
Keprrpr XII.
Sammarrfattning, resultat och slutsatser

Studiens huvudresultat
Den översikdiga studiens resultat av den
tidiga föreningsutvecklingen i Sverige kan
sammanfattas i tre avseenden: dels en sak-
sammanfattning i ett antål punktel dels som
en summering av resultaten av de siffermås-
siga beråkningarna. Som en tredje del i sam-
manfattningen kan med utgångspunkt från
H.Juhlin Dannfelts översikt av utredningen
1922 en mer övergripande och kvalitativ
bedömning göras. Den första delen i den
närmaste texten avser inledningsvis den
äldre perioden 1830-1890 för att dårefter i
huludsak avse den senare perioden 1890-
1930. Av de redovisade föreningarna år ett
antal relati\.t välkånda, medan andra år brist-
fålligt omskrima och vissa helt okända. Inte
heller är utvecklingsförloppen från 1860-,
70- och 8O-talen hittills tillråckligt vål kart-
lagda. Det genomförda arbetet innebär så-

ledes inte någon fullständig genomgång av
den historiska utvecklingen utan får betrak-
tas som ett försök av översikdig karakilir som
må fullföljas genom mer grundliga studier
för samdiga län och föreningstlper.

De ti.d.i.ga.ft)rmi.ngs formnna
Ettvisstytligt samband kan iakttagas mellan
de gamla samarbetsformerna byalag och
sockenmagasin och nyare former av tidig
kooperativ samverkan i form av mejeri- och
inköpsföreningar. Särskilt syns detta vara
fallet från Dalarna och norrut medan så-

dana tendenser inte på samma tydliga sätt
kan noteras i södra och mellersta Sverige.

Ett ytterligare systematiskt studium av detta
samband syns dock vara erforderligt för att
kunna dra såkrare slutsatser, Att ett sådant
samband funnits mellan den garr.la brand,-

stodm och nyare försäkringsformer har dock
långe varit kånt och erkånt. Nyare forrner av
försäkdngsinråttningar utöver brandstodsbo-
lag och -föreningar lar kreatursförsålringar,
hagelskadeförsåkringar och hästförsäkringar.
Husdjursförsåkringarna sammanfördes ge-
nom Skandinaviska Kreatursförsäkrings-
Aktiebolaget på 1890-talet till stor del under
detta företag; trots detta tillvåxte dock de
många små bygdebolagen starkt i antal
under perioden fram till 1930. Denna sena-
re utveckling har inte heller studerats när-
mare i detta sammanhang.

Lv hushållningssiillskapen (26 st) tlllkom
ett fåtal på frivillig basis 1792-1811; övriga i
hur.udsak mellan 1811 och 1820 och två
omkring 1850. Sållskapen kom ur denna
synpunkt att bli halvstadiga agrara paraply-
organisationer under vars hägn nära nog
hela lantbrukets föreningsv2isen tillkommit
och understötts. Hu.shållningsgillena eller
motsvarande lokala HS-former byggdes ut
som mer lokalt fungerande organ för såill-

skapen från 1840-och 5O-talen och framåt.
Storlantbrukare i olika delar av landet

sökte tidigt lösa sociala problem som fattig-
försörjning och andra sociala behov, genom
olika former av soci al Jiirmingsbild,ning. Under
perioden 1830-90 tillkom sålunda arbets-
inråttningar, pupillkassor och husbonde-
föreningar samt livrånte- och kapitalförsäk-



ringsanstalrer. Den drivande Lraflen var

do& i hur,T rdsal inlressel att söka tillgodose

dessa behov med minsta möjliga ekonomis-

ka insats.
Initiativ till allmännyttiga associations-

former i lbrm av sp arbanker, priuatbanhnoch

provincialbanh€r togs ofta av landshövdingar
m.fl. eller stöddes av dessa, varav i varje fall
inidativ till de förstnämnda till stor del kana-

Iiserades genom hushållningssällskapen'
Vissa slåktdrag kan not€ras mellan spar-

banksformer och kooperativa [öreningar'
framför allt i form av sjiilahjälpsmo,nentet och.

(den ursprungliga) inriktningen på ekono-

miskt sraga gmpper Sparbankernavar en av

jordbrukarsamhållets viktiga kreditformer
men kunde aldrig fullt ut tillgodosejord-
brukarnas kreditbehov

De tidigaste agrarkooperativa och andra

samverkansformer navar h)poteks- och Wduh-
tionsföreningar - de senare med renodlat
agrai inriktning i form av tjur- och hingst-

fåreningar - vilka bögade dyka upp redan

oå I 830- och 4Gtalen. lnformadon om hypo-

ieksbanker lörekom redan under l8l0-20-
alen.

Olika tidiga tehnik- och speci.t'Ai)reningsfor'

rzar var trädgårdsföreningar och -sällskap,

fröodlarföreningar, biodlarföreningar, tot-v-

strG och bränntorn{öreningat skolförening-

ar eller -bolag för driften av lantbruks- och

folkhögskolor, ideella lantmannaföreningar
och lantbruksklubbar, lokala inköps- och

raruanskalfningsföreningar samt tröskverks-

och eldistributionsföreningar, slöjdförening-

ar m.fl. Flera av dessa föreningsformer gick

tillbaka på mångsyssleriet och behovet av

kompletierande försörjningskällor i jord-
brukssamhället. Vissa av de nämnda får
hänföras till det tidiga skedet och utgör
förformer till senare tiders mer uwecklade

orsanisationer; huvuddelen hör dock hem-

mi under perioden i890-1930.

Information s spridningsperioden 1 8 60-
1890
InfomationsspridningeTL på mejeriowfulet I 8 60-

9Ö gällde i fönta h ar.d b1-, socken- och distikts

rnejerier, ofta utder beleckningen gemensam-
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rza. vilket ibland var ett slags råcknamn för
föreningslormen. Den lörsta kooperativa
informalionen riktad direkt mot svenska

bönder urgick från schweiziska kooperativa

ostmejerier, som omskrevs i Västmanlands

och östergötlands läns hushållningssäll-
skaps tidskrifter I859 och 1860, i direkt över-

sättning från en förlaga i en schweizisk skrift'

I morsats därtill var inlormationen om in-

köpsföreningar både sen och sållsynt fram

till 1900 trots de nla produktionsmedlens till-

komst redan under 1870-talet eller tidigare'
Perioden 1860-90 var allmänt en infor-

mations-, uwecklings- och försöksperiod för
mindre mejerier i kooperativ form i vilken

diskussionen om mejeriformerna i olika tid-

skrifter och vid lokala och regionala såväl

som allmänna lantbruksmöten ofta åter-

kom. I verkligheten lar dock 1860-talet åarr-

gårdsmejeriemas ärtionde liksom 1870- och

80-ralen var upphöp5- oth bolagtnejeriernas'

Sistnämnda årtionden var också genom-

brottstiden för mer industriella driftsformer,

då separatorn och centrifugen m-fl maski-

nella hjälpmedel helt revolutionerade mjölk-

hanteringen från hantverksmässig till indu-

striell drift.
Blmejerin på kooperatiu grzrnd tillkom

under ilutet av 1860- och början av 1970-

talen, då statskonsulenten Fr Cederborgh
medverkade dels i Västerbotten (Hössjö

m.fl.), dels iJämtland (Mörsil m.fl.) med att

utveckta och implemenrcra sådana. Mejeri-

konsulenten P Rundgren fullföljde detta

arbete iJämtland under 1880-talet. Storjord-

brukare talade dock ofta emot s.k. gemen-

samhesmejerier med hänvisning främst till
att de inte kunde åstadkomma samma kva-

litet som herrgårdsmejerierna; de under-

stöddes i denna kritik en tid av professor Hj'
Nathorst, AlnarP.

Naturliga uhtechlingshind'er för ett snabbt

genombrott för kooPerativa mejerier i Syd-

åch Mellan-Sverige rar fråmst den befrntliga

mejeristrukturen, att det tog tid förjordbru-
karna att tillågna sig de nya kunskaperna
och att detsamma gällde driftsledarna för
den n1a företagsformen; mej eriföreståndare
som samtidigt behärskade den nya mejeri-



tekniken och den kooperativa driftsformen
"våxte inte på trån"; det senare var dock i
hur,udsak en utbildnings- och styrelsefråga.

Under 1880-talet bönade dock fdrenings-
initi.ativ på mejeriomrrider efterlysas i tidskrifts-
debatten samtidigt som de gamla driftsfor-
merna inom privatmejerierna ifrågasattes,
eftersom flera brister efter hand framträdde
i verksamheten. I Tidskrift för Landtmån
kom ett antal kritiska röster till uttryck, som
bl.a. frågade varför inte samma utveckling
som i Danmark kom till stånd i Sverige. Sam-

tidigt svånger också de s.k. "etablerade auk-

toriteterna", som förutvarit tveksamma och
försiktiga, och förordar som professor H.
Winberg, Alnarp, ett "kra.fi{t samarbetc" inom
flera områden.

lfrägz om aaru.anskdlfnings- och inhöPsfdrm-

ingarhånder inget liknande trots att främst
handelsgödsel börjat göra allmännare insteg
i produktionen redan från 187Otalet. Före-
dragshållaren dr. J. Lefflers föredrag om
bl.a. inköps- och kreditföreningar vid det all-
männa lantbruksmötet 1886 ignoreras. Det
påfallande år att det är ute på lokalplanet i
vissa lån som initiativ till lokala lantmanna-

Vafiml.and \ar ett aa de kin
ddt d,en mest effektiaa med,

len$fthrytzringen ti.ll lant
mannafineningama genom

förd,es på tidigt stadium.
Kafian &nger s ituationen
den l juni 1915 med tatalt
101 rtieningar (Efter Vätm-
lan d s I är1.s I antmanna-

Jöreningars Cmtra Lförming
1915).
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eller inköpsföreningar tas; storjordbrukarna
var ofta passiva. von Krremers varuanskaff-
ningsbolag som fristående associationsform
1850 är en i stort sett isolerad håndelse ända
fram till 1880-talet.

1 880-talet var spannmålskrisens årtionde
men det är påtagligt att kooperation inte
sågs som ett medel och instrument att mot-
verka och lindra effekterna av krisen; 1880-
talskrisen återspegh.s int"e i förmingsutu etklinga t
(förf. kursivering). Ett visst motstånd mot
kooperation framsk)'n.rtar efter hand i kon-
serratila Lrersar på grund av kooperation-
ens föregivet "socialistiska karakrår", vilket
får sitt uttryck främst i \on Engeströms reso-
nemang 1896, som dessutom feltolkas, samt
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Huvudkoarlor

Centralmagasin

Lokalförening

Kartan iiaer Gotland ger
ochså en honcentrerad bild
av lantmanna ellet inhöps-

fdren i n garn a s ut b re d,n i n g
iiaer ön där daen central
maga.sinen anges. Bild,en
återger läget 1935 mcd
sammanlagt 1 02 lohalför-
eni.n gat ( Efter Go t kin d. s ha
L an d,tm änn e ns Ce ntr a l-

föreni.ng 1906-36).

i motståndet mot kooperativt samarbete
med KF ända fram till mitten av 1920-talet.
Detta bidrog till en fördröjd utveckling i
Sverige med 30-40 årjämfört med exempel-
vis Tyskland.

Exporten av smör kulminerar vid mitten
av 189Gtalet, då smör näst efterjäm och trå-
varor värdemåssigt år den fråmsta svenska
expoftprodukten. Exportframgångarna upp
nås i stort sett utan medverkan av andelssys-
temeL Dårefter ökar den inhemska konsum-
tionen och exporten artar med vissa avbrott
då den år mer omfattande. Situationen för
jordbruksnäringen i sin helhet fram till
1g3Gtalet föråndras genom framstegen pro-
duktionsmåssigt och att överskott av olika



jordbruksprodukter uppstår på den inhem-
ska marknaden, något som i 1930-talets bör-
jan starkt påverkas av den akutajordbruks-
krisen.

Föreningsbild.ningsperiodzn I 890-1 93 0
Föreuingsspridningen 1890-1930 måts i
antalzt lohala firmingar och antalat medlcmmar
(medlemskap) i dessa för de $ra huvud-
grupper för vilka siffermässigt material före-
l\gger: mej tri.föreningar, pro duhtionsfiirmingar,
inhö'psftireningar samt för jämförelsens skull
hushållningssiillshaperz. Antalet medlemmar
sätts i relation till antalet brukningsenheter
över 2 ha utom för inköps- och {åderfä-
föreningar för vilka totalantalet bruknings-
enheter används.

An d,e kmcl erie.rn a får ett försihtigt genombrott
undel 1890-tal.et (förf. kursivering); en illus-
tration till detta år de jätteskyltar om "Arbe-
tande andelsmejerier" med full mejeri-
utmstning som förekom vid de allmånna
lantbruksmötena; 1890 fanns dock endast
73 andelsmejerier med ca 38 500 leverantö-
rer eller knappt 15 procent av samtliga inne-
havare av brukningsenheter över 2 ha detta
år. Snabb föreningsbildning förekom fram
mot 1910-15 som dock bromsades av första
världskriget. 1930 år antalet andelsmejerier
775 (= 45 procent av samtliga) med ca
101 000 leverantörer motsvarande 33 pro-
cent, medan invägningen utgör 7l procent
av till mejerier levererad mjölk. Detta repre-
senterar dock endast en !ärdedel av samt-
ligajordbrukare och inte fullt hälften av lan-
dets saluöverskott av mjölk.

Utöver andelsmejerier tillkommer från
slutet av 1890- och fram mot 1915-20 främst
inhiipsföreningar oc}l. prod.uhtionsftireningar.
Den mest intensiva föreningsbildningsperio-
den förekommer 1900-15 med (delvisa)
avbrott/nedgångar under första vårldskdget.
Dessutom sker en tämligen stark fiamv,ixt av
olikz specialodlarfirnizgar, såsom betodlare-,
fruktodlare- och biodlareföreningar m.fl.;
de förra främst i Skåne.

Dåremot fördröjs framvåxten av ett fun-
geta\de kooPeratiat sPar- och hrcd,itkasseslstem

för jordbrukare i Sverige från mitten av

180Gtalet i stort sett fram till 193Gtalet. Stor-
jordbrukarna förstod ingenting av E A. Raifl
eisens grundtanke att de mest resurssvaga
genom kooperati sparformer (sjillv\ålp)
skulle skaffa sig de bristande ekonomiska
resurserna. Direkr mota rgumentation mot
mindre jordbrukares kreditförsörjning före-
kom med argumenr som "bönd,ernq, tir red,an

alhrt;r d/jupt ned,siinhta i skuld, ... "Förhällandet
resulterade i kortfristiga och ofta osunda
kreditförhållanden för många bönder.

Liknande blir utvecklingen pä spann-
nålsnrådet inom vilket SLR inte tar sig an
uppgiften att lösa lagerhusbehovet trots den
omfattande spannmålsodlingen frårnst i söd-
ra och mellersta Sveriges slåttbygder; spann-
målsområdet framstår länge som ettförsum-
mat område. Behovet av lagerhusen blir i
stället delvis sent tillgodosett genom stadiga
sådana, beslutade fråmst under första vårlds-
krigets försörjningskris och byggda fram
under 1920- och 3O-talen. Att bevilja stadiga
lån till byggandet av spannmålslagerhus
kallades i Sveriges riksdag ånda till 1915-16
för statssocialism.

SLR:s ledning satsade i stället under sin
första tid på att bekämpa kaliryndikates och
fosfatindustrins försäljningskarteller och
lämnade i stort sett spaunmålsfrågan där-
hån. Undantag i viss mån var centralför-
eningarna främst i Södermanland. ösrer-
götland och Skåne samt Skaraborgs län.
Statsmakten efterlyste en kooperativ lager-
husrörelse och från kylhus- och lagerhus-
kommitt6n uttalades att "d,et ensetts som ett
statsintresse att befraimja den lagerhusröreke, som

h&ft la,ntnqnnahoopera,tia natur .. . "
SLR:s engagemang und,er uiirldshriget kom i

stållet att inrlmma följande:
. 1916 Svenska Lantmånnens rederi AB
o 1917 AB Svenska Lantmännens Bank
.1917 AB Malmö valskvarn (samdiga

aktier)
o 1918 Svenska Lantmännens Fastighets AB
. i AB Lantmannaförbundet i Gåvle: Red-

skapsbolag, kolonialvarubolag med pud-
rettfabrik, stor svingård med slakteri och
charkuteri samt agentur för T-Forden i
Sverige.
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För dessa engagemang saknade SLR (och
Gävlebolaget) den ekonomiska och finan-
siella saillning och konsolidering som kräv-
des. De låg också i flera fall helt eller delvis
utanför de egentliga primära intresseom-
rådena för svenska (små)jordbrukare; mest
påfallande år agenturen för T-forden. I öv-
rigt gållde detta främst Lantmannabankens
placering av pengar i några dåliga industri
företag, vilket föranledde kritik från bank-
inspektionen, samt AB Lantmannaförbun-
dets satsningar på dotterföretag.

De vidlftiga SlR-engagemangen resulte-
rade i efterkrigskrisen i bö{an av 1920-talet
i konkurser, likvidationer och rekonstruktio-

BTjurföreningar OKontrollföreningar

Tjur- och kontrolweningarna i Uppsala län. På
kartan har båd,a filreningst\tpema. sammanförts på
samma bi,ld, vilken oisar situationen dd, 1914 års
slut. (Uppsala kins HS 1815-1915, d.el2)
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ner för både riksförbundet, donerbolag och
flertalet centralföreningar, Staten medverka-
de därvid i en sanering av SLR:s ekonomi
och genom att överta bankverksamheten
genom en stadig bank,Jordbmkarbanken. I
en kritisk granskning av SLR:s engagemang
i Lantmannen 1923 sägs på tal om fastighets-
bolaget att " ... stirskilt d,et senare måste a,nses

s åsom fireningsrdrelsen alldel.es ouid.homman d.e ".

Om Gåvle-bolagen blir omdömet: ?essa lre
Giiuleföretag haua tarit såoiil banhens sorn Rihs-

fhbunfuts o$cka". Dessutom anser skribenten
att de verkställande direktörerna i banken
"... inte uarit uuxna sin upPgift".

Sammantaget blir slutsatserna för SLR-
ledningens handlande under krigskonjunk-
turen att de genom att ryckas med i spekula-
tionsekonomin med otillräcklig finansiell
konsolidering och bristande ekonomisk sta-

bilitet åventyrade och också till stor del spo-
lierade den imponerande lohala medlems|oten-
lial (förf. kursivering) som kom till uttryck i
vissa delar av landet. Medlemssiffran knappt
85 000 (84 726) 1920 år 1930 nere i 25 275
(enligt Lantbrukskalendern ca 41 900). KF
hade vid samma tid (enligt Ruin) ungefär
dubbelt så många lantbrukare som medlem-
mar (50 000-55 000). De lånsvisa anslut-
ningssiffrorna 1920 ligger i tio län medlems-
mässigt över 20 procent av totala antalet
brukningsenheter (be). som är genomsnit-
tet för landet (= 19,8 procent). De främsta
länen var Halland (8 335 medl. = 59,1 pro-
cent) och Göteborgs- och Bohuslän (9 226
medl. = 57,8 procent). Andra imponerande
siffror gåller för Skånelänen ( 12 012 medl. =
26,1 procent), Värmland (10 775 medl. =
36,1 procent) och Kopparberg/Gävleborg
(12 051 medl. = 29,3 procent). 1915 var an-
slutningen i enbart Gåvleborgs län 5 099
medl. = 45,4 procent.

Prorluktionsfireningarna omfattar 7930 to-
talt ca 101 600 medlemskap i ca 5 100 loka-
la tjur-, kontroll-, hästavels-, svinavels- och
fåravelsföreningar, Siffran totalt motsvarar
ungefär 30 procent av den egentliga lant-
brukarkåren; innebörden av siffrorna på-
verkas sjåh.fallet av en viss dubbelråkning på
grund av medlemskap i flera löreningar.

o-

Dn
D O-



främst ljur- och kontrollföreningar Tjurför-
eningarna ligger 1930 högst med ca 2 185

föreningar och 40 450 medlemmar följda av

kontrollföreningar till ett antal av 1 220 med
15 890 medlemmar (= kobesättningar) och
winavelsföreningar 1 130 med 23 750 med-
lemmar.

Produktionsföreningarna kommer under
perioden 1900-i930 att inta en tämligen
stark position i effekt ivise ringsarbe tet inom
animalieproduktionen och tillerkänns bl.a.
obligatorisk medverkan vid utformningen av

reglerna för boskapsutställningar vid lant-
bruksmöten och premieringar zv djur; pro-

d,uktionsfiircningarna blir en påtaglig elfehtivi-
seringsfaktor (förf . kursivering).

En jåmförelse med hushållningsstilkkapen
visar att dessa alltjämt 1930 ärden numerärt
största jordbrukarorganisationen med ca

124 260 medlemmar i de 26 sållskapen med
378 hushållsgillen eller motsvarande lokala
organ. Medlemssiffran motsvarar 29 pro-
cents anslutning räknat på be över 2 ha.

örriga nintlre anskaIfningslöreningar är
lö)jande: torvströ- och brä n nt oMöreningar
(högsta antal medlemmar 17 700 år 1920),
egnahemsföreningar (2 070 medlemmar år
1925. olullständiga sillror). ellöreninga r
(totalt antal föreningar 2 430 år 1938-40;
kan ej renodlas yrkesmässigt), jordbruks-
kassor (antal medlemmar 18 970 år 1930)
och hypoteksföreningar (högsta antal ute-
stående lån 76 330 år 1890 och 1900; 1930 =
57 260).

Bland au sättningsfören izgar utöver andels-
mejerier år 1930 förekommer främst föliande:

Förening Föreningar Medlemmar

Aggförsålj nings
föreningar
Slakteriföreningar
Kvarn- och lagerhus-
föreningar (för sparnmål)
Skogsågarefdreningar

Dessa föreningar anges i sammanhangen
endast för översiktens och (den relativa)
fullståndighetens skull; deras hur.udsakliga
utvecklingstid ligger efter den tidsperiod
som här behandlas.

Specialnd.l.o.rcföreningar tillkommer relativt
tidigt, från 1890-ta1es sista år och framåt för
aff i flera fall kulminera under 1940- och 50-

talen. De bygger ofta på specialbetingelser
som intresse, tradition och kunskap, jord-
mån och klimat m.m. De kännetecknas av

att de är allroundorganisationer som svarar
för kunskapsförmedling och rådgivning,
anskaffar förnödenheter, ger service i od-
lingsfrågor och arbetsmetodik, tillhandahål-
ler specialutbildad personal eller maskiner
för vissa arbetsmoment, förhandlar oftast
om pris och villkor för produktionen samt
svarar ofta för marknadsföring och avsått-
ning.

Antal specialföreningar och medlemmar
1930:

Grupp l.
Vegetabilieodlare Förcningar Medlemmar

Betodlareföreningar
Fröodlareföreningar
l,inodlareföreningar
Bränneriföreningar/fabriker
Srärkelseföreningar/fabriker
Potatisodlareföreningar
Fruktodlarelöreningar*
Summa

okåntl5 000-20 000
2 030

85 85

110
124 I 500

okänt 216
589 26 000

- 44 830

+) I fruktadLatf;reningarna öhar mrÅlemsantaLet fran ti
I9)5 ti 55 500 med.letnmat

Grupp ?.

Animalieproducerter Fi;reningar Medlemmar

Biodlareföreningar
I(aninavelslöreningar
Råv,/pälsdjursuppfödare-
föreningar
Getavelsföreningar
Summa

Gmpp 3.

Yrkesutövarorganisationer Föreningar Medlemmar

507

2l
1

552

t0 770
2 270

1 050
50

14140

690
25

16 400
49 870

7 130
10 000

210
1 365

855
2130

l6
l5

Stockholms Garrnersällskap
Sveriges Pomologiska förening
Sveriges Handeltrådgrirds-
mästareförbund
Summa

Betodlarorganisationen år- trots sin ekono-
miska u.p.a.-beteckning - lantlets första fach-
ligt/ ndringspotitiska organisation som 1926



iscensätter den första fackliga stridsåtgården
i form av odlingsinställelse av sockerbetor.

Lantbruk"sklubbama uppnår aldrig någon
stor omfattning; de är starkast omkring 1930
med knappt 10 000 medlemmar; de är ock-
så dåligt kartlagda liksom den eventuella
förekomsten av ideella lantmannaföreningar
u tan invalsbegrå nsn in ga r. Inköpslören ingar-
na fungerar också under en övergångstid i
viss utsträckning som informationsorgan.

Om spridningsgrad och
föreningstäthet 1890-1930
En total siffermässig summering av antalet
medlemskap och procentuella andelar i de
olika föreningarna är varken möjlig eller
meningsfull på grund av föreningarnas olika
karaktär och växlande tillkomst, på grund av
att de i någon mån behandlats olika samt att
vissa/många föreningsintresserade lant-
brukare såkerligen var medlemmar i flera
föreningar. De använda måtten för fören-
ingsbildning och antalet medlemmar samt
frekvensen i procent av antalet bruknings-
enheter qrnmer också som redan påpekats
en viss trubbighet.

Bestämni,ng aa föreningstäthet
Genom en enkel poångberåkning kan dock
en platsbeståmning av lånen ifråga om för-
eningstäthet göms efter hur länen i de olika
hur.udgrr-rpper, vilka i framsrällningen ågnas

den mer ingående granskningen, placerar
sig inbördes och även byter placering under
perioden. Dårvid har förfarits så att rarje län
åsatts en platssiffra efter procenttalen för
anslutningen t\11 resp. mejehföreningar, pro-
d,uktionsfireninga4 inhöp sfdrmin gar och hus-
hållningssälkhap. Plassiffran har sedan lagts
till grund för poängsåtming inom va{e för-
eningsgrupp på så sått att platssiffra 1 åsatts
24 poitng (= antalet län) o.s.v. i fallande ska-
la. Dårefter har poångsiffroma sammanråk-
nats. Den möjliga maximipoången blir följ-
aktligen 96 för de !.ra föreningsgrupperna
tillsammans.

Tabell XII;1 utgör ett sammandrag (från
grundtabell XII:I) avseende de fråmsta
lånen vid de tre tidpunkterna 1910, 1920
och 1930. Siffrorna i tabellen avser följande:
första siffran i kolumn "Plats 1910" är place-
ringen i nummerordning 1910, den andra
i samma kolumn den genomsnittliga plats-
siffran för de lra föreningsgrupperna det-
ta år och den tredje i kolumn "Poäng" det
sammanråknade antalet poäng resp. år.
Redovisningen enligt den anvånda metoden
har genomförts trots att siffrorna för inköps-
föreningarna i synnerhet för 1930 år brist-
fälliga med totala bortfall för ett antal län.
Det är påfallande att de i tabell XII;1 an-
givna länen med ett par undantag återkom-
mer i olika framskjuma placeringar för alla
de tre tidpunkterna 19I0, I920 och 1930.
Norrbotten utgör fråmsta föreningslånet

Tabell X[:1, Platåsiffror och poiing för de 12 mest föreningstäta liinen 1910, 1920 och 1930.

Plats 1910 Poäng 1910 Plats 1920 Poäng 1920 Plats 1930 Poäng 1930

Norrbotten
Malmöhus
Kopparberg
Södermanland
Halland
Kristianstad
Godand

östergötland
Gävleborg
Kalmar
Blekinge

0l-04
02-5,5
03-6,5

04-6,75
05-7,5

06-8,75
07 9,75
08-10,5

09-10,75
10-10,75

13,25

04-06
0t-4,75
05-6,25
08-9,5

_ 02-5,25
06-08
03-06
14,21

09-r0,25
10-ll

r1-11,25
06-08

0G-0,75
014,75

1l-12,25
05-6,25
04-5,75
08-8,25
02-5,25

14,25
09-9,5

11,25
03-5,5

06-6,75

84
78
74

70
65
61

58
51

47
49

71

75
70
80
68
76
34
59

43

12
72
69
67
77
58
1t

59
32
77
48

Kti a: Cnundtabe )U:1oeh ii riga grundtabellL'r i tabe bilagan.
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1910 (84 poäng och genomsnittlig platssiffra

= 4) men intar en mindre stark placering
1920 och 1930; poängtalen sjunker också

med den vikande tendensen iplaceringen.
Malmöhus intar däreft er förstaplaceringen
och håller den fortsåttningsvis. Dårefter
följer Kopparbergs län 1910 men detta län

kan inte liksom Våsternorrland och Gåvle-

borg platsa bland de fiåmsta i fortsåttning-
en. Därefter intar Gotland och Kalmar på-

fallande starka placeringar med resp. andra
och tredje plasen 1930; det senare länet gör
en remarkabel framryckning från 1920 till
den senare tidpunkten. Södermanland visar

liksom Kopparberg och Norrbotten också

en sjunkande tendens fram mot 1930 men

stannar i ett stabilt mellanlåge 1920 och
1930. Halland liksom Kalmar och Blekinge
(som faller utanför de tio främsta 1910)

uppvisar i huvudsak motsatt eller stigande
tendens.

Malmöhus - frtimst a förmi ngsline't

fram till 1930
Med denna beråkningsmetod blir resultatet
att Malmöhus sanLln(tntaget frqnstår som dat nust

fireningståta. ldnet i lazdel med poångmässig

placering 2 år 1910 och förstaplaceringar
både 1920 och 1930, de lägsta genomsnitt-
liga plalssitfrorna och relativl höga poäng-

siffror på 73 och 72 dessa år. Malmöhus intar
positionen fråmst på grund av den höga
anslutningen till mejeri-, kontrolL och !ur-
föreningar; totalt bortfall av inköpsförening-
arna 1930 på grund av bristande uppgifter
ändrar inte förhållandet. Halland gör ett
påfallande starkt avancemang fram till 1920

men viker något till 1930. Genomgående lig-
ger glesbygds- och skogslänen Jönköping/
K,ronoberg. Ävsborg/Värmland. Ska raborg,/

Örebro och Västernorrlands lån såmst till
ifråga om föreningståthet fram mot 1930.

Värmland uppvisar ett undantag avseende

inköpsföreningarna 1920 med placering 3

(framgår av grundtabell XII;I).
Skaraborg borde som framstående jord-

brukslän ha haft en bättre placering men

dår torde trögheten och konservatismen ha
varit de mest bromsande faktorerna under

hela den aktuella perioden. Ingenstans åter-

speglas någon tendens till framsquten ståll-

ning på grund av att länet l?r ett av de första
med tidiga inköpsföreningar resp. en bildad
centralförening; dessa utgjorde som belysts

i framsrållningen enstaka undantag på grund
av släktinfluens och enskilda personers kun-
skap och initiativ Även Kristianstad och
Östergötland placerar sig som framgår på en

blygsam nivå. En beråkning av detta slag får
dock tas med all den resenation som beting
as av bristerna i siffermaterialet och för-
farandet risken för dubbelråkning, samman-

ställningen omfattar inte samtliga förenings
typer, de bristfålliga SlR-siffrorna o.s.v Den
får tas som indikationer på hur förenings-
spridningen resP. -tätheten såg tlt vid de

aktuella tidpunkterna och inte som några
helt obestridliga fakta.

Allmänna tendenser 1830-
1930 enligt HJD
Om vi vill ha en mer övergripande och kva-

litativt/ideologiskt betonad utgångspunkt
för att bedöma de större och långsiktigare
tendenserna i den kooperativa föreningsut-
vecklingen under den studerade perioden
kan vi också utgå från H. Juhlin Dannfelts
listning av olika tendenser, svagheter och
förhållanden som han såg dem i sin utred-
ning vid 1920-talets början. Han gör i sin
kommentar till den siffermässiga redovis-
ningen en ganska detaljerad och rynpunkts-
rik genomgång och tar i hu\.'udsak upp tre
onråden under vilka i det föUande listats ett
drygt 35-tal faktorer. Samtliga uppgifter hår-
rör från HJD:s utredning "Landtmannako-
operationen i Sverige" från 1922, avsnittet
"sammanfattande översikt" med följande
gruppindelning:
. Föreningstäthet och därpå inverkande

faktorer inbegripet hinder för och svag-

heter i föreningsuwecklingen
. Gynnsamma slften och effekter av koope-

ration för den enskilde bonden och hans

gård; vi kallar dem FLär rnihtoelfekter
. Gynnsamma sften och effekter av koope-

ration förjordbruket som näring och för
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samhållet, med mots\arande beteckning

makroelfeht0.

Föreningstäthet och hinder för
föreningsbildning
Mot HJD:s kvalitetsmåssiga fakta och syn-

n,rnktJr kan ställas de intryck resultat och
'lö1i.1"ff.k,.. ,o. vi i den genomförda stu-

diJn kunnat urskilja för den studerade peri-

oden; då sett meå de ögon som gåller vid

2000-talets ingång men avseende situatio-

nen vid 1920-talets början och fram mot

1930-talet. Förutsättningen är då att detta

kan ske utan "kronologiskt översitteri" och

utan allt för mycket av tendentiös "bedöm-

ning med facit i hand". När det gäller fakto-

rer s'om påverkar.plz ningstiitheten gör H' lu'h-
lin Dannfelt en listning av grundläggande

faktorer som inte bara har sitt intresse utan

alltiäml i viss utsträckning torttarande gäller

soå mer eller mindre faktiska förhållanden'

Dessa är:

Sammansuillning XI I : 1. Föreningskithet--

och hindzr fth fiirTningsbidning enli'gt HJD

1. Sra ellär ååligtjordbruksområde (syd-

eller mellansvenika,/norrländska förhål-

landen, slättbygd/skogsbygd, småbruk/

storbruk o.s.v.); sydligt eller nordligt
låge med olika klimatiska förutsåttning-

AT

2 . " Den orttiga isoluingzn" på grund av långa

avstånd och gles befolkning påverkade

transportförhållanden och försvårade

kontakter och föreningsbildning
3- "Landtmannens llnnesart"', konservatis-

men och trögheten, sjålvståndigheten

och obenägåheten att låta andra på-

verka göranden och låtanden samt lant-

brukaiens "athla launadssätt" och ekono-

miska läggning
4. Alltför laga insatser i svenska föreningar'

bristandÄ fondering och beroendet av

statsstöd (enligt HJD typiskt för sve-

riqe); alll derta ger så långt sraga [ör-

en"ingar / töre tag med 'wag ryggrad'
efteriom eget kapital år ett livs- och

styrkevillkor
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5. HID menar atr detn får följdeffekter'
bia. lörsvagas den "koopttaliua förctag-
tamheten"i äetta motverkades ibland

senom urökad personlig ansvarighet'

ilket innebar en ökad ekonomisk sty'rla

men var sällrynt i Sverige;Jfr' Danmark

där man följde regeln om full personlig

ansvarighet.
6. Bristen !å centr&l organisationslerlning i

Sze"lga iHJD pekar på Andelsudvalget i

Danåark och Pellervo i Finland som

båda tillkom 1899) ; ledande personers

resp. enskilda tiänstemäns (alfärsledares

cläi de tanns) kunskap. insatser och

känsla för de kooperativa idderna samt

allmänna duglighet
7. Duglig/enhettig tedning på lohalplanetl

ttni.ru-iau sådin fanns eller saknades i

föreningarna; enstaka lokala föreningar

ofta offer för hänsynslös konkurrens

[rån privata handlare: civilkurage er-

fordrades hos den lokala ledningen som

dock ofta var oförberedd eller okunnig

8. Konsulenterc, Iantbrukslärares och andra

liänslemäns inställning och insatser av-

Jörande på många håltr storjordbrukare
i^. ofta kritisLa till eller likgiltiga inför

kooperativ föreningsbildnin g, vilket på-

talas av HJD i föredrag 1904
g. Rösträtten ofta graderad' eftet innehavet

av åker i hektar eller i mejeriföreningar
efter antalet kor; också det uttryck för
influens från eller eftergift gentemot de

störrejordbrukarna
10. Om fieningsuäsendet iir specialiserat eller

inte (s.k. "lantmannakornmuner" som

omfattade flera branschföreningar ej

aktuella i Sverige; undantag Hebylant-

månnens samlade föreningar); dock

förekom blandningar av bolag och

ekonomiska föreningar samt övergångs-

former, vilket inte var någon styrke-

faktor utan genomgående innebar för-

svagning av den kooPerativa karaktåren

I L HTö be;nar sta rkt att "uruakt au nrdkm

,n"ar"skalt vara omsorgsfullt och ske med

urskillning. Där-vid syns han dock glöm-

ma öppenhetsprincipen, efter vilken

varie inom ett visst produktionsområde



resp. -gren verksam person skall ha rått
att bli medlem i en befintlig kooperativ
förening om vederbörznde i öwigt fyller
stadgarnas krav

12. I Skåne har fler unga genomgått/olååäg-
och Lantmannsholo4 fråmjar i princip för-
eningsförståelsen.

Förf. kornm.entarer till H.JD:s synpunkter
och bed,önxningar
I vilken utsträckning kan vi i dag dela HJD:s
svnsätt och bedömningar av löreningssirua-
tionen vid den aktuella tidpunkten? Kom-
mentarerna i fortsättningen följer de olika
punkter som listats från HID:s sammanfatt-
ning.

Goda eller dåliga förutsåttningar urjord-
brrrksrynpunkt spelade en påtaglig roll om-
kring 1920 liksom senare; med goda förut-
såttningar kunde en starkare organisation
Iältare å5tadkommas under förutsärtning atr
samarbetsanda och kooperativ medvetenhet
existerade. Föreningar i norr med glesare
underlag lar givewis ekonomiskt och orga-
nisatoriskt svagare än de i Skåne; dock dröj-
de det i vissa fall längre i Skåne än i andra
landsändar att uppnå den nyssnämnda sam-
arbetsandan. Den "ortli.ga isolaÅngm" i landet
var dock på våg att brytas genom moderna-
re transportmedel och kommunikationer
men överwnns inte förrän fram under 193G
och 4O-talen. "Enhlare lernadssiirt " spelade
troligen ingen större roll annat än som en
oförståelse för och snålhet att gå in med
insatser i föreningen (gällde både stora och
småjordbrukare), medan mer ekonomisk/
affärsmåssig hantering av gårdens och för-
eningens resurser var desto viktigare; med-
vetande om småbondens brist på kontanter
bör dock rara med i bedömningen. Betydel-
sen at "londlnann?n\ qnn?sart" i [orm av in-
dividualism och sjålvståndighet överdrevs
och har ofta fungerat som täcknamn för
bristande kunskap, vilja och förståelse för
kooperativ samverkan, dito resurser och
kooperativa idder.

Beroend,et aa det statliga stöd,et dröjde kvar
ånda in på 1930-talet fast det då kallades
"hjälp till självhjälp"; en svagt motiverad

parallell till eller försök till likhet med de
tidiga kooperatir'a budskapen om qjålvhjålps-
tanken. Vissa statliga organisations- och för-
valtningsbidrag låmnades efter riksdagsbe-
slutet 1915 till bildandet avjordbrukskassor
och centralkassor men under hela utveck-
lingstiden i q'nnerhet från 1890-talet också
till flertalet produktionsföreningar; dessut-
om i form av engångsbidrag i de flesta län
från hushållningssällskapen till bildandet
åven av mej eriföreningar, centralföreningar
och lokala inköpsföreningar. I övrigt kan
HfDs synpunkter helt delas.

En av orsakerna till den svaga ekonomin
var dc låga insatserna; i de tidiga lokala för-
eningarna erlades r,anligen en inträdesavgift
om 50 öre eller I krona, vanliga belopp var
också 2 eller 3 kronor; som högst förekom
avgifter på 25 kr och som lägst 10 öre. Ofta
låg gårdens antal hektar till grund för in-
satserna; så var 1915 fallet i ca 400 av de
belintliga I 000 inköpsföreningarna. mest i
syd- och mellan-Sverige. Insatsen utgjorde
då vanligwis 5 eller 10 kr per ha, varav dock
endast en mindre del (50 öre eller 1 krona)
inbetalades kontant; för resten lämnades
betalningsförbindelse. I Våsternorrlands,
Jämtlands och Våsterbottens låns förening-
ar (ca 150) utgick insatsen oftast med 5 eller
10 kr per andel oberoende av medlemmens
åkerareal plus en låg personlig intrådesav-
gift.

Kommentar: Ert län. rars hushållnings-
sällskap vägrade ge organisationsbidrag till
bildandet av en lånsförening för inköpsverk-
samhet, var det sedermera föreningssinnade
Hallands län. Här intråffade nåmligen det
ovanliga att folk från sår,ä lantmanna- som
konsumtionssidan beslöt bilda den gemen-
samma "Hallands läns Centralinköpsfören-
ing u.p.a". Men när samarbetskommittdn
ansökte hos hushållningssaillskapet om 1 000
kr i bidrag till organisationsarbetet, blev det
avslag - två gånger. Förklaringen, som skild-
ras av S. Osterman, var "ett hijghonser ath)t
siilkhaps rtidsla fdr något slag aa smygsotialise-
rlzg" genom de "socialistiska" konsumtions-
föreningarnas deltagande i verksamheten.
Vid bildandet av bymejerier, såväl enskilda



som i föreningsform, låmnade dock flertalet

hushållningssållskaP oftast bidrag och kort-

rzriga lån på gynnsamma villkor alltiFrån de

törå fOrsöken på 1840 resp. I 860- och 70-

talen.
öangripande led'ning i Jorm att en central

ttob oisinisolion är givervis alltid i princip

nöivänäig; i Sverige visade sig ledningen för

SlR-organisationen och vissa centralfören-

inear däck ödesdiger. då den in le sdrkle de

koäperatiua inslagen och funktionerna l

ståGt kom de "blandade organisations-

formerna" och de privatkapitalistiska speku-

lationsaffårerna under krigsåren att innebära

en kooperativ svaghet under vars tryckande

fölidet d"n slora po\itil)a nlPdbn$potcntial(n lill
stitfut spolicradc:. Ledningen bedrev 'koope-

rativ veiksamhet" enligt privatkaPitalistiska

mandr i form av spekulation och andra eko-

nomiska överreakti orret som inte tar Jdrenliga

med, d.e kooperatia& grundsetserna (förf' kursi-

vering).
Lcåatnat bet\delse lokalt var i många fall

helt avgörande; "eldsjälens" eller föregångs-

mannens insats på lokalplanet var ofta ut-

slagsgivande. AIIårsledarnas/mejeristernas
kva"liäkationer var en annan ledningsfråga

som orsakade problem och fördröjning på

grund av alt kooperalivt skolade personer

iom också behärskade fackLunskaperna helt

enkelt saknades. I SLR underskattades och

försummades den ideologiska skolningen;

så föll också större delen av organisationen

samman på grund av de ekonomiska även-

tyren/påiresmingarna och avstegen från de

kooperativa PrinciPerna.
iledlemmens personliga ansuarighet för för'

eningens förbindelser växlade mellan olika

ctelai av landeu omkring 740 föreningar
1915 var m.b.p.a.-föreningar medan åter-

stående ca 400 inköpsföreningar var u p'a'-

föreningar I flertalet föreningar begrånsa-

des dock ansvarigheten till 5 kr per ha eller

till belopp varierande mellan 10 och 1 000

kr, vanligast var dock beloppet 100 kr' Mot-

svarande gällde då föreningar var medlem-

mar i högie organisationsled Tros de låga

insasernä och avgifterna stållde medlem-

mar och medlemsföreningar ofta stora
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ansoråL oå ränta och återbäring på affärs-

u".i.rarrrh.t.n från ce n trallöreni nga r eller

riksförbundet, vilket medförde att någon

egenllig ekonomisk konsolidering av för-

.iinguinn eller riksorganisal ionen aldrig

kunde ske.
Konsulenters, lårares och andra framtrå-

dande qänstemäns insatser bekräftas i ett

flertal län, t.ex. Värmland och Västernorr-

land. På riksplanet framtråder G Leufvdn

som ideologiskt ledande under större delen

av perioden efter grundlåggande insatser på

nråvinsolanet iSkåne. Han hade dock ej

lenare etablissemangets öra eller stöd i sina

ideologiska och samarbetsmåssiga ambitio-

ner bl. a. når det gällde konsumentkoopera-

tionen.
Graderad rö strätt på firmings stiimn an för e-

kom ofta i åldre föreningar; dock begränsa-

des den oftast till högst 1/ l0 av föreningens

hela röstetal (eller antalet när'varande) l
övrigt röstades efter regeln "per capita där

intånnat stadgades" framför allt vid val,

vilket innebar principen en man - en röst:

detta förekom också oftare i norrländska

föreningar. I aktiebolagen anslutna till SLR

\,1rr rösträtt och andra medlemsrättigheter
sämre tillgodosedda. HJD ser dessa omstån-

digheter som svagheter.
-Blandningen ao ahtiebolags- och förmings'

fonner i ett lörerag var genomgående ett

.vaghetstecken. Man läste mindre vikt vid

föräningsgrundsatserna och bortsåg från

kooperativa inslag och värden- Dessutom

försummades under SLR:s första period
1905-20 mestadels den kooperativa inskol-

ningen (i motsats till inom KF), flertalet
meJlemmar förstod t.ex. inte varför fonde-

ring måste ske och större insatskapital borde

sats"as. HJD:s synpunkter framstår som vål

befogade.
Må;ligheren atL "giira ctt gott un'al au nd

/atnar"inligt HJD:s modell betecknar när-

mast - efter dagens synsätt - i PrinciP ett

tankefel hos HJD. Han är så fixerad vid

behovet att bygga en förening med stark

ekonomi att han i detta avseende inte tar

med den begränsning i de kooperativa

grundprincipirna som ett "urval" skulle



innebära. Han är också helt fångad av

Raiffeisens synsätt på "inshriinht lohala för-
eningsområden" för att möjliggöra personlig
bekantskap med och bedömning av veder-

börandes "kooperativa och ekonomiska
kapacitet". Enligt senare synsätt åstadkom-
mer man denna effekt genom argumenta-

tion för lojatitet, solidaritet och kooperativt
tånkande och genom kvalitetskrav och -be-

talning, vilket efter hand också ledde till att
medlemmarna "uppfostrades" i kooperatilt
avseende. Likaså accepterar HJD köpplikt
och leveransskyldighet som naturliga inslag

i form av "i.nshriinkningar i med,lpmsriittcn och

viil öu evnsstiirnmandz mcd' hooperati onens grund'-

sat"ser", vilket vid 1920-talets början torde ha

framstått som mer befogat ån i dag; upp-
b1 ggnadsskedes problem kråvde srän gare

regler.
Uppfattningen att utbildningen spelar en

roll för föreningsförståelse är givetvis riktig;
i hur hög grad detta påverkar anslutningen
i Skåne kan diskuteras, eftersom denna pro-
vins inte rar den mest föreningssinnade på

tidigt stadium. Möjligen kan det ha börjat slå

igenom något vid 1920-talets början och
genom att provinsen uppvisar den största

föreningstätheten under perioden.

Svagheter i den tidiga
föreningsbildningen
Bland viktigare szagå?tel som påverkat fören-
ingsbildning och dito utveckling ser HJD,

utöver redan nämnda, i bödan av 1920-talet

följande omståndigheter:

Sammanställning XII: 2. Saagheter i
föreningsbild.ningen enligt HJD
73. Opte.nerad/slumpartad' framaiixt i Sverige

& hooperationeni alltför sena och ringa
organisationsinsaser, ofta för långsamt

eller halvhjärtar genomförda: 'tor ojämn-

het i inriktning och ryften, Beogmfrsk ut-

byggnad m.m.
14. Kunskaperna om föreningarnas för-

delar dåligt sp ridd v lokalt; informationen

suag elln obefinttig ingen genomgripande
"kooperativ uppfostran"; allt detta be-

roende på avsaknad av övergripande
centralorgan som prioriterar koopera-

tivlideologisk skolning.
).5. Inköps,/lantmannaföreningarna mot-

arbetades av de privata handlarna m.fl.
16. Enskilda mindrejordbrukare har oftast

alltför små partier att sälja eller köpa
främst på spannmålsområdet, ofta också

av dålig/ojämn kvalitet; åtgårder för att
eliminera svagheter uteblev

17. Röstrdtten ofta graderad efter antal an-

delar som byggde på arealinnehav eller
antal kor, vilket mot uttalade målsått-

ningar fråmjade större jordbrrrkare.
18. För försåljningen av lantbrukets produk-

ter var lantmännen än sämre ställda än

beträffande inköpen av förnödenheter;
ändå gjordes tämligen obetydliga in-
satser för att lösa avsättningsbehoven för
spannmåI, kreatur, ägg m.m.

Författ are n s kom mm t a rer
Till de lörsta tre synpunkterna kan sägas att

organisationsinsatsema i Sverige klart prågla-

des av fråruaron av visionårz ledare,/föresprå-

kare likom ledande centralorganisation och

riktlinjea av de konservati\'?s passivitet eller
öppna motstånd, bottnande i en missriktad

och obefogad socialistskråck, liksom också

av den för många av bönderna påfallande
passiviteten och likgiltigheten. Rörelsen på

djupet och missnöjet bland böndernas poli-
tiskt hemlösa och ekonomiskt efterslåpande
skara de två årtiondena 1900-1920 hade

ånnu inte på ett konstruktivt sått nått ytan.

H. Juhlin Dannfelt ser klart allt detta fast

han kanske inte uttalar det tillråckligt tyd-

ligt. Kooperationen var "lämnad åt sitt öde"

genom att en övergripande, stark och ideo-

logiskt övertygad riksledning saknades, re-

sulterande i den både sena och ojämna
framväxten av rörelsen.

Att det fanns ett motstånd från grosshan-

deln och lokala handlare på förnödenhets-
sidan var naturligq vad som fattades var den

offensivt betonade och aktiva informations-
verkamheten öI kooperation bland bönder.

Nackdelarna med de för små Produktparti-
erna kan exempelvis sågas representeras av



de uteblivna marknadssanerande insatserna

inom spannmålshandeln och slaktdjurs-

områdena.
Propagandan har ofta betonat småbrukar-

favöremi av samverkan, t.ex. genom inköps-

och mejeriföreningarna. Detta var också

fallet min däremot talades det mycket litet
om att "de stora" besttimde genom tradition, in-

ft1tarul.e och rösträttsregler som inte var ut-

iårmude efter genuina kooperativa eller

demokratiska grunder. Frånvaron av syste-

matiska föreningsinsatser på försäljnings-

sidan var generellt sett alltför påfallande för
att kunna bortses från.

Mikroeffekter för den enskilde
Som de fråmsta p ositiua syftena och elfehtelna

av föreningssamverkan för den enskilde

bonden/ lantbrukaren och hans företag

anger HJD följande, som vi alltså kallar

niboeJfekter-

Sa m mansliill ning XII:3. Positiuo syltcn

oth effektr enligt HJD
19. Färdelaktigare anskaffning av produk-

tionsmedel och avsåttning av produkter
20. Glnnsam inverkan på deltagarens/med-

lemmens hushållning
21. Bättre tillgodogörande av produktions-

medlen, besParingar
22. Utveckling av lantbrukarens produk-

tionsförmåga, effektivare produktion
23. Kvalitativa iörbättringar av framstållda

varor
24. Mer radonell hantering av produkter

och varor, främst mjölken

25. Besparingar i transporter och mellan-

handshantering
26. U{åmning av ekonomiska förhållanden

m;llan olika jordbrukarkategorier
27. Effekter av kooPerativ samverkan kom-

mer även icke medlemmar tillgodo

28. Kooperationens moraliska och uppfost-

rande inverkan På medlemmarna'

För fatta rens kommentarer
Ifrå"ea om dessa effekrer gällde 1920 i prin-

cip lamtliga de faktorer som HJD nämner
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Det år dock tveksamt hur många av dessa

som i realiteten hade hunnit avsåtta verkliga

resultat. Några kommentarer till enskilda

eller grupper av de redovisade ptrnkterna

får följande innebörd:
Att anskaJfn'ingen aa prod,uktionsmedel gatl

oositiva effelter torde vara helt klart Likaså

Lör man kunna räkna med att detta i någon

mån hade medverkat till ett bättre tillSodo-
pörande av hiälpmedlen i jordbru ksd rifien

ikrom till en uweckling ar de enskitda lant-

brukarnas kunskap, effektivitet och produk-

donstönnåga. Eltersom inköpsföreningarna

ännu 1920 totalt sett omfattade endast ca

88 000 av landets alla lantbrukare återstod

dock allEåmt det mesa att eröwa eller vinna

inom ioidbruLarkåren. Detsamma var fallet

inom meierihanteringen då blott knappt

65 000 eller 38 procent av lantbnrkarna var

leverantörer till andelsmejerier' Dock levere-

rade 1920 ytterligare ca 30 500 bönder sin

miölk rill 9le priiata mejerier. vilket också

tå"r lörmodas ha hafi vissa positiva effekter

för denna del av mjölkproduktionen'
På mejeriområdet hade genom industria-

liseringen och den utvecklade mejeritek-

niken ån mer rationell hantering, kvalitets-

förbåttring och transportfördelar vunnits'
främst föi dem som var leverantörer till
andelsmejerier; detta är dock mer weksamt

på spannmåls- och övriga produktområden'
Spann-ålens omhändertagande förblev
länge ett försummat område.

frägon utji)mning att cle ehonomisha fii'rhål-
landeia mellzrr olika j ordbrukarkategorier
hade knappast ånnu mnnits genom koope-

rationen:-där var i stället.jordbruksproduk-
tionens allmänna och tekniska utveckling

mer betydelsefull. Att effekterna av den ko-

operativa eller annan samverkan kom även

i&e medlemmar tillgodo (det s k' "fripassa-

gerareproblemet ) hade knappast ännu

äbr.-aru,t som något problem: detta lor-

mulerades först på 1960-talet av den ame-

rikanske ekonomen M. Olsson åven om det

tidigare var en realitet.
När det gåller de moralishq och u@fostran-

d,e elfehternahade de som reflekterade över

de kooperativa princiPernas innebörd



naturligtvis erfarit dessa; id6erna hade dock

ännu inte fått något fullsråndigt genomslag,

allra minst inom Lan t männenorganisatio-
nen, där man försummade denna sida av

föreningsverksamheten. Det ideologiska
genombrottet i dessa avseenden kom lörsl

Led Ig3Grales breda propagandadrive och

organiseringen av de olika branschförening-

arna på avsättningssidan.

Makroeffekter genom
kooperation
Koopirativa arbetsformer ger också enligt
HJD följande effehter i stort för jordbruks-
nåringen som sådan och samhiillet; på mot-

srarande sått kan vi kalla dessa makroelfehter

Sam marxtällning XJ I:4. Effehtn pr jonl-
bruhsnärins ochla mhällz e:nligl HJD

29. Bondeb;tolkning samlad i bvar främjar

föreningsutveckling gäller främst Dalar-

na och Norrland
30. Kooperation förutsättning för höjande

av småjordbruket
31. Kooperalion ger nat ionalekonom iska

fördelar och gagnar samhället
32. Kooperativ samverkan gagnar den all-

männa kunskaPssPridningen
33. Föreningslagen från 1895/97 gagnade

föreningarna och gav enhetlig rättslig
status

34. "Det som gagnar den ene är till rytta fdt
alla ... "

SS. "Fiirdelama att jord'brukskooperation tinnes

icke på n,ögon annans behostnad "

36. "De kooperatiua förettiidarna bli naturliga
r€presentanter utåt frr jordbraharnas intres-

sen...".

Fö r fat t are n s kommen tarer
Vai gäller de s.k. mikro- resp makroeffel-
terni au det kooperativa samarbetet kan

iämtörelse göras också med eflekterna för
ien ensLilde medlemmen och iordbruket i

sin helhet liknande beskrivningen i det

danska kapitlets sista avsnitt. Eftersom det

kooperativa genomslaget aldrig fick samma

kraft under de srenska förhållandena kan

knappastjämförbara resultat i effektivitet-

söt<ning octr Otad produktivitet registreras i
självajordbruksdriften. Däremot år data om

effektivisering an enskilda jordbruk genom

individuell föreningsanslutning belysta av

flera författare.
Bosättningen i byar hade möjligen fråm-

jande effekt på föreningsbildningen; dock

hade skiftena genomförs i stor utstråckning

i landet södra och mellersta delar, vilket
bmkar anses som en försvårande omst'åndig-

het; om den har relevans år dock weksamt'

Den positiva effekten åven för småbrukare

har visats av nåmnda författare.
Att kooperationen på tidigt stadium i

princip hade posiliua effekter på samhtilkehono-

mienbehöver inte ifrågasättas, däremot är

det tveksammare i vilken utsträckning detta

hunnit bli fallet fram till 1920-talet' SLR:S

insatser hade säkerligen dessutom haft för

iordbruker nylliga effekler gentemot kali-

äch fosfatkartellernas monopolsträr'znden :

man hade fått en motkraft för lantbruks-
nåringens del som var allmänt gynnsam'

Denna kom åven småbrukarna tillgo-do i
den utsträckning de var organiserade Aven

betodlarnas organisering hade positiv effekt

i motsvarande avseenden gentemot socker-

monopolet och staten. I dessa sistnämnda

avseenden gällde det dock skapandet av en

stark gruppsolidaritet (facklig gruppkänsla)

bhnJbeiodlarna och en dåremot svarande

törhandlingsapparat och -insats.

Desamma gällde i ptincip föt den allmdn'

na kunshapsspridningen rr'en fram till 1920 i
mycket ringa grad för den då utvecklade

kooperationen på lantbrukssidan. KF giorde

större och effektivare informationsinsatser
åven bland jordbrukare ån de befintliga
lantbrukskooperativa inköPs- och mejeri-

föreningama. Når det däremot gäller inskol-

ningen av bönderna i hur föreningsvåsen

funlerade och föreningar skulle skötas på

detlokala planet år det helt klart att det

fram till 1920- och 30-talen åstadkoms en

tidig grundshotning aa böndu som deltog ir,te

bara i mejeri- och inköpsföreningar utan

kanske framför allt i de många produk-
tionsföreningarna. För innolatörerna/före-



gångarna och deras medhjälpare bland

åessa gällde att grundarbetet bestod av

cirkulation av teckningslistor och värvning
av medlemmar/underskrifter för medlem-

skap. Därefter skulle sqrelserna bemannas,

revisorer utses och t.ex. ljurhållare rekryte-

ras samiintresset bland medlemmama våck-

as och vidmakthållas.
Försiktigt uppskattat berördes i första

hand ca 20J0 procerLt aa landtts jordbrukarhår

av denna föreningsverksamhet fram till
1920-30, vartill Lommer engagemanget i

specialodlarföreningar och de begynnande

ivsätmingsorganisationerna; denna andel

fick del av "böndmras grund'kiggande firmingr
sholning".

Att föreningslagen 1895/97 hade positiva

effekter torde vara helt klart; man fick
därmed den "rikslikare" och norm för den

rättsliga statusen som erfordrades i det då

aktuella läget. Genom kompletteringar och
justeringar 1903, 1911 och senare möjlig-
giordes också bl.a. uppbyggandet av ett

federatirt system med medlems- och central-

organisationer på såvål låns- som riksplanet'
De sista tre mer slagords- eller propagan-

damåssiga punkterna kan inte med någon

såkerhet bedömasl de år av mer vårderings-

måssig art som det år upp tilt varje låsare/
individ att hysa en åsikt om. Detta med un-

dantag för punkt 37 vari det ligger en så

småningom uppenbarad realitet: "De hoope-

ratiaa firetrdd'atna bU naturliga representanter

utåt fii j ordbruharnas intres sm ... ". HJD'.s klar'
syn i detta avseende redan vid 1g20-talets

början år påfallande åven om det sedan er-

fordrades nya organisationer, en ideologisk
strid och en principiell diskussion kring
frågan under de närmast Iiggande decen-

nierna, innan (relativ) klarhet och samför-

stånd om detta förelåg inom lantbruksorga-
nisationernas egen krets. Samförståndet om

den s.k. LRF-rnodellen är dock en relativ
företeelse som det ständigt ploppar upp
frågetecken och diskussion omkring åven i
dug.

O Håstför:säkaingsföreningar
- Nötbosk6o9- semt nöt-u boskaps-6ästförsäkringsför-
a Tröskbolag och tröskverks-

föreninQar
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Torvströföae n ing ar
Lantbruksklubbar

Småbrukareför€ningar

På hartorna från Söder'
manland ryms flem Jihen-
i n gstl per S ii rsk i lt å:kårll i g
dr son synes kartbilden
ö1)er antalet torfstri;Jihen-
ingar, landtbruhsklub bar,

småbruk arefjreningar s arnt

trösknings- o.h djutförsåA-
ringsJörelLingat i ldtuet år
1913. (Eftet SörmlandÅ
liins HS 1814-1914 del 1)
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Allmänna kommentarer till
jämförelserna
Av H. Juhlin Dannfelts framställning kan
slutsatsen dras att han anser det som en för-
del med öppet medlemskap och att man
tillåmpar regeln erz nlan- en röst.Er medlem
kanlbör upptråda med fullmakt för högst z4
annan medlem. Undantag från de koopera-
tiva grundreglerna förekom under de tidiga
skedena; exempelvis fanns i Halland en slu-
tenjordbmkarförening som tillåmpade stad-
gar som kråvde innehav av minst 75 ha åker
som villkor för medlemskap; öppenhetsprin-
cipen saknades dårrned. Vidare tillämpades i
vissa produktionsföreningar, exempelvis svin-
avelsföreningag maximering av innehavd
åkerareal så att högsta areal var 50 ha åker
och att högsta andel av sådana medlemmar
fick lara 75 procent av samtliga. Detta berod-
de dock på kraven för de utgående stadiga
bidrag-en och hade i grunden statsfinansiella
skäI. Aven i lantbruksklubbarna förekom
också som nämnts krav på stor areal och
kvalificerade regler för inr,al av medlemmar.

Om den regionala förd,elningen i fövning*
bild.ningen uppfattade HJD att förenings-
väsendet var förhållandevis sr.agare i Mälar-
länen och Gåvleborgs län än i öwiga delar av
Sverige. Detta stämmer dock inte helt med
de resultat som redovisats i denna framställ-
ning, där bl.a. Södermanland framstår som
ett betydande föreningslän och Gävleborg,
Kopparberg och Vårmland gör detsamma
når detgäller inköps- och produktionsfören-
ingarnas utveckling fram till 1920; tesen om
bondebefolkning samlad i byar kan gålla för
just Kopparbergs och några av Norrlands-
länen; ifråga om Stockholms och Uppsala
lån bekråftas dock F{JD:s tes. Aven Våstman-
lands län hade inledningsvis en svag ställ-
ning; på mejeriområdet fram till 1930 sker
dock en påfallande stark utveckling; i öwigt
tåmligen sr,agt. Resultaten av beräkningarna
i studien visar - med de reservationer som
anförts - dessutom i högre grad variationen
och skillnaderna mellan olika län och lands-
delar åtskilligt mer nFnserat och detaUerat
än IIJDs bedömning.

I stort sett återger HJD en principiell upp-
fattning om de kooperativa loreningarna
som överensstämmer med de budskap som
framgick avJordbmksdepartementets skrift
Irån 1903 och som i stor utsträckning grun-
dades på G. K. Hamiltons, G. Swederus' och
C. G. Ljungbergs kooperationsuppfattning
från 1860-talet. De stodju alla på "dcn hkusis-
ka kooperatiua grund,ualen". I den praktiska
utformningen fick dock föreningarna som
byggdes upp under perioden 1890-1930 en
hel del awikande karaktärsdrag, vilket be-
handlats i den föreliggande framstållning-
en.

Ftirmingsbi.lrlningen en land,sbl gdsröreke
Specialodlarna var i många fall bland de
tidigaste föreningsbildarna men flertalet
blev aldrig några massorganisationer; fram
till och in på 193O-talet lar betodlarfören-
ingen i Skåne (enligt tillgångliga uppgifter)
den största med ca 23 250 medlemmar. Av
övriga specialföreningar var biodlarna och
fruktodlarna de största men 1åg båda "något
i marginalen" till det egentliga lantbruket
orh dess föreningar. Deras resp. numerär
omkring 1930 rar för biodlarna 10 700 och
för fruktodlarna ca 26 000, alltsammans tidi-
gare redovisat i resp. grundtabell X:1 och
tabell X:3. En slutsats som kan dras av dessa
sammanhang var att föreningsspridningen
1900-1920-30 sammantaget var en rörelse
som gick fram på tämligen bred front över
den svenska landsbygden och som omfatta-
de åven andra grupper än lantbrukama. Det
gållde över hela linjen inomjord-skog-träd-
gårdsniiring-fiske och angränsande närings-
områden som behandlats i framställningen.

Detta innebar å andra sidan att det är
svårt att med någorlunda såkerhet beråkna
eller dra slutsatser om den totala förenings-
spridningen. Inom lantbruket förekom
säkert fl erfaldiga dubbelanslutningar. inne-
bårande att samma bonde var medlem i
såväl mejeri- och inköpsföreningar som i

någon/några av föreningarna på produk-
tionsområdet. Samtidigt är det under den
aktuella perioden svårt att beråkna eller
gissa hur den begynnande anslutningen till



äggföreningar, slakteriföreningar och skogs-

ääirtöreningar m.fl. skall värderas och i hur

håg grad denna omfatlar redan tidigare

meålimma. i inLöps- och mejeriföreningar-
na eller utgör nFekrytering Olika förutsätt-

ninsar och inriktning påverkade giretvis

dess'a lörhållanden. t.er. sådana mellan

norr-söder, slättbygd-skogsbygd, storjord-

brukare-småjordbrukare' allsidiga resp'

soecialodlare o.s.r. Dessutom vet vi inte med

ier siftermaterial som utnyttjats. hur sror

andel av lantbrukarna som även var aktiva

fruktodlare resp. biodlare och dårmed an-

sluma eller icLe anslutna (ill dessa organisa-

tioner (medlemsantalet 1935 i fruktodlärna

rar 55 000). Att sårskilt biodlingen i hur'ud-

sak engagerade andra än egentliga lant-

trrukare är dock i stor utsträckning en rea-

Iiret.
Som avslutande kommentarer till den

lantbrukskooperativa utveckling som ägde

rum framför allt perioden 1890-I930 kan

föliande refl exioner knYtas:
. itr den kooperation bland svenska bön-

der som byggdes "from-bottom-uP" d vs'

av bönderna sjålva, fråmst andelsmejeri
erna, visserligen var begrånsad till om-

fattningen men att den relativt sett var

framgångsrik; på grund av samhålls- och

tekniik utveckling hade dock produk-
tionsaPparaten fram till 1930 blivit omo-

dern. Även produktionsföreningarna kan

i stort sett hänföras till denna kategori
och karakteristik.

. Atr kooperation som byggdes upp en-

ligt modellen "from-top-bot tom '. av det
''lidande skikret på länsplanet' främst

centralföreningarna men åven riksorgan!

sationen SLR, visade sig vara alltför litet
ideologisk,/kooperativ och för mycket

kaoitalisriskt färgad lör alt undgå speku-

lur'i a afl'ärer undir försu världskriget och

därför mer eller mindre misslyckades' Så

långt kan sägas att denna del av förenings-

rörålsen kännetecknades av påfallande
svagheter såväl kooperativt som ekono-

miskr. Även h ushålln ingssållskapen blgg-

des som bekant upp "from-top-bottom"
men de negativa effekterna dårav hade

efter hand eliminerats på tidigare stadier'

o Tendenser till en "from-bottom-uP" rörelse

fanns även regionalt inom inköPsorganisa-

tionen med fråmst Gåvleborgs, Värmlands

och Kopparbergs län som framtrådande
exempel men att den rörelsemässiga karak-

tåren trycktes tillbaka av de ekonomiska
misslyckanden, som den centrala ledning-

en ådrog organisationen under första

vårldskriges krigs- och efterkrigskonj unk-

turer.
. Specialodlarfören in ga r av olika slag lyck-

ades också förhållandevis bra genom att

de kunde bygga på dels specialinresset
som sådant, dels rönte en inte obetydlig

folklig resPons
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