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1. FÖRE NÄRINGSFRIHETEN 

 

1.1 EKONOMISKA VERKSAMHETSFORMER I AGRARSAMHÄLLET 

       

1.1.1  Olaus Magnus och den inbördes hjälpen 

 

De folkliga lagbildningarnas rottrådar sträcker sig långt tillbaka i historien. Säkert till 

vikingatiden, kanske ännu längre. När Sveriges siste katolske ärkebiskop tillika föreståndaren 

för den heliga Birgittas hus i Rom Olaus Magnus 1555 utgav sin Historia om de nordiska 

folken, som det första stora verket om svenska folkets liv, framställde han självorganiseringen 

och den inbördes hjälpen som fast etablerade och självklara inslag i samhället. ”Naturen 

bjuder människorna att göra livet lättare för varandra” skrev Magnus och tillade att Gud lönar 

allt gott verk. Som exempel från lantbruket anfördes bl a gödslingen vid vår- och höstdag- 

jämningarna då alla grannar hjälptes åt och avslutade arbetet med en ”glad och rundlig” mål-

tid, som i folkmun kallades möggille eller dyngkalas. På samma sätt gick det till vid sådd och 

skörd och vid vinternätternas tröskning i byarnas gemensamma kornbodar. Kvinnorna hade 

fasta arbetslag för de stora brödbaken på våren där man enligt Magnus framställde bröd med 

16 - 20 års hållbarhet och vid ölbrygden och ostberedningen. 

Återkommande kollektivt organiserade arrangemang var vidare vintermarknaderna i 

Lappmarken, Uppsala, Strängnäs och i Oviken i Jämtland. Stakningen av vintervägar och 

uppförandet av härbärgen för att upprätthålla handeln under den kalla årstiden var andra 

gemensamma angelägenheter, som från götalandskapen spritt sig till angränsande områden. 

Allmogens uppbåd av krigsfolk byggde på inbördes hjälp liksom varningssystemet med 

vårdkasar på högt belägna platser. Vintertid uppförde ungdomen snöfästningar för att träna 

belägring, stormning och försvar och öva strid i förband.  

Olaus Magnus betraktade uppenbarligen den inbördes hjälpen som ett utflöde av Guds 

plan för människorna och deras samfundsbildningar. Samverkanstraditionen var förankrad i 

den årscykel av göromål som bildade bondeåret men den omfattade också samfärdseln, 

handeln och värnet av befolkningens liv, land och egendom. 

Lagbildningarna lämnade inga markerade avtryck i lagstiftningen. Den ursprungliga 

termen för kompanjonskap var felag, vilken efterhand undanträngdes av bolag eller 

widerlaegning. Felag eller bolag innebar egendomsgemenskap och kunde både finnas mellan 

äkta makar och i kontraktsform mellan andra personer t ex för att få till stånd partrederier vid 

handelsresor. Felag fanns redan på vikingatiden och tillämpades både av stormän och av 

allmoge. Hjalmar Hammarskjöld framhöll i sin utredning 1890 bestämmelser i Yngre 

Västgötalagen om förhållandet mellan ägare och brukare vid jordlega där den senares insats 

utgjordes av arbete och ibland kreatur och redskap men där investeringar under avtalstiden 

gjordes gemensamt och avkastningen i regel delades lika. Motsvarande regler fanns även i 

Svealand. Principen tycks ha varit att insatserna förblev i enskild ägo medan den gemensamt 

förvärvade egendomen delades. När ett avtal ensidigt bröts utgick böter till den förfördelade.    

Andra lagbildningar, som förekommer i landslagarna är föreningar för vinterfiske, för 

infångande av bisvärmar (där markägaren och bisamlaren delade ”vinsten”), för gemensam 

kolning, för vallning av boskap och för brandstod. Vidare förekom bolagsbildningar inom 

handeln - särskilt skeppsfarten - vilka bl. a omtalas i Bjärköarätten och Visby stadslag och 

avsåg gemensamma kapital- och arbetsinsatser. Där fanns även termerna sendeve, som avsåg 

kommissionshandel och widerlaegning, som avsåg bolag med gemensamma kapitalinsatser 

och delade resultat och även kunde fungera som kommanditbolag med en ”herre” som 

huvudman och ”knapar” eller ”knektar” som medägare. Regler om gemensamt ansvar fanns i 
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vissa fall i landskapslagarna och lagfästes på handelns område 1673 men tycks först i 1734 års 

lag ha utsträckts till andra företag. Däremot var det en öppen fråga om ansvaret skulle fördelas 

lika mellan alla delägare eller i förhållande till insatserna. För lån som tagits ”med samnad 

hand” – d.v.s. av alla gemensamt – var emellertid ansvaret solidariskt och obegränsat. 

Sune Åkerman har beträffande Lule älvdal under perioden 1300–1800 konstaterat att 

man där levde i storfamiljer på upp till 30 personer med mångsidig näringsverksamhet och 

vidsträckta geografiska kontakter. Exempel på gemensamhetsprojekt var svedjebruket, jakten 

på björn, varg, älg och säl och handelsresorna. Med början under 1500-talet kom 

bondenäringarna i Norrland att alltmer regleras av statsmakterna men det var först 1800- 

talets ekonomiska omvälvningar, som i grunden stöpte om de gamla samverkansmönstren i 

enlighet med en ny tids krav. 1    

  

1.1.2  LAGBILDNINGARNA 

                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1.2.1  By och byalag 

 

Utmärkande för bondesamhällets ekonomi var främst dess mångsidighet. Bonden var 

boskapsskötare, hantverkare, skogskarl och fångstman i lika hög grad som åkerbrukare, vilket 

ställde stora krav på kunskaper och färdigheter på en rad olika områden. Gränserna mellan de 

olika näringsfången var ofta flytande. Den sammansatta ekonomin skapade ett rörligt arbetsår. 

Den gav också upphov till en bred och mångfasetterad social och ekonomisk organisation. 

Någon total självhushållning var det aldrig fråga om. Man måste alltid komplettera den egna 

livsmedelsproduktionen med tillförsel utifrån. Självfallet fanns det många lokala och 

regionala särdrag. Skogsbönder bytte hantverksprodukter mot slättböndernas spannmål, 

fiskare skaffade sig jordbruksprodukter i utbyte mot fisk etc. 

En uppfattning om hur sammansatt landsbygdsekonomin var visar exempelvis 

landshövdingen Johan af Wingårds berättelse för Värmland 1815 där han vid sidan av bergs-, 

skogs- och åkerbruket presenterade en rad binäringar. För områdena vid Vänern och vid de 

andra större sjöarna var fisket viktigast. Därnäst kom olika slags skogs- och snickeriarbeten 

dels för arbetsvandrade huggare och timmermän i de angränsande landskapen sommartid dels 

i form av möbeltillverkning m.m. hemmavid under vintern. På vintern gav även körslor i 

Bergslagen och tröskningsarbeten i närområdet välbehövliga sidoinkomster. Handeln med 

oxar, som köptes i Västergötland och avyttrades i Bergslagen gav enligt landshövdingen 75-

100 procents avkastning för allmogen i landskapets östra härader. En specialitet var bryt-

ningen och transporterna av takskiffer i Glava socken. Därutöver förekom timmerflottning, 

kolning för bruken, båtfrakter och transporter till bruken av spannmål, sill och salt. Tjär-

bränningen ansågs däremot eftersatt liksom städernas hantverkerier.   

Även om det enskilda hushållet var den centrala produktionsenheten i det förindu-

striella Sverige, fanns det stort behov av samarbete i större grupper. Den viktigaste av dessa 

var byalaget. Byn var den minsta, enhetligaste och äldsta samhällsbildningen i landet. Byarna 

hade utvecklat egna organisationsformer i århundraden och så småningom kände stats-

makterna ett behov av att stärka sitt inflytande över dem. Därför utfärdades 1742 en 

mönsterbyordning, som syftade till en fastare organisation av byväsendet i landet. Den 

baserades delvis på äldre byordningar, som bönderna själva upprättat. Någon total likriktning 

var det emellertid inte fråga om. Även de byordningar, som tillkom efter 1742 uppvisar 

betydande variationer. 

Bystämman antog byordningen och övervakade att den efterlevdes. ”Ingen församling i 

vårt land har vördnadsvärdare anor än bystämman. Hon är moder både åt häradsting och 

riksdag” skrev den framstående folklivsforskaren Sigurd Erixon. På bystämman var endast de 
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besuttna bönderna representerade. Jordinnehav var en förutsättning för inflytande, däremot är 

det osäkert om storleken på detta spelade någon roll. Bystämmans ordförande var ålder-

mannen. Denne kunde väljas men det var också vanligt att sysslan roterade mellan 

byamännen. Närvaro vid stämman var obligatorisk, frånvaro kunde straffas med böter.  

Åldermannen hade en rad uppgifter. I många bygder skulle han hålla tjur och galt för byns 

behov om inte denna skyldighet roterade bland bönderna. Han fungerade som värd vid gillen 

och fester. Ibland skötte han också skatteuppbörden. Han sammankallade bystämmorna och 

ledde förhandlingarna, ansvarade för räkenskaper, gemensamma arbeten och ordningen i byn. 

Åldermannens myndighetstecken var en stav där byamännens initialer ofta var inristade. 

Andelarna i byn var varje familjs eller ägares privata tillhörighet. De kunde ärvas och - 

med vissa restriktioner - säljas. Tomten var privat område och lades med solskiftet till grund 

för andelarnas storlek. Sambruk av åkerjord förekom knappast alls. Gemensamhetsbruket 

omfattade fr a beten, allmänningar, skogsmark och fiskevatten. 2 

Många byar hade skrivna eller tryckta byordningar. De äldsta upptecknades under 

1600-talets förra hälft men föregicks av muntliga stadgar och sedvanerätt. Upptecknandet av 

byordningarna på 1600-, 1700- och 1800-talen utgjorde en motsvarighet till skriftfästandet av 

landskapslagarna under medeltiden. År 1742 utfärdade som nämnts riksdagen en mönster-

byordning. 

Byordningen reglerade byamännens gemensamma angelägenheter och stadfästes ibland 

av häradsrätten. Främst behandlades samarbetet inom boskapsskötseln och där särskilt 

stängsel- och hägnadsskyldigheten. I norra Sverige stadgades också att färden till och från 

fäbodarna – den s.k. buföringen – skulle ske gemensamt. Andra viktiga områden var ut-

nyttjandet av samägda skogar och fiskevatten. Skogens träd användes till virke och ved men 

också i tjärdalar och kolmilor. Virkesuttagen måste därför regleras och fördelas mellan del-

ägarna. Fisket bedrevs gemensamt eller genom att fiskeplatserna roterade mellan byamännen. 

Ibland styrde bystämman också användningen av sågar och kvarnar. 

Bystämman ansvarade vidare för brandskydd och fattigvård och avgjorde om obesuttna 

skulle få slå sig ned i byn eller inte. För fattigvården underhöll byamännen som regel en 

fattigstuga. Luffare fick vanligen logi genom ett turordningssystem gårdarna emellan. Bystäm-

man kunde också utdöma böter för spel, fylleri, skörlevnad m.m. men någon rättslig instans i 

vanlig mening var den inte. Tvister fördes i regel vidare till häradsrätten.  

Byalaget var mera en administrativ enhet än en ekonomisk eller juridisk. Man upp-

ställde och övervakade de regler, som behövdes för att underlätta den dagliga samexistensen 

mellan byns invånare. Med den praktiska sidan av närings- och arbetslivet tog man mindre 

befattning. Vissa regionala skillnader fanns. I Norrland reglerade bystämmorna främst 

utnyttjandet av gemensam egendom medan de i mellersta och södra Sverige mera befattade 

sig med grindar, hägnader, betesgång, sådd och skörd.  

 

1.1.2.2  Samägande och samdrift inom lantbruket 

 

Kännetecknande för det förindustriella samhället var den rika floran av folkliga lagbildningar 

uppbyggda kring samägande och samarbete. En del av det ekonomiska samarbetet reglerades 

av byalaget. Men för det praktiska genomförandet fanns en rad fasta och tillfälliga lag-

bildningar. Det gällde såväl gemensamt ägande och nyttjande av naturresurser och anlägg-

ningar som gemensamma arbetsinsatser. Lagbildningarna skiftade till karaktär ochinriktning i 

olika landsdelar men de grundläggande mönstren och principerna var desamma. De 

representerade en mycket gammal samarbetstradition. 
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Lag och lagbildning är enligt Olof Hasslöf gamla benämningar på företeelser som också 

kallas sammanslutningar, sällskap, föreningar, förbund, kompanier eller organisationer. Ordet 

lag förekommer ofta som andra led i sammansättningar, vilkas första del anger det ändamål 

för vilket man lagt laget”, d v s bildat organisationen. Några exempel på vanliga 

sammansättningar grupperade efter ändamål är: 

 

 bolag, grannelag, byalag 

 ägolag, värnalag, åkerlag, fäbodlag 

 arbetslag, skördelag, slåtterlag, ystelag, jaktlag 

 huggarlag, körarlag, flottarlag 

 fiskelag (benämnda efter redskapen), backelag, dörjelag, garnlag, notlag, vadlag, trållag 

 reselag, båtlag, skeppslag, roslag 

 ploglag, kvarnlag, såglag 

 bergslag, gruvlag, hyttelag 

 matlag, bjudlag, danslag 

  

Dessa och andra folkliga lagbildningar visade genom sin talrikhet och mångsidighet att 

samverkanstraditionen intog en betydelsefull roll i allmogens arbets- och näringsliv. Allmoge- 

lagen var i stort sett av tre slag, som skilde sig åt genom villkoren för medlemskapet med 

vidhängande rättigheter och skyldigheter. En typ var enhetliga lag med jämställda 

medlemmar, som själva styrde sin verksamhet och delade avkastningen genom lotter, som 

anpassats efter medlemmarnas individuella insatser som exempelvis båt- och fiskelag. En 

annan lagtyp bestod av två hälfter av vilka den ena var en kapitalsammanslutning med 

bestämmanderätt över verksamheten medan den andra var ett arbetslag med lydnadsplikt och 

löneersättning. I vissa av dessa lag deltog kapitalintressenterna själva i arbetet men ofta 

representerades de av lejd arbetskraft. Exempel var åkerlag, ploglag, värnalag, fäbodlag och 

skifteslag i lantbruket. En tredje lagtyp var byteslag för utväxling av arbetshjälp i sysslor, som 

säsongsvis krävde arbetskraft utöver familjens. Till dessa hörde slåtterlag, skördelag, bygglag. 

I dessa kombinerades samvaron i regel med traktering och festligheter som skördefester, 

taklagsfester och resegillen. Bjudlag bildades för umgänget vid jul, påsk och midsommar eller 

vid bröllop, barndop, födelsedagar och begravningar där deltagandet reglerades av släkt-, 

grannskaps- eller vänskapsband.  

Inom boskapsskötseln var samarbetsgemenskapen stark över hela landet. I Skåne 

vallades byns boskap av en gemensamt anställd herde. Ibland skapade flera byar gemensamt 

bete genom att mot varandra gränsande vångar samtidigt lades för fäfot. Då uppkom ett s.k. 

vångalag. Ännu mer utvecklat var samarbetet inom fäbodkulturens område där delägarna 

bildade fäbodlag, vilka kunde bestå av gårdar från flera byar. Inom fäbodlagen fanns ibland 

vallag och mjölkproduktionen sköttes i regel av anställda stintor. Vidare förekom samägande 

och samslåtter av skogsbeten och naturängar och gemensamma inköp av avelsdjur.  

Samägande av anläggningar, som enskilda gårdar var för små för att åstadkomma på egen 

hand var vanligt förekommande. Det kunde exempelvis gälla smedjor, sågar, torkstugor, 

kvarnar, vadmalsstampar och ”brytestugor” för linberedning. 4 

 

1.1.2.3  Arbetsbyten 

 

Vid sidan av de fasta lagbildningarna spelade arbetsbytena en framträdande roll. Dessa hade 

ofta karaktären av fördröjda byten, vilket innebar att man inte väntade sig någon omedelbar 

motprestation. På så sätt uppstod ett utbrett system av ömsesidiga fordringar utan att man för 

den skull strikt bytte vara mot vara eller tjänst mot tjänst. Det rörde sig ofta grannhjälp där två 



 

5 

 

eller flera gårdar bytte arbetskraft och redskap med varandra. Men ibland var det också så att 

olika hushåll kompletterade varandra. Det var t ex fallet i samarbetet mellan fiskare och 

bönder i många kustbygder.  

I de södra landskapen kallades ofta detta slag av institutionaliserat arbetsbyte för 

arbetsgille, ett ord som dock ibland användes enbart för den fest, som avslutade den 

gemensamma arbetsinsatsen. Bland festerna ansågs åldermanna- och slåttergillena vara de 

förnämsta. Exempel på situationer när arbetsgillen organiserades var nyodling, gödsel-

spridning, slåtter, skörd, byggnation, transporter och tjärbränning. Också kvinnorna hade 

arbetsgillen vid t ex ystning, bakning, kardning och skäktning. Elin Wägner har vittnat om 

vilken betydelsefull social roll dessa gillen spelade för kvinnorna i Värend. 5 

 

1.1.2.4  Arbetsvandringar och arbetslag 

 

Arbetsvandringar hade förekommit i Sverige alltsedan medeltiden men ökade i omfattning 

under 1700- och 1800-talen p.g.a. det pressade försörjningsläget på landsbygden och att den 

begynnande industrialiseringen krävde mera säsongarbetskraft.  

Dalarna var det stora arbetsvandrarlandskapet. Dalfolket vandrade sommartid främst 

till Bergslagen och Mälarlandskapen. Dalkarlarna sysslade mest med nyodling, dikesgrävning 

och byggnadsarbeten medan kullorna sökte sig till servicenäringarna i Stockholm där de också 

förekom som mursmäckor och roddarmadammer. Det dalska ”herrarbetet” utmärkte sig 

genom sin fasta organisation. Man vandrade i lag och arbetade under egna förmän, vilka 

förhandlade med arbetsgivarna och förde lagets räkenskaper. Man hade ofta också gemen-

samma härbärgen. Herrarbetet var ekonomiskt betydelsefullt. Utan detta hade knappast 

Dalarnas befolkningstal och småbruksstruktur kunnat upprätthållas.  

Småland, Halland, Blekinge och Värmland var andra stora arbetsvandrarlandskap. Från 

Småland och Blekinge rekryterades en stor del av rallarna medan värmlänningarna främst 

arbetade i den norrländska träindustrin. Arbetskraften från dessa landskap var dock inte lika 

fast organiserad som dalfolket. Det förekom också arbetsvandringar till sillfisket i Bohuslän, 

till Norge (Lofotenfisket och skogsbruket) och till jordbruken i Danmark och Nordtyskland, 

vilka ofta ledde till stadigvarande bosättning på de nya arbetsorterna.  

Vandringsarbetarna hämtade sina organisationsformer från den bondemiljö de utgick 

ifrån. Särskilt dalkarlarnas och värmlänningarnas lagbildningar med valda förmän hade denna 

bakgrund. Samma typ av organisation förekom också i de skånska betkampanjerna och i den  

Bohuslänska sillindustrin. 

Systemet med arbetslag övertogs senare av en del av industrialismens arbetargrupper, 

bl a inom skogsbruket och flottningen. Skogsskiftena utlämnades vanligen på beting till en 

lagbas, som oftast var en körare med egen häst. Denne förband sig att avverka och leverera 

timret vid en viss tidpunkt på våren och svarade både för rekrytering och avlöning av arbets-

laget, vilket sedan arbetade helt självständigt. Flottningsarbetet organiserades efter samma 

principer. Basarna tog bestämda älvsträckor på entreprenad och rekryterade själva sina 

arbetslag.  

Rallarnas arbetsorganisation påminde om skogsarbetarnas. Även här var det basarna, 

som svarade för kontraktsskrivandet och anställde folk och bergsprängare, schaktare, tippare, 

grus- och rälsläggare arbetade i olika lag ofta med namn efter basarna. Lagen, som kunde 

bestå av mellan 5 och 50 personer, bildades vanligen på hemorten och det hände att 

järnvägsbolagen genom kungörelser i kyrkorna uppmanade folk från samma trakt att arbeta 

tillsammans för att underlätta sammanhållningen. Principen med autonoma arbetslag fanns 

också inom stuveriarbetet, stenhuggeriet, byggnadsverksamheten, sågverksindustrin och 
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järnhanteringen. Lagorganisationen var enkel och flexibel och entreprenaderna i regel 

tidsbegränsade. 6 

 

1.1.2.5  Skeppslag och bondeseglation 

 

I tidiga källor är skiplag, skipreida, roslag och skibaen benämningar på lokala enheter, som 

låg till grund för den marina organisationen vid uppkomsten av de nordiska staterna. De 

skeppslag, som riksbildarna knöt an till, hade bildats för fiske, sjöfart och andra näringsfång. 

Om detta ger emellertid det skriftliga källmaterialet få och fragmentariska upplysningar. 

Eftersom endast ett fåtal kunde läsa och skriva bevarades de regler och sedvänjor, som styrde 

näringar och samfund på andra sätt än genom skrift.  

Somliga skeppslag bildades av personer, som bidrog med både kapital och arbete. 

Andra tillkom genom att några medlemmar enbart tillsköt kapital medan andra svarade för 

arbetsinsatserna. Behållningen fördelades i båda fallen efter lotter. De, som bidragit med både 

kapital och arbete tilldelades s.k. hellotter medan de, som bara presterat endera fick halv-

lotter, kallade båtlotter eller skuteparter respektive manslotter eller slitparter beroende på 

insatsernas art.  

Skeppslaget bildade en sluten krets. Ingen fick lämna gemenskapen utan medgivande 

av de övriga. Reglerna var lika för alla. De gemensamma angelägenheterna avgjordes av 

samtliga medlemmar samlade till ”skiparastefna”, som hölls vid masten när man var till sjöss 

och vid landgången när skeppet låg förtöjt.  

Godsmängderna, som laget medförde på sina färder var lika stora för alla. Styrman fick 

för gemensamma utgifter för lots, tolk o l medföra en tredjedel mer än övriga. Skeppslag med 

sådana regler bildades för köpfärder, som medlemmarna företog för att driva egen handel 

En annan typ av skeppslag bestod av två olika medlemskategorier. Den ena ägde farkosten 

och deltog aktivt i seglationen eller fisket. Den andra gjorde sina insatser enbart i form av 

arbete. Bägge grupperna bestämde gemensamt över verksamheten. Deras organisation kallas i 

tidiga källor förning (ty. Voringe, fra. Portage). Förning var de varor, som en resande köpman 

skeppade för sin egen handel. Hans vederlag för arbetet med seglationen bestod i rättigheten 

att disponera en del av skeppets lastutrymme för sin förning. Denna rättighet utnyttjades på 

olika sätt. En del besättningsmän handlade med egna varor, andra medförde ”sändeve” 

(sändegods, skickebud). Om detta innebar betalda uppdrag för hemmavarande köpmän fick 

sjömannen ersättning av dessa d v s hyra för det utrymme, som befraktarna utnyttjade genom 

honom. I stället för dispositionsrätt över lastutrymme kunde besättningsmännen få kontant 

betalning för sitt arbete. Den kallades och kallas fortfarande för hyra och inte för lön som i 

andra sammanhang. På sjömansspråk skilde man att ”segla på hyra” från att ”segla på part”.            

Skeppslagen hörde hemma i allmogekretsar där man sent lärde sig behärska skrivare- 

och bokföringstekniken. Skeppslagens folk har därför sällan efterlämnat skriftliga kvarlevor 

eller redogörelser för sina företag. Uppgifterna om skeppslagen härrör därför mestadels från 

utomstående - ofta konkurrenter - och är fragmentariska och polemiska. Både adel och präster 

ansåg att bondeseglationen drog arbetsfolk från lantbruket och motarbetade dem därför.  

I förhållande till borgarståndet gällde tvistefrågorna anskaffningen av fartyg och 

företagsorganisationen. Tidiga upplysningar om detta finns i en skrivelse, som ingavs av 

Göteborgs representanter vid riksdagen 1682. Där framhölls att det är ”för Borgerskapet 

alldeles omögeligit att kunna här utinnan med bemälte bönder aemulera, eftersom, hvad 

timeragen angår, så köpa bönderne skepzvirket i skogarne för een ringa penning och af 

förstehanden, dhet the dherifrån med egit folk och egne ökar framskaffa, dheremot 

Borgarskapet nödgas ofta at fembte och siete handen thet i dyraste penningen opköpa och 

med egit folk och arbete, så ock sielfwe med egne söner och drängar fara och sägla, dheremot 
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Borgarna stora kostnader till arbetz- och byggningsfolk göra måste och alltid medh hyrede 

skeppare och skeppsfolk resan fortsättia, så kunne och bönderne dheras skep och fartyg af 

aget afwel med victualie persedlar uthan tull eller accis sielfwe proviantera, hwilket Borgaren 

alt måste kiöpa…”  

Ett liknande anförande hölls av prosten Jacob Serenius från Nyköping i riksdagen 1762 

”Norrländningen hugger stocken på egen skog, sågar den på egen sågqvarn, för brädet i eget 

skepp, som han timrat af eget virke och tjärat med egen tjära. Den ene redaren är repslagare, 

den andra brygger och bakar matsäcken, en tredje är skeppare, styrman eller matros och hans 

pojke är kajutpojke, och lefva alla af hård kost. Stockholmaren åter måste köpa allt, lega dyrt 

folk och hålla styvt kosthåll, ty annars rymmer besättningen.” Borgarna i städerna vid 

Bottniska viken och övriga Finland anförde 1800 att bondeseglationen ”gifwer anledning till 

oordentligt förhållande wid tjenstehjons antagande i det dessa icke lönas med penningar, utan 

efter wissa betingade förmåner, bestående i förning af landets produkter.” Allmogen i 

Västernorrland genmälde 1802 att ”när Bonden sjelf idkar sjöfart med egit folk… 

Fartygsägaren och Manskapet arbeta gemensamt.”  

En annan tvistepunkt gällde seden att skutelagens medlemmar tog skickebud för sina 

grannar, vilket stadsborna sökte motverka genom begränsning till delägarnas eget byalag. 

Mot detta framhöll allmogen att de flesta byar bestod av alldeles för få mantal och att grann-

begreppet måste ha vidsträckt omfattning. En tredje punkt gällde fartygens storlek, som de 

privilegierade ville minska så att de endast tillät transporter till närmaste stad, marknads- eller 

lastageplats.  

Bondeseglationen hade gamla anor och var mycket utbredd. Redan under tidig 

medeltid omspände den hela Östersjöområdet och de gotländska bondeköpmännen hade 

exempelvis eget handelsfaktori i Novgorod. De bedrev också en omfattande seglation på 

England. På Västkusten svarade under 1600-talet bönder på Onsalahalvön för en betydande 

del av den svenska handeln på Cadiz i Spanien, som var den tidens viktigaste europeiska 

import- och omlastningshamn för varor från Syd- och Mellanamerika. Roslagsbönderna 

seglade malm från Utö gruvor till Norrland och därifrån trävaror till Tyskland, England, 

Amerika och Australien. Även på Åland och i Finland förekom en omfattande 

bondeseglation.  

Under 1800-talet och särskilt under Krimkriget blomstrade bondeseglationen i södra 

Bohuslän, norra Halland, Österlen, Kalmarsundsområdet, Roslagen och Västerbotten. I 

början av 1900-talet hade t.ex. Brantevik utanför Simrishamn 100 seglande skepp och var 

störst i landet på detta område. I Bottenhavet bedrevs en omfattande husbehovsseglation med 

s.k. haxar där fisk, tran, skinn, pälsverk, tjära och bräder byttes mot järn, salt, spannmål, lin 

och hampa. Viktiga mötesplatser fanns i Stockholm och Mälardalen men också i Medelpad 

och Ångermanland. En långvarig strid om rätten att segla med däckade fartyg avgjordes till 

norrlandsböndernas fördel 1786 (för övriga landet 1823). Vintertid sköttes transporterna till 

lands av specialiserade bondeköpmän – s.k. forbönder eller sörkörare – vilkas handels-

rättigheter lagfästes 1789.  

Handelssjöfarten på Bottenhavet och Bottenviken har intresserat många forskare, 

särskilt det s.k. bottniska handelstvånget – d.v.s. den långvarig reglering – som inleddes när 

Stockholms borgare på 1200-talet började kräva företrädesrätt till handeln i området. Trots 

allmogens motstånd fick de i enlighet med tidens ekonomiska doktriner sitt monopol i 

Magnus Erikssons stadslag och därefter konfirmerat i talrika förordningar. Handelstvånget 

avskaffades 1765 men landsbygdsallmogens handelssjöfart fortsatte trots det att vara en 

omstridd fråga ännu i många år.7 

 

1.1.2.6  Bergsmän och bergslag 
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Järnhanteringen utvecklades under medeltiden till en näring med nära anknytning till 

lantbruket. Bergsmännen kombinerade gruvbrytning och järntillverkning med åkerbruk och 

boskapsskötsel. Hyttorna var i regel samägda medan malmbrytningen sköttes av hushållen 

var för sig. På samma sätt omfattade arbetsorganisationen både kollektiva och individuella 

inslag. Till de förra hörde byggnadernas underhåll masugnens uppvärmning och nedblåsning, 

till den senare blåsningen och transporterna. Delägarna i en hytta utgjorde ett hyttlag, vilket 

styrdes av en hyttstämma och en hyttfogde, som utsågs genom val eller turgång.  

På samma sätt fanns gruvlag, vilka emellertid skilde sig från hyttlagen. Medan hyttan 

ägdes kollektivt och krävde kooperativt arbete före och efter ett individuellt nyttjande - 

blåsningen - så var gruvan vanligen kollektiv egendom, som bröts gemensamt och där 

produkterna delades mellan lagets medlemmar. Hyttlagens delägare hade del i vinsten och 

andelarna kunde köpas och säljas. Man delade också på investeringarna och fungerade som 

arbetsgivare för ett efterhand stigande antal gruvdrängar och gruvpigor. Under 1600- och 

1700-talen krävde pumpar, uppfordringsanläggningar, polhemshjul och stånggångar allt 

större investeringar. Under 1800-talet behövde järnverken ytterligare kapitalinsatser, vilka 

blev alltför betungande för bergsmännen, som i stället blev kolleverantörer till järnbruken. 

  Arbetet i gruvorna och hyttorna utfördes länge av bergsmännen och kring varje hytta 

uppstod en by av bergsmansgårdar. Ett bergslag bildades när flera hyttelag slog sig samman. 

Bergslagen styrdes av en särskild lagstiftning - bergsrätten - och hade egen domstol i 

bergstingsrätten. Högsta instans var Bergskollegium. Antalet bergslager var som mest 23 och 

de kom efter hand att ge namn åt hela det gruvområde, som sträcker sig över norra Götaland 

och Svealand från Uppland och Östergötland i öster till Värmland och Dalarna i väster.  

Under 1600- och 1700-talen dominerade det svenska järnet världsmarknaden men 

sedan man i England lyckats med att använda kol i järnframställningen ändrades situationen 

radikalt i början av 1800-talet. År 1803 fanns 340 stångjärnsbruk men därefter orsakade den 

hårdnande internationella konkurrensen en omfattande bruksdöd i Bergslagen. Bergsmännens 

småskaliga hyttor och hamrar försvann, en koncentration till stora anläggningar ägde rum och 

bolagsintressena tog över.  

Bergsmännen räknades till bondeståndet och åtnjöt vidsträckt skattefrihet. Deras antal 

minskade från 4 300 1825 till 3 400 1845. Orsaken var att större bruk integrerade bakåt till 

masugnar och gruvor. Det gällde också Falu gruvas andelsägare med kopparhyttedrift, vilka 

efter 600 år med denna företagsform övergick till aktiebolagsdrift 1888. Den egentliga striden 

stod dock om järnbergsmännen, vilka av Jernkontoret och de stora bruksägarna beskylldes för 

slöseri med kol och för att framställa underhaltiga produkter. Försök till sambruk i större 

skala hade misslyckats, vilket påskyndade bergsmansrörelsens uppgående i de privata 

storföretagen.  

Gruvdriften hade alltför länge behållit sin smådriftsmässiga organisation. Stripa gruva 

bearbetades exempelvis ännu på 1820-talet ”vanligen endast under sommaren på det gamla 

sättet att gruvans delägare skickade dit sina drängar och pigor, som bröto nätt och jämnt så 

mycket malm som åtgick till brukningen under vintern. Malmen, som medelst körvind 

hissades upp ur gruvan, lades i så många hopar som gruvans ägare voro. Om hoparna kastade 

man sedan lott.” Metoderna inom gruvdriften motsvarades av en hantverksmässig tillverk-

ning av tackjärn. Bergsmännens finansiella resurser var blygsamma och deras hyttor små 

även efter den tidens standard. 

Bergshanteringen hamnade tidigt i merkantilismens hårda regleringsmaskineri. Den 

reglering, som existerade i början av 1800-talet avsåg främst att förebygga brist på skog. Man 

reserverade skogarna för gruvdriften och tackjärnsframställningen medan stångjärnsproduk-

tionen spreds ut över större områden. För att hålla nere priset på träkol hade man ålagt 
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allmogen kolning och transporter för brukens behov. Statens ingrepp omfattade också 

handeln med järn. Det var förbjudet att importera både tack- och stångjärn. Tackjärn fick inte 

heller exporteras eftersom det var en högvärdig råvara, som skulle reserveras för den 

inhemska industrin. När det gällde stångjärn tilldelades bruken produktionskvoter i avsikt att 

hålla nere priserna på råvaran och minska åtgången på träkol.  

Ännu i mitten av 1830-talet svarade bergsmännen för ca 65 procent av tackjärns-

tillverkningen inom bergslagerna. Vid denna tid fann dessa också en talesman i skriftställaren 

Georg Swederus, som menade att en liberalisering av näringen skulle medföra en effektivare 

produktion och rädda den gamla bergsmansdemokratin. Ett initiativ i samma riktning var 

tillkomsten av Bruksägarnas hypotekskassa 1833, vilken var landets första.  

De nya idéernas genombrott inom bergshanteringen inträffade under perioden 1820–

60. De avgörande reformerna kom på 1830- och 40-talen och 1846 avskaffades i stort sett de 

produktionsregleringar, som under lång tid hämmat utvecklingen. I fråga om tackjärnet lyftes 

exportrestriktionerna 1856 och 1859 föll de sista skrankorna. Bergshanteringen innefattades 

därefter i den allmänna näringsfrihet, som infördes 1864.  

Samtidigt med avregleringen upplöstes den gamla organisationen av bergslagerna. På 

kanslisvenska uttrycktes det som att "till följd av den frihet, som sålunda blivit medgiven 

jämväl för tackjärnstillverkningen, kommer den skyldighet till blåsning i hytta eller masugn 

som hittills ansetts åligga bergsmansjorden, att upphöra och nuvarande hyttelag inom 

tackjärnsbergslagen att ej vidare utgörs tvungna föreningar, vadan lotter i hyttorna kunna 

även utan sammanhang med bergsmansjord förvärvas och innehavas.”  

Utvecklingen var förberedd sedan länge. Efter 1810 hade det i praktiken inte funnits 

några hinder för bruksägare att förvärva bergsmanshemman och bli delägare i hyttelagen. En 

kännare som Arthur Montgomery menade att skeendet var följdriktigt: ”För att hyttelagen 

skulle ha kunnat sköta produktionen effektivt skulle det ha krävts att vart och ett av dem 

arbetade kooperativt, i sambruk. Men det visade sig vanskligt att få till stånd ett sådant 

arrangemang. Förordningen av 1859, som upplöste den gamla organisationen, underlättade 

därför övergången till mera effektiv teknik.” I sitt betänkande 1890 meddelade Hammarskjöld 

att gruv- och hyttelag mestadels organiserades som oregistrerade aktiebolag med påtagligt 

arkaiska inslag från deras lagekonomiska förflutna inte minst i fråga om delägarnas ansvarig-

het. Han redovisade också samverkansföretag för underhåll av stånggångar, tillverkning av 

sprängämnen och inköp av träkol. 8    

 

1.1.2.7  Fiskelagen 

 

Gränsdragningen mellan agrara och maritima näringar var länge diffus. De flesta bönder med 

tillgång till fiskevatten fiskade till husbehov och fiskare och skeppare drev ofta jordbruk och 

boskapsskötsel vid sidan om sina huvudnäringar. Det fanns därför en glidande skala: bönder - 

bondefiskare - fiskarbönder - yrkesfiskare. Upplandslagen reglerade t ex rätten till fiskevatten 

som en avspegling av rätten till jord: ”Åker skall råda för äng, ängsteg för skogsteg, skogsteg 

för strandteg och strandteg ut i vattnet. Vattnet skall skifta notvarpen.” Först med övergången 

från självhushållning till penninghushållning skärptes gränserna mellan agrart och maritimt. 

Medan bohuskusten helt dominerades av yrkesfiskare skedde i Halland - Skåne och 

längs Östersjökusten en gradvis övergång från fiske till jordbruk. Särskilt Östersjökusten hade 

länge en stor fiskarbondebefolkning. Där fanns också en maritim motsvarighet till fäbod-

väsendet i de s.k. utskärsfiskelägena för säsongfisket. Eftersom ostkustens fiskevatten redan 

under medeltiden underställdes kronan kom utskärsfiskelägena att styras av statliga 

bestämmelser. Fiskelägena fick status av hamn och staten påbjöd hamnskrån för att reglera 

förhållandena där. Alla fiskare var medlemmar av hamnlaget, som leddes av en hamnfogde. 
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Efterhand förvandlades emellertid hamnlagen till instrument för självstyre i fiskelägena och de 

statliga hamnordningarna ersattes av lokala. Fiskarna valde själva förtroendemän, skipade rätt, 

reglerade fisket och underhöll de gemensamma anläggningarna. Hamnlaget utvecklades 

successivt från en statlig kontrollapparat till att bli en motsvarighet till böndernas byalag. 

Denna utveckling stärkte fiskelägenas självhjälpsstruktur. Städernas yrkesfiskare tillhörde 

däremot särskilda fiskarsocieteter, vilka hade ungefär samma status som hantverkarnas skrån. 

Enligt de folklivsforskare, som studerat fiskarnas arbetsorganisationer byggde dessa i 

hög grad på arbets- och ägandelag. Särskilt på västkusten hade dessa lag en klart egalitär 

karaktär. Man satsade arbete och redskap mot delar i fångsten. Lagen saknade också markerad 

kommandostruktur. De största, som fanns inom storbacke- och vadsillfisket, bestod av upp till 

20 man. Ofta var en fiskare medlem i flera lag. Fiskets modernisering medförde endast smärre 

förändringar i västkustfiskets lagstruktur och motståndet mot att starta fiskekompanier och 

trålarrederier var kompakt. De försök, som under första världskriget gjordes att starta 

ångtrålarkompanier misslyckades eftersom fiskarna vägrade gå ombord som löntagare. 

Denna organisationskultur har Olof Hasslöf beskrivit så här: ”I genuint fiskarespråk 

talar aldrig någondera parten om, hos eller av vem, på vilken båt eller var den eller den är 

anställd. Uttryck av typen, han arbetar på Götaverken, på Konsum och så vidare… eller jag 

hugger (sten) för Skandinaviska eller han har hyra på en transbåt förekommer inte bland 

fiskare. Det heter i stället: han är med på Bele eller i Beles lag. Jag skall med Vikingelaget. 

Det heter vara i lag och följe, lägga lag, komma med i ett lag men inte ta eller få anställning. 

Man talar aldrig heller om, vilken lön någon fiskare har eller när man fått sin löning utan i 

stället vilken lott man har eller när man gjort eller skall ”göra upp räkningar” eller ”byta 

pengar”… 

På ostkusten påverkades organisationen av att rätten till fiske hängde samman med 

jordägandet. Därför var det i många fall gården och inte den enskilde fiskaren, som utgjorde 

grunden i lagbildningarna. Arbetsinsatser och äganderätter till redskap och fiskevatten var ofta 

ojämnt fördelade i fiskelagen. Detta var särskilt framträdande i det strandbaserade notfisket. I 

det havsbaserade strömmingsfisket var däremot det kollektiva inslaget starkare. Här fanns 

ungefär samma typ av lagbildningar som på västkusten med trålarlag och kustfiskarlag. Vidare 

ägde och förvaltade man ofta gemensamt hamnar, kapell, bagarstugor m.m. i utskärsfiske-

lägena, vilket bidrog till att stärka det kollektiva inslaget i östersjöfisket. Fiskekapellen var 

vanligast längs södra norrlandskusten och fungerade sommartid som gudstjänstlokaler, 

vintertid som förvaringsplatser och året om som sjömärken.    

Kustsamhällenas isolering skapade en stark sammanhållning med en utpräglad kultur 

av samägande och samarbete. Skepparnas partrederier, båt- och fiskelagsbildningarna, 

borgenskedjorna och stödet till olycksdrabbade fiskarfamiljer var manifestationer av denna 

kultur. Men det fanns också konfliktanledningar. Tvister om fiskerätter, hemlighetsmakeri 

kring fiskeplatser och konkurrens vid försäljning av fångsterna kunde fresta på 

sammanhållningen.9 

 

 

1.1.3  SOCKENMAGASINEN  

 

Tanken att lagra spannmål under goda år för att ha en buffert vid svaga skördar uppstod tidigt. 

Redan år 1700 fanns i Stora Tuna i Dalarna och Mo i Gävleborgs län föreningsägda spann-

målsbodar. Vid riksdagen 1723 gjordes ett försök att ta reda på om bönderna genom sam-

verkan skulle kunna uppföra förrådshus. De svenska bönderna satte sig emot förslaget men i 

Finland togs tanken till vara och där utarbetades de första stadgarna för en magasinsförening 

1726. De gällde för Övre Satakunta Nedredels härad och innehöll fr a följande: 
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 magasinen byggdes och underhölls av medlemmarna. 

 varje bonde skulle vid normal årsväxt leverera in 4 kappar ren säd - hälften råg, hälften 

korn. 

 magasinen stod till sockenmännens oinskränkta disposition och under deras fria 

förvaltning. De fick inte styras eller disponeras av kronan eller olika ståndspersoner 

 sockenmännen skulle välja förtroendemän för att bokföra inkomster och utgifter och 

övervaka mått och spannmålskvalitet. 

 lån från magasinet skulle beviljas av sockenstämman mot säkerhet och ränta och 

återbetalas påföljande höst. 

 vid krigsfall skulle var och en ta ut sin andel med ränta i proportion till insättningen för att 

undanhålla fienden livsmedel. Inte heller de egna trupperna fick betrakta magasinen som 

sina. 

 om en bonde avträdde sitt hemman kunde han antingen överlåta sin innestående spannmål 

till efterträdaren eller ta ut sin andel. 

 

Stadgarna fastställde också prisgränserna för vad som kunde anses vara normala år. Trots att 

enstaka föreningar bildades - bl a i Torsåker 1730 - gick utvecklingen trögt. För att skynda på 

utvecklingen framlades i riksdagen gång efter annan förslag om tvångsanslutning men 

bondeståndet hävdade att om det skulle bli resultat måste allt tvång bannlysas. År 1734 

uppmanade ständerna därför landshövdingarna att agitera för sockenmagasin men resultatet 

blev klent. Enligt en uppgift var det bara Orkesta i Stockholms län, som följde uppmaningen.  

Missväxten 1740–42 då staten tvingades bistå bönderna med 71 000 tunnor spannmål 

ställde frågan i ny dager. År 1750 utgick en ny anmodan till landshövdingarna att agitera för 

spannmålsmagasin och nu utsändes även de finska stadgarna från 1726 som mönster. Viktigt 

var också att bönderna tilläts ta virke till magasinen ur kronans skogar. Föreningsbildandet tog 

fart men erfarenheterna visade att 1726 års stadgar inte var tillfredsställande och att bönderna 

hade svårt att klara bokföringen. Vid riksdagen 1756 fick därför bonderepresentanten Jacob 

Larsson från Lidetorp i Värmland uppdraget att utarbeta nya stadgar och anvisningar för 

räkenskapsföringen. Han använde sig därvid av de erfarenheter, som gjorts i Nysunda sockens 

magasinsförening, som grundats 1750. Resultatet blev ”Project Til Förening och Reglemente 

wid Sockne-Magaziners inrättande”, vilket anbefalldes 1757 och tjänade som förebild för 

senare stadgar. Huvudpunkterna var följande: 

 

 magasinet skulle byggas av de jordägande sockenborna 

 ingen fick utestängas från deltagande och var och en fick sätta in så mycket han ville. 

Sedan föreningen bildats skulle emellertid inga nya medlemmar tas in förrän efter 4 år 

eftersom intäktsräntorna först måste fördelas. 

 magasinet skulle helt och fritt disponeras av medlemmarna. Kronan fick inte hindra verk-

samheten eller ta andelarna i mät utan dessa skulle ”allenast förblifwa til uppehälle och ut-

säde för insättiaren, des barn och arfwingar.” 

 till föreståndare och sysslomän skulle väljas två eller tre välkända män antingen för ett år 

eller för längre tid. De skulle sköta bokföringen, kontrollera spannmålens kvalitet och 

måttens riktighet, ansvara för spannmålens vård, fördela spannmålen och sammankalla 

delägarna till möte i sockenstugan. 

 utlåningen skedde i april. Under missväxtår skulle de rikare lämna minst en fjärdedel av sin 

spannmål till de fattigare. Den, som lånade mer än den egna andelen berättigade till måste 

lämna borgen eller pant - det gällde också icke-delägare. Alla lån återlämnades med ränta. 
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 räntan fastställdes årligen och borde inte vara högre än 6 kappar per tunna och inte lägre än 

3. 

 vid sammanträde röstades efter insättningen så att en halv tunna hade en röst, en tunna två 

o s v. Mötena skulle protokollföras. 

 för försummelser och vägran att fullgöra skyldigheter bestämde medlemmarna böter.   

 arrendatorer kunde göra insättningar. Ingen fick låna spannmål och lämna den vidare till 

andra. 

 spannmålen skulle tas ut senast i juni annars tvingades delägarna ta ut sina andelar som lån 

mot halv ränta. 

 om magasinet eller spannmålen skadades p g a föreståndarnas åtgärder var de 

ersättningsskyldiga t o m tredje årets gröda eller i lösöre. 

 andra fordringar utmättes enligt lag av två nämndemän, som inte tillhörde föreningen. 

 

För att förhindra stölder stadgades ibland att ”golv och väggar skulle vara starka och täta samt 

att bingarna skulle placeras minst en aln över golvet.” Magasinen uppfördes ofta på höga, 

fristående grundstenar, vilket gjorde det möjligt att krypa under golvet, borra hål i plankorna 

och låta spannmålen rinna hed i medförda säckar. Genom att höja bingarna ville man 

förhindra sådana tilltag.  

Frihetsförklaringen gentemot staten och annan överhet återfanns i de flesta stadgar, den 

stadfästes också utom på punkten angående utmätning. Att säkra andelarna mot utmätning 

medförde en del för staten mindre trevliga konsekvenser och bestämmelserna ändrades till att 

endast så mycket spannmål, som motsvarade insättarens förhållanden i övrigt fick finnas i 

magasinet. Myndigheterna kom snart underfund med att om en bonde fruktade utmätning så 

satte han helt enkelt in sin spannmål i magasinet och undandrog staten en utmätningsbar 

tillgång. 

  Man valde vanligen tre föreståndare. Magasinsdörren hade därför tre sinnrikt förfär-

digade lås till vilka föreståndarna hade var sin nyckel så att magasinet endast kunde öppnas av 

alla tre samtidigt. 

Den mängd spannmål, som skulle sättas in, bestämdes av varje förening för sig och 

någon gemensam regel fanns inte. Som exempel kan nämnas att ett par föreningar stadgade 

en insättning av 4 fjärdingar per gång för varje helt hemman tills varje hemman satt in 2 

tunnor. 

Räntan varierade mellan 1 och 8 kappar per tunna. Det vanligast tycks ha varit 4 

kappar. Av 990 undersökta föreningar tog år 1832 275 två kappar och 620 fyra kappar i ränta. 

På en del håll stadgades att den som brukade ett hemman också fick göra insättning och rösta 

utan hänsyn till jordägaren eftersom delägarskapet tillhörde hemmanet som sådant och 

därmed den som brukade det. 

Bestämmelsen om tvångslån äventyrade hela magasinsrörelsen, ett förhållande som 

påtalades på 1870-talet då man diskuterade föreningarnas existensberättigande. Man fruktade 

visserligen att spannmålen skulle förstöras genom lång lagring men stadgandet stred mot 

rörelsens hela mening och innebörd. 

  Jacob Larsson utarbetade också förslag till fullständig bokföring, vilket tillsammans 

med stadgarna trycktes för utdelning i socknarna. Riksdagen var dock angelägen att framhålla 

att någon skyldighet att följa dem inte förelåg. De skulle endast tjäna som ledning och 

förebild. Åren 1757 - 60 tillkom dock en mängd nya föreningar. 

År 1759 utfärdades emellertid en resolution, som visade hur svårt myndigheterna hade 

att värdesätta den frivilliga verksamheten och hur ömtålig saken var. Man föreskrev att om 

majoriteten av sockenmännen beslutat bilda en förening måste alla vara med. Med anledning 
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av detta fastställde landshövdingarna böter vid tredska. Allmogen reagerade negativt och 

föreningarna led avbräck i sin verksamhet. År 1767 förbjöds därför alla tvångsmedel. 

Missväxten 1771–72 medförde ett bakslag när magasinen tömdes och många 

föreningar upplöstes. Men tiderna vände snart och senare under decenniet tillkom 101 nya 

föreningar. Under 1780- och 90-talen minskade däremot nybildningen. 10 

Delägarna i magasinen var nästan utan undantag jordägare eller brukare av annans jord. 

Från början var det meningen att säden skulle lagras tills nödåren inföll men i praktiken 

förvandlades magasinen till ett landsomfattande nät av lokala banker, som drev in- och 

utlånings- rörelse mot ränta. Utlåningen skedde mot en ränta av i genomsnitt fyra kappar per 

tunna och lånet plus räntan skulle betalas efter tröskningen följande höst. Räntan skulle täcka 

förvaltningskostnaderna och bilda en reserv.  

År 1763 beslöts att socknarna skulle sörja för sina fattiga, vilket avsevärt ökade 

anspråken på deras kassor. De skattebetalare, som även tillhörde en magasinsförening, såg i 

dessas ränte- fonder en möjlighet att lätta den ekonomiska bördan och en del föreningar 

anslog medel till fattigvård, löner till läkare och barnmorskor, vaccinationer, fängelseavgifter 

och skottpengar på skadedjur. Följden blev att välbärgade medlemmar, som endast lånade 

spannmål i undantagsfall, kom lindrigt undan medan de fattigare delägarna fick stå för största 

delen av utgifterna.  

Magasinsföreningarna krävde noggrann tillsyn och skötsel men rörelsens dualism 

förhindrade delvis detta. Den lättillgängliga krediten missbrukades eftersom medlemmarna 

inte var vana vid billig kredit och dessutom ofta var intrasslade i vidlyftiga kreditåtaganden. 

Städernas köpmän förskotterade allehanda varor mot säkerhet i jord, byggnader, djur och 

gröda och bönderna blev efterhand så skuldsatta att de endast med svårighet klarade skatter 

och andra utgifter. Föreskriften om tvångslån bidrog till att förvärra läget genom att tömma 

magasinen och försvaga föreningarnas ekonomi. 

Många föreningar råkade dessutom i vanrykte genom att föreståndarna bedrev utlån-

ingen på ett sådant sätt att magasinens tillgångar enbart kom att bestå av skuldsedlar av 

tvivelaktigt värde och att man underlät att vidta åtgärder om de förtroendevalda saknade 

utmätningsbara tillgångar. Att man inte engagerade sig i regelrätt spannmålshandel berodde 

på att landsköp var förbjudna och att städernas handlare gjorde allt för att behålla 

marknaderna för sig själva. 

När brännvinstillverkningen 1775 blev kronomonopol och det s.k. undsättnings-

systemet enligt vilket staten ansågs skyldig att vid behov bistå med utsäde och brödföda, 

tillämpades, inträffade en viktig förändring. Riksdagen lämnade 1786 bidrag till krono-

magasin i alla län och 1798 inrättades en allmän magasinsdirektion tillhandahålla spannmål, 

övervaka kronans magasin och hålla uppe priset. Det visade sig emellertid inte möjligt att 

reglera spannmåls- priset och 1823 beslöt man avveckla förråden och i stället lämna 

invånarna i Norrland, Dalarna och Värmland lån till distriktsmagasin.  

Sockenmagasinen var ständigt omdiskuterade. I Värmland, som ofta drabbades av 

ojämna skördeutfall, efterlyste exempelvis prosten Adolf Kjellin i Sunne när hushållnings-

sällskapet startade 1802 allmänna magasin, vilka under goda år skulle handla upp spannmål 

och under svaga sälja den till rimligt pris. De existerande sockenmagasinen fungerade enligt 

Kjellin alldeles för dåligt och pressade de fattiga brukarna hårt. Han menade att dessa var mer 

betjänta av att kunna köpa till låga priser än att låna till höga räntor. De nya magasinen borde 

därför ägas och drivas av solventa privatintressenter. Sedan sällskapet utlyst ärendet som 

prisfråga återkom Kjellin 1804 med ett utförligt förslag, som utgick från behovet av att jämna 

ut prisvariationerna och från att sällskapet skulle utverka ett stående lån från den statliga 

magasinsdirektionen och som motprestation samla in pengar till förråd och torkhus. Det hela 

skulle ledas av en direktion bestående av landshövdingen, fyra ledamöter och en kamrer och 
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anläggningarna lokaliseras till Karlstad, Ärms lastageplats i östra Värmland, Sunne eller 

Frysstad i Frysdalen och Sulvik vid Glafsfjorden. Sockenmagasinen kunde därefter 

avvecklas. Något resultat av Kjellins propåer blev det emellertid inte. 

Sedan den statliga magasinsdirektionen lagts ned 1827 aktualiserades frågan om att 

omorganisera sockenmagasinen, som upplevt en nedgångsperiod. År 1831 överlämnade 

kammarrådet P G Welin ett förslag till regeringen om ett utvidgat system med socken- och 

distriktsmagasin. Welin, som under 23 år arbetat i magasinsdirektionen, framhöll att det 

sedan statens spannmålshandel upphört inte längre fanns någon reguljär nödårshjälp och att 

magasin borde vara obligatoriska åtminstone i de län, som var mest utsatta. Varje magasin 

skulle förvaltas av en kommitté om 5–9 personer, varje län ha en municipalnämnd med 

landshövdingen som ordförande och räntefria statliga lån finansiera verksamheten.  

Vid sidan av Welins förslag hade Lantbruksakademien undersökt sockenmagasinen 

och deras förhållanden och presenterat ett reformförslag 1834. Av utredningen framgick att 

det 1832 fanns 989 magasin fördelade på 890 socknar med 71 025 delägare, 164 000 tunnor 

spannmål och en kontantbehållning om 67 648 rar banco. Av magasinen hörde 135 eller 14 

procent hemma i Skaraborgs län och 105 eller 11 procent i Östergötland. Därnäst kom 

Sörmlands och Gotlands län med 9 procent vardera. Av delägarna fanns 10 819 eller 15 

procent i Koppar- bergs län medan Östergötlands, Skaraborgs Örebro och Västmanlands län 

svarade för 8 pro-cent vardera. Fyra län - Hallands, Göteborgs och Bohus, Västerbottens och 

Norrbottens - redovisade inga magasin alls och Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 

tillsammans endast 11. 

Akademien ansåg att magasinens lagringskapacitet var tillfredsställande i Stockholms, 

Uppsala, Sörmlands, Östergötlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län. 

Den var något sämre i Småland, Västergötland, Värmland, Dalarna och Västernorrland och 

direkt dålig i övriga landet. Från bl a Norrbotten hade meddelats att föreningarna upplösts till 

följd av dålig förvaltning och förluster för delägarna.  

Föreningarna hade i medeltal 72 medlemmar med betydande variationer från 155 i 

Kopparbergs till 36 i Sörmlands län. Av den totala folkmängden i de 890 socknar, som redo-

visat magasin utgjorde delägarna i genomsnitt 6,5 procent - i Kopparbergs län dock 13 

procent. Många socknar hade där flera magasin - Leksand hade hela 16 stycken och Rättvik 

13. Nära besläktade med sockenmagasinen var de distriktsmagasin, som på riksdagens 

initiativ tillkom 1823 och av vilka de flesta fanns i Jämtlands län.  

 

Som ett resultat av sin utredning föreslog Lantbruksakademien 1834: 

1.  För att få rätt proportioner mellan folkmängd och spannmålslager borde röktalen eller 

matlagen läggas till grund för beräkning av insatserna i stället för hemmanstalen. 

2.  Även icke - delägare borde få låna mot säkerhet. 

3.  Lånen måste ovillkorligen betalas tillbaka efter slutad skörd. 

4.  Räntan borde sjunka i samma mån som fonderna ökades. 

5.  Fonderna skulle inte användas för kommunala ändamål förrän de nått ett visst maximum. 

6.  Länsstyrelsen skulle utse ombud med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning. 

 

Förslaget godtogs av regeringen och expedierades till länsstyrelserna. De nya bestämmelserna 

innebar att det i stort sett var slut på självstyrelsen, vilket ytterligare manifesterades 1842 då 

landshövdingarna fick fria händer beträffande sockenmagasinen och 1863 då de underställdes 

kommunalstämmorna, dock så att ”kapitalet bibehålles under behörig kontroll.” 

Ett sent försök att tidsanpassa sockenmagasinen gjordes vid lantbruksmötet i Uppsala 

1855 när godsägaren, senare ”exportkonduktören” och lantbruksskoleföreståndaren C A 

Hermelin föreslog ett utökat och formaliserat samarbete inom magasinsorganisationen. 
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Tanken var att varje magasin skulle avsätta en mindre spannmålsfond avsedd att täcka behov 

utanför den egna socknen eller kommunen. Fördelarna med en utsträckt ömsesidighet var 

enligt förslagsställaren ett effektivare utnyttjande av magasinens resurser, ökad marknads-

kännedom för odlarna, större oberoende av spannmålshandlarna, förbättrade stödmöjligheter i 

nödsituationer och minskad isolering för magasinsföreningarna. Förslaget fick ett blandat 

mottagande präglat av deltagarnas personliga erfarenheter. Från godsägarhåll tycks man i 

allmänhet ha betraktat magasinsinrättningen som föråldrad och statsrådet Johan Fredrik 

Fåhraeus meddelade att många ansökningar om att få upplösa magasin kommit in, inte minst 

från spannmålsproducerande områden. Man framhöll också svårigheterna med att samordna 

den mångförgrenade och heterogena magasinsfloran. Beslutet blev att någon opinionsyttring i 

frågan utöver den tryckta redovisning, som skulle lämnas över lantbruksmötets förhandlingar 

inte var nödvändig. 

Sockenmagasinen diskuterades livligt under lång tid och från flera utgångspunkter. 

Ibland framställdes de som komplement till kronomagasinen men lika ofta motiverades 

fördelarna med lokala magasin under sockenmännens kontroll utifrån böndernas misstro mot 

kronan och dess representanter och den ekonomiska fostran, som självhjälpen befordrade hos 

medlemmarna. Ett annat argument var att sockenmagasinen var ett verksamt motmedel mot 

den skuldsättning hos stadsborgarna som var så vanlig bland bönderna. Man tycks också ha 

varit överens om deras nytta som utsädesleverantörer till mindre bemedlade brukare. Karl 

Åmark menar att utlåningen var deras egentliga huvuduppgift och befriade bönderna ”från 

småstädernas snikna spannmålshandlare, vilkas vinst varit över 100 procent betungande för 

låntagaren.” 11     

 

1.1.4  BRANDSTOD OCH BRANDFÖRSÄKRING 

 

Ursprunget till försäkringsväsendet är antagligen den gammalgermanska gillesinstitutionen, 

som under medeltiden fick vidsträckt utbredning i norra och västra Europa. I de frankiska 

gillena, som kan spåras tillbaka till 700- och 800-talen, förpliktades bröder att hjälpa varandra 

mot fattigdom, brandskada, skeppsbrott etc. Än klarare präglade detta de anglosaxiska gillena 

från 1000-talet och de danska och norska från 1200- och 1300-talen och senare. 

I Sverige förekom åtminstone från 1300- och 1400- talen gillen med ömsesidig under-

stödsplikt. Föreskrifterna i flera svenska landskapslagar om skyldighet för inbyggarna i ett 

härad att till inbördes hjälp utge brandstod antyder exempelvis ett väl utbildat under-

stödssystem. Sådana föreskrifter finns i Östgöta-, Dala-, Västmanna- och Skånelagarna. 

Östgötalagen föreskrev att den, som oförskyllt lidit brandskada skulle tilldömas brandstod av 

häradet om både boningshus och uthus och hälften om endast endera brunnit. Efter skadans 

omfattning fick han uppbära brandstod antingen av hela häradet eller av halvt, tredjedels eller 

fjärdedels härad. I Dala- och Västmannalagarna stadgades att brandstod skulle utgå för stuga 

eller gästrum och i Skånelagen att brandstod skulle utgå endast om skadan uppgick till visst 

värde. 

Landskapslagarnas bestämmelser intogs i Magnus Erikssons landslag 1347 och i 

Kristoffers landslag 1442, vilka var i kraft till 1734. Innebörden var följande: envar, som på 

landet lidit brandskada skulle av häradet uppbära brandstod efter skadans storlek. Alla 

bofasta män var skyldiga att utge brandstod och skadorna skulle värderas av sex på tinget 

utsedda män. År 1684 tillfogades att om brandstoden p.g.a. häradets fattigdom var otillräcklig 

kunde den drabbade beviljas skattelindring.  

Värderingen av skadorna gällde ursprungligen endast husen. Men 1694 utsträcktes den 

till att omfatta även spannmål, foder, dragare och boskap. Vid tingen träffade häradsborna 

överenskommelser (föreningar) om värderingen och om brandstodsavgiftens storlek. En 
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sådan ingicks t ex mellan ”ridderskapet och adeln samt allmogen av skatte och krono” i 

Skaraborgs län 1688. Den omfattade alla hemman inom länet med undantag för adelns sätes- 

och ladugårdar och icke skattlagda torp och officersboställen. Brandskador skulle värderas av 

domaren i orten, ersättningen utdömas vid tinget och uppbäras genom landshövdingens 

försorg. En liknande förening ingicks samma år av allmogen i Skåne och tycks liksom i 

Skaraborg ha tillkommit med anledning av ett kungligt brev 1687 där landshövdingarna 

uppmanades bilda brandstodsföreningar i länen. 

I 1734 års lag föreskrevs att när ”skada skett av våda eller genom vållande av den, som 

skadan ej kunde gälda, skulle häradet giva brandstod för hus, säd, foder och boskap men ej 

för andra lösören och husgeråd, ej heller för badstuga och kölna.” För frälsemäns sätes- och 

ladugårdar och för prästgårdar förelåg inte skyldighet att utge brandstod och deras innehavare 

hade inte heller rätt till ersättning. Vid tinget skulle häradsborna utse värderingsmän, 

fastställa brandstodens storlek och döma ut ersättningar. 

En första brytning med brandstodsväsendet skedde 1766 då allmogen i Sunnerbo härad 

anhöll om att varje pastorat skulle tillåtas ”att särskilt inom sig få överenskomma och fast-

ställa den brandstodshjälp, varmed de i socknen, som komma att lida genom vådeld, måge 

understödjas samt att få samla och inrätta sin enskilte cassa till en slik utgift och därmed vara 

frie från deltagande i de brandstoder, som hända inom socknen.” Ansökan bifölls och 

kompletterades 1770. Med dessa beslut slogs en bräsch i brandstodsinrättningen. Av en enkät 

1813-14 att döma fick sockenföreningarna störst utbredning i Småland, Östergötland, 

Västergötland och Halland medan man i övriga landet höll fast vid de härads- och tingslagsvis 

bildade föreningarna. Tillkomsten av de enskilda brandstodsföreningarna bidrog till att 

aktualisera frågan om brandstodstvångets fortsatta existens. Vid riksdagen i Örebro 1812 

motionerades om frivillighet. Sockenföreningarna blev emellertid ofta alltför svaga och under 

1830-talet bildades därför ett 15-tal större föreningar, vilka ansågs innebära framsteg i fråga 

om den ekonomiska hanteringen. Som mönster för många av dessa tjänade stadgar, som 

utarbetats av landshövdingen Robert von Kraemer i Uppsala.  

De första föreningarna för en länsvis organiserad brandförsäkring på landsbygden 

gällde emellertid lösöresförsäkring. Den äldsta bildades i Kronobergs län 1801 på initiativ av 

landshövdingen Carl Stellan Mörner. År 1811 till kom en motsvarande inrättning i Kalmar 

län. Senare uppstod tanken på länsbolag för försäkring av både fast och lös egendom. Det 

första bildades i Jönköpings län 1837 och 1852 fanns 21 stycken.  

Brandstodstvånget upphävdes slutligen 1856, vilket ledde till att minst ett par hundra nya 

härads- och sockenbolag tillkom under de följande decennierna. Vid sidan av de regionala och 

lokala försäkringsföretagen fanns det rikstäckande Allmänna brandförsäkringsverket för 

byggnader å landet vars rötter gick tillbaka till 1782 och som främst inriktade sig på offentliga 

anläggningar. 12 

    

1.1.5  KOMMUNIKATIONER OCH FÖRSVAR 

 

Landsbygdsbefolkningen spelade en avgörande roll för kommunikationsväsendet i det för-

industriella samhället. Väghållningen knöts redan på medeltiden till jordinnehavet, vilket bl a 

framgår av landskapslagarna. Alltefter betydenhet sköttes vägarna av kronan, landskapet, 

häradet, byalaget eller enskilda. Skyldigheten att bygga och underhålla vägar, broar och färjor 

åvilade all jord, även adelns och kyrkans. Stommen i vägnätet utgjordes av eriksgatan med 

anslutande huvudvägar. Det fanns fyra vägkategorier: lands-, kyrko-, kvarn- och markvägar. 

Landsvägarna skulle vara 10 alnar (6 meter) breda, de övriga 6 alnar (3,6 meter). Syn hölls vår 

och höst av häradshövdingen och hans nämnd, vilka också skulle godkänna nybyggnader och 

omläggningar. Bristande underhåll straffades med böter.  
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Landsbygdens skjutsväsen vilade också på jorden och bestod av kronoskjuts för 

kronans personal och material och gästgivarskjuts för övriga. Den senare omfattade även 

reservskjuts, som utfördes efter särskild kallelse och hållskjuts, som innebar att de lokala 

skjutslagens hemman turvis höll beredskap ett dygn i sänder. Därutöver fanns ett särskilt 

skjutssystem för postväsendet. Ersättningen för skjutsningarna reglerades genom 

riksdagsbeslut. Skjutsväsendet i sin gamla form avskaffades 1878. 

I fråga om persontransporterna gällde ursprungligen att bönderna härbärgerade 

vägfarande utan ersättning men Alsnö stadga 1279 slog fast att ingen var skyldig att lämna 

kost och logi utan betalning och att i varje by en s.k. rättare skulle organisera gästningen. Ett 

försök att få till stånd ett reguljärt gästgiveriväsen gjordes under 1500-talets andra hälft men 

det dröjde till 1636 och 1649 innan ett sådant upprättades. Det konfirmerades i senare för-

ordningar 1734 och 1766. Systemet innebar att gästgivargårdar skulle inrättas vid landsväg 

”på två mil när” och att innehavaren var skyldig att tillhandahålla kost, logi och skjuts till 

närmaste gästgiveri. Allmogen ålades att lämna ”häradshjälp” vid uppförande av gäst-

givargårdar, vilka skulle inrymma tre våningar för ” adel, annat hederligt folk och gement 

sällskap.” På liknande sätt ordnades postgången genom posthemman med 2-3 mils avstånd 

och skjutsar däremellan. 

För att säkerställa skjutsningen ålades bönderna att bilda skjutslag, vilkas medlemmar 

genom turvisa dygnsskift vid gästgivargården upprätthöll hållskjutsen. Systemet drabbade 

bönderna vid de större vägarna orättvist hårt varför man genom s.k. reservlag utsträckte 

skjutsningsplikten till större områden. Reservskjutsen företogs på kallelse med hjälp av 

skjutsbricka eller skjutskavel. Vid större sjöar och vattendrag förekom också skjutsning med 

båtar. 

Taxorna bestämdes av länsstyrelsen och beräknades efter en medelhastighet på 6,5 

km/tim eller tre timmar per skjutshåll. Det var strängt förbjudet att forsla handelsvaror med 

gästgiveriskjuts. Trots detta upplevdes skjutstvånget som mycket betungande och efter 

upprepade klagomål tillät riksdagen 1844 att verksamheten kunde lämnas ut på entreprenad. 

Genom 1878 års skjutsstadga skildes skjuts- och gästgiveriväsendet helt från varandra. 

Varutransporterna sköttes av s.k. forbönder, vilka dels utgjordes av småbrukare, som i 

många fall bedrev yrkesmässig åkeriverksamhet dels av jordbrukare, som företog regelbundna 

resor för att avyttra egna produkter. De förra åtog sig transporter för både handlande och 

manufakturer och bodde ofta nära de stora trafikstråken. De vistades på vägarna större delen 

av året och drev ibland också affärsrörelse. Denna trafik var som regel fjärrgående, tidtabells-

bunden och hade reserverad last både för fram- och återresan. Hur forböndernas speditions-

verksamhet fungerade är inte känt men det är omvittnat att åkarna både för sällskaps skull och 

av säkerhetsskäl höll samman i större foror. De forbönder, som forslade egna varor reste 

vanligen också i större sällskap och tillryggalade betydande sträckor. De hade fasta kontakter 

med köpmän i städerna och logerade i köpmansgårdarna. Med kanalerna och järnvägarna 

upphörde de långväga landsvägstransporterna fram till lastbiltrafikens genombrott men lokalt 

fortsatte de i mindre omfattning. 

Som bl a Olaus Magnus visat hade folkuppbåden en lång tradition i försvaret av 

lokalsamhällena. I orostider som t ex 1400-talets engelbrektsfejd spelade de också en 

avgörande nationell roll men efter Dackefejden började en integrerad nationell krigsmakt 

byggas upp. Det s.k. yngre indelningsverket, som inrättades 1682, grundades på kontrakt 

mellan landskapens menigheter och kronan om ”knektehållet”. Varje landskap åtog sig att 

ställa upp ett regemente om 1200 man och varje regementsområde indelades i 1200 rotar, som 

vardera underhöll en soldat. Om det var möjligt sökte man inrätta byalagen som rotar men 

eftersom två hela hemman skulle utgöra en rote kunde dessa ibland omfatta 10-15 gårdar i 

olika byar. Ett korpralskap bestod av 25 rotar, ett kompaniområde av 150 och ett 
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regementsområde av 1200. Soldaterna var på en gång krigare och småbrukare och hörde 

socialt och ekonomiskt nära samman med sin bygd.  

Lokalt utsåg rotestämman en rotemästare – i regel på ett år – vilken förvarade 

rotekistan med soldatens uniform och betalade ut lönen enligt den s.k. rotsedeln. 

Värnskyldigheten full-gjordes i solidarisk samverkan och roten var enligt Elfrid Kumm ett 

slags kooperativ med rotestämman som forum. Roteringen var tillsammans med väghåll-

ningen och skjutsningsskyldigheten den tyngsta pålagan för bönderna. Byggnadshjälp, 

landtågsgärd, salpeterhjälp, dagsverkspenningar, silverskatt, maltskatt, kvarntull, tröskskatt, 

skarprättarskilling, skrivar- torv- och vedpenningar var andra skatter, som åvilade lantbruket.  

För att stödja svaga rotar och underlätta rekryteringen av soldater bildade rotehållarna 

frivilliga s.k. enöreskassor, vilka byggde upp fonder med lika rätt till bidrag för alla delägare. 

På Åland, i Finland, Uppland, Södertörn, Möre och Blekinge fanns sedan 1623 det s.k. 

ständiga båtsmanshållet, som bestod av 6 indelningskompanier om vardera 400 man. Även 

städerna var i princip underkastade båtsmansrotering. Därutöver organiserades i början av 

1600-talet genom det s.k. rusthållet 8 regementen rytteri, exklusive adelsfanan. Kring 1860 

uppgick antalet indelta knektar och ryttare till ca 24 000 av vilka 17 000 bebodde rotarnas 

soldattorp. Indelningsverket avskaffades genom riksdagsbeslut 1892 och 1901 och ersattes av 

allmän värnplikt. 13 
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1.2  SAMVERKAN UNDER SKIFTANDE VILLKOR 

  

1.2.1   SAMFUND I OMVANDLING 

 

 

1.2.1.1  Förändringsagenter 

 

Traditionen med lagbildningar gick tillbaka till ett förkristet, helagrart ättesamfund byggt på 

självförsörjande lokalsamhällen. Även om man vid behov kunde företa nog så vidsträckta 

krigs- och handelsfärder saknade större enheter än härad eller landskap med tinget som 

viktigaste samlingspunkt betydelse i den vanliga människans tillvaro. Men under perioden 

1000-1500 omvandlades dessa samhällen i grunden av en rad yttre faktorer. Kristendomen var 

en. Den katolska kyrkan inordnade de nordiska lokalsamfunden i en inter-nationell gemenskap 

med enhetlig organisation av församlingar och klosterväsen, gränsöverskridande rättsregler 

och skriftformer, ensartad sjukvård, utbildning, odlingskultur och samma pålagor i form av 

tionde och andra utskylder. Samtidigt som Norden kristnades drabbades påvekyrkan av sin 

första stora splittring när den östliga ortodoxa kyrkan till följd av djup och varaktig söndring 

separerade från den romerska 1054. Med reformationen 1527 lämnade Sverige den katolska 

gemenskapen och sällade sig till en grupp protestantiska stater i nord-västra Europa. Föränd-

ringen innebar också klosterväsendets upplösning och att en intolerant och stelbent ortodoxi 

uppstod till följd av 1500- och 1600-talets religiösa motsättningar. 

En annan förändringsagent var stadsväsendet, som med sina kontinentala rötter, 

rättsregler och organisation av handel, hantverk och lokalstyre diametralt kontrasterade mot 

det omgivande agrarsamhället. Borgare blev bara den, som fick s.k. borgar- eller burskaps-

brev. I kraft av sitt inflytande inom politik och förvaltning förmådde borgarnas representanter 

myndigheterna att reglera produktion och handel till förmån för hantverks- och köpmanna-

intressena. En tredje storhet, som alltmer inkräktade på menigheternas domäner var national-

staten, till en början i form av ambulerande valkungadömen men efterhand med fasta borgar 

och en växande ämbets- och krigaradel med anspråk på privilegier, jord och tjänster. Från 

1397 och 125 år framåt var denna statliga överbyggnad gemensam för hela Norden. Som 

övergripande korporativt organ för adel, präster, borgare och bönder manifesterade stånds-

riksdagen övergången från ätte- till feodalsamhälle. Under perioden 1250 - 1450 anpassades 

landskapslagarna till det nya hierarkiska samhällets och den romerska rättens krav även om 

denna aldrig fick samma dominerande ställning i Sverige som i Italien, Frankrike och 

Tyskland.  
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Nationalstaten fyllde det tomrum kyrkan lämnade efter sig. Valkungadömet ersattes för 

Sveriges del av arvriket 1544 och statens maktställning stärktes av de många krigen under 

perioden 1560-1720. Kyrkans jordinnehav övergick till kronan för att under stormaktstiden till 

stor del förlänas den expanderande tjänsteadeln. Kampen om jordinnehavet mellan kronan och 

adeln medförde flera statliga återtag – reduktioner – av mark, den mest omfattande 1680. 

Vid samma tid moderniserades krigsmakten genom indelningsverket samtidigt som uttagen av 

skatter och tullar, som missgynnade de lägre klasserna ökade. 

 

1.2.1.2  Skatterna 

   

Bönderna blev under utvecklingens gång ”det skattedragande ståndet” samtidigt som deras 

ekonomiska handlingsutrymme inskränktes av den alltmer konsekventa stadspolitiken. 

Beskattningens ursprung var troligen skyldigheten att delta i ledung d.v.s. att utrusta och 

bemanna skepp för härnadståg till sjöss. En annan tidig pålaga var gästningen d.v.s. 

skyldigheten att underhålla kungen och biskoparna och deras följen vid resor genom landet. 

Gemensamt för de äldsta skatterna var att de var tillfälliga och antagligen föga betungande. 

Under 1200-talet tillkom en statsmakt med Stockholm som centrum vilket krävde en stationär 

förvaltning samt trupper och fasta befästningar. Utvecklingen innebar att tjänstskyldighet 

övergick i skattskyldighet, att tillfälliga pålagor blev permanenta och betydde en avsevärd 

skärpning av skattetrycket. Utöver de ordinarie skatterna utkrävdes i krigstider extra utskylder. 

Allmogens missnöje med detta ledde bl a till att Magnus Eriksson i sin kungaförsäkran 1319 

måste lova att alla sådana skatter skulle prövas av rikets råd och menigheter. Detta s.k. 

frihetsbrev på Mora äng har ansetts utgöra grunden för ”svenska folkets urgamla rätt att sig 

beskatta.” På kyrkans område var peterspenningen den äldsta skatten men tiondet, som togs ut 

både på animalie- och vegetabilieproduktionen (kvick- respektive sädestionde) var mer 

betungande. 

Under 1600-talet tillkom en rad skatter, som landtågsgärden, byggnings- och 

salpeterhjälperna samt dagsverks- och boskapspengarna. År 1649 förvandlades också 

skjutsningsskyldigheten till skatt. Dessa kallades med ett gemensamt namn mantalsräntan och 

utgick i kontanter till skillnad från den äldre jordeboksräntan, som erlades i naturapersedlar. 

År 1622 infördes den s.k. lilla tullen eller landtullen, som togs upp vid städer, bergslager och 

marknader och accisen, som var en konsumtionsskatt. Vissa delar av landet fick under 1600-

talet sina skatter överförda i kontanter, vilket medförde att inflationen sänkte skattetrycket. I 

de landsändar där skatterna fortsatte att utgå i naturaprodukter förblev det däremot konstant.  

Missnöjet med skattesystemet blev grundtemat i bondeståndets agitation under ståndstidens 

slutskede. På 1823 års riksdag krävde man fullständig avskrivning av grundskatterna mot en 

ökad allmän bevillning men först 1869 överfördes grundskatterna i sin helhet i kontanter efter 

beräkningsgrunder som samtidigt gav en skattesänkning. 

 

1.2.1.3  Samhället och lagbildningarna. 

 

Feodalismen innebar en markerad social och ekonomisk uppdelning av samhället. Adeln och 

prästerna skapade sig genom privilegier ekonomiska, militära och kyrkliga maktpositioner, 

vilka de förankrade juridiskt och tillämpade genom myndigheter och ämbetsverk. Lands-

bygdens lagbildningar betraktades av de högre stånden som både systemfrämmande och 

olagliga och undertrycktes systematiskt till förmån för deras egna förvaltningsmodeller och 

rättsinstitut, vilka därför kom att dominera den samhällsforskning, som grundats på officiellt 

källmaterial.  
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Lagbildningarna vann hävd genom ständig tillämpning och behövde sällan skriftfästas. 

Men om laget kom i delo med utomstående eller inkorporerade element från främmande 

miljöer blev skriftliga regler nödvändiga. De kom då till antingen genom uppteckning av 

sedvaneregler eller genom antagande av mönsterstadgar utifrån. Såväl uppteckningshjälp som 

stadgar tillhandahölls i regel av överheten och anpassades till dess doktriner och regelverk. 

Följaktligen saknas genuina skriftliga källor om folkliga lagbildningar från äldre tider. Att 

döma av de vittnesbörd, som ändå finns var deras organisation föga formell. Det betyder 

emellertid inte att den varit formlös eller instabil. 

Det fanns emellertid i byarna en skrivartradition, som helt skilde sig från de högre 

ståndens. Särskilt i Dalarna användes räknestavar för noteringar om skyldigheter, prestationer 

eller utnyttjande av rättigheter. Det var längder över hur långa gärdsgårdsstycken var och en 

skulle hålla, hur många bräder han sågat i den gemensamma sågen, hur många dygn eller 

säckar man malt i byns kvarn vara och ens skyldighet att vakta kreaturen, ta emot fattiga, 

främlingar eller sjuka, härbärgera skolmästaren, gräva gravar, hålla kyrkbåt, bygga på 

bröllopsstugan, skjutsa prästen, betala tionde eller kronoskatt eller hålla soldat. På stavarna, 

som var av trä använde man sig i allmänhet och långt fram i tiden av ett slags runskrift. Det 

fanns också ett system med klubbor eller pinnar, som sändes mellan gårdarna och markerade 

vars och ens skyldighet att exempelvis fara till sockenstämman, hålla hästar och körkarl för 

resande, laga och underhålla vägen, ploga snö, bära posten, ringa i kyrkklockorna eller gå 

skallgång. Även om Nordiska museet har världens rikhaltigaste samling av runstavar är det 

uppenbart att material av denna typ bevarats i försvinnande liten utsträckning jämfört med de 

världsliga och kyrkliga myndigheternas arkiv. 

 

1.2.1.4  Ståndssamhällets avveckling 

 

Efter 1720 ersattes den tidigare intressestyrda favoriseringen av städerna av en merkantilistisk 

politik, som under intryck av fysiokratismens idéer avvecklades efter mössornas seger 1765. 

Därefter präglades utvecklingen av upplysningens tankar med fysiokratismens och liberal-

ismens erövring av den ekonomiska hegemonin, jordbruksreformernas effektivisering av 

livsmedelsproduktionen och privilegiesamhällets upplösning fram till de epokgörande 

ekonomiska, politiska, juridiska, religiösa och tekniska förändringar med vilka industrial-

ismen sprängde de sekelgamla ramarna under årtiondena kring 1800-talets mitt. 14 

 

 

1.2.2  DET STADSEKONOMISKA SYSTEMET 

 

 

1.2.2.1  Handeln 

 

Den medeltida handeln i Norden låg från början i böndernas händer. Beträffande Sverige säger 

Eli F Heckscher att handeln merendels utgjorde s.k. landsköp ”i händerna på bönder, som 

delade sin tid mellan denna handel och jordbruket eller snarare större delen av tiden befunno 

sig på resor samt läto hustru och barn sköta jorden.” Skärgårds- och kustbönder bedrev egen 

köpenskap och bondeseglationen blomstrade. Under 1100-talet blev de gutniska farbönderna 

Nordeuropas främsta handelsfolk och rikedomarna strömmade till. Till största delen berikades 

farbönderna av handeln på Finska viken och de varor, som därifrån fördes till Västeuropa. 

Gotlänningarnas ställning som Östersjöns speciella mellanhandelsfolk gick tillbaka till 

vikingatiden och århundradet 1130 - 1230 då de hade tullfrihet i Henrik Lejonets länder och 

förmånliga handelsfördrag med de ryska furstendömena Smolensk och Novgorod. I den 
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sistnämnda staden hade man eget faktori, känt under namnet Gutenhof, förmodligen en 

efterföljare till vikingarnas Farmannagardr. Bondehandeln kulminerade under 1200-talet och 

välståndet avspeglades i talrika stenkyrkor på den gotländska landsbygden. Den framgångsrika 

handeln alstrade en rivalitet med det framväxande stadsväsendet, vilket i östersjöområdet 

representerades av hansaförbundet, som krävde handelsmonopol för städerna. På Gotland 

ledde motsättningarna till ett regelrätt krig mellan farbönderna och borgarna i Visby 1288. 

Parterna förliktes av Magnus Ladulås och uppgörelsen resulterade bl a i ringmuren runt 

staden. På fastlandet hade då regleringen av handeln redan inletts genom de privilegier, som 

beviljades borgarna i Jönköping 1284 och markerade inledningen till en 500-årig period av 

handelsrestriktioner med målet att tillförsäkra städernas borgare monopol på handel och 

hantverk. För landsbygdens allmoge återstod endast husbehovshandeln eftersom all s.k. 

mellan- handshandel rubricerades som olaga landsköp och kunde medföra straffarbete i Sala 

silvergruva. Undantaget gällde försörjningen av Bergslagen där allmogen fortsatt tilläts driva 

handel med bergsmännen. Juridiskt manifesterades utvecklingen i en rad riksdagsbeslut och 

stadsprivilegier.  

Förbuden till trots existerade fortsatt en omfattande och långväga allmogehandel. Ännu 

på Gustav Vasas tid drev bönderna i götalandskapen i sto skala upp slaktboskap till mark-

naderna i övre Svealand, särskilt Bergslagen. Än mer betydande var allmogehandeln i kust-

trakterna där bönderna med egna skepp seglade sina produkter till de nordtyska hamnstäderna. 

Öland var länge hemvist för sådana farbönder. Den bottniska kustbefolkningen hade en om-

fattande handel både söderut och med samebefolkningen genom de s.k. birkarlarna. Olaus 

Magnus beskriver mellanhavandet mellan samerna och de rödklädda birkarlarna både som ett 

varuutbyte utan pengar och som en skatteuppbörd för svenske kungens räkning men tillägger 

att samerna erlade tribut även till norske kungen och ”moskoviternas furste.” Senare tillkom 

sörkörarna – specialiserade bondeköpmän som vintertid i samlade foror fraktade skinn, fisk, 

fågel och hantverksprodukter till Stockholm och Bergslagen och 1789 fick lagfäst rätt att 

”sälja egen och andras avel.”  

Förbuden mot landsköp gällde inte handel med egna varor bönder emellan eller att för 

eget behov vid bergverken byta till sig järn, stål, koppar m.m. Förbuden avsåg handel med 

”verkliga köpmannavaror” som ”sild, salt, kläde, krydde, spetzeri och annat tolkit”, uppköp av 

lantmannaprodukter för avsalu och lantmäns inköp av varor i staden för avyttring där. 

Undantagna var adeln och särskilt privilegierade grupper som birkarlarna i Norrland, 

”österlänningar” (finnar), ölänningar, gotlänningar, gårdfarihandlare från Marks och Kinds 

härader i Västergötland och köttmånglare, som mellan påsk och pingst för städernas räkning 

köpte upp boskap. Dessutom fick landsbygdens hantverkare - de s.k. gärningsmännen - handla 

fritt med vem som helst. Straffet för olaga landsköp skärptes av Gustav Vasa till halshuggning 

vid överträdelse tredje gången, dock inte för adelsmän, som slapp undan med böter och 

förlorade värdigheter. Handelsordningarna 1614 och 1617 reducerade straffmaximum till 

landsflykt och 1734 års lag sänkte straffet ytterligare till böter och förlust av varan. För att 

underlätta kontrollen bestämdes att in- och utländska köpmän endast fick färdas ”å meninge 

landsvägar” och drottning Kristina gav städerna tillåtelse att hålla särskilda utridare för att 

beivra överträdelser.   

Böndernas försäljning i städerna ägde rum på torgdagarna. I allmänhet fick de endast 

sälja större partier, så förbjöd exempelvis köttmånglarnas skråordning av 1477 dem att sälja 

styckat kött. I 1617 års handelsordning tilldelades varje stad sitt särskilda handelsområde av 

kringliggande socknar och allmogen tillhölls att på torgdagarna föra sina varor till närmaste 

köpstad. Senare under 1600-talet tilläts bönderna att själva välja vilken stad de ville handla i. 

År 1640 bestämdes att onsdagen och lördagen skulle vara torgdagar.  
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År 1622 infördes den s.k. lilla tullen eller lanttullen, en omsättningsskatt, som utgick 

med 1/32 av värdet på ”alle ätelige, slijtlige och förnötelige wahror” som fördes till torg eller 

marknad för att säljas. Den försvårade den inre handeln, ledde till att städerna för att hindra 

smuggling måste omge sig med staket och gravar, skrämde bort allmogen från städerna och 

tvingade borgerskapet till s.k. landslopp. Att uppbörden utarrenderades till privatpersoner gav 

upphov till ytterligare tvister och trakasserier. Trots dessa nackdelar började lanttullen på 

allvar ifrågasättas först i slutet av 1700-talet.  

Försäljning av köpmannavaror skulle ske i ”uppenbara gatubodar” och inte i källare 

eller ”bakbodar”. Före försäljningen skulle varorna vägas och mätas ”med stadens ägande 

vikter eller mått” och kvantiteterna noteras. Försäljning direkt från fartyg fick endast 

förekomma i fråga om korn, kalk, sill, sältran, koppar, järn och bonderåg. S.k. förköp från 

fartygen var förbjudna. När dessa förtöjt skulle kungens fogde först undersöka om det fanns 

varor ombord, som kronan kunde behöva. Fanns sådana hade han förköpsrätt i tre dagar. 

Främmande köpmän - s.k. gäster - fick endast sälja till stadens borgare och bara köpa hos 

dessa och inte av varandra. Kläde, lärft m.m. skulle avyttras "helum Styckjum, helum 

Hundradum, ock engum Stufvum eller Alnum, Spisserij helum Dussinum, salt helum 

Lästum”. Understucken handel - d v s försäljning genom i staden boende bulvan - bötfälldes 

strängt. År 1585 bestämdes att utlänningar hade rätt att uppehålla sig i landet högst sex veckor 

per år men 1673 utsträcktes tiden till två månader, Därtill kom att endast vissa stapelstäder 

besökas och handel bedrivas endast med stapelstadsborgare. Utlänningars rätt att driva handel 

förblev starkt inskränkt till 1700-talets slut.  

Minuthandel bedrevs av hökare, krämare och hantverkare. Hökarna sålde matvaror och 

beredde fisk medan krämarna handlade med tyger, kryddor, specerier och liknande. Ingen fick 

bedriva hökeri och kramhandel samtidigt med hantverk och ingen driva mer än ett hantverk åt 

gången. Enligt handelsordningen 1622 skulle alla städer uppföra hus ”med twenne rum uthi; 

thet ena skal brukas för Slacktare Huus, ther all boskap som i Staden in kommer och säljes, 

ehwad namn then hafva kan, slacktas skal. Thet andre rummet skal brukas för Kiöttskrångel”.I 

detta skulle stadens köttmånglare, vilkas antal bestämdes av fogden, borgmästaren och rådet 

ha sina bodar och bara där fick kött säljas. All slakt för köttmånglarnas räkning skulle ske i 

slakthuset och noteras av uppsyningsmannen, som när varan sålts tog upp accis av månglaren.  

Enligt samma handelsordning fick endast bagare – vilkas antal också reglerades av fogden, 

borgmästaren och rådet - sälja bröd och bryggarna endast sälja öl i läste- och tunntal medan 

utminuteringen förbehölls krögarna, som även erlade saluaccis. Enligt en ordning för 

månglare och månglerskor 1623 skulle varje stad inrätta ”ett tämmeligit storrt Hus med tree 

rum uthi, på en beläglig ort, ther Båtar kunna tillända” och där månglarna skulle sälja ost, 

smör, fläsk, salt, ärter, bönor och några andra varor i ett rum, fisk i ett annat och vilt, höns, 

ägg, lutfisk och torkat kött i ett tredje. Försäljning av dessa varor fick endast ske i 

månglarhuset. Även här skulle inköpen registreras och saluaccis erläggas. Uppsyningsmannen 

skulle också se till att inte skämda varor såldes. Allt mångleri skedde dock inte i dessa 

”varuhus”. Månglerskor, som sålde ”syltor, blodkorfvar och pölssor” liksom ”Frucht, Rötter, 

Kåål, och gröne Kryddor” höll till på torgen. Enligt köpstadgan 1635 fick månglerskorna inte 

köpa varor av bönderna före klockan nio på förmiddagen och bönder, som kom till staden 

efter detta klockslag, måste först hålla sina produkter till salu endast för borgarna under två 

timmar.      

För att driva minuthandel och hantverk krävdes burskap och medlemskap i skrå. 

Burskap fick utan vidare den, som ägde hus i staden och kunde förvärvas av personer, som 

ägde tre marks förmögenhet. För att bli medlem i ett skrå krävdes skicklighet i yrket, tillägnad 

under ett antal läroår och ådagalagd genom gesäll- och mästarprov. Handelsordningen 1635 

fastställde tiden för utbildning i handelsyrket till åtta år varav sex år som ”gatubodsdräng” och 
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två år som ”Wederlagz-Swen”. 1734 års handelsordning utsträckte utbildningstiden till tolv år 

och föreskrev att ingen fick bli sin egen förrän han ”nöjacktig erfarenhet vunnit ” och inför 

”erfarne och gode män blifvit förhörd”. Skråväsendet syftade till att ge medlemmarna en 

ståndsmässig bärgning. Alla skulle ha arbete, konkurrens skulle förhindras och endast 

yrkesskickligheten vara avgörande. Antalet mästare, gesäller och lärlingar reglerades och 

förköp, överbud m m förbjöds. Skråna var också ansvariga för kvaliteten på medelmmarnas 

varor, vilket skedde genom regelbundna åldermannainspektioner för att som man sade ”skåda 

var mans gärning”. Kvalitetsbrister, förseningar m.m. bötfälldes. Arbetsfördelning var regel 

och ”mångklåperi” motarbetades. Handelspartering, som innebar att köpmännen indelades i 

”societeter”, som var och en enbart sysslade med en sorts handel, eftersträvades men visade 

sig svår att genomföra i praktiken. Medborgarna - köparna - skyddades genom pristaxor och 

kvalitetskontroller. Målsättningen var att uppnå ett rättvist pris så ”at the som sälia ock the 

som köpa fåen fullt gen fullo” som stadslagen föreskrev. Pristaxorna fastställdes månatligen 

av fogden, borgmästaren och rådet och hantverkspriserna gemensamt av magistraten och 

skråämbetena. Konkurrens förekom bara på marknaderna där de tvingande bestämmelserna 

var upphävda. 15  

 

1.2.2.2  Stadspolitikens framväxt 

 

Det tidigaste svenska dokumentet, som fastslog städernas handelsprivilegier, utfärdades av 

Magnus Ladulås 1284 sedan Jönköpings borgare klagat över att bönderna ”höll all markand 

hemma hos sig och med varandra” till skada och fördärv för stadens köpmän. Kungen 

föreskrev därför att ingen köpare i Småland vare sig bonde eller köpman skulle få bo på 

landsbygden utan endast i torgstaden. Om någon beslogs med att köpa eller sälja på 

landsbygden, skulle han mista tre mark och ha förverkat det han köpte. Liknande privilegier 

skaffade sig många städer under 1300-talet.  

Ett allmänt påbud intogs i Magnus Erikssons stadslag 1350 där det föreskrevs att ”allt 

köp skall i staden göras både landsmanna och köpstadsmanna emellan och ej på landet eller 

annorstädes.” Detta påbud upprepades hela 1400-talet igenom och under Vasatiden. I man-

datet mot dyrtiden 1546 förbjöds liksom tidigare såväl landsköp och prångeköp som ”all 

seglation på utlandet med de ringe och små skip, skuther och båter som ägdes av landsköp-

män, präster och bönder.”  

Till landsköp räknades inte handel bönder emellan med egna produkter utan mellan-

handelssyfte, lanthantverkares uppköp av arbetsmaterial och avsättning av egna produkter 

eller försäljning av bondeprodukter mot metallvaror så att lantbruket utan omvägar över 

städerna kunde proviantera bergverken.  

Vissa modifikationer gjordes exempelvis i Täljestadgan 1380, som gav bönderna rätt 

att handla sinsemellan med egna varor men inte med köpmannavaror som sill, salt, kryddor 

eller kläde. Kristoffers landslag 1442 skilde för böndernas del mellan husbehovsköp där 

köparen själv skulle förbruka varorna och köphandsel, som var ett exklusivt urbant 

näringsfång.  

Gustav Vasa och hans söner hävdade uppfattningen att handel, sjöfart och hantverk 

exklusivt borde förbehållas städerna trots att verkligheten fortlöpande korrigerade dem på ett 

tämligen hårdhänt sätt. År 1543 klagar Gustav Vasa i en berömd formulering över att det var 

lika omöjligt att avskaffa landsköpmännen som ”att fånga alla de ulvar som i skogen gå.”  

Särskilt nitisk när det gållde att reglera handeln var Karl IX. Under hans tid infördes uppdel-

ningen i uppstäder och stapelstäder. Uppstäderna låg inne i landet och var avsedda för 

närområdeshandel men skulle också samla upp produktionsöverskott för vidare befordran till 

städer med stapelrättigheter och till utlandet. Uppstäderna skulle också förse lokalsamhället 



 

25 

 

med varor, som måste anskaffas genom fjärrhandel. Stapel- eller sjöstäderna hade rättighet att 

driva fjärr- och utrikeshandel. De var upplagsplatser där fartyg med tullpliktiga varor måste 

löpa in, förtulla och lossa sina laster. Man lagrade också exportvaror. Stapelstäderna var 

vidare skyldiga att bygga tull- och sjömanshus. Antalet stapelstäder var under 1600-talet ca 

45. Systemet gav kronan möjligheter till omfattande ingrepp i handeln och samfärdseln och 

till kontroll av varuströmmarna i landet. År 1540 reglerades också köpmännens resrutter och 

infördes tvång för dem att inneha vägbrev. 

Stockholm fick en särskilt gynnad ställning genom det s.k. bottniska handelstvånget. 

Redan stadslagen slog fast att ”alla av Finland, utom Åbo byamän, av Nyland, rodden, 

Hälsingland och Gästrikland skola ingenstädes sin marknad med skepp driva utom i 

Stockholm.” Handels-tvånget väckte stor opposition och flera kungar kringgick det i olika 

privilegiebrev men det förblev i stort sett intakt till 1765. Mot slutet av Johan III:s regering 

introducerades en konse-kvent stapelpolitik och då restes även krav på ett mälarhandelstvång 

till Stockholms förmån. Karl IX tänkte samla hela utrikeshandeln till Stockholm - Lödöses 

rimligtvis undantagen - medan den inre handeln skulle skötas av övriga städer med viss 

fördelning mellan stapel- och uppstäder. Detta kunde emellertid aldrig förverkligas. 

Stapelstadspolitiken innebar en strävan att införa kontinentala principer i Sverige trots att 

landet med sina stora geografiska avstånd och glesa befolkning varit bättre betjänt av handel 

via ett flertal mindre hamnar utmed kusterna.  

Under 1600-talet skärptes strävandena att lokalisera handel och hantverk till städerna 

ytter-ligare och ett 25-tal nya sådana grundades, särskilt längs norrlandskusten och i 

Bergslagen. Tillförseln till Bergslagen byggde på handelsfrihet för bergsmännen och förmåner 

för dem, som levererade varor dit. Handeln skedde vid särskilda torgdagar dit spannmåls-

bönder, västgötaknallar, småländska oxdrifter, norrländska fisk- och viktualielaster och 

städernas köpmän sökte sig och betalades med järn och koppar. Efterhand komplicerades 

förhållandena av det ökade antalet s.k. bergsstäder. Till de redan etablerade Örebro, Västerås, 

Arboga, Köping och Hedemora fogades 1584 Karlstad och under 1600-talet Filipstad, Falun, 

Kristinehamn, Sala, Säter, Avesta, Nora och Lindesberg, vilka anlades med bl a Goslar och 

Freiburg som mönster. Städernas främsta uppgift blev att förse Bergslagen med ”ätande, 

nötande och slitande varor” och svara för avsättningen av områdets produkter. Det blev 

vanligt med s.k. bergsförlag, vilket innebar att varje bergsman eller hyttlag hade sin egen 

förläggare, som levererade nöd-vändighetsvaror och avsatte järnet. Ibland höll köpmännen s.k. 

utliggare i sina områden för att bevaka fordringar och driva köpenskap. Till konsumenternas 

skydd uppmuntrade myndig-heterna konkurrens från långväga leverantörer och tillät handel i 

lokala bodar . 

Ett annat exempel var Borås, som 1622 anlades i Sjuhäradsbygden där den omfattande 

bonde-handeln länge irriterat myndigheterna. Men inte ens den vägen lyckades man få 

kontroll över västgötarnas gårdfarihandel och så småningom fann man för gott att erkänna 

knallarnas rätt att driva handel på landsbygden.  

  Städernas ensamrätt till köphandel var ett led i en strävan mot arbetsfördelning mellan 

olika yrkesgrupper och mellan land och stad. Den stadfästes i alla stadsprivilegier och enligt 

förbudet mot landsköp 1650 fick städerna t o m rätt att hålla särskilda utridare för att beivra 

olaga landsköp. Förbudet förnyades i 1734 års lag och gjorde bara undantag för västgöta-

knallarnas handel med hemslöjdsföremål. I fråga om lokaliseringen av handeln till städerna 

tvingades man emellertid göra eftergifter i form av lantmarknader, vilka trots protester från 

stadsköpmännen hölls 2-3 gånger årligen på ungefär 150 platser. De produkter, som undan-

togs från förbudet var främst säd, viktualier, hemslöjd och tackjärn. Bönderna fick rätt att ta 

tackjärn till husbehov i utbyte för sina leveranser till bergsmännen. Åren 1680 och 1686 

bekräftades allmogens rätt att sälja sina gårdsprodukter till vem som helst var som helst. 
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Denna frihet förutsatte emellertid att bönderna inte använde den till ”prångeköp” d.v. s. sam-

ordnad försäljning från flera producenter eller till ”förköp” som innebar organiserad försälj-

ning till kringresande uppköpare. Avsikten med förbuden var att upprätthålla direkta kontakter 

mellan producenter och konsumenter, vilket varit en ledande princip alltsedan medeltiden.  

Som Eli F Heckscher framhållit ”kom den rent stadsekonomiska synpunkten på 

samhällsföreteelserna att framträda nära nog som en gudomlig ordning, liksom den också i 

alla riktningar associerade sig med medeltidens hela etiska och religiösa åskådning. Till denna 

med sublim ensidighet stadsorienterade behandling av näringslivet hörde i främsta rummet att 

handel, sjöfart och hantverk skulle vara stadsnäringar och deras utövning på landsbygden 

utrotas.” Det stadsekonomiska tänkesättet var enligt Folke Lindberg en internationell före-

teelse och den enda ekonomiska doktrin, som under medeltiden och början av nya tiden 

lanserades målmedvetet och konsekvent. Systemet växte fram i samhällen med svag statsmakt 

där nya och livskraftiga städer framgångsrikt hävdade sina intressen mot andra samhälls-

former. Det var anpassat till förhållandena på kontinenten men accepterades även i Norden 

trots att stadsväsendet där utgjorde ett marginellt inslag i en agrart dominerad omgivning. 

Statsmaktens förstärkning under Vasatiden medförde ingen förändring, tvärtom gynnades 

stadsintressena konsekvent på riksintressets bekostnad. Makthavarna på riksplanet saknade 

alternativ, som var anpassade till den nya verkligheten och skulle så göra tills den 

merkantilistiska doktrinen utformades. 16 

 

1.2.2.3  Marknaderna 

 

Den största handelsorganisationen i landet före näringsfriheten var marknaderna. Där salu-

fördes större delen av lantbruks- och hantverksprodukterna och av jägarnas och fiskarnas 

fångster. Dit fördes också merparten av de importerade varorna och där möttes industrins 

representanter. Endast en mindre del av varuöverskotten omsattes i städernas torghandel. 

Mark-naderna hade olika bakgrund och karaktär. Ursprungligen gällde regeln att marknad 

följde ting och de äldsta med anor från heden tid var Distingen i Uppsala, Samtingsmarknaden 

i Strängnas och marknaderna i Birka, Sigtuna, Skara och på Brännöarna i Götaälvmynningen.  

Olaus Magnus berättar att Distingsmarknaden i Uppsala brukade hållas på Fyrisåns is och 

samlade både nordiska och utomnordiska besökare. På marknaden omsattes pälsvaror, silver-

föremål, spannmål, metaller, tyger och matvaror. Under orostider fick dock säd, hästar, smör, 

ost och fläsk inte föras ut ur landet. Magnus nämner också vintermarknaderna utanför Sträng-

näs och i Oviken i Jämtland. Han omtalar vidare att tillförseln av salt kunde äventyras vid 

ofred och att hans bror ärkebiskopen Johannes Magnus i mitten av 1520-talet anskaffade och 

delade ut redskap för saltberedning bland allmogen, vilket emellertid omintetgjordes av 

köpmän i Stockholm, som fruktade att gå miste om inkomster. Ärkebiskopen drevs i lands-

flykt av lutheranerna och återkom aldrig till Sverige. I fråga om mått och vikt meddelar Olaus 

Magnus bl a att vid spannmålshandel ”borgare och stadsbor äga att begagna ett särskilt mindre 

mått för att kunna bereda sig vinst samt dy medelst utgöra sina afgälder och hålla stads-

murarna vid makt. Landtmännen åter måste vid försäljning använda större mått och detta skall 

därhos vid all spannmålsförsäljning vara rågadt.” 

När landet kristnats var katolska kyrkan angelägen att knyta marknadsväsendet till sig. 

Man döpte därför om äldre marknader och skapade nya i anslutning till högtider och helgon - 

s.k. mässor. Till denna kategori hörde Hindersmässan i Örebro, Eriksmässan i Uppsala, 

Eskils-mässan i Eskilstuna, Pedersmässan i Linköping, Korsmässan i Härnösand, Olovs-

mässan i Skänninge, Sigfridsmässan i Växjö och ett flertal marknader i Norrland som Torneå, 

Jokkmokk, Gammelstad, Själevad, Lycksele, Åsele, Skellefteå och Hudiksvall.  
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En tredje marknadstyp var de s.k. ödemarksmarknaderna, som fr a hölls i Norrland, Dalarna, 

Värmland och Småland. Kända sådana var Jämtmot mellan Dalarna och Härjedalen, Gavsele 

vid Åsele, Köpmanshälen vid Klövsjö, Sännänge i Dalarna, Stakdalen vid Grangärde, Sulvik 

vid Glafsfjorden, Skeppunddalen vid Färnebo och Köinge i Halland. Under 1600-talet insti-

tutionaliserade kronan också ett delvis äldre marknadssystem på orter som Arvidsjaur, 

Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Åsele och Lycksele i Norrland och inkluderade därmed 

samernas ekonomi i systemet.  

I anslutning till stadslagstiftningen delades marknaderna in i enskilda marknader och 

frimarknader. De förra var lokala och förbehållna städernas egna borgare och befolkningen i 

den omgivande bygden. Frimarknaderna var däremot öppna för alla, även utlänningar. 

Borgarna föredrog av uppenbara skäl de förra, allmogen de senare. Under Vasatiden försökte 

kronan avlysa kyrkomässorna – d.v. s. småmarknaderna vid kyrkplatserna - och landsbygds-

marknaderna i gränstrakterna. De flesta städer hade rätt till en eller två marknader per år. De 

enskilda marknaderna avlystes 1788 och därefter återstod endast frimarknaderna.  

De viktigaste marknaderna hölls under hösten och vintern då framkomstmöjligheterna 

var bättre än på sommaren, allmogen hade mera tid och fler varor att avyttra. Därtill kom att 

de frusna sjöarna tillhandahöll lättåtkomliga och rymliga marknadsplatser. Det var också 

vanligt att marknaderna drog ut över tiden. Hedemora marknad pågick t ex i två veckor och 

Fastingen i Kristinehamn ofta i tre liksom frimarknaderna i Stockholm och Åbo. Allmogen 

sålde mestadels smör, kött, torrfisk, frukt, skogsfågel, hemslöjd, päls- och järnvaror. Inköpen 

bestod av mjöl, salt, malt, socker, kaffe, russin, risgryn, liar, hästskor, laggkärl, tyger, sill och 

tobak. Hästar och nötkreatur handlades i regel på marknaderna.  

Slaktarna hade rätt att göra inköp var som helst i landet. Sålunda uppgav Stockholms 

slaktare på 1760 - lalet att de handlade i samtliga län söder om Dalälven samt i Åbo, 

Björneborgs, Nylands och Tavastehus län i Finland. År 1747 infördes genom Stockholms 

tullar 5 996 oxar, 5 626 stutar, 4 659 kor, 16 161 kalvar och 18 375 får. På 1760-talet gjorde 

slaktarämbetet ett försök att genom den s.k. ”hopahandeln” - en gemensam inköpskartell - 

anskaffa de djur, som behövdes men den upplöstes snart p.g.a. bristande sammanhållning.  

Oxdrifterna var för sin tid betydande transportföretag. De flesta oxarna föddes upp i Småland 

men de största och bästa kom från Skåne. Den viktigaste handelsplatsen var Skänninge där 

marknader hölls flera gånger om året men även även Hova, Vretstorp, Filipstad och Örebro 

spelade stor roll. Bergslagerna konkurrerade hårt med Stockholm eftersom man där förutom 

av köttet också hade stort behov av hudarna för tillverkning av gruvlinor. Oxdrifterna gick 

från södra Sverige till Kalmar, Göteborg, Stockholm och Bergslagen och ibland ännu längre. 

Dagsmarscherna kunde vid kortare drifter vara 5,5 mil, vid längre 3-4 mil, vilket innebar att 

exempelvis sträckan Ystad - Stockholm tog tre veckor. Drifterna arrangerades av ett brett 

spektrum av intressenter från storköpare och lokalhandlare via godsägare och samverkande 

småproducenter.  

Gårdfarihandeln i Sjuhäradsbygden uppstod ur byteshandeln mellan västgötarnas 

hemspånad och järn-varorna i Bergslagen. Den gav de s.k. knallarna rätt till kringförings-

handel i hela riket. I Västerbotten och Ångermanland uppstod en klass av välmående 

allmogeköpmän, som drev en omfattande handel med kött, smör, ost, fisk, skinn, beck, tjära 

och timmer i Stockholm och på frimarknaderna i Mälardalen. De var föregångare till senare 

tiders ”sörkörare.” 

Stadsgrundandet under 1600-talet ökade antalet marknader starkt. I mitten av 1700-

talet var antalet 514, vilket föranledde flera översyner av systemet och skärpte motsättningen 

mellan städerna och landsbygden. Under Gustav III:s tid föreslogs en minskning av antalet 

marknader och införande av bransch- och länsvisa huvudmarknader. Samtidigt genomfördes 

liberala reformer, bl a frisläpptes spannmålshandeln 1775. Beslut om en reform av marknads-
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systemet med klar frihandelskaraktär togs 1788 och genomfördes delvis under 1790-talet. 

Fr.o.m. 1802 infördes en ordning med enbart frimarknader som ett steg på vägen mot handels- 

och näringsfrihet. Samtidigt reducerades antalet marknader från 581 1801 till 434 1802 eller 

med 25 procent. 17 

  

1.2.2.4  Hantverket 

 

Ett annat utflöde av städernas ekonomiska hegemoni var strävanden att flytta landsbygdens 

hantverkare till städerna. Efter kontinentala förebilder förbjöds under 1500-talets andra hälft 

allt hantverk inom en mils anstånd från närmaste köpstad (den s.k. frihetsmilen), en radie, som 

ibland utsträcktes till två mil eller till ett eller flera härader. Undantag gjordes stundom - som t 

ex 1604 - för ”menige mans torvelige gärningsmän” som skräddare, skomakare, skinnare och 

grovsmeder och för ur kronans synpunkt viktiga verksamheter som vapensmidet i Hälsing-

land. För det senare anlades faktoristaden Söderhamn 1620. Karl IX hade också planer på att 

sammanföra lanthantverkarna i särskilda samhällen.  

I samband med de omfattande hantverksreformerna 1621-22 avsåg Axel Oxenstierna 

att utöka stadshantverkets monopolräjong till fyra mil med rätt för hantverkarna att ge sig ut 

på landet och arbeta åt allmogen. De köpingar, som samtidigt inrättades skulle också utgöra 

hantverkscentra med samma privilegieområde som moderstadens och med hantverkare, som 

hade burskap i dennas skrån i form av särskilda ”bondeämbeten.” Hantverkssamhällena - de 

s.k. fläckarna - hade förebilder i bl a Nordtyskland och skulle ha monopol på allt hantverk 

inom ett bestämt område och tillåtas arbeta även på landsbygden. Under 1600- och 1700-talen 

tillkom ett tjugotal sådana stadsfilialer - eller lydköpingar som de också kallades - som senare 

kompletterades med friköpingar utan stadsanknytning. Någon lagstiftning om lanthant-verket 

kom emellertid aldrig till stånd. 

Det förindustriella hantverket i sin klassiska form kodifierades i 1720 års skråordning 

och skråväsendet behöll sitt grepp över det småskaliga hantverket hela 1700-talet. Skråna 

hade betydande politisk makt och därför stå emot kritiken mot deras rätt att förbjuda etable-

ring av näringsidkare utanför deras kontroll. Försöket 1724 att tillåta s.k. frimästare fick t ex 

uppges efter bara sju år. Antalet hantverkare fördubblades från 15 000 1750 till 30 000 1850 

trots en stundom besvärande konkurrens från de statsunderstödda manufakturerna. 18 

   

 

1.2.3  DE EKONOMISKA DOKTRINERNA 

 

 

1.2.3.1  Merkantilismen 

 

Merkantilismen utformades i Frankrike av Jean Baptiste Colbert, som under 1600-talet intog 

ledande ställningar i landets finansförvaltning, näringsliv och lagstiftning. Doktrinen, som 

1776 av Adam Smith döptes till merkantilism, innebar ett systematiskt försök att göra stads-

politiken till statspolitik. De merkantilistiska politikerna sökte stärka statsmakten genom 

planhushållning. Statliga industriföretag byggdes upp, en handelsflotta upprättades, handeln 

reglerades och kolonier underordnades moderlandet. Enligt merkantilisterna måste ett land ha 

positiv handelsbalans. Målet var att maximera exporten och minimera importen. Man tvekade 

inte att offra en blomstrande hemmamarknadsindustri till förmån för en som arbetade för 

export.  

  Främjandet av industriföretag - manufakturer - var en annan kärnpunkt i doktrinen. I 

England gjordes vissa försök att skydda jordbruket i konkurrensen med den framväxande 
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industrin men i Frankrike blev den manufakturvänliga politiken en utmaning mot jordbruks-

intressena, vilket i sinom tid gav upphov till en reaktion i form av den fysiokratiska rörelsen. 

Andra karakteristika var utveckling av kommunikationer och handelsförbindelser jämte nya 

tillverkningsmetoder, industrier, produkter, företagsformer och ökad produktion. 

Merkantilisterna skilde mellan produktivt och improduktivt arbete. Jordbrukare, industri-

idkare och köpmän ansågs produktiva medan utövare fria yrken som läkare, präster, mäklare 

och småhandlare betraktades som improduktiva. Man eftersträvade en politik, som förde över 

arbetskraft till de produktiva sektorerna.  

Frankrike gick längst i strävandena att styra och kontrollera den inhemska ekonomin. 

Man sökte därför att både stimulera tillkomsten av manufakturer och reglera produktionen. 

Genom skattefrihet, subventioner, belöningar, privilegier m m främjade staten uppkomsten av 

nya industrier och expansionen av gamla. Affärsmän utnämndes till hovleverantörer, en titel 

som inte bara gav dem rätt att sälja till kungahuset utan även ökade företagets prestige. I 

samråd med skråna drog Colbert upp riktlinjer för produktionen och upphöjde dem till lag. 

Han in-rättade en kår av lokala inspektörer med uppgift att övervaka tillämpningen av 

bestämmelserna och rapportera till de centrala myndigheterna. I branscher, som saknade skrån 

inrättades sådana tvångsvis. Regleringssystemet styrde förhållandet mellan mästare och 

gesäller, bestämde tillverkningsmetoder och varukvaliteter och föreskrev märkningen av de 

färdiga produkterna. Colbert lyckades emellertid endast uppnå en begränsad efterlevnad av 

påbuden. Efter Colbert blev merkantilismen ännu mer byråkratisk och rigid. 

Koloniernas uppgift var enligt doktrinen att öka moderlandets rikedom. De skulle tjäna 

som råvaruleverantörer och marknader för industrivaror. Att i kolonierna starta företag, som 

kunde konkurrera med moderlandets, var förbjudet. Den engelska navigationsakten föreskrev 

att varor från kolonierna måste fraktas på engelska kölar och stod modell för bl a det svenska 

produktplakatet 1724. Missnöjet med Englands merkantilistiska kolonialpolitik var en starkt 

bidragande orsak till de amerikanska koloniernas frigörelse 1776. Även Frankrike och 

Spanien förbehöll sig ensamrätten till handeln med sina kolonier.  

För utrikeshandeln använde sig särskilt England och Holland av privilegierade komp-

anier som Moskovitiska, Virginia, Ostindiska och Hudson Baykompanierna. Samarbetet 

mellan dessa och deras regeringar var mycket intimt.  

I England var de ekonomiska regleringarna aldrig lika omfattande som i Frankrike. De 

flesta försvann dessutom tidigt. Efter revolutionen 1688 blev landets verkliga härskare 

godsägarna och köpmännen och dessa betraktade frihet från regleringar som viktigare än 

statlig styrning och kontroll. Under slutet av 1600-talet övergick den engelska staten till mer 

indirekta styr-metoder och omvärderade vissa av merkantilismens idéer. Man ifrågasatte 

handelsbalans-teorin, statligt reglerade löner och räntor och undrade om inte frihandel vore att 

föredra fram-för utrikeshandelsmonopol. Samtidigt växte sig insikten allt starkare om att det 

inte var ädla metaller utan mängden varor och tjänster, som utgjorde ett lands verkliga 

rikedom.  

Inte heller i Holland och Spanien blev regleringssystemen lika omfattande som i dok-

trinens ursprungsland. Holland koncentrerade sig på att säkra sitt monopol på handeln med 

Ostindien medan man hemmavid tillämpade en relativt liberal näringspolitik. Också Spanien 

strävade efter monopol på handeln med sina amerikanska kolonier och dess politik avsåg även 

att hålla utländska köpmän och varor borta från moderlandet.  

Merkantilismens mål var nationell maktökning. Eller för att citera Eli F Heckscher: 

”Medan medeltida tänkande fann målet för all mänsklig verksamhet vara själarnas frälsning 

och medan den ekonomiska liberalismen eller laissez-faire- doktrinen eftersträvade indi-

vidernas timliga välfärd, betraktade merkantilistiska statsmän och författare undersåtarna som 

medel till ett ändamål och ändamålet var statsmakten som sådan.” Tom Söderberg 
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karakteriserade den på följande sätt: ”Det rådde en merkantilistisk kult av handeln och av 

städerna som dess tempel. Gentemot landsbygden gjorde man det mesta - väl inte allt - för att 

gynna städerna. Lagen, myndigheterna och borgarna själva förfäktade högt uppdrivna krav på 

landsbygdens avhållsamhet från köpenskap, seglation och hantverk.” 

 

1.2.3.2  Fysiokraterna 

 

Som ett resultat av att merkantilisterna eftersatte jordbruket vann agrarianismen d v s intresset 

för denna näring terräng i Frankrike under 1700-talets första hälft. Jordbrukets tillbakagång 

var inte avsiktlig, tvärtom uttalade sig merkantilisterna ofta med respekt och sympati om 

näringen. Men deras politik förutsatte låga livsmedelspriser, särskilt på spannmål vartill kom 

att varuskatterna minskat köpkraften starkt. En grupp författare, som hävdade jordbrukets 

särställning bland välståndskällorna, krävde reformer inom den ekonomiska politiken. I deras 

värld var liberalism, agrarianism och politik nära sammanflätade. Kraftigast protesterade en 

grupp kallad fysiokraterna med Jacques Turgot, Dupont de Nemours och Francois Quesnay 

som ledande. De betraktade jorden som den primära källan till rikedom- ”jordbruk och handel 

äro samhällets båda bröst”- och deras viktigaste skrift blev Quesnays ”Tableau économique” 

som kom ut 1758.  

  Fysiokraterna delade tidens föreställning om en ”naturlig ordning” där människornas 

mellan-havanden styrdes av automatiskt verkande lagar. Modellen var naturvetenskapen och 

de lagar, som bl a Newton och den nya engelska lantbruksvetenskapen uppenbarat. Enligt 

fysiokraterna fanns ingen principiell motsättning mellan människa och natur. De menade sig 

vara sam-hällets naturlagar eller naturliga ordning på spåren. När denna kartlagts gällde det att 

anpassa samhället efter naturlagarna och att uppnå en naturlig harmoni genom krafternas fria 

spel. Honnörsorden var frihet, egendom och säkerhet. Förutsättningarna för samhällsharmoni 

var att medborgarna genom kostnadsfri undervisning fick kunskap om naturlagarna, att 

yttrande- och tryckfrihet garanterades och att rättskipningen var självständig och oberoende. 

För en sådan åskådning framstod såväl både Rousseaus lära om samhällskontrakt som 

merkantilis-mens regleringar och näringstvång som naturvidriga konstruktioner.  

  Mänsklighetens välfärd var beroende av nettoproduktens storlek och denna bestämdes 

av det kapital, som användes för jordens odling. Enligt fysiokraterna borde de styrande 

undvika alla åtgärder, som kunde försvåra eller hämma investeringar i jordbruket. De 

förordade ekono-misk frihet och hävdade att spannmålsexporten skulle släppas fri och de 

statliga monopolen avskaffas eftersom de fördyrade produktionen och minskade netto-

produkten. Goda priser för lantbrukets produkter förutsatte en fri marknad. 

  Näst Quesnay var Turgot den mest berömde medlemmen av den fysiokratiska skolan. 

Han presenterade dess idéer i systematiserad form. Eftersom han innehade höga ämbeten i 

statsförvaltningen blev doktrinen genom honom känd bland de främsta makthavarna. Turgot 

ut-nämndes 1774 till finansminister men eftersom hans reformverksamhet skaffade honom 

många fiender stannade han endast två år på denna post. Bl a släppte han den franska 

spannmålshandeln fri, avskaffade varuskatterna och upphävde skråna.  

Trots att de fysiokraternas idéer användes i radikala syften var de inga revolutionärer. 

De för-svarade privategendomen och ägde själva i flera fall betydande förmögenheter. De 

önskade reformer under ledning av en upplyst monarki. Men de försköt nationalekonomins 

fokus från varuutbytet till produktionen och gav den karaktären av vetenskap. De engelska 

ekonomer med Adam Smith i spetsen, som några årtionden senare utformade industri-

samhällets liberala ekonomiska doktrin, övertog och förde väsentliga delar av det 

fysiokratiska idégodset vidare. 
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1.2.3.3  Doktrinerna i Sverige 

 

1600-talets svenska stadsgrundande blev med få undantag föga framgångsrikt och upphörde 

under 1700-talet så gott som helt. Efter 1720 slog merkantilismen igenom både hos de s.k. 

äldre mössorna och särskilt under det franskorienterade hattpartiets kvartssekel vid makten 

1740-65 då systemet tillämpades synnerligen rigoröst i Sverige. Produktplakatet infördes efter 

engelsk förebild 1724 och konventikelplakatet, som förbjöd enskilda andakter 1726 och 

kompletterades med en religionsstadga 1735. Jonas Alströmer fick sitt första tillstånd att driva 

textilmanufaktur i Alingsås 1724. Den fick status av pionjärföretag och hade vid Alströmers 

bortgång 1761 1500 anställda. Exemplet följdes av bl a Barnängens klädesfabrik i Stockholm, 

som sysselsatte 1300 anställda 1745. Andra företag tillverkade papper, glas, porslin, tobak, 

socker m m. År 1767 fanns i Stockholm 433 fabriker, som producerade över 60 olika sorters 

varor. Som mest syselsatte manufaktursystemet 17 000 personer av vilka 80 procent kvinnor. 

För jordbruket konstruerades bl a sånings- och frörensningsmaskiner. Manufakturerna 

engagerade utöver Alströmer kända namn som Christopher Polhem och Emanuel Swedenborg 

men eftersom projektet var grundat mer på teori än på realitet och beroende av statliga stöd, 

misslyckades det på längre sikt. Under 1730-talet grundades efter merkantilis-tiskt föredöme 

också Ostindiska kompaniet 1731 med monopol på all svensk handel öster om Godahopps-

udden, Levantinska kompaniet 1738 för handeln på Medelhavet och ett kortlivat västindiskt 

kompani 1745. Ledande i dessa företag var bl a grosshandlarna Niclas Sahlgren, Abraham 

Grill, Jonas och Patrik Alströmer, Tomas och Anders Plomgren.  

Lagstiftningen förnyades av Gustaf Cronhielm genom 1734 års lag. Enligt tidens sed 

inrättades vidare akademier som Vetenskapsakademin 1739, Vitterhetsakademin 1753, 

Musikaliska akademin 1771 och Svenska akademin 1786. För praktiska regleringsändamål 

tillkom Jern-kontoret 1747, Tabellkommissionen 1756 och storskiftet 1757. För tillförlitlig 

information om befolkningsutvecklingen inrättades en statistik 1749 och Anders Berch, som 

blev landets förste professor i ekonomi och var övertygad merkantilist, uppskattade Sveriges 

försörjnings-potential till 24 miljoner människor. Inom vetenskapen gjordes framstående 

insatser av Linné och hans lärjungar jämte Anders Celsius, Torbern Bergman, Pehr 

Wargentin, Christopher Pohlhem, Emanuel Swedenborg, Axel Fredrik Cronstedt och Samuel 

Klingenstierna. Folk-undervisningen var emellertid eftersatt - 1760 fanns skolor bara i 165 (7 

procent) av landets 2216 församlingar. 

   De merkantilistiska regleringarna ingrep också i privatlivet. Förbuden var legio och 

angiveriet utbrett. Kläder och dräktskick reglementerades, täckvagnar och deras användning 

likaså. Import av de flesta frukter, likörer, viner, tyger, vagnar, möbler och konstföremål var 

förbjuden, kaffe och tobak var hårt beskattade, antalet gäster och rätter vid middagar maxime-

rade - allt för att förbättra handelsbalansen och stödja den inhemska industrin. Frihetstiden såg 

därför också - mestadels misslyckade - försök att odla vin, tobak, mullbärsträd för silkes-

maskar, potatis, ananas, kaffe, the m m. Regleringssystemet, som kulminerade under 1760-

talet, befordrade en mentalitet av puritanism, avundsjuka och angiveri som satte varaktiga spår 

men alstrade också ett folkligt motstånd. 

Följden blev en stark kritik mot det merkantilistiska systemet. Subventionerna till 

manufakturer och andra mindre bärkraftiga företag ansträngde finanserna hårt. Upplåning och 

inflation blev följden, oredan i finanserna omfattande och - efter pommerska kriget 1757-62 - 

total. Krisen förvärrades av att den ekonomiska politiken fick karaktären av ekonomisk dok-

trinstrid. Tidigare hade både hattar och mössor präglats av merkantilistiska tänkesätt men 

under 1750-talet kom de s.k. yngre mössorna att under intryck av agrarvänliga stämningar i 

Europa alltmer reagera mot de ekonomiska regleringarna och hattarnas kostsamma subsidie-
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politik. Man lanserade ett program präglat av sparsam hushållning, byråkratikritik, ständer-

styre och fredsvilja. Mössorna hade stora framgångar vid 1765-66 års riksdag och genomförde 

i rask takