oftast förutsatte att vattenkraft fanns till-
gånglig, vilket fanns i Norrland, många mel-
lansvenska bygder och exempelvis Halland
men knappast i de mer utpräglade slätt-
bygderna. Ett tidigare alternativ var dock att
sådana anlåggningar drevs med djurkraft.
De drevs också ofta i kombination med
bygdekvarnar och var av den äldre typen,



alltså mer eller mindre utpråglade "bysågar"

för böndernas husbehov och lokala avsätt-

ning. Det finns alltså skål att göra åtskillnad
mellan dessa hemmasågar och de produk-
tionskooperativa ångsågar som bö{ade an-

läggas 1ängs Norrlandskusten under 1860

och -7O-talen och som också var uttryck för
den begl'r.rnande kommersiella tråvarukon-
junkturen. Men som vi tidigare konstaterat
var även hemmansägare engagerade i de

sistnämnda. Otaliga var också de "skvalt-

k,nrrrar" som anlades varhelst ett litet vatten-

fall eller -flöde kunde umyt{as för att driva
ett par kvarnstenar. Några uppgifter om
antal€t sådana eller om de vanligen drevs

enskilt eller som "gemensamhetskvarnar"

har inte påtråffats.
Tidigt utgör också frågan om spannmåls-

hanteringen och trur torkningsanlåggningar

för spannmålskulle anlåggas och utformas ett
ståndigt återkommande tema och inslag.
Der är en lång lörberedande diskussion om
de krav som sedermera skulle bli aktuella för
spannmäens tekn iska och kvalitetsmässiga
hantering och de anspråk som på grund
därav kom att stållas på den blivande SLR-

organisationen.
Det är dock inte förrän maskinell drag-

kraft i form av lokomobiler till tröshaerh kom-

Trösfunk och lokornobil
gick untbr höstama från
gård. ti gård och uPP till
ett tiotal personer kräad.es

Jör att klara axbetet.

Samarbetet i trösk e*sfi;r-
en ingarna b Leu lösni ngen

för att bemästra d.e ehono

misha krat, sam mashin
ut stningen sttillde.
Fotot från Altuna-trakten i

ästra UppkLnd oisar hur
txöskaerket stdlk PA Phfi
Jramfiir logen medan lako-

mobilerz t.v. ld,ntar På att

få Jyr i pannan.
Foto: lohn Alind7
Uppland,smusut.

mer till anvåndning, som det föreligger di-
rekta impulser till eller behov av samverkan

och gemensamma arbets- och föreningsfor-
mer. Lokomobiler kom i någon mån till
användning vid plöjning men framför allt
var det vid tröskning som dragkraften er-

fordrades. Dessa stora maskiner kunde en-

skilt anskaffas endastvid de största gårdama.
Under första halvan av 1870-talet omtalas
t.ex. anskaffning av lokomobil och tröskverk
vid Clastorps egendom i Skaraborgs lån och
1874 L:ar "ett flrttbq'rt tröshaerk för ånga" zr'-
skaffats i Kopparbergs län.1t6 Motsvarande
möjligheter för mindre jordbrukare kunde
åstadkommas endast genom samverkan i
bolags- elln Jiheningsfonn.

H. A:son Moberg ågnar sig till helt över-

vägande del åt den rent tekniska uweckling-
en ijordbruket men någon gång framskym-
rar indiLationer i hans lramställning som

anger utgångspunkter för direkta samarbets-

lormer i samband med mekaniscringen
Han konstaterar sålunda redan för 1870-

talet att "... mind,re gåd'ar hii:r och tar nu börja-

dc anskaffa tröskaerh gem.ensamt och fl1tta uerhet

meuan stg... "
S.-O. Olsson anger ocksä vtt "tröskan år ett

ocrhört fra nsteg och att trötkuerhl-rlrmingarna
något mer allmänr började dyka upp från
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1880-talet. Genom att ta fram antalet från
fabrikerna levererade svenska tröskverk och
lokomobiler kvantifierar han också på ett
konkret sätt denna utveckling. Från 1890-
talet blir avnämarna också i något större
omfattning tröskverksföreningar och trösk-
bolag.t78 Den tunga och krärande lokomobi-
len, som kråvdes för de större gemensamma
tröskorna, blev aldrig någon avgörande tek-
nisk lösning för flertalet bönder utan i
huvudsak förbehållen större jordbrukare.
För de mindre och medelstora innebär dock
utvecklingen av tröskverkföreningarna fram
under följande årtionden en snabbare över-
gång till modern teknik än som eljest varit
möjlig. Det vanliga antalet medlemmar är
20-30 per förening, vilka då erlågger in-
satser på 150-200 kr När råoljemotorn blir
vanlig sker ofta en övergång till sådan eller
- i ett senaxe skede - traktor med remskiva.rTe
Den verkliga förvandlingen av det betung-
ande tröskningsarbetet kommer dock först i
och med att dragkraften genom elektrifie-
ringen blivit låttare tillgänglig; elmotorn inne-
bär den verkliga förändringsfaktorn. Dårför
hör också denna typ av föreningsbildning
tidsmässigt hemma först i skedet efter 1890
och därmed i ett senare kapitel.

"Knappart något mrinskligt uar
främmande... "
Om vi ser på hela perioden 1830-90 före-
kommer bland mer udda associationsfomer
de i hurudstaden 7833 bildadc Föreningen fir
silkesod,ling och den redan presenterade ?d.l-
gårdsfirmingm; den senare fick under många
år stöd till sin trådgårdsskola genom Lant-
bruksakademiens försorg. Den sistnämnda
kan också - som vi redan kortfattat berört -
ses som föregångare till de mer specialisera-
de odlings- och organisationsformer som
utvecklas mot slutet av 180O-talet. Speciellt
noterbart är att det 1875 tillkom en träd-
gårdsförening också i det nordligaste länet
Norrbotten vilken sedermera också arbeta-
de med framgång.

Efter E. Nonnens start av lantbruksskolan
och -institutetvid Degeberg i Skaraborgs län
1834 bildar efter hand alltfler sällskap öolag
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eller fireningar;för dri;ft aa lantbruhssholor (förf.
kursivering). Redan 1842 inrättar sällskapet
i Västmanland ett shogsinstitut pä Västsura.
Andra ovanliga och tidiga föreningsformer
är te\. shogssdlhhapet i Uppsala lån 1851 med
von Kramer som tillskyndare och med in-
riktning på skogsvård samt en förening för
att hålla skogsförvaltare i Södermanland
1855. Annars är noteringarna fian hela landet
om misshushållningen med landets skogar
det mest påfallande ånda fram till 1870-talet.
Från Västerbotten tar man 1852 till följande
starka omdöme om den obefintliga skogs-
skötseln: "SÄogarrz as förnöring (är) till störste.

)tterlighet utstftickt 'l vilket dock inom något
årtionde förbyts i högkonjunktur inom sko-
gen.tuo

År 1830 omtalas också att man på olika
håtl i landet ger pr emier "till roudju.rs utrctan-
dr"ochjaktvård. Som gissningwis mer tillfäl-
liga företeelser kan noteras "shallgångsfören-
ingar för rovdjurs utntanrle" pä Gotland frärr
1843, vilka troligen förekom i flera lån. En
bekräftelse därpå är bl.a. uppgiften från
Västerbotten 1829 att i länet "sistlrdit år"
hade fällts totalt 1 090 rovdjur av olika slag,
dåribland 40 björnar, 3l vargar och 7 lo-
djur.r3 Vid l850talets mitr omnämnes jägrl"-
gillen och fi*eförcningarpä många håll. År
1856 omtalas ett jdgarfi;rbund i Blekinge,
jägaregillen i Söder:rnanland och ett Uugotal
år senare sågs från Kronobetgs län att jakt-

föreningen i lånet (Södra Smålands Jagtför-
ening) är framgångsrik.r3'? Liknande vittnes-
börd förekommer från flertalet landsändar.

Ett enstaka " Bolag fjr od.lingstrietag" omtalas
från Sunnerbo hårad i Kronobergs län 1846;
troligen år dessa så vanliga och allmånna för
de många stora sjösånknings- och utdik-
ningsföretagen att de normalt inte betonas
i årsberåttelserna. Däremot anges regelbun-
det de åkerarealer som vunnits för odling
genom nyodling, qjösänknings och diknings-
företag.t33 1870 avlämnas en statlig utredning
med förslag till ny lagstiftning inom vatten-
rätten; detta resulterar 1879 i ett riksdags-
beslut om ny lag. Därvid stadgas bl.a. att det
vid strömrensning, avdikning, rattenledning,
invallning eller bevattning av jord skall



bildas föreningar enligt aattenlagen a\ de av
företaget berörda.r3a Vidare omtalas en rör-
siihringsförening för förlorade fi skeredskap
och bolag tdr havsfisÅe i Blekinge 1855 resp.
1857. Over hurud taget är bredden iassocia-
tionsbildningen påfallande, återspeglande
ocLså h ushåll n in gssä)lslapen som en istort
sett samhållsomfattande institution, något
som var naturligt också av det skålet att
hu\uddelen av samhållet och dess inbyggare
utgjordes av jordbrukets och dess binär-
ingars utövare och arbetande. Vid ett fiskeri-
möte i Lysekil 1868 uppstiills ett annat udda
åmne till överlåggning, nåmligen om Äon-

sumti.rnsförmingar eller -bolag vore åndamåls-
enliga för fiskarbefolkningen: "Anses honswn-
tionsfireningar ellzr -bolagför inhöp aa lfusfömtr
denhetet n)ttiga för de bohusliinska fskare-
samhtilkna, och huru åatigabringa sådana?"

Något svar på frågan har dock synbar-
ligen inte givits, eftersom man i diskussio-
nerna av allt att döma aldrig hann fullfölja
den uppstäi1da lisran med diskussionsäm-
nen.r35 Frågan belyser dock att de nya id6-
erna på mångahanda sätt och olika vägar
sökte sig fram till landsbygdens/glesbygdens
olika befolknings- och yrkeskategorier och
att dessa från 1860-talet på intet sätt gick
oberörda därav genom tillvaron.

Inköps- och varuanskaflni ngs-
föreningar
Det är påfallande att de tidigaste förebilder-
na för svenskt vidkommande - den på eng-
elsk mark utvecklade LonsumentLoopcratio-
nen och de främst i Tyskland uppbyggda
kreditföreningarna bland hantverkare och
lantbrukare - inte fick några sårskilt tidiga
efterföljare i Sverige. Den senare formen -
kreditföreningarna - hade stora svårigheter
att göra sig gällande i Sverige. Det dröjde
också - som vi tidigare sett - ända fram mot
sekelskifret. in nan konsu mentkooperativa
försök visade sig mer framgångsrika och
kunde bilda grund för en riksomfattande
organisation. Ett tidigt och påfallande undan-
tag utgör dock det välkända "Lagunda och
Hagunda häraders r'aruanskaffningsbolag"

från 1850, som blev den första fristående
hand,elsassociation som i huvudsak kom att
verka bland svenska bönder. För att få ett
innehållsmåssigt påtagligare samband med
den 30-40 år senare uppväxande verksam-
heten med inköpsföreningar inom jord-
bruket skallvi här behandla denna organisa-
tion under den angima rubriken inköps- och
laruanskalfnin gsföreningar.

Lagunrlct och Hagund,a härctders
a aru an s k affni,n gs b o la g
Enligt E. Kumm var hushållsnämnden i
Lagunda och Hagunda härader "mndcrkupoxl"
för det blir,ande varuanskaffningsbolaget.r 86

Detta bolag uppfattas numera som det tidi-
gaste, mest ursprungliga och livskraftiga
svenska försöket till en fungerande konsum-
tions- och varuanskaffningskooperation.
Initiativtagare och drirande kraft var lands-
hövdingen i Uppsala län, R. von Krremer.
Der våckte uppmärksamhet i ridningspres-
sen i landet och inte bara dår utan också i
riksdag och regering. Det bildade sålunda
modell för flera hushållningssållskaps in-
köpsverksamhet och har ingående beskrivits
av flera författare, fråmst E. Kumm och W
Sjölin, och fordrar egendigen ingen upprep
ning hår. Vad som torde understrykas år
emellertid den modellbildande verkan som
hushållningssållskapens och Lagundabola-
gets inköpsverksamhet hade och som i olika
sammanhang i viss utsträckning förringats
från föreningsrörelsehåll. Tillkomsten av
bolaget ågnas även en notis omfattande två
sidor i "Tidskrift för Landtmanna- och Kom-
munal-Ekonomien" 1853 i vilken sårskilt
understrykes att handelsverksamheten avser
"ortens jord,bruhare" och de rent ekonomiska
fördelar det medför för dessa. Det 'Törtjena-
de efterfi;l1 d fleresttid.es " enligt redaktörens
mening,r3T

Det som år mest intressant år emellertid
historien om tillkomsten av bolaget och dess

förspel. A. Gjöres utgick 1919 ifrån att detta
bolag stod helt fristående och opåverkat av
alla id6strömningar vid tiden för dess till-
komst. Senare forskning har dock visat att
förhållandet var det motsatta. Geijer lar som
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NOTISER.
Tatu-anskafningsbolaget i Lagunda och llagutila

Eäradet af Apsala Län.
Ett earu-å0skaffningsb.lag för Lagunda och Fagunda Hå-

rader, med hufvodstation Or3lrodsbro, hår bildåls och erhåUil
Xongl. Reglemerie al den S0 April lBSo. Då dennå inrätt-
niog torde yåra den enda i sitt slåg ioom rikei, och äfveo
yäckl någon uppmärksåmher, till töljd åf riksdagsbphandling,
atrser Red. sig böra så inyoket heldre redogöra lör deltå bo-
lågs ä0dåmål och hittills yidtagna illgärder, som deisammå hell
och hållet endast afser orteos laDdtbrukares fördel, såg)l ivif-
velsutån fö.tjeoade elterlitlid flareltådes, der dyiika associåtio-
ner skqlle blilvå af stor nltta.

Bolagei är stiltådt till läftnåd och förmån för ortens jord-
brDkåre, så ält desse lör nöjligast lägsta prise!
bekommå i dugliga och Boda Yåror
såsom strömming, sill, salt. torr fisk.
der, iero och jeroellekter salnt jor(
ått göra den ioom orte0 ö{iigr byt
spånmål Yid Orsundsb.o, emellanspånmål Yid Orsundsb.o, emellan sl

atlmose, mitrd.e betungånde. Följden
hår redao visäi sit rarå hö$t
rornäs allämininS skett i orteo, och
ligå och till fylleri ledrnd€ strdsi
tids- och dragkralls lörlust sämt
rnioskals, srmt att den i städeroa
kr€diteo älveo kubnst undvikäs.
för allmogetr uodur våren och sommaren,
vaDI;geo är rioga, liredit på

ouodviklig. llen r€qvirenternä
lig räotå å varuvårdet.tör dco tid

IIu.u betuogaode uppköpen af
förut i d€n orlen bedrilvits, kån
Iörhållånde. som iolråfiåde å. t850.
nade oemligen då en tonna sirömming i
åf årets godå och vigtigå rå9, som då Etod
hvariteoom priset å eo tunna strömmiog
9l sh,, eller till tr; Rdr högre pris' äo
lasets Direl(iion då toskrffåde denoa vart, Sistl år hafYå de,

.å i"ku äro delägare i bolagel, och sålutrda af shärkårlår8e
köpt sin strömming, erlagt ? Rdr mer tör hvarje tunna' äo

bolagsnänneo. Med åndra Ytror är föthållandet äfven till be-

!vdl's fördel fiir bolssel, FUr en tuona sl1i b€laltcs år 1850
6f Rd;, då i kringusginde städer dcnoa Yarå gällde 7 Rdr 94
sL. å 8 Rdr, med iveooe tappårs mindrc må|, äo bvåd bo-
läget, geoom uppköp i Stockholm, erhöll llera sldana exem-
Del sLulle kutrta anföras, ällå lreeisaode den ob€sttidliga oytta
äenna iDrätl0ing åslaJkommit för orlen. Fi;rlroendcl lill bo-
lace! har ock åtlt mer och mer ökåts och 6åluoda delägaines

an-iäl årlisen icke obetldUgi stigit. Då ingFo öPPetu sdh od

hålles af bolaget, och då yäru-anskåffoiugeD eDdast sker i en-

liBhet med dalägaroes afleootode reqvisitiooer, kao lika litel
nlgon anledniog föiefinots till klander, derföre alt bolagets

laslågeplåts ligger ioom trente mil från stad, soID moi eo

egenäomsinnehilvare hyillen' al omtaoka föt sioa uoderhåf_
vinde, uppköper så eäl s;na, som deras behol åf 8sl[Yaror m.
m. Då ctr sÅos. och sedan lill dem utl€moar desamma.

' totcädi Ieviljrs i bolågel så iäl för hel åktie å 90 Rdr'
som för å och 1 itrtie, hvaiigeoom ä[Yco torpåre och soldater

huona bliiva delågare utan för käoobår uppofiriog; aktie-uldel-
ninscD Iår åidrie öfverstisa 5 Droc., och hvåd derutölYer ka!
vinias bidrager-alitid tili oed;ält0'og af Priscroå å de reqii-
rerade råror;a. - För sisttedef år uppginto reqYisitiooerna till
550 tunnor sill och strömming, 960 t:r sålt. ,50 t:r k0lå,
100 t:r tiärå. l0 fierdinsar Labilio' t80 lisp' torr Ask, 159
plogrr ra'mt 99,000 diY;rle torter sPik, töruloE en xoäDgd

+***tr-äffi
:l,l\,ltl|:t;;1';;1tiål'i*iil.,i',i,i"*;"*'e'
rid dess Dorl"_'

Varu-anskaffningsbolaget i Lagun(la och
Hagund,a Htirader af Upsala Län, som

fch sitt reglemente 1850, tar en skapeke aa
landshiiud.ingen Robert aon Kramn Denne
aar dLren initiatiutagare till d,e allmänna
saen\ka lantbruksm.ötena som untler Lång
tid kon att få stor bet delse Jör jord,bruhets

utaechling. (TidskiJt Jör Landtmanna- och
Kommunal-ehonomien, 1 8 5 3 )
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vi tidigare sett väl hemma i tidens associa-

tionstänkande; Geijer och von Kramer var
umgångesvånner i Uppsala. Det skulle dår-
för vara egendomligt om den i övrigt vål
upplyste Uppsalahövdingen vore ovetande
om de kooperativa id€ernas innebörd. Sjö-
lin håvdar att von Kr€mer delade Geijers
alltmer klars).nta och liberala uppfattningar
om tidens problem och deras lösningar.
Geijers starka inflytande kan spåras redan
1846, menar Sjölin, då von Krremer håller
ett föredrag på Ekolsund och argumenterar
för bildandet av en hlpoteksförening liksom
i att han ett år senare på egen bekostnad ger
ut stadgeförslag och teckningslistor till en
sådan förening.

" . . . man känner A1)en uilka stora o.h uälgörande

oerkningar tkn nlore ti,iLens miiktiga hAostång
a.ssociat;onet - fövningm a! enshildas krafler
undzr getwnÅo.m ledning till ramma mål - fi
mått åstadhomma i alla riktningai " tBA

"Ri;sten aar von Kr@mers men anclen Geijers",

menar Sjölin som också utgår från att de

kalla och svåra svältvintrarna 1845-46 rikta-
de von Kremers uppmärksamhet på varu-
förmedlingens brister och landsbygdsbomas
beroendeställning till handlarna i städerna;
allt existerande i hågnet av skråsptem, köp-
stadstvång och osunda kreditförhållan-
den.r3e von Kramer åtog sig uppgiften att
utarbeta stadgar för varuanskaffningsbola-
get. De måste grundas på den nyss (1848)
antagna aktiebolagslagen och 1846 års han-
delsordning och måste godkännas i stats-

rådet. Samtiden visste ju inte av någon av

statsmakten garanterad förenings- och orga-
nisationsfrihet av nutida art. Det visade sig

dock att stadgeförslaget var så skickligt hoP-
kommet att detvarjuridiskt oangripligt och
kungen, Oscar I, godkände det i befintligt
skick tros halva ministerrådets och borgar-
skråets mostånd. Men ingen ville i grunden
förslårka detta skrås och handelns omfattan-
de privilegier.teo

Så tillkom Lagunda och Hagunda härad-
ers r,aruanskaffningsbolag i Orsundsbrotrak-
ten av södra Uppsala lån våren 1850. De
allra flesta av medlemmarna var bönder i
Lagunda och Haguuda härader; dock kunde

soldater, torpare m.fl, medges medlemskap
genom att lösa halva och {ärdedels lotter.
Valet av ort var ingen tillfällighet - von Kre-
mer ägde själv en gård i närheten; dessutom
underlättade Orsundaån transporterna av

varorna till orten, där man anlade en brygga
och efter hand en mindre lagerbyggnad.
Bolaget arbetade både med förnödenheter
för böndernas produktion och för konsum-
tionsvaror Det kunde, enligt E. Kumm, be-
traktas som en fortsåttning och mervålorga-
niserad fonn av den inköpsverksamhet som

sedan nära femtio år tillbaka utövades av

hushållningssällskapet och deras under-
organ.rer Det hela bottnade således i ett
blandat agrart och konsumentbetonat in-
tresse och tog sig uttryck i en i förhållande
tilljordbruksdriften sekundår organisations-
bildning av liknande qp som de kooperativa
organisationerna senare blev.

Bolaget var dock inte någon renodlad
kooperativ företeelse av den art vi senare
avser; som "mönsterkooperativ" var det tåm-
ligen primitivt. Det grundades på andelar
eller lotter (aktier), r'ardera på 20 riksdaler
banco. Med ra{e lotr löljde en röst men ing-

en fick rösta för mer än lugo lotter.le2 Over-
skottet återgick till medlemmarna i form av

lägre priser Sedan von Kremer på 1860-

talet upphört att hålla ett väkande öga på
verksamheten utvecklades den i icke-koope-
rativ riktning genom att lotterna/aktierna
samlades på en hand och bolaget övergick
alltmer till vanlig lanthandel. Rörelsen ned-
lades i början av 1890-talet.t'03

Nu kan naturligwis detta halvkooperati
inköpsbolag betraktas som en tämligen iso-

lerad företeelse i förhållande till de senare
(från lS8Gtalel ) bildade in köpsfören ingar-
na inom lantbruket, efteruom tidsavståndet
år så pass stort. E. Kumm gör dock en annan
och mer positiv vårdering av Värrnlands låns

HS' tidiga inköpsaktiviteter och dess efter-
följare i andra sällskap ån föreningsrörel-
sens "egna" historiker varit benägna att
göra. Osterman har i sin SlR-krönika utför-
ligt behandlat tillkomsten och uppgifterna
för Värmlandssällskapets inköpsnåmnd un-
der den Sndiga underrubriken "1803- Ett
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Elt handredskap för insarn-
Ling ao grtkfrön, "hufaud-
sakhngen sådana, som

äxa på hög stjelk", upp-

funnet aa Ca Palmstedt,
I 8 2 7. Gräsfröfiireningar
är några aa de tid,igaste
exemp lcn p å inköpsJi;r-
eningar i lantbruket som
hom alt få stor betJdeke trh
den atixand,e a a llod,lingen,

brukets sunda utveckling och det goda
exemplet smittadeju av sig mer eller mindre
över hela landel. U. Lange uppger i sin av-
handling att 15 av de 1818 verksamma säll-
skapen anskaffade fröer åt lantbrukarna i
det egna lånet.rc6 I Vårmland kunde sällska-
pet snart nog uppköpa och förmedla in-
hemskt odlade utsäden och fröer till de allt
fler som efter hand intresserade sig. Efter
ljugo år kunde landshövdingen i Vårmland
summera att sållskapet förmedlat nåra
138 000 skålpund klöver- och timotejfrö till
ett vårde av drygt 57 200 R:dr Banco. Vid
sällskapets 50-årsjubileum 1853 kunde då-
larande landshövdingen konstatera att få av
sällskapets åtgärder hade varit mer genom-
gripande och för länetsjordbruk rner gagn-
ande änjust detta underlåttade anskaffande
av vallfrö.re7

Inhöps- eller " lantmannaf)renin gar "
Historen om bakgrunden till de mot 1800-
tales slut bildade inköpsfireningarna gär zlit-
så, som nyss redovisats och om man så vill,
tillbaka till århundradets början med de av
E. Kumm och S. Osterman dokumenterade
inköpsinsatserna från hushållningssällska-
pens sida. Senare kom de lrån mitren av
1800-talet mer allmänt bildade hushållsgil-
lena och deras motsvarigheter samt lant-
bruksklubbar, lantmannaföreningar och så
småningom också småbr-ukarföreningar att
utföra en del av denna varuanskaffning. Det

c8. 7rz, l z ro. *;*. ot> LL^z

frö"rea. Utkastet rill sållskapets fröinköp i
Vårmland kan enligt Kumm väl kallas ',Stad-
gar för hushållningssällskapets varuanskaff-
ning" och han menar att de kom att utgöra
modellen för samtliga hushållningssällskaps
och -gillens inköpsverksamhet ånda fram till
den tid då renodlade inköpsföreningar på
1880-talet så smårt började avlösa sållskapens
och gillenas verlsamher. Kumm säger arr
efter dessa linjer utvecklades Uppsala läns
HS' samfållda varuinköp i ett drygt halv-
sekel, och samma linjer följdes åven då
Lagunda-Hagunda håraders varuanskaff-
ningsbolag bildades. Här föreligger alltså,
enligt Kumm, en "sextioårig obruten samki$s-
ltadition", elt obeakrat kapirel i kooperarion-
ens tidigare historia (konsraterat omkring
1950). 'r5

Åven om det ligger en viss överdrift i det-
ta påstående finns det inte heller någon
anledning att. förringa denna sällskapens
tidiga insats. Overgång till foderodling för
korna var en av sakkunskapens främsla re-
kommenderade förbättringsåtgärder, när
det gållerjordbruksutvecklingen i stort och
som gållde under hela 1800-talet. Att då
anskaffa förstklassigt klöver- och timotejfrö
för att få gotr utbyte av vallodlingen och
därmed utrota svåltutfodringen av korna var
en av de båsta åtgårder som den enskilde
bonden kunde vidta. Starten i Vårmland vid
denna tidiga tidpunkr - ehuru i bö{an blyg-
sam till omfånget- var betydelsefull förjord-

112



varju också i samband med att de nya revo-
lutionerande produktionsmedlen från 1870-
talet började bli mer vanliga, som varuan-
skaffningen förutom fröer och utsåde mer
allmänt kom att omfatta gödsel- och foder-
medel samt kalk och redskap. Från Våster-
bottens län berättas till Lantbmksakade-
mien för t.ex. 1876 att 6 000 skålpund (ett
skålpund = 425 gram) timotej-, alsike- och
rödklöverfrö anskaffats genom HS' insats;
för 1877 nämns att HS i Gåvleborgs län an-
skaffat 607 centner (= 100 skålpund = 42,5
kg) gödselmedel.les Samma år uppges från
Stockholms läns HS att 16 500 centner
superfosfat inköpts av länets jordbrukare
och att användningen ökat med 10-15 pro-
cent.ree Sådana uppgifter återfinns från
1870-talet i de flesta HS' berättelser. Som
framgår är det inte i och för sig mängderna
som imponerar; det intressanta ä-r den faktis-
ka förekomsten av inköpen som sådana,

Organisatorisk uweckling fram
rill1890
Av någon anledning har dock dessa försök
och på sina håll tidvis både vålfungerande
och nyttiga aktiviteter bedömts som måttligt
lyckade av föreningsrörelsens "egna" histo-
riska skribenter; inköpsföreningarna var
ofta också utsatta för en hård konkurrens
från den privata handelns sida, något som
de också hade svårt att vä{a sig mot eller
överler.a. Möjligen kan vi här spåra något av
det inledningsvis nfunnda'knnolagiska riarrsi.t-

teriet" eller "tendcnsen att anausera och v(rd,era

historiska f;rlopp med facit i hand". Ur utveck-
lingssynpunkt var de dock både anmärk-
ningsvårda och intressanta exempel på att
inforrnationen om inköpsmöjlighetema gick
fram till de praktiskt utör.ande jordbrukar-
na. Detta var påfallande åven om dessa för-
eningsformer inte än på långe rönte något
större intresse bland "de ledande" i jord-
bruket, bl.a. dårför att de stora lantbruks-
utövarna bland dessa själva kunde inköpa
hela vagnslaster och därmed på egen hand
uppnå storleksfördelarna. Därför år den
annorlunda vårdering som E. Kumm ut-

nlcker vård att åtminstone i någon mån tas
på alhar av det enkla skälet att dåtidens verk-
samheter måste bedömas utifrån då rådan-
de betingelser och förutsättningar; inte med
de måttstockar som senare tiders mer ut-
vecklade varuhandel ger grund för. Detta
också med den klara insikten att de fri- och
ensamstående lokalföreningarnas möjlighe-
ter att bemåstra konkurrens- och andra till-
stötande problem var begränsade.

För att framstållningen i detta samman-
hang skall "stå på egna ben" ges i fortsätming-
en en koncentrerad beskrivning av förloppet
kompletterad i kapitel \4ll med organisa-
tionsutvecklingen efter 1890 (dokumenterad
med siffror i Lantbrukskalendern från 1908/
l0) och Iramför allt med uppgiflerna mer i

detau om antalet medlemmar och lokala
inköpsföreningar fram till 1920-30, vilket
möjliggörs genom att samfällt anvånda såräl
SLR:s egna som Lantbrukskalenderns och
H..fuhlin Dannfelts sifferuppgifter.

Tid,i,ga norrländ,ska sträu anden
Med hjälp avjubileumsskrifter m.fl. kållor
från läns- och lokalplanet (främst sållska-
pens handlingar) kan en hel del små bitar
fogas samman och ge en bild av de tidiga
försöken ifråga om föreningsbildning. Ett
sådant exempel är t.ex. Våsterbottens Lant-
mannaförbunds jubileumsskrift 1906-l 956.
I denna liksom i siillskapes handlingar redo-
visas att dejordbrrrkskooperativa id6ema var
vål spridda i Västerbottens lån redan under
1860-talet. Vid ett sammanträde i länets HS
1868 beslöt man efter modell av Växjö Hus-
hållsbesparingsförening (omtalad i kap II)
utarbeta förslag till stadgar för "Ume hus-
hållsförening". Nästa år framlades förslaget,
vilket utlöste en livlig diskussion om dess
ändamåI, bl.a. om inte dess främsta uppgift
vore att avsättajordbrukets produkter; man
hade således delade intressen och meningar
om föreningens uppgifter. Detta bidrog
möjligen till att någon förening inte kom till
stånd vid denna tidpunkt.2oo

För 1880- och 9Gtalen konstateras i beråt-
telsen att ideema r vitt spridda i länet och
att ett stort antal lokala lantmannaförening-
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ar bildades. 'Då något initiatia emellzrtid ej liir-
ndrhtes utiJrån, beslöt firuallningsutskottet att
helt ta sake,n i egna hzizder"lyder formulering-
en i jubileumsskriften, Då var man framme
vid år 1902 och der är således ingen över-
drift att påstå att intresset under en tid var
större ute bland bönderna och de på låns-
planet verkande än detlar bland "de ledan-
de" på riksplanet. (Vi föregriper hår i viss

mån den senare framställningen om utveck-
lingen efter 1890). Inom länets HS hade
dessförinnan förts livliga diskussioner och
sållskapet hade åven utsånt cirkulär och
stimulerat fram artiklar i lånets tidningar.
Länsagronomen A. Bosin gjorde också ett
studiebesök i Våsternorrlands län, dår E. O.
Arenander genomfört en del av sitt fram-
gångsrika organisationsarbete. Detta besök
"blcv au aagörand,e betldelse föt d"€ första ld'nt-

mannaföreningatnqs tillhomst i Vtisterbotten"

och gav upphov till bl.a. en serie föredrag
ute i bygderna av agronomen Bosin.

Därefter tillkom de nårmaste åren fram
till 1905 hela 36 lokalföreningar med de
första 1902 i Tvårålund, Brån och Spöland.
Hushållningssällskapet lå m nade varie ny-
bildad förening ett bidrag på 50 kr till orga-
nisationskostnaden. I lantbrukskalendern
l9l0 anges Spöland som kombinerad meje-
ri- och lantmannaförening, Tvärålund som
"vanlig" inköpsförening medan Brån var fri-
stående.2or Under åren 1904-05 ökade an-
talet medlemmar till 1 000 anslutna och vid
sällskapets sammantråde vid nyåret 1906
bildades Våsterbottens Lantmannaförening-
ars Förbund. Då hade uppgifterna också
inriktals på inköp av utsäde, frö, konstgödsel,
kalk och kraftfoder.2o2 I faddergåva över-
lämnade HS 1 000 kr till det nybildade Lant-
mannalörbundet som stöd till organisations-
arbetet. Tidigare i framställningen har
uttrycket moderorgani5alion " använts om
hushållningssållskapen: i detta län var säll-
skapet "fadder" vilket torde kunna smälla
Iika högt.

Skaraborgsinitiatia
År 1871 var representanter från ett antal
västsvenska hushållningssållskap samlade i
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Falköping för att dry{ta det besvärande för-
hållandet att både kringfarande handlare
och fasta sådana ofta lurade på aningslösa
bönder allehanda sekunda varor eller ut-
blandningar av såväl handelsgödsel som
kraftfoder; även gräsfrö kunde t.ex. vara ut-
blandat med sand. Å-r 18?2 tiUskrev S. Flach
i Skaraborg sina danska kontakter om bästa
såttet att lösa frågan om inköpen av produk-
tionsmedel av god kvalitet och fick därvid
information om den danska organisatoriska
förebilden: "Landmansforeningen i Jylland
for Indkob af kunstig Godning".203

Frågan om bildandet av flera mindre s.k.

"konsumtionsförening"r", mots rande krets-

Land,ets.första "riktiga" inköpsförening "Falblgdms
Förening för inhöp .tf konstgjord.a gi;d.nings- sant
Jodnämnen" bild.ad,es år 1880 i Sharaborgs län elter
en motion i. hushållningssälkh&pet aa Hugo Hamil-
ton på Blomberg. På bild,en d,e bmarad,e stadgama

frå.n 1882. Föreningen "aoliaades" d,ock snabbt art
priltata konkunenter.

Stadgar
för

FÅtBYr![N$ r0a[illIlIn

firr irtöp irt konslliiordn €iiifirirtg'r'



som härstammade från den våstgöska gre-
nen av släkten. Han blev efter sin åldste
broder Adolt innehavare av egendomen
Bl.rmberg och dessLrtom den andre a| tre
bröder såm lungerade *om ordlörande i

onen och

Skaraborgs läns hushållnings
var liksom några av bröderna

I

i Stock-
iro1"- ls6+, *otio,.terade om "konåmtions-
föreningar" i Skaraborgs läns hushållnings-

framstående lanthushållare och
man och blev den. som sexton åman och blev den, som sexton år efter den

' -ö, a hF^?lprn f..,,.rof Ll < lÄrerlDo i Srnrl-yngre brodern Gustaf
holm 1864, motiorera

sällskap år 1880. Förulom insirtserna inom
tantbruket och på föreningsområdet deltog
H. i ståndsriksdagarna 1847-60, 1865-66 och
var förstakammarledamot perioden 1867-
75. Han r"ar tiden 1867-92 husl
skapets ordförande men hade
belönats av sällskapet med gu

1866
belönats av sällskapet med guldmedalj för

områdena i hushållningssållskapet, våcktes
så i en motion till Skaraborgssållskapet 1880

av H. Hamilton (den äldre), innehavare av

Blombergs egendorn i Skaraborgs län och
dessutom ordförande i hushållningssållska-
pet dä$tädes.?0r Denne Hamilton var broder
till den förut omtalade professorn G. K.
Hamilton som 1864 föreläste i Stockholm
om l, 'operationen och arbetar[öreningar-
nas ör'riga föreningsstråvanden. Vad vi kan
undrz över är den d 'om implementeringen
roe. d.r.s. drygr l5 år Resultatet al mntionen
blev bildandet 1880 av Folblgdens fiirening.för
inhöp au honstgjr.trda gödnings- samt .foderdmnen.
Den hade också sitt ursprung i en lokalt
fungerande inköpsnämnd från 1871 med
förankring i sållskapet. Föreningen i Falbyg-
den "honkurrerades dock hrickt ihjtil ar den

otrt$tande priuathandeln " som Osterman ut-
trvcker saken.'"0

I sammanställningen tabell III:6 har ett
försök gjorts att lista i olika källor och sam-

manhang angivna och årsmässigt daterade
lokala inköps eller "konsumtionsföreningar"
m.fl. tillkomna före 1900. Av beråttelserna i
olila sarnmarrhang om dessa löreningar
liamgår bl.a. att Fjålkestads landtmanna-
förening i Kristianstads lån år 1879 begär att
lånets HS skall tillsåtta en inhitpsniimnd
genom vilken lantbrukarna skulle kunna
bestål1a fröer och gödningsämnen; likaså
diskuteras det att bilda ett åolag för inköp
och kontroll av gödningsämnen i Ostra
Värmlands lantbruksklubb detta år

H.Juhlin Dannfelts beråttelse om att han
själv omkring 1887 är ute och bildar inköps-
föreningar i Siljansbygden år också intres-
sant.2tttt Tierp s ktntmannaförcnin g i norra U pp-
land med tillkomståret 1885 är också en av

de åldre föreningarna med någorlunda ren-
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Tabe[ I:6. Landtmanna- och koNumdonsföreningar för inköP av lantbruksförnödenheter m.m. tilkomna
1870-99.

At Län Förening

l87r Skaraborg HS'inköpsnåmnd i Falbygden
1880 Falbygdens förening för inköp av fömödenheter
f8B9 Blekinge Blekinge låns landtmannaförening (diskussionsförening)

f896 Holmeståds landtmannaförening
1879 Xristianstad Eälkestadslandtmannå{öreningbegärinköPsnåmnd
1893 Vinslövs mejeri- och landtmannaförening
1896 Matteröds sockens landtmannaförening
1887 Malmöhus HS ger ut stadgar för landtmannaföreningar
1897 Ostra Sallerups landtmannaförening
1883 Halland Mellersta Hallands lantbrukklubb bildar inköpsnåmnd
1896 Harplinge pastorats landtmannaförening
1892 Göteborg o Bohus Landtnannaförening för Göteborg med omnejd
1895 A.lvsborg Hössna pastorats landtmannaförening
1896 Timmele landtmannaförening
t 879 Värmland Ö:a Värmlands landtbruksklubb diskuterar inköpsfiågor
1889 Molkoms landtbruksklubb
1893 Nyeds hårads landtmannaförening
1885 Uppsala Tierps Iandtmannaförening
1868 Södermanland Nyköpings landtbruksklubb
1890 N:a Sörrnlands lantbruksklubb
1BB4 Kopparberg Stora Skedvi konsumtronsf6rening
1887 Stora Tuna landtmannaförening
1893 Östra Tuna hushållsförening 

_1896 Våster Tuna hushållsförenings Orre krets
1896 Väster Tuna hushållsförenings Nedre krets
1899 Hjulbecks konsumtionsförening
188S Gåvleborg Hedesunda ö:a landtmannaförening
lBBg Otuanåker landtmannaförening
1889 öster-Färnebo tandtmannaförening
1890 Järna landtmannaförening
1891 Sågmyra landtmannaförening
1897 Torsåken landtmannaförening
1884 Jämdand Lockne mejeribolag
1BB5 Mattmars mejeribolag
1888 Tossbergs mejeriförening
1891 Nyhems landtmannaförening
1899 Sörbygdens landtmannaf6rening

Kiillm: Ostnwtn 1982, F"SI,AT, sA skapens tryth, HID samt. Lantbruhshalendem. HS'inki;psniimndi Skaraborgs Ltin 1871

närnns "s\nbolisht" fb aI& dz ituiga som aid. olika tidpunhtet fungeradc ute i uinen och uatar många inhi;psfinningar ur'
spungligm urystod.

odlade inköpsuppgifter Denna är också liknande samband föreligger, bl.a. den avN.
dokumenterad genom den redovisning som G. Äling beskrivn a Nyhems le,ntm&nnafören-
lantbruksförvaltaren A. R. Thal€n lämnade izg i Jåmtlands län som redan omnåmnts.
vid ett av Lantbruksakademiens samman- Det kan också noteras att det iJilmtlands län
träden 1889 vid vilket även H.Juhlin Dann- 1910 fanns ett qugotal mejeriföreningar och
felt höll ett föredrag som dock inte finns -bolag registrerade som inköpsföreningar i
bevarat.2ot Molkoms lantbruksklubb från Lantbrukskalendern, ett antal som 1915
1889 ligger också bakom den 1893 bildade hade minskat till 15.
Nleds Innd,trnannafiirenizgi Värmland, Många Utöver vad Osterman m.fl. personer an-
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ger finner man att det i KSLAT 1880 om-
nåmns att man i Kalmar och Blekinge lån
bildat en "fireningför gemensant inhib aa hon-

trollnat utsd.desfrii" 208 liksom att HS i Krono-
bergs lån "inhiipt hraf.fodzr och gödning". hzy
porten för 1888 anges att man i Kronobergs
och Kristianstads lärr "... inhöpt gödselrnedel i
beqd.a,nd.e nr,iingder".20e Förmodligen skulle vid
grundligare studium ytterligare många så-

dana exempel och vitmesbörd kunna plockas
fram ur sällskapens tidskrifter och rapporter
från landets skilda delar liksom ur tidningar,
lokalarkiv och privata samlingar.

Blygsam tidig information om
inköpsföreningar
Rubriken till detta avsnitt föranleds av en
jämförelse mellan mejeri- och inköpsfören-
ingarnas behandling i de olika informations-
hjälpmedel som studerats i detta samman-
hang. Vi återkommer strax till en mer gene-
rell belysning av dessa sammanhang. Det är
pätagligt att det informqtionsmd,ssigt ir^te sker
något genombrott ifråga om inköpsfören-
ingarna under 1880-talet i den svenska lant-
brukspressen. Medan artiklar och notiser
om "gemensamma" mejerier under hela
perioden 1860-90 förekommer ofta och
regelbundet, är motsvarande inslag om
inköpsföreningar ganska sållsynta. Bland
undantagen föreligger en artikel i Malmö-
hus läns HS' Kvartalsskrift 1885, skriven av

L. Kleberg, lårare och kamrer vid Alnarps
lantbruksinstitut, efter en studieresa i Tysk-

land. Denna resa giordes på uppdrag av hus-
hållningssällskapet och år egentligen på sitt
sätt den första indikationen om något av

kooperativt intresse i denna liberalistiska
provins fimfr mejeriutvecklingen kap. V);
kanske var åtgärden mer dikterad av det
affårsmåssiga intresse som de drivande och
på n1a produktionsmedel inriktade skåning-
arna alltid ådagalagt. Kleberg ger också
artikeln för säkerhets skull en sådan inled-
ning; dessutom år den mot bakgrunden i
form av den pressade konjunkturen tidsmä+
sigt och ekonomiskt vål motiverad:

"l iLen när aranile tiilen, d,å ett tryck i ekonotaisht

hånseende huilar öfaer hela tår land,thushålL
ning. oth då londlmännpn sltindigl \c tina in
homster minshas, torfu h arje utvågför att äJten
nedsätta utgiftema aara oålhomna. En såd.an

t äg är att landtnAnn@. sluta sig samman ifi-
eningar ... Bland, rårt land"s jonlbrukare har diir'
emot ett samoerkanile lif ej ånnu komuxit till nå-
gon srnnerlig utoechling ... " 2to

Om vi i s*illet rränder blicken till våra gran-
nar danskar och tyskar, kan vi fortsätter Kle-
bcrg. finna att lören ingsväsen de t lunnil en
storartad utbredning. Tyskarna hade ånda
sedan 1850-60-talen byggt upp omfattande
kooperatira verksamheter och som exempel
redovisar Kleberg föreningarna i hertig-
dömer Hessen där 123 lokala 'konsumtions-

föreningar" var organiserade i en centralför-
ening. Denna förening anskaffade artificiella
gödselmedel, kraftfodermedel, stenkol och
utsäden av alla slag m.m. liksom levande
mjölkboskap.

Ett annat sådant undantag var att mötes-
ledningen vid allmänna lantbruksmötet i
Stockholm 1886 satt upp ett omståndligt
formulerat ämne om inköpsföreningar och
annan kooperativ verksamhet vid en av de
allmånna sammankomsterna. Föredraget
hölls av dr.J. Leffler och den långa formule-
ringen av ämnet hade ungefär följande
innebörd:

"... på åxhilliga ställen i utlandet bild,ad.e för-
eningar ... fir'åstadkomman.le ax etfc,rdcrli.gt
riirekekapita.l Jör jordbrukels bed.rirande ... fih
hopsamling och Jijrsäljning af d ess alster samt fir
inköp af garanlerad,e ultåd,en, giidnings och

hraftfod,nmed,el ... Hvilka åryArdn bira Jör stiJt-

and,e af d.ylika ;t'öreningar ... jämoäl i uårl Land

Föredraget var brett upplagt och belyste
tämligen vål de tyska kredit- och inköpsför-
eningarna inom så gott som sam iga grenar
av lantbruket i Tyskland (mejeri-, slakteri-
och kvarnbolag för försåljning av produkter,
spannmål och vinel föreningar för inköp av

maskiner, utsädesspannmål och fröer, foder-
och gödningsmedel, konsumtionsr,aror samt
lånekassor). Föredragshållaren behandlade
förutom den amerikanska s.k. Granger-
ordenz12 också de engelska konsumtionsför-
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JoHÄN t2) var

eningarna oct' koofet&tiltt d,ritma jord,bruh

(som talaren kallade egentliga hctcperatiu)

med exempel från England och Tyskland
samt dessutom ett svenskt sådant. Detta
fanns på egendomen Hessleröd nära Udde-
valla från början av 1870-talet till 1881..21J

Jordbruket var dock i synnerhet i vårt land,
enligt ralaren. etr av de områden som ännu
var min:t berört av denna associationens
nyare uttrycksformer, bl.a. på grund av 'zls-

.ta ph o n o n i * u t rorpl i t i \ u p pld I I n i n g. a t I a \ \ot i o -

t.ion eller arhete för gemensam risk och rähning
i(he hade m)(Aet utrymme för sig på jordbruhsnti
ringens område", Detta var enligt Lefflers
mening fallet tros attvi i våsendig mån hade
associationen, det fria föreningsvåsendet, att
tacka för flera av de viktigaste framstegen
och förbättringarna i århundradets närings-
liv 2ta

Bidragande orsaker härtill var också, en-
ligt talaren, att vårt land delvis var så glest
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bebyggt men ocksä en allmiin honseruatism,

som på landsbygden verkade återhållande
även ifråga om fullt berättigade ekonomis-
ka, sociala och politiska id6er och företag.
Talaren ville fästa åhörarnas uppmårksan-
het på att dessa kooperativa arbetsformer
hade våldigt litet att göra med teoretiska
funderingar. Det skulle rara högeligen önsk-
vårt att det ä\'en hos oss anordnades prak-
tiska och väl utformade försök av detta slag
liksom att lagstiftningen i vårt land utbilda-
des i en för förenin€isväsendet glrrnsam rikt-
ning, så som redan skett i Tyskland, England
m.fl. länder

Dr Leffler betonade således det praÄlrtÄa

beho et för den enskilde lantbrukaren och
hoppades på en följande diskussion kring
dessa frågor Anförandet gav dock anled-
ning till endast ett inlägg i diskussionen. Det
var friherre von Paykull på Valloxsäby egen-
dom i Uppland som talade för ett auktions-



system på jordbruks- och trädgårdsproduk-
ter, Vidare beråttade han, som ett exemPel
påjordbrukarnas bristande intresse för för-
såljningsföreningar att hushållningssällska-
pet i Stockholm hade fått en magasinsbygg
nad uppförd invid norra järnvägsslal ionen
för att kunna försä{a lantbruksvaror men att
byggnaden aldrig tagits i anspråk för ända-

målet. överlåggningen förklarades utgöra
svar på den uppstållda frågan.215

Detta ointresse hos jordbrukets ledande
utövare att använda sig av de utomlands så

klart dokumenterade instrumenten och
arbetsformerna för att låtta den krisartade
ekonomin åven inom det svenskajordbruket
är ett av de största frågetecknen för denna
framstiillning, som det också föreligger vissa

problem att belysa med ledning av förelig-
gande material. Sårskilt på två-tre konkretå
och påtrångande områden skulle exemplen
och erfarenheterna från Tyskland rimligen
ha kunnat rara av värde också i Sverige som

- i likhet med andra länder -ju befann sig

mitt i den europeiska sPannmålskrisen. Det
var behovet av föreningar för att underlåtta
kreditgivningen åt böndema, inköpsfören-
ingar för att anskaffa de nya produktions-
medlen och det tredje området var behovet
av ett bättre system för hanteringen av och
handeln med spannmåI, som redan från
1870-talet började göra sig allt starkare gäl-

lande även i Sverige. Förebilderna härtill
kom också främst från USA och Tyskland.

Men åter till informationen: Det kan allt-
så konstateras att det utöver nu refererade
föredrag och artiklar skrevs mycket litet om
dessa kooperativa verksamhetsformer i den

svenska fackpressen under de decennier,
1860-, 70- och 8Gtalen, då det åndå förekom
upprepade informationsinslag om koopera-
tivt bedriven mejeriverksamhet. Det år ännu

- trots 188O-talets krissituation - påfallande
sållsynt med vittnesbörd av denna typ i de

främsta tidskrifterna och från de fråmsta
företrädarna för jordbruket. Några frågor,
som dock förblir obesvarade i denna fram-
srållning genom att det använda materialet
inte ger någon vågledning om svaret, kan

vara t.ex. följande:

o Varför ser inte de ledande i Sverige de
kooperatir,a arbetsformerna som anvånd-

bara vägar för att så långt möjligt lätta de

ekonomiska konsekvenserna av konkur-
rensen från den transoceana importen av

i början främst spannmål men snart nog

- med kllleknikens hiälp - även av anirca-
lier som smör, kött och fläsk?

. Varför är Lantbruksakademien - bortsett
från att mötesledningen satt upP ämnel
på dagordningen för lantbruksmötet 1886

och ett par föredrag - i stort sett passiv på
området under den akuta krisperioden
på 1880-talet?

o Och varför består dess bidrag i övrigt rill
informationen om kooperation och dess

användbarhet av ett föredrag så sent som

1896 avJ. von Engeström? Ett föredrag
som inte direkt går i takt med den för-
eningsutveckling som då i praktiken på-

gått ute i landet i 15-20 år?

Det är mot den bakgmnden knappast någon
överdrift att konstatera att intresset för in-
köpsföreningar vid denna tid lar storre ute
på lokalplanet i många lån och bygder - och
som tog sig uttryck i de lokalt bildade lant-
manna- eller inköpsföreningarna och andra
inköpsformer- ån vad det syntes vara bland
de ledande i olika sammanhang. Frågorna
lår också stå som awundn ing på det ta avsnit t

om den tidiga organisationsutvecklingen i
lantbruket fram till 1890-talet. Den fortsatta
beskrivningen av inköpsföreningarnas och
lantmannaorganisationens utveckling hör
till 1890-talet och årtiondena nårmast där-
efter och därmed också senare kapitel till.

Interaktionsmönstret vid
informationsspridnin gen
För att få struktur På beskrivningen av infor-
mationsspridningen måste man försöka se

de medverkande faktorerna: lokala före-
dömen och demonstrationer, skolor, utbild-
ning och dito nivåers utvecklingshöjning
och ökade ambitioner samt bokutgivning,
broschyrer och tidskriftsinforrnation, före-
drag, förevisningar och diskussioner vid
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lantbruksmöten och den direkta förenings-
bildningeu och tillåmpningen, som inslag i
ett mångsidigt interaktionssammanhang. I
princip utgörs detta sammanhang av den
modell för informations- och innovations-
spridning som redan inledningsvis angivis.
Det föreligger också - som dår konstaterats

- en rad aktuella ekonomisk-historiska
studier som mer eller mindre uttalat be-
skriver informations- och innovationsför-
lopp såvål teoretiskt som praktiskt. Ett infor-
mativt exempel år G. Petersons studie av
'Jordbrukers omvandling i västra Östergöt-
land 1810-1890", som kan anvåndas som
praktisk illustration åven i detta samman-
hang även om den avser teknikspridning
och d:o förändring och inte den mer ab-
strakta företeelsen föreningsid6er2ld

Ett annat är U. Langes avhandling om
Experimentalfåltet som bl.a. behandlar det
mer övergripande perspektivet på teknik-
spridningen och de två olika hurmdmodelle4
den vertikala resp. den horisontella kun-
skapsspridningens, som dominerat tänkan-
det ifråga om kunskapsspridning i stort. Den
förstnåmnda representerar förestållningen
att det är de välutbildade, större och för-
mögna s.k. "gentlemannajordbrukarna" som
först tillägnat sig kunskaperna och att dessa

sedan förmedlat dem "nedåt" i hierarkin till
bönderna i gemen (= den vertikala proces-
sen). Den andra förestållningen (den hori-
sontella) franhåller att böndernas roll i pro-
cessen varit väl så stor och att överhetens roll
i sammanhanget bara haft marginell betydel-
se. Lange kommer till konklusionen att in-
novationsförloppet kan ske på många olika
sått och att de horisontella kontakterna bör
betonas. En intensiv och omfattande infor-
mationsverksamhet behöver inte heller \,äIå
belägg för att en omfattande faktisk föränd-
ring och förnyelse skett.2l?

Huruvida samma förhållanden gäller för
olika föreningsnyheter och -id6er finns dock
inte någonstans härlett eller belagt i hår stu-
derat material. Det förefaller dock ånda-
målsenligt att tills vidare i princip utgå från
att så är fallet åven om pra-ktiska exempel är
svåra att uppbringa. Att spridningen av tek-
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niska kunskaper under en stor del av 1800-
talet dominerar och ger utrymme för endast
en "marginell föreningssektor" är dock till
syres ett realistiskt antagande, vilket då ock-
så bidrar till intrycket att samverkansiddema
i Sverige sprider sig påfallande långsamt;
kanske ett utnJck för en horisontell process?
I detföljande skall först en beskrivning av de
vanligaste infomationsformerna och -kana-
lerna ske och därefter ett försök till diskus-
sion av förloppets karaktår och egenheter. I
framställningen år vidare ambitionen att se

förloppet ur en så praktisk synvinkel som
möjligt.

Lantbru,hsrnötena s om inform,ations-
hanaler
Det för många "ranliga bönder" mest prak-
tiska, påtagligaste och tidigast verkningsfulla
inslaget syns lantbrukmötena ha varit. Det
gällcr då främsr de lokala och länsvisa möte-
na; i de stora allmänna och riksomfattande
lantbruksmötena deltog i varje fall under
1800-talet inte många "vanliga bönder".
Men då talar vi i första hand om teknik- och
kunskapsspridning i allmånhet, inte för-
eningsidder

I "Tidskrift för Landtmanna- och Kom-
munal-Ekonomien" skriver redaktören 1842
en artikel i vilken han efterlyser "landt-
mannaföreningar".2r3 Aven om redaktören
argumenterade för sådana föreningar i all-
månhet år dock rubriken - "Om stöne Landt-
mannafirmingar i allmrinhet och m sumsh i gn-
nerhet" - nägot missledande eftersom det
Edelsvärd fråmst är ute efter år en verksam-
het av det slag som von Kraemer 1841 starta-
de i Uppsala lån i form av lantbruksmöten
och utställningar. Möjligen år det en riksom-
fattande huvudman (et Land,tmannaJiirening
eller dito siilkkap) för sådan verksamhet
som Edelsvärd tånker sig, eftersom han hån-
visar till förebilder i form av "Landt-Ekono-
miska sållskap" i England, Tyskland m.fl.
länder.2re Edelsvärds måltavla rycks dock inte
vara den egna landshövdingen, vilken han i
många sammanhang prisar som framsynt
och handlingskraftig, utan Lan tbruksakade-
mien som "om den aill vara något annat dn en



blatt bxartikel i Staten " i högre grad borde sti.
mulera fram upplysningsfråmjande arbets-
former och aktiviteter

F.delsvård blev dock snabbt bönhörd och
hans propåer förverkligade. Det första all-
männa lantbruksmötet för riket med bl.a. R.

von Kremer som inspiratör ågde rum i
Stockholm år 1846 med Lantbruksakade-
mien som anrarig i samarbete med hushåll-
ningssållskapet på orten,/i länet. Den ur-
sprungliga aktivitetsformen var de prov- och
tåvlingsplöjningar som från början enligt
olika uppgifter allra först anordnades vid
Lantbruksakademiens Experimentalfält
1831, av Vårmlands HS och, också på 1830-
talet, av E. Nonnen vid Degebergs lantbruks-
institut.220 Demonstrationsformen med till-
hörande tåvlingar togs snabbt efter på andra
sällen i landet och kombinerades efter hand
med utsrållningar av nya plogar, maskiner
och andra föremål och efter hand med del-
tagande av alla olika grenar avjordbruket och
dess binåringar. Utöver sådana tillfållen var
också k1'rkobesök, familjehögtider som gifter-
måI, dop och begravningar liksom auktioner
och marknadsdagar sådana tillfållen som
underlättade den informella och personliga
inforrnationsspridningen, i ryr.rnerhet före de
allmänna kommunikationernas tillkomst.'2r

Under hela den studerade perioden före-
kommer upprepade uppgifter om att lokala
och länsvisa lantbruksmöten varit väl eller
talrikt besökta, även i missväxttider och un-
der ekonomiskt tryckta förhållanden. Inga
andra informationskanaler fick generellt en
sådan omfattning och betydelse som just
t iiu lin g sp löj nin gqr n a, m a s hin da n on s tr ati on em a
och lantbruhsmijtena med deras på praktisk
åskådlighet byggda aktivitetsformer. Ett citat
från Kumms målande beskrivning kan plat-
sa i sammanhanget:

"Und,er d,m Jiod,iga samvaron på l&ntbruksmötet

faktiskt lurad,es han (bor'delr) in i intellekluelLt
arbete och n)a tänkesijtt . .. Där talad"s, bssnades,
sågs o(h lärd,es, allt i en \chad. bktndning som

gjorde lanlbtuksmötena till en Ped,agogish full
träff,""'

Under etthundra år, från 1840-talet och
framåt, beråknas mer ån en miljon mån-

niskor ha besökt lantbruksmötena i landets
samtliga provinser.223 De var med andra ord
den enda verksamhetsform som så hiir långt
på bredden nådde fram till den "vanlige
bonden". Ofta hölls helt lokala möten i gill-
e[a, pastoraten eller andra distrikt inom
sållskapen; den därnåst större formen var de
länsvisa mötena, ibland utökade till sam-
arbete mellan wå eller flera närliggande säll-

skap och länsområden. De allmånna lant-
bruksmötena hade riksomfattande karaktår
och anordnades från början varje år, sedan
vart tredje och slutligen (från 1870-talet)
vart femte år eller - som t.ex. på grund av

första vårldskriget - med andra längre mel-
lanrum.

I det här sammanhanget har det sitt
intresse att konstatera att lantbruksmötena i
någon mån - även om det från början var
marginellt - fungerade också vid spridning-
en av information om lösningen av olika
praktiska problem och behov genom sam-

verkan i fieningsforz, detta gållde i varje fall
ifråga om hingst- och 1jurföreningaq för-
eningar för sjösänkningar och utdikningar
liksom fröodlareföreningar; inte minst gål-
ler det också det senast refererade tillfället
1886 då dr.J. Leffler bl.a. talade om hela det
föreningsväsende som sedan 1850- och 60-

talen mxit fram i de tyska delstaterna. I de
följande kapitlen kommer vi att fortlöpande
möta fler exempel på detta, fråmst på
mejeriområdet.

Inledningsvis var också de allmänna dis-
kussionerna om olika lantbruksspörsmål
dominerande vid lantbruksmötena, Det
kom emellertid snart nog i fackpressen och
eljest reaktioner mot det alltför myckna
"pratandet" av "storgubbar", agronomer och
andra experter vid lantbruksmötena. Dessa

kunde, menade artikelförfattaren, produce-
ra sig i de många förekommande "landt-
btttksjoumaler", dx,s. tidskrifterna inom lant-
bruker. Man borde isrället koncentrera sig
pä "expositionu och lrifan ", något som i högre
grad kunde intressera och appellera till den
"mindre framståend,e jord,bruharens" intresse-
sfår. Om det var detta inlägg, som förmod-
ligen hadeJ. Th. Bergelin till upphovsman,
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som giorde verkan kan knappast fastställas;
från 1860-talet inskränktes i varje fall efter
hand diskussionsformen till förmån för en
ökad inriktning på utställningarna av red-
skap och maskiner grödor, ler.ande djur och
produkter som resultat av växtodlingen,
avelsarbetet och förbättringarna i övrigt i
boskapsskötseln och mejerihushållning-
en.2ta Tusentals hederspris, medaljer, kon-
tanta premier och senare frisedlar utdelades
som uppmuntran till och belöning för olika
insatser, förbåttringar och goda produkter
vid dessa möten och utställningar eller i
andra sammanhang.22s

Tidskriftsinfonnation : Centrakt o c h
lokala tid,shriftn
För tidslrifrernas del är der två kategorier
som är av särskilt intresse; de anges i nedan-
stående tablåer. I första hand gållde det ton-
givande officiella/halvofficiella organ som
Lantbrrrks-Akademiens Handlingar och Tid-
skrift samt hushållningssällskapens lånwisa
egna tryck och lantbrukstidskrifter; i andra
hand spelade också fristående tidskrifter en
viss och tidvis betydande roll. Många av de
senare utgavs av enskilda personer under
endast kortare perioder.226 Detvar innan ett
större antal lantbrukare hade fått intresset
våckt inte lätt att nå upp till upplagor som
kunde betala kostnaderna lör utgivningen.

Någon tidskrift hade också karaktären av
halvofficiellt/enskilt organ som "Tidskrift
för Landtmanna- och Kommunal-Ekono-
mien" som utgavs från 1840 fram till 1861,
då den avlöstes av,/samordnades med Landt-
bruksakademiens tidskrift. Redaktör var
under de första åren som nåmnts F. W.
Edelsvärd, medredaktör var från 1845.J.

Arrhenius, under tiden 1848 till 1861 J.
Arrhenius och C.Juhlin-Dannfelt, som båda
var knutna som {änstemän till Lantbruks-
akademien. Sammanblandningen av offici-
ellt och fristående tidningsorgan var där-
med mycket påtaglig för denna tidskrifts del.
Ur-lalet av officiella organ och skrifter som
använts i detta sammanhang omfattar de i
sammanställningen III:7 redovisade.

Bland de mer officiella publikationerna
spelade också de senast angir,na "Berättelser
över/Förhandlingarna vid,/de Allmänna
Svenska Landtbruksmötena" liksom senare
utförliga beråttelser från de angima nordiska
lantbrukskongresserna! som före och efter
sekelskiftet 1900 anordnades i de olika nord-
iska länderna, en betydande roll. Dessa båda
typer av berättelser speglar förhållandevis
väl utvecklingsnivå och utvecklingstakt inom
lantbruket och dess olika grenar i de nord-
iska länderna, inbegripet organisationsut-
vecklingen.

Därutöver kom sedan alla de länsvisa och
lokala lantbrukstidskrifterna, som i stor ut-
stdckning återspeglade vad som från tid till
annan förekom vid riksomfattande lant-
bruksmöten men som också - med ett posi-
tivt synsått- gav information och irnpulser i
motsart riktning. Påfallande är en viss an-
knytning till två regioner, dels södra Sverige
och dels Stockholms-Uppsalaregionen, med
de båda lantbrukinstituten vid Alnarp resp.
Ultuna som ett slags centrum, i det senare
fallet utökat med riksdagsledamöter och
ämbetsmän i den statliga förvaltningen.
Ibland utkåmpades också dueller i spalterna
om vem som skulle kunna anses företräda
den högsta sakkunskapen eller klaraste
tankelinjen i de många nya frågor som från

Tabell III:7. Urval av officiela/halvoffici€lla tidskrifter/skrifter"T

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift (KSLAT), redaktörer från 1862 C.Juhlin Dann-

felt ochJ. Arrhenius, sam. dess föregångare
Kongl. Landtbrukssryrelsens berättelser och meddelanden från 1890

Hushållningssållskapens tryck och handlingar (ett 20 tal under en rad olika namn och årsföljder)
Hushållningssållskapens 100-årsjubileumsskrifter från 1903 och framåt, i vissa fall 15O-ärsskrifter
Bedttelser öfier förhandlingarna vid de Allmånna Svenska Landtbruksmötena 1846-1930

Beråttelser öfter förhandlinSarna vid de Nordiska Landtbrukskongresserna I888, 1897 och 1907

Sammanstallningar från lantbrukslårarkonlerenser 1 905-1 3.
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tid till annan aktualiserades. Tablåerna an-

ger också som redan nämn$ det urval av

skrifter/tidskrifter som något mer systema-

tiskt studerats i detta sammanhang. Dårut-
över har hushållningssällskapens tidskrifter
studerats punktvis vid behov samt dessutom

ett flertal av jubileumsskrifterna för hus-

hållningssållskapen.

Lltländ,sha f)rebil.dar och kontahter
Ytterligare en sida både av Landtbruksaka-
demiens verksamhet och enskilda initiativ
bör infogas i informationssammanhanget:
Kontakter med och besök vid utländska
motsvarigheter till Lantbruks- Alademien,
vid utländska lantbruksmöten m-fl. tillf,ållen
liksom utländska skrifter. Sådana hade
naturligtvis alltid förekommiq förebilderna
till själva Akademien hade ju håmtats från
de större europeiska länderna. Reserappor-

ter av Akademiens främsta företrädare från
sådana besök liksom redovisningar och ar-

riklar från stipendiater och !ånstemän som

utsänts på specifika uppdrag återkommer
ofta i tidskrifterna. Den tidigast observerade

reserapporten av denna typ kommer 1841

från ett tyskt lantbruksmöte i Doberan från
vilket rapportörenJ. T. Nathorst talar om de

tyska lnntbruksförmingam&, om lnkalQ siilkkap
för överläggningar lantbrukarna emellan
o.s.v. Nathorst nämner också det Shotska

Åhnbr",ht^sii thopt som han besökt samt de
engelska och tyska lantbruksakademierna,
vilka man också på 1840-talet hade kontakt
med i samband med omorganisering och

Tat'etl III:8. Urval av studerad€ fnstående enskilda tidskrifter

modernisering av den svenska Lantbruks-
akademien och dess stadgar. Förmodligen
uppfattas dessa utlåndska exempel som
motsvarigheter till de i Sverige redan behnt-
liga Lantbruksalademi och hushållningssäll-
skap med underorgan.22e

Exempel på kontakter med fria, icke offr-
ciella, föreningar förekommer också. 1842

nämns att Alademien fätt en gävafrän Land'-

bofrirmi.ngenpäFyn i Danmark och samma år
rapporteras om f)reningar.fi)r ängsuattning i
Wiirttemberg i södra Tyskland. Från ett lant-
bruksmöte i Mirnchen (= delstaten Bayern)
1844 omtalas att en lantbruhsft)rmingblldats
redan 1814 och att den omfattade 8 kretsar
med ca 9 000 medlemmar'lo Från Irland
rapporteras 1852 om anstalter för linbered-
ning men på vilka grunder dessa verkar
framgår inte. Som en parenles kan nämnas

att man från Bayern också tar efter brygg-
ningen av bayerskt öl i förhoppningen att
man skulle få svenskarna att gå över från
brånnvin till att dricka ö1, vilket vore att före-
dra ur nykterhessynpunkt. Förbudet mot
brånnvinsbränning stod ju för dörren vid
denna tidpunkt och ett flertal bolag för öl-
bryggning bildades. Brånnvinsmedlen kom
att få stor betydelse för sällskapens insatser
och verksamhet i allmänhet men också för
inqatserna på {öreningsområdet .

I de fristående lantbrukstidskrifterna in-
flyter också från och med 1850- och början
av 1860-talen flera bidrag till föreningsinfor-
mationen från udändska förhållanden. Om
vi någor föregriper behandlingen ar mejeri-

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien 1840-61, Iedaktör n w. Edelsväfd, från 1847J Arhenius

Tidning för Landrhushållning, redaktör c. R. wulff, 1855-1861 (kallades ockå åren 1858-1861 för Skånska Hus-

håtls-Föreningens Handlingar)
Tidskrift för Laåthushåltning, utgigre Hj. Nathorst, föreståndare förAtnarps lantbruksinstilut, utgiven 1863-68

Tidskrifr för svenska Lantbruke! och dess Binäringar, utgivareJ. Th. Belgelin, sekreterare i stockholms läns hus-

hållningssällskaP, 1 855-64
Ultuna l-anatbrut<ilnstituts Tidskdft, utgivare C. E Bergstrand, Uppsala, 1864-66; fortsatt genom Tidskrift för

landttrukare 1867-68
Åkerbruket och Husdju$sk6tseln lllustrend Tidskrift, utgivare C A' wulfl 1890 97

Tidskrift för Landtmå;, utgivare H. L. O. Winberg och N. Engstr6m, båda lärare vid Alnarps lanrbruksinstirur,

I 880-191?
Landtmannen. Tidskrift för Svedgesjordbruk och dess binåring"r, utgivare W Flach m fl' 1890-1917 e9
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drift i olika former omskrivs 1855 i Tidning
för l-andthushållning under rubriken I-andt-
brukslitteratur "Mejerierna i hertigdömena
Schlesvig och Holstein"23r; på 1860-talet be-
rättas att antalet ysterier i Schweiz år hela
400; 1862 rapporterar i sin tur Landtbruks-
akaderniens Tidskrift att ett flertal lantbruks-
sållskap i trakten av Hamburgbildat bolagfir
mjölkfirsiiljning och att detta för{änade att
närmare örervägas. 1869 redovisas i samma
ridskrifr hela föreningsfloran inom Öster-
rike-Ungern återgiven i tabell III:9. Låsarna
får således veta att det i denna måktiga då-
tida statsbildning fanns många olika slags
föreningar enligt tablån av vilka några till-
kommit sedan 1835 men flertalet under
186O-talet.

Tabelt trI:g. Föreningst?er i östenike-Ungern 1869.

Föreningstyp

Forstföreningar (skogs-)

Trädgårds- och vinodla öreningar
Pomologiska (fruktodlar)föreningar
Renodlade vinodlingsföreningar
Håstaavelsföre:ingar
Boskapsavelsf6reningar
Silkesmaskodlingsföreningar
BiodlingsföreninBar
Fiskodlingsförenin gar
Lantmannakreditanstalter

KäIa: KSLAT N:o 3 1869 s. 2J7.

De följande åren omtalas "mjölkfabriker"
från Frankrike (trakten av Paris), frellesme-
jerier från Danmark och de schweiziska ost-
mejerierna i olika omgångar. 1871 omtalas
"ostfabriker" i England, bolag för "smörfa-
briker" i Amerika, smörbörs från Irland och
flera andra indikationer på att smör- och
osttillverkningen var på våg ur sitt hantverks-
mässiga stadium och in i sin mest hektiska
utveckling mot drift i industriell skala. 1877
berättas att det i de flesta av Nordtysklands
provinser fanns mjölhhushållnings- och bi-
skötarföreningar och att Westpreussen dess-
utom hade sir' "Land,tbruhs Huuudförening".
Från 1879 omtalas Danmark som det stora
föredömet ifråga om mejeriskötsel och me-
jeriutveckling, vilken också liksom i Sverige
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underlåttades av de stom tekniska innovatio-
ner som såg dagens ljus från slutet av 1870-
och under 1880-talen: de Lavals separator
och ångturbin, dansken L. E. Nielsens cen-
trifug, mekaniska kärnor, ångvårmda ostkar,
pastöriseringsapparater, kylapparater och
smörältningsmaskiner232

Ifråga om tidslrifrerna är det en öppen
fråga vilka upplagor de gick ut i liksom
spridningseffekterna överhuvud taget av
tryckta skrifter. U. Lange utgår från att
Landtbruksakademiens skrifter i regel inte
var arsedda som populår upplysningslittera-
tur. De riktade sig i sparsmakade och under
18Oo-talets första halva fåtaliga fall till det
agrara vetenskapssamhållet, intelligentian
inom området och de s.k. gendemannajord-
brukarna. Under senare delen av 1800-talet
förbättrades situationen i detta avseende
även för den bredare publiken.Jämfört med
tidigare ökades efter hand urgirningen av
populariserad lantbrukslitteratur men före-
komsten av någon för lantbruket avsedd för-
eningsinriktad litteratur var dock i ston sett
obefindig ånda fram till 1880-90-ta1en.'?33

Hushållningssållskapens kvartalsskrifter
distribuerades troligen till sållskapens samt-
liga ledamöter men deras antal rar i flertalet
sällskap under större delen av 1800-talet
ganska blygsamt. (Om antalet ledamöter i
olika sållskap från början av l88O-talet ger
faktaruta VII:1 besked). Uppgifter om en-
skilda tidskrifters upplagor anges inte alls
men det framgår bl.a. av deras ofta korta
utgi\.lingsperioder att de kåmpade med så-
väl upplage- som därav beroende ekonomis-
ka problem. Däremot anges vid olika tillfål-
len från de flesta landsdelar att aktuella
småskrifter och dito artiklar rit efterfråga-
de. I tjänsteberåttelsen från länsagronomen
i Våstcrnorrlands län 1901 anger E. O. Are-
nander också den ökade frekvensen i form
avföredrag, korrespondens och artiklar och
redovisar bl.a. följande erfarenheter, vilket
illustrerar att han vid denna tid var mer
medveten ån de flesta når det gållde r,zlet av
informationsvågar. Han hade, säger han,
publicerat en mängd uppsatser omjordbruk
i de dagliga tidningarna och därvid vid
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mångfaldiga tillfällen kunnat bevittua, hur
dagspresscljust var det lämpligaste medlet
att sprida kunskaper. Dct som kommer i tid-
skrifter läggs ofta på hyllan. Småbitar i dags-

pressen däremot läses av alla. Kommer de i
rätt tid, kan de åstadkomma m,Ycket gott.

ut pa

Sådana små uppsatser, innehållande alle-
handa meddelanden och råd om.jordbmket
har även riint elkännandet. att de cirkulerat
mnt i hcla den norrlåndska prcssen. Det år
cn sådd av små lärdornar, av vilka ett korn
gror här och ett annat dår!:ra

F,qxrenure III:1.

Om tillkomsten av hushållningssällskap och
Lantbruksakademi

Som de flesta rörereelscr lrar även hrr"hålt- Lanclshör'dingarna söLre emeltertid med

ningssållskapen sin förhistoria. På grund av hjålp av eger.rhändigt ulsedda "lanthushål1-

" laithushåltningens släta tilktånd' Eordes are" i regel inom varje hårad eller socken

det under 1?00-ta1et ett par försök att till- ilrätta något slags ordning för tillsynen. I
sätta lokala s.h, lanthushåIkte, som skulle regel utsåg man prästcr' officerare, arren-

fungera som foredömen och rådgivare åt datorer av kungliga gårdar håradshövding-

bönderna. Dessa skulle undtr låndshöv- ar, ämbetsrnån m.fl. som sina "uppsynings-
fungera som föredömen och råd8lvare at dätorel av kunghga [iaroa! nalaosnovorng-

bönderna. Dessa skulle undtr låndshöv- ar, ämbetsrnån m.fl. som sina "uppsynings-

rlingens ledarskap urrclervisa och handleda mån". När inte det slog sårskilt väl ut sökte

allmogen. På 174&älet utsåndes ett Kungl man ibland genom förelägganden och rdten

Maj:rsbrev till landshövdingarna med "ör- åstadkomma re sultat; något som raturligt-
orrining angåerude lan.dscultirm". Detta gick vis enclast retade bönderna som t.ex- i Vås-

ut på att laldshövdingarna skulle vara sta- ternorrland kande s\g tnlamt ?dpassaae av

tens.jordbmksinspektörer och i detta skulle överheten. Johan Raab i lkonoberg, som

säsliilt tillsatta kunniga och betrodda män var verksam på 1870-talet, sdkte åstadkom-

biträda dem ute i bygderna. Det var, säger ma resultat utal tvång eller direk tiv. Han
Ingers, ett första förilag till inråttaade av tog prästelna till hiälp och sökte kring dem

hu;hålhingssällsNap -id dä,tilt ktt.,tt.tu bygga upp något slags "åkerbrukssällskap"
Ingers, ett första förslag till inråttande av tog präsrerna till $älp och sökte kring dem

hu;hålhingssällsNap m;d däi1ilt knutna bygga upp något slags "åkerbrukssällskap"

konsuienter, som skisserades. Tanken var för larje socken. Medlemmarna i dessa fick
att det skulle finnas ett sådant hushållnings- sockenmånnen utse själva och dessutqm två

sällskap för varje hårad. gånger varje år la-sctiilla riktliqierna för och

Blanä nitiska landshövdingar omtalas fri- granska resultatet av förbåttringsarbetet-

att det skulle finnas ett sådant hushållnings- sockenmånnen utse själva och dessutqm två

sällskap för varje hårad. gånger va{e år la-stltiilla riktlinjer na för och

Blanä nitiska landshövdingar omtalas fri- granska resultatet av förbåttringsarbetet-
herrcn Anders Koskull i l{ronobergs län, Detta var i PråLtiken, säger E Ingers, de

Gabriel Falkenberg i Skaraborgs lån,Jakob första oiullgångna tankarna på hushåll-

Ludv. von .saltza i ;Ot.tt Opi,tg. län, Pehr ningssällskap med rådgivare,, visserligen inte
Abraham örnsköld i Västernorrlands län vad vi i dagens mening kallar konsulenter,
(då = Medelpad, Ångermanland ochJämr- men som ändå innebar att kunniga perso-

land) och Aåam fohan Raab i Kroaobergs ner skulle användas som förebilder' före-

lån. Bönderna var tlock utomordentligt gångsmän och rapportöre. Förslagen mötte

kånsliga för allt som gav intryck av nårgång- dock mest motstånd och iann efter vissa

arna skulle vara sta- ternorrland kände sig "infamt påpassade" av

reroch i detta skulle överheten. Johan Raab i lkonoberg, som
ternorrlancl kände s\g "infamt påpassade" av

ö\er heten. Johan Raab ilkonoberq, som

rar vcrksam på 1870-talet. sölte åstadlom-

Länslig.rfärallrsomgavinrrrckar njrgan!- åo,kn''",r morstånd och rann elrer tiisa

en insin och direktiv om lanthushållning- försök ut i sanden, Ett bestående resultat av

ens beclrivande. Bondeståndea protestefa- försöken på 1700-talet var dock de.n t?xöt?Jr4-

de också i crlika omgångar i riksåagen över byonl'ning som Kungl. Maj:t utfärdade- 1742de också i crlika omgångar i riksdagen över byortlning som Kungl. Maj:t utfärt
de energiska landshövdiDgar som tog Krngl, och som giorde nytta i bonde
Maj:ts riktlinjer a tför boistavligt. 

'- - 
uncler lång tid framåt "i Den haMaj:ts riktlinjer alltför bokstavligt. under lan$ trd tramat'-' uen laoc ctocK r
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landes södra och mellersla delar äldre ur_sprung.

* Der försa för_sökel atr lå rill sriånd s:illskap

3::-:p-l1ll".-"i den arr hushåitningssålf_
rnapen senare lick gjordes i Cävleborls lånr bo0an a\ Ig70_taler. Gusrav 111 yiiruf,"
:::]tl.:'i9 arr fasrstå a regtemenrer lör
u_( "r'a cKonomlska socierer-. Cotlänning_

ffi:öäfx",.,i.'l x? ;: *l :::HT;Ji
;-y.: i,j]fg" Kungl. r\daj:t om to,r DetL,n( k,år..t 800_ kunglig sLadfåsrelse och Gor_

:i:1 ,1"..r.{: kan därför räknas som värrlorsta hushåliningssällskap. Desslörinnan

::lll:i d"ik 
-, ini Fi'r"nd. hu,håri;i;;.:

:_1,'1rp "...1 
fick kungtig bekräfretse åårdaretter. Allr decta vaii "god 

överensstäm-

:,:,::l,f o" fysiokrarisfa och andra syn_sdr r-rsom f(,a n n-e I ec L,n ade uppllsningsdden.r..

":il::. "., 
närmasre rio..åren ritikommer

ä:i ^i{: : i'ildl.iå3*:# :fi ;ji YilT:
,tYli??rgr.läl t807. Kalmar och Ha andsran I E I I och Alvsborgs lån lgl2. De \.?r ajla
l::l_llr, * nitiska och intresserade tands_

,l^:l:lii.s inslgqr u_gn nåsor rrlck e er

sällskap,fram rill 1g20. Undanragen var
:],::ll"'-:.3I bitdades r847 ,,;i 'K;;_

llrDerg_s 
och Nor rborrens Iäns vilka dllkom

:::.1 ]-950, 9., 
(isrnämnda hade verkar dcti_

.'4.-i., 
,,,.,, rnsomrrat och rekonstruerades

Ll j11.1'1a.e," r,.,.' om sa sLapen. .råirilrrg som bade e .rarligl och i visi ursr.äck_

:lg "*- en.regiona[ organ med inrres_scrorantrrng i jordbruket såger Stattin:'Huihå 
ningrsölL\hab"n inrar \

:,t,bb.tqdisp;,1:;"::',",;;:;;;::rl,iL::X:":,4u stu vavn utgurdc fittlhabn irtr"*_,.)-
ntrnholpr ftir jordbr-uka. d un, titt ,irr",lrsXr:nC eho,no^ni,sh! Jöwningar orh kuntb ronro"al:: oth,li tön*d,, utöua påtrythninga, på

:rt:r,ra!:lt4,so 
n ft 

:1 
t, a ta nj n t) igh "tn t ttke tu.Ksa lorekom så senr som under I930_

ter ) . twm ron tidig(lpJrangåu od d? otl.]låg:n,ort 
"n,sp".t?U honstruhtin och vmnan-sarnlngd? nahth(luantlc nära ochlhapn nntnod? dpnt t,n ,t;; ;;;,:..'''* "e*'

net."!,p , .14 d?k)tlP

Genom den reg-ionalr relativr fri.". 
",irr.r,up"niJ, 

.* ;;jil ililT::äq
:X.rlr;J^u 

ar tore repre\en tadonsreformerna
pallAb0_talel eLt organ för länsinrressena.

l_f.*f.o8.ulnt.r giorde der möjligr atr
:i:1",""., lanrtrusiråIningens aita" om_,nurr ocn otra en bra bit därutöver,
1_umms 

(arakrerisLik *om redan årergivirsar signifikari\,:

)K-r1W.1, ,ag"y ndt^htigt uat hännandet:.:t-:: :on .\:n .kdd? ld skapen irh uer*adet:tnto.,n. 
,H 

uthålt n ingr\ritL\kapet utgjord? _
lar? tandrttng4t tiltkunst _ dei mda.Jorun,oa:.qjgd" o.h ta,d*alt\intp\:ma /iu hund?
dt \h uln a s och samaraln a.. - 2s\

Statrin konstalerar uckså att hushållnings_
satrskapen i Akademienr efrerföljd skr_rfie

::f xåIäfö:j ffi r;,;,tt til:
9m va,xtstag, bru k n ingsmetoåer. teknik
:il.-T.:Jiliig,qb,uket iörenades med för_slag rr törbärlringar i husbyggnad. inhäg_

lå1ll:-"?^ &.:aemie n aniäs sig r<unå
r cxomm"endera eller ville pröv""lok;ft.26{

__rIusnafl 
uing\sällsLapen rar följakrligen ignrnoer renodlade agn ra associaf nnel-menck-ejter tog sig rätrigherer atr verka inommanga samhållsnyrtiga områden. Under

ingripande uppitrån.rs" 
- -b'' "/

,,11-1". 
d.1 senare delen ar Gustav lll:s

stans. för ftirbåttri"g*.b;iJä;'.1"1. 
I

rj.d diskurerades I ., t";;;;.;;ti;;ä;;:
.T::i,"1 hu. förbäLrringar av åkeÄr,ukersxule kun na.äsradkommar. Resultaten där_a: 

:lev.,emellerrid endasr de r".r;;;;;på tri\illig.våg ,iltt."rnnu 
"affrf.ui"n. 

gn iiramh,ushållningskommission trål i 7gS tea_rte uJt mer konkreta åtgärder. Diskussioner-
j:1,iir:T under medverkan au d.n ,iil

*:1ö j!öå!i:"'J,'ii::lfi Jffi:Xfl
lll.,*"19,19,.päbud om bitdandeL ar en
ff tf lksukra.-i och hustråltninqssä skapIa a lan. Akademien skulle vara ånrral in_
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dct iörstä der enniet rar.äll.kapen" ek.no-
rni tämligcrr räl rillgodosedtl drl5 genonr
statliga anslag och dels genom avgiftcr fiån
ledamöterna. Sedan levde många av dem
på ekonomi.l .rältkorr" i tjugo ' trerrio år
tills deras ekonomi på 1iJ50-talet löstes
genom att de fick del av brålnvinsmedlen.
Samtidigt reorganiser-ades från I 840-taleI
derr lokala gilles- eller distriksindelningen
och större utrymnre skapades föl en breda-
re represenl-.ttion firr de egentliga bönder
nas del. I samband dårmecl kom sällskapen
också atr fä ökad ag1'aryolittuå betydelse
Ökning"o av antalet bönder bland leda-
miiterna gick dock långsamt; förl)ållandena
ski{iade också mellan de olika sällskapen.

B r ätzna in s m e d,e I fin an sierin gs kri ll a
Brännlinsmedler-r som linansieringskälla
1o1 61g1 .rensLa jnrdbrrrkcu uppIustnirrg
och modernisering är förvisso värd en sär-

skild beskrivning. De tidigare - genom ute-
blivDa sa:rtsarslag - täIltligen lattiga och
därmed initiatillösa sällskapen fick genom
1855 års reformering av brånnsvinslagstift-
ningen en hclt annan möjlighet att bedriva
el positiv och stimulerande vefksamhet för
lantbruksnåringarnas fråmjande ute i länen.
Upp.lrg(l ellcr iden Iill denna l-Lnan.irring
var nårmast en tilllällighet; frågorna om säll-

skapens aktivering, landstingens tiJlkomst
och förändringen av brännvinslagstiftning-
en råkade behandlas sarntidigt. Från början
utgick 1/:i av medlen till sällskapen; andra
mottaga.e var bl.a. de vid samrna tidpunkt
tillkomna landstinplen, Ären 1885 respek-
tive 1895 ändrades arrdelarna till 1/12 resp.
1/ 10 för att 1905 åter ändras till 1/8 av de
uåmnda medlen.

Detta förhållancle bestod liam till 1916
då finansieringen ändrades till över stats-

budgeteu utgående dilekta statsanslag Ett
problrm med lördr)nirrgcn ar brånnvins
pengarna var att de slog så pass olika för
olika sällshap: grunderna var i hög grad
oråtn'isa. Så fick t.ex. Göteborgs- och Bohus
1äns sällskap 1BB2 hela 138 500 klonor
medan Gotlands och Jämtlands län fick
nöja sig med 7'175 respektive 8 740 kronor
Cöteborgs anslag rar ensarnt lika stort som
tio andla sållskaP tillsammans fick Från

l8!r0-talet fi, k hrrs)rallningr.åll*lepen en

betydclse också som rela jordbrukarorga-
nisatiorer i och med att deras medlems-
antal ökades. Vi skall nårmare illustrera
dt-r ra i.enare arsnitt.rl

L a n tb ruk s ak a de mi en s nu merät
Antalet ledamöte| i Lantbmksakademicn
våxlade uncler olika periocler. Den första
sammansåttningen från 1812 utgiordes av

följande kategorier: Arbetande le.lrmi;ter
72, hedersledamöter 24, etl tiotal statsråd
och s{atssekr'eterarc, sammanlagt ca 35

landshövdingar och biskopar samt 12 ut
ländska och korrespondcrande ledamöter
lnatlcs gör detu rrngefir l5l) Iedf,rnörcr.

Från 18,11 utiikådes antalet arbetandc
ledamöter från landsorten till högst 100

och de utlåndska till 36 medan korrespon-
derande ledamöter avskaffades. 1857 ut-
ökades de utländskå till 75 och 1883 ilkades
de arbetande ledamötcma rill 150. Utöver
de nämnda ingick också Akademiens främ
sta tiänstemän som ledamöter. Det var så-

ledes genomgående under de olika skedena
en ganska begränsad skara sorn utgjolde
Lantbruksakademiens kärna.26e

Ny bok orn hushålhzingssäIlshapn.
1 sluteL av 2002 - och således ungeeir når
dctta arbete avslutades - utgav Skogs- och
Lantbruksakademien boken "Regionala
främjare av de areella näringarr-ra under
201) år". författad av Olof Kåhrstriirn. Un-
derlabriken dll titeln är "Hushållningssåll-
skaper-rs historiker-, periodiska skritier och
arkiv" och anger därmed rrårmare bokens
innehåI1. Framsuilhingen är inriktad på en
beskrivninpJ av det agrarhistoriska gruud-
material, som finns tillgängligt dels i Aka-
demiens arkiv, dels också i de olika sällska-
pins arki\ på,'lika hålli lardrr. D.n utgör
därmed en vårdelirll grund och vägledare
för dem som vill forska i sällskapen eller av

andra skäl vill lära kånna det omfattande
materialet om sållskapen. För den som vill
ha en fullödigare beskrivning av sällska-
pens historia ån den som låmnaLs i denna
korta bilagetext hänvisas till uppsalsen "De
srenska hushållninsssål1skäpens historie-
skrivning" s. 65-143 i skriften.'6:*
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Den muntliga framstäIlningens betydelse
Man får heller inte bortse från den muntliga
fra mst ällningens berydelse i inlormations-
sammanhanget i dessa tider utan andra
massmedier ån ofta i blygsam omfattning
spridda tidningar och skrifter. A. Nathorst
beskriver redan i bödan av 1850-talet meto-
diken han tillämpar vid "första-besök" i tidi-
gare helt obearbetade bygder'?3sJust vid det
relaterade tillfållet var det vid ett besök i
Gåvleborgs län som han informerade om
linodlingens gmnder och den arbetskråvan-
de efterbearbemingen av denna gröda. Han
låter inledningwis pålysa i kyrkan att statens
konsulent då eller då på olika platser infor-
merar och ger råd i ett visst eller i olika
ämnen. Sedan låter han byamännen i olika
blar utlpa bystämma, vid vilken han ger den
första övergripande informationen. Byståm-
morna bevistades i regel av något eller högst
ett par tiotal personer, vilketvar ett bra antal
att förkunna för. Därefter vidtar besök på
enskilda gårdar och individuell rådgivning
dår man visat intresse för grundligare kun-
skapsinhåmtande.'36

Ett annat påtagligt förhållande 2i.r att C. E.
Ljungberg vid upprepade tillfällen år före-
dragshållare i Lantbruksakademien. Ljung-
berg rar en slags "kunskapssamlare och -spri-
dare" i olika ämnen och sammanhang; det
mest kända förutom a rbet arfören ingarna
och andra föreningsformer var hans sam-
arbete med biskop C. A. Aagard i Karlstad
för att få grepp på det statistiska materialet
om förhållandena i lantbruksnäringen. Men
redan före 1850 var han i färd med att arbe-
ta fram statistiska uppgifter ur landshövding-
arnas femårsberättelser, vilket beskrivs i en
artikel i Landtbruksakademiens tidskrift.
Något år senare föreslår han att sållskapen
skall lämna årliga uppgifter om förhållande-
na i lantbruket för att få underlag för en
bättre j ordbruksstatistik, vilket dock Alade-
mien då avstyrker.'?37

Redan från 1865 påbjuder dock Akade-
mien att sällskapen skall bidra med årliga
uppgifter först och fråmst om sin egen verk-
samhet men även om de allmänna jord-
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brr-rksförhållandena i de olika lånen. Det tog
lång tid att få accept för detta i de olika säll-
skapen och länge struntade 10-12 sällskap
helt i uppgiftslåmnandet, vilket föranledde
mer eller mindre strånga påminnelser från
Akademiens sida. Som reaktion på sådana
påtryckningar uttalar man från ett sällskap
ilsket" Vi handla mer cin upprtitta handlingaf'
redan betråffande önskemålet från centralt
håll att få årsredovisningen om sällskapets
hurudsakliga verksamhet.'33 Det år givet att
uppgifterna från sållskapen om förenings-
bildandet på olika områden påverkas även
av dessa omståndigheter; på tidigare stadier
lar således mpporteringen i allmänhet ojämn
och bristfällig. Det år först i bö{an av 1880-
talet som Akademien lyckas få sammanståll-
ningen av sällskapens rapporter om med-
lemmar och ekonomi så pass fullståndig att
den kunde publiceras i tidskriften. (Se fakta-
ruta VII:1)

fu 1873 håller C. E. Ljungberg föredrag i
Akademien över ämnet "Skogsskövlingens
följder och medel att håmma den"; detta
upprepas vid flera tillfällen och i olika
ämnen, vilket belyser att Ljungbery åtnjöt
ett icke föraktligt anseende bland Akade-
miens företrädare och ledamöter. Under
1870-talet sprider man i flera sällskap Ljung
bergs skrift om slöjdverksamheterna i riket
under rubriken "Husflitens tillstånd i Sve-

rige och dess betydelse ör vårt land". Då har
han redan 1869 hållit föredrag i åmnet vid
Lantbruksakademiens sammantråde.23e I
övrigt år det svårt att sluta sig till i vilken
omfattning ledamöter i Lantbruksakade-
mien och H$ledamöterna aktivt deltar i den
lokala upplysningsverksamheten; att det sker
genom föredrag av mer bemårkta akademi-
ledamöter m.fl. vid lokala lantbruksmöten
kan dock konstateras i de lokala berättelser-
na. H$ledamöternas viktigaste funktion på
lokalplanet skulle dock sedan gammalt i
princip vara det prahtisha föredörnet när det
gäller förbätringar av olika slag inomjord-
bruksdriften; om detfungerade mer allmånt
är dock en öppen fråga.



Policyrr i informations-
verksamheten
Utöver de hittills behandlade inslagen kom-
mer en rad andra faktorer in i bilden av
kunskapsspridning och utveckling. Lång-
siktigt gäller det skolans och den allmänna
bildningens utbredning och förbättring,
fråmst givetvis folkskolans men från 1860-
talet även folkhögskolornas och senare lant-
mannaskolornas tillkomst. På kortare sikt
betydde den flitigt örekommande utgir,ning-
en av böcker, småskrifter och broschlrer
mycket. Ett framtrådande inslag i alla tid-
skrifter är de återkommande presentation-
erna av böcker, tidskrifter, småskrifter, upp-
satser, tävlingsbidrag o.s.v. Många är de
tåvlingar ifråga om goda lösningar och upp-
satser om olika tekniska och andra ämnen
som utlyses såväl centralt av Lantbruksaka-
demien som av olika hushållningssällskap.
Framför allt är det odlingsteknik, markför-
bättring, viixrföljder och växwal samt spann-
målshantering. främst torkning. som ågnas

sådana insatser. Några tävlingsinslag avse-

ende olika föreningsformer har inte obs€r-
verats i det studerade materialet.

'De enski.Id,as angelägenhet ... "
Karakteristiskt för informationsverksamhet-
ens inriktning och karakrär under den tidi-
gaste perioden är att den i viss utstråckning
förefaller ignorera de ideologiska bevekelse-
grunderna för de förekommande associa-

tionsformerna. Det år de n1a kunskaperna
som år viktiga, de nya teknikerna; företags-
formerna bortser man från eller tillämpar
det som man råkat finna på olika vägar. Att
det är det liberalistiska tidevarvets ideal som
råder, lyser dock igenom i olika sarnman-
hang, framför allt när storjordbrukare talar
och handlar. För den centrala informa-
tionen om föreningsbildning efterstråvas
stundom en mer neutral karaktär även om
direkta uttryck för en medveten policy är
sållsynta.

Redan 1852 anför dock statskonsulenten
A, Nathorst i ett sarrrma'lnhar.g att "... staten

inte shall befatta sig mecl bildand'e au stillskap

eller fi)reningar Detta iir dc enshildas angelågm-

het ..." .240 Dettakan uppfattas som den tidi-
gast formulerade policymässiga hållningen.
Den avlöses dock senare, fråmst avseende
"gemensam" mejeridrift, av en friare och
mer målinriktad attityd åven från Akade-
miens egna företrädare och statskonsulenter.
I Lantbruksakademiens tidskrift framträder
redan från mitten av 1860-talet författare
såväl utifrån landet som med central place-
ring med artiklar, som direkt pläderar för
inrättande av bymejerier i vilka man då ofta
lågger in ett samarbetsmoment även om det
många gånger är försiktigt eller gt anq4t.
Akademiens {änstemän är i regel utvecklings-
inriktade och framstegsvänliga, åven vad av-

ser "gemensamma" verksamheter och denna
anityd blir efter hand allt mer framträdande.
Hushållningssällskapen intar också "på egen
hand" en påfallande fri ställning i informa-
tionsverksamheten. De har eller tar sig full
frihet att återge artiklar och publicera sig
åven i frågor med kooperativ,/ideologisk
inriktning, vilket framför allt gör sig gållan-
de på mejeriområdet. Efter hand kommer
det också att ingå i {ånstgöringsreglemente-
na för länsmejerister och konsulenter att de
skall hålla ett visst antal föredrag ute i byg-
derna om andelsmejerier m.fl. förenings-
former och hur de skall organiseras. Några
mots righeter till detta avseende inköpsför-
eningarna har dock inte observerats åven
om många konsulenter giorde goda insatser
åven för dessa.

Aktiat förorda elbr "uara neutral"
Ett annat policybetonat uttalande görs i ett
helt annat sammanhang. Det är vid ett av de
tidigaste mötena med Hwhå.llningstilkkapens
Ombud1870 som greve E. Sparre inlåmnat
en motion till ombudsmötet om befordran
av folkbanLer eller förskot sföre n ingar. upp-
repad från föregående år.'ar Berednings-
kommitt6n gör i sittyttrande över motionen
en genomgång och beskrivning av de olika
associationsformer som tillkommit med ut-
gångspunkt från Schultze-Delitschs' skrifter
och verksamhet i Tyskland. Kommitt6n väl-

ier dock att liksom professorn G. Hamilton



fokusera frågeställningen påL arbetarna/
hantverkarna; några paralleller till spar-
bankernas uppgifter eller möjliga tillämp-
ningar inomjordbruket ser man inte. Endast
där "lantbefolkningar rnera a,llmtint srssekätter

sig med m liinande bintiring, nrde en fiirshottsfir-
ening kunna med förd,el bildas. "

Detta betyder att man endast såg ett
behov av kooperatirt samarbete när man i

större skala framställde slöjdprodukter eller
liknande eller när det gållde andra grupper
såsom hantverkare eller arbetare. Några
andra åtgärder var f.n. varken erforderliga
eller lämpliga, ansåg utskottet; man kunde
nöja sig med redan i bokhandeln tillgäng-
liga skrifter t.ex. C. E. Ljungbergs och de av

Sållskapet för arbetarföreningamas befråm-
jande utgivna skrifter, Sedan kommer i av-

slutningen det principiellt och policl.rnåssigt
intressanta uttalandet av följande lydelse
som återges in extenso:

"... någon &nnan eller tidsträcktare verkÅamhet

fh önd,amålet\ vinnand.e har desto mindre s)nts

oss f.n. tara au nödm eller ens Uinpligen biha
ega tum, som inrättningar af ifrågatarande eller
beslagtad beskalfmhet, såsom grundade på fri-
li ighet och skwoet*tamheL ej biir gtuas tillJi;re'
mål för tttre, mera positiv intterkan elbr främ-
mantle uwl,nstod.. "

Der enda som enligI ombudsmöleE mening
kunde åvila HS var att distribuera de an-
givna skrifterna samt att ge närmare råd och
upplysningar åt dem som direkt efterfråga-
de dylika.'?a' Detta skriftliga yttrande torde
vid denna tidpunkt (1870-talet) kunna ses

som ett tongivande uttryck för etablisse-
mangets, möjligen också Lantbruksakademi-
ens officiella synsätt når det gåller spörsmål
om föreningar och organisationer. I princip
var alltså dessa frågor inget som Al€demien
i egenskap av stadig m)rrdighet eller hushåll-
ningssållskapen som dess underorgan skul-
le befatta sig med; föreningsangelägenheter
lar som förut konstaterats "de enskildas an-
gelägenhet". Att det praktiska handlandet
ute i de enskilda sällskapen ibland låg äm-
ligen långt från denna "neutrala stånd-
punkf' är dock helt klart. Naturligwis berod-
de detta på att det var på lokalplanet som
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rådgivare och statskonsulenter mötte verk-
ligheten och såg och insåg bristerna ijord-
bruksdrift, djurskötsel och mejerihantering
och andra sammanhang. Likaså insåg någ-
ra/flera av dem snart nog också sjålva var
och när "gemensamt handlande" kunde
vara användbart och allmånt befråmjande
för jordbruksnäringens fortsatta framsteg.
D€ssutom kom det som nämnts snart att
ingå i konsulenternas tjänsteuppgifter att
åstadkomma förbättringar och framsteg
genom föredrag, information och propa-
ganda för kooperativt samarbete.

Problemet med den nyss beskrivna princi-
piella synen eller policyn år också att den
knappast kan generaliseras fullt ut på gn.rnd
av att olika personer och befattningshavare
både centralt och på lånsplanet hade olika
uppfattningar och intog olika attityder.
Under 1880-talet är vittnesbörden i Alade-
miens tidskrift om den krzftiga utvecklingen
på mejeriområdet både talrika och positiva,
dock utan att löretagsformerna närmare
berörs. 1881 är också erfarenheterna av 'ar-
ord,nand.e af lrymej eriu och mj ölhinliim,ningsstäl-
len för dist ih ts nejoirr" överläggn ingsäm n e i
La ntbruksakademien. Ätskilliga gånger un-
der 1880-talet konstateras som sammanfatt-
ning av HS' rapporter att ",,, mejerirörelsen

fortfar att till.draga sig ( lt stitffe uppmiirksanlhet

... ". Denna gren av HS' verksamhet uppges
exempelvis 1887 vara den enda som i kronor
kunde råkna ökade insatser från sällska-
pen.'no

Föreningsformer som kunde uppfattas

Irnma en ideologisk laddning, t.ex. an-
delsföreningar inom mejerivåsendet eller
inköpsföreningar, behandlas efter hand
endast undantagsvis i Alademiens tidskrift.
Naturligtvis har detta att göra med att Lant-
brukssryrelsen 1889 arlöste Akademien som
högsta statliga myndighet för lantbruks-
frågor och kom att slå in på en vis å vis ko-
operativa samarbetsformer klart uttalad
positiv attityd och dito handlande. Detta
föråndrade inte bara Atademiens ståillning
utan också - gissningsr is - dess djupare mo-
tivation för att föra ut en mer allmån och
framför allt ideologiskt betonad informa-



tion. Dessutom var det givetvis en nödvän-
dighet att åstadkomma en åndamålsenlig
funktions- och arbetsfördelning mellan de
båda centrala instanserna. I tidskriften syns

dock åven fortsättningsvis rapporter och
artiklar om föreningsformer av mer neutralt
slag. t.ex. tröodlings-. fruktodlings- samr
kontrollföreningar och andra som har med
tekniska eller odlingsmässiga förbåttringar
att göra. Dessutom har vi den övergångs-
eller gränslinje ifråga om uppfattningen av

samarbetsformer och utvecklingstånkande,
som ingången av 1890-talet innebar och som
berörs närmare i följande kapitel V. Något
svårförklarliga ur policysynpunkt är de två
artiklar som J. von Engeström vid slutet av

1880-talet resp. senare halvan av 1890-talet
ågnar dels "Den agrariska rörelsen", dels de
kooperativa föreningsformerna under rub-
riken "Associationens betydelse för jord-
bruket osv",

Om en problematisering och tolkning av

det nu anförda skall försökas torde den
bestå i att många av dem som betraktade för-
eningsvåsendet principiellt och på avstånd,
vilka dr Leffler kallar "aissa ehonomiska teore-

,iri", egentligen inte ville att myndigheter
m.fl. skulle befatta sig med företeelser som i
grunden innebar eventuell begränsning ar

individuell handlingsfrihet, t.ex. förenings-
frågor Av de centralt anstållda var det dock
främst statskonsulenterna som tvingades till
aktivitet genom att de levde och verkade ute
i verkligheten under ett skede, då framåt-
skridande och föråndringar i det svenska
jordbruket med fördel syntes kunna komma
till stånd genom eller förutsatte gemensam-
ma företag och därmed organisationsbild-
ning. Tidigast gällde detta de stora sjösänk-
nings och utdikningsföretagen. Senare kom
det främst att gålla den begynnande indu-
strialiseringen av mejerihanteringen, som
knappast kunde komma småjordbrukarna
eller norrlånningarna till del utan ett sam-

fållt agerande. Insikten dårom kom också
mest påtagligt att illustreras med mejerihan-
teringens genomgripande fön'andling.

Flera olika slags lösningar av denna fråga
prövades under decennierna 1860-70-80:

Först i form av att gårds- och uppköps-
mejerierna samlade upp de omkringboende
mindre jordbrukarnas mj ölkkvan ti te te r.

Från 1870-talet kom på flera håll i landet de
stora mjölkbolagen och deras system med
fi lialmejerier och avkärningsstationer, var-
ifrån enbart grådden transporterades till de
större mejerianläggningarna. En fylligare
och mer belysande framställning av förlop-
pet på mejeriområdet ges i kapitel V Utveck-
lingen på mejeriområdet exemplifieras
praktiskt och mest påtagligt genom statskon-
sulenten Fr. Cederborghs insatser och beråt-
telser från de nordligaste lånen och hur han
genom inledningsvis små insatser kunde
åstadkomma en begynnande övergång från
den hantverksmässiga och bristfålliga hem-
mahanteringen av mjölken till en som vid
det gemensamma bymejeriet gav kvalitets-
mässigt och ekonomiskt bättre utbyte.

Vi har konstaterat att Landtbruksakade-
miens Tidskrift från 1890-talet av naturliga
skål blir alltmer vetenskaplig och försöksin-
riktad; det mer allmänna innehållet minskar
påfallande. Lantbruksstyrelsen fortsåtter
dock i stor utsträckning traditionen från
Al<ademiens tid med återgivande av bl.a. de
olika sällskapens rapporter. Dessutom till-
kommer statskonsulenten G. Liljhagens
energiska arbete för att samla och i skrift
och siffror redovisa utvecklingen på mejeri-
området. Allmänl setl ökas och systematise-

ras informationen om främst andelsmejeri-
erna men även andra verksamhesområden
från 189O-talet genom Lantbruksstyrelsens
utgivning av sin meddelandeserie.

Lill?ral ur- orh skrtf ulgiuning i
allmänhet
De hittills beskrivna informationshjälpmed-
len och -kanalerna interfolierades som redan
nämnts ivrigt med utgivningen av hand-
böcker, småskrifter och läroböcker av skif-
tande slag. Detta är påfallande för hela peri-
oden 1830-90. På tidigare stadier klagade
man ofta över att man saknade goda låro-
böcker på svenska framför allt i de grundläg-
gande naturvetenskapliga sammanhangen.
En listning av skriftutgivningen illustrerar
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att intresse tidigt föreligger av sockenbe-
skrivningar, ekonomiska skrifter och fram-
för allt handböcker i olika produktions-
grenar och specialiteter såsom torkning av

såd, linodling, odling av foder- och socker-
betor, skogshushållning, trädgårdsskötsel
o.s.v Så tidigt som 1833 har man i Våsterbott-
ens län distribuerat 800 exemplar av en skrift
med "kunskaper uti ekonomiska ämnen".

Redan 1838 utlyser Alademien en tävling
med en prissumma på 5 000 R:dr om förslag
rill bästa torkinrättning för spannmå1.
Under den tidiga delen av perioden (1830-
50) framstår det som påfallande att man
fäster stor vikt vid rent lokala och länsvisa
initiativ och åtgårder; det var håndelserna
ute i verkligheten som betecknade fram-
stegen. Ofta anges att HS ställt böcker och
"nyttiga skrifter" till sockenbibliotekens för-
fogande eller att de utdelats direkt till all-
mogen. Allehanda olika lokala kanaler ut-
nyttjas, såsom utdelning till varje pastorat,
spridning av skrifter genom sällskapens orts-
ombud o.s.v Endast vid några få tillfällen
anges dock att skrifter om samverkan kom-
mer ifråga. Det sker allra tidigast när frågan
om hypoteksföreningar på 1810- och -20-
talen aktualiseras och när man från Uppsala
läns HS 1847 utdelar skriften om "Hufvud-
grunderna för en svensk lifrånteförening"
som festgåva till deltagarna i det allmänna
lantbmksmötet.

Litteratur- och skriftutgivningen under
den senare delen av perioden (1870-90) ger
mer allmänt intrycket att de centrala bud-
skapen dominerar i högre grad och att fårre
inslag från lånsplanet refereras Bö.kcr eller
andra framstiillningar som direkt behandlar
kooperativa företeelser är dock fordarande
sällsynta. En av de tidigaste skrifter som från
1860-talet på svenska behandlade koopera-
tiva frågorvarA. Granströms"'Om koopera-
tiva självhjålpsföreningar" från 1878. Den i
Mariehamn utgivna skriften rar en del av en
rapport från en av ryska staten bekostad
srudieresa och behandlade looperationen i
de främsta europeiska länderna. Under
1870-talet är det i övrigt alltjämt C. E. Ljung-
bergs och J. Mankells skrifter som står till
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förfogande för en allmån och bredare in-
formation om kooperativa strävanden.

H. Juhlin Dannfelts sammanfattande be-
skrivning 1912-13 av informationsverksam-
heten under periodens senare del blir att
lantbrukets framåtskridande medförde "ez

ofantligt öhad litterär alstring på detta område".

HJD:s litteraturlista över lantbrukslitteratur
under 1800-talet innehåller dock endast ett
tiotal rrrbriker under vilka med någon säker-

het behandlas kooperativa frågeställningar
Ifråga om populåra småskrifter beskriver
han situationen så att sådana utkom i stort
antal och vtt "trjckalster af d,en senare arten
utdclades i stora maÅsor, siirdeles at hushållnings-

sousnapm.-'
Även den allmänt kooperativa litteratu-

ren är under slutet av 1800-talet tämligen
fattig. Sjölin anger endast fyra arbeten som
han dock menar är av god klass, Den ledan-
de bland dessa år en svensk översättning av

AclandJones' "Working Men Co-operators",
vars svenska titel var "Arbetarnas coopera-
tions-föreningar i Storbritannien, hvad de
utråttat och hvad de åsfta". Återstående
framställningar var av mer konsumentko-
operativt propagandistisk karaktår som A.
Danielssons "Social själfhjälp" och G. H. von
Kochs "Arbetarnas kooperativa rörelse" ock-
så liån 1898.'45 Utöver dessa nämner Sjölin
G. F. Steffens "Brittiska ströftåg. Skildringar
och iaLttagelser" lrån 1895 saml översäll-
ningen av Charles Gide-s "Nationalekono-
miens grunddrag" från 1899. Sjölin anger
också en bok som aldrig översattes från eng-
elska men som han menar spelade den störs-

ta rollen bland dem som kunde tillgodogöra
sig utländsk litteratur, nämligen B. Potters
(pseudonym Mrs Sidney Webb) "The Co-
operated Movement in Great Britain", ut-
given 1891.':a6 Det är dock svårt att bedöma
i vilken omfattning skrifter på fråmmande
språk över hurud taget kom en publik inom
jordbruket till del ännu under åtskillig tid.

Fack- och dagspressens roll
Facktidskrifternas betydelse i jordbruket har
redan understrukits. I W. Sjölins framståll-
ning får vi en kompletterande beskrivning



av framför allt dagstidningarnas betydelse.
Han menar att dessa var den sortens tryck-
alster som lästes av en stor del av allmän-
heten och genom gemensamma prenume-
rationer och lån av tidningar var den verk-
Iiga läsekretsen ofrasr större än ridningamas
upplagor. Detta var vanligt också på lands-
bygden där flera gårdar ibland samsades om
en prenumeration. Ringrörelsens karaktär
hade ocksåvåckt tidningsfolkets intresse för
de konsumentkooperativa föreningsfrågor-
na och man hade lant sig att publicera ko-
operativa nyheter i rätt stor utstråckning.
Många tidningsmän var också intresserade
av kooperationen som sådan och dess utveck-
ling, menar Sjölin. 1870- och 1880-talens
artiklar i principfrågor började mot slutet av

1880-talet vika för rent sakliga skildringar,
reportage och ibland även för diskussioner
av konkreta förslag.2a?

Huruvida detta generellt också kan sågas

gälla den lantbr ulsinrikrade fackpressen är
mer tveksamt. Visserligen var tidningar och
tidskrifter nära nog den enda spridnings-
forrnen för Looperativa och organisations-
inriktade nyheter inom jordbruket. I hur
stor utstråckning landsbygdens folk låste tid-
ningar och tidskrifter är dock utomordent-
ligt svårt att få en uppfattning om. Någon
systematisL genomgång ar dagspressen när
det gäller lantbruk och föreningsvåsen har
heller inte gjors i detta sammanhang. Sjölin
ger på visst sätt en intressant synpunkt på
lantbru kspresse ns insatser när han säger sig
kunna särskilja två huvudlinjer i fackpress-
ens inriktning. Den ena år rent konsument-
kooperativ; den andra j ordbrukskooperativ
med enligt hans mening framför allt W.

Flachs "Landtmannen" i spetsen.2a8 Som
framgått har dock de lantbruksinriktade
Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-
Ekonomien och Tidskrift för Landtmän
m.fl. långt tidigare fyllt en våsentlig uppgift
i sammanhanget.

Saknas i Sterige - aisioniira ledare
F.n inverkande faktor under de olika uweck-
lingsperioderna var att det i Sverige aldrig
framträdde någon ledargeslalt av större

format som inriktade sig på de kooperativa
frågorna inomjordbruksområdet, i va{e fall
inte som hade sitt ursprung i eller - som
t.ex. Raiffeisen - initierat och engagerat såg

problemen ur jordbrukarnas och lands-
bygdens synpunkt och dårmed engagerade
sig i lantbrukskooperatirä utveclJingsfrågor.
I Sverige fanns böndernas ledargestalter i
riksdagen där de under senare delen av

1800-talet enligt S. Carlsson hade sin "politis-
ka storhetstid". Men inte heller det arbetet
hade någonsin karaktåren av stora, framåt-

ryftande, id€- eller organisationsinriktade
insatser når det gäller kooperation eller an-
nan samverkan. Inom lantbruket härskade
adeln, sto{ordbmkarna och landshövding-
arna oinskränkt under lång tid genom sin
dominans i Lantbruksakademi och hushåll-
ningssällskap. Om man skal) tro på A.
Åbergs ,rrrugu skulle dessutom många av

bonderiksdagsmånnen av liberala åskåd-
ningsskål inte ha varit intresserade av något
föreningsliv. Han skriver:

"För de generationer m bönder som tillsammans
metl Anders Danielsson och hats efterJöljare käm
pat fi liberalismens politiska och soci.ala idier,

fo,löll dpl vrklghetsfri m no ndp alt orgon;spra
sig i ekonomiska och Jackliga sammanslutningar

Jii att ti.lharataga jordbrukets intressen. Det kom

d,tirfi att dröja innan f)reningsri're.lsen på albar
kom igång på. landsfugden. "'.t'

Nu år frågan givewis vilket sanningsvittne A.
Åberg är i detta sammanhang; vilka är hans
belågg eller kunde han överhumd tagetveta
något om böndernas inställning till koope-
rativ eller annan samverkan? De frisinnade
grupperna på landsbygden var tidigt både
stöttepelare och stödtrupper inom andra
folkrörelser, såsom nykterhets- och frikl'rko-
rörelserna. Varlör skulle de stäla sig awi!an-
de till kooperationen? Flera frisinnade län
som Västerbotten och Jämtland var också
pionjärlän ifråga om kooperativa initiativ.
Den mest betydelsefulla insatsen som full-
gjordes av bondepolitikerna i riksdagen
under denna tid r'ar i stållet avllftandet från
jordbruksnåringen av "de sekelgamla orått-
visorna", d.v.s. fråmst grundskatterna och
indelningsverket men också skyldigheter
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som skjuts- och brevbäringstvånget, våg-

underhållet och skyldigheterna att bygga
bl.a. kyrkor och skolhus.2so

För att vid slutet av 1800-talet åstadkom-
ma en kooperativ rörelse på bredden och
djupet bland svenska bönder skulle det ha
krävts en visionär folkledare av större format

- som aldrig framträdde. Det förefaller ock-
så som om det konservativa ledarskiktet
inom lantbruket inte heller hade den riktigt
klara insikten om vad folklig upplysning
kråvde och vilka dynamiska möjligheter som
låg dåri; detta trots det mycket betydande
upplysningsarbete som Lantbruksakade-
mien och hushållningssållskapen åndå ut-
förde. Naturbegåvningen i detta avseende
möter vi när P. J. Rösiö, "småbrukets apos-
tel", börjar förkunna sina läror. Men symto-
matiskt nog förstår inte de ledande kretsar-
na - och inte heller Rösiö sjålv - den roll
han kommer eller skulle kunna spela- i sräl-

let betraktades han från många håll som en
orosande som man helst fryste ut. Och i stiil-
letför att stimul€ra föreningsbildande i hans
egen anda såg han sina elever och efterfölja-
re som konkurrenter om den roll han själv
helt ville dominera - tydligen med ensam-
rätt. Så blev inte heller småbrukarrörelsen i
Sverige någonsin en folkrörelse eller organi-
sationspolitisk faktor av betydelse.

Bönderna på efterkälken? !

Del som vore intressant att få Llargiort är i
vilken utsträckning föreningsbildning och
kooperativ propaganda, som t,ex, informa-
tion i tidningspress och debatt i tidskrifter
arbetarföreningar och Smithsla ringar i

verkligheten "spilldes över" till jordbrukets
folk och påverkade jordbrukare. I vilken
utsträckning och hur länge var flertalet
månniskor på landsbygden all{ämt isolera-
de från tidens starka sociala och id6måssiga
strömningar genom sin geografiska belågen-

het, traditionella konservatism och brist på
kommunikationer och information? Andra
frågor som kunde penetreras djupare år
i vilken utstråckning lantbrukets ledande
skikt samt konsulenter och lårare vid lant-
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bruks- och folkhögskolor var med och full-
gjorde funktionen som opinionsbildare?251 I
vilLen utsträckning gick föregångarna inom
jordbruket - oftast de större godsågarna,
jordaristokratin och " gentlemannajordbru-
karna", som var i besittning av språkkunska-
per och kunskaper i olika tekniska avseenden

- i spetsen också när det gällde utvecklingen
av föreningsvåsendet? Når det gäller Lant-
månnenorganisationen år Ostermans redo-
visning av slåkten Hamiltons insatser ett
framträdande exempel men intrycket är att
de nårmast utgör undantag.

Andra frågor som kan stållas är hur långt
tidningspressen nådde och framför allt lant-
brukes fackpress: att den redovisning som
åstadkommes i denna framstållning inte är
tillräcklig torde vara klart. Och hur mycket
betydde det att Lantmannapartiet och dess

politikerjust under en del av den aktuella
perioden, eller 1866 till 1888, hade sin poli-
tiska storhetstid? Frågorna i sig är inte sär-

skilt låtta att besvara eftersom alltför litet av

detta förlopp Sjorts till föremål för mer
dj upgående forskning. I nköpsfö re n inga r-

nall-antmånnen är det enda löreningsom-
råde som utöver RLF ägnats egendiga forsk-
ningsinsatser men inte heller detta område
har granskats genom studier av lokalför-
eningarnas utgångspunkter, tillkomst, de
grundlåggande motiven och olika funktio-
ner,252 Frågan kan också sällas om bönderna
i allmånhet litade alltför långe på att politi-
kerna skulle lösa problemen åt dem genom
trrllar och andra statens medel och dårmed
lät årtiondena gå ifrån sig? S. Carlsson karak-
teriserar med utgångspunkt från C. Larssons
i By framställning (i en bok från 1912) situ-
ationen på följande sätt:

" ... Carl Larsson i By, (sonr) sökte förena lant-
brukaren$ och författarms yken; han bleu den

finte bond,en i svensh littemlurhktoria. Med stalt-
het dri;jde han uid, bondens skapande insats4 id
hans arbetsamhet och pålitlighet. Men han gissla-
de också bondens tröghet, hans oJijmåga att fiha
sin egen talan, att taga nla initiatia, alt anpassa
sig efter organisalionssamhiillets hrat Medan
and,ra glpper stormade Jram med, kraft och hän'

Jöreke, höllo tig bönderna i eftettruppen med sön-

dergäs\ad.e kiikar "'zsx



Är detta en överdrivet pessimistisk be-
skril'ning som år påverkad av det psykologis
ka stårnningslåget bland jordbrukets 1'rkes
utörare omkring och efter sekelskiftet 1900

eller år det en befogad frågestållning? Den
fortsatta framställningen i följande kapitel
får bel;na utvecklingen och därmed också de
möjliga slaren på frågoma.
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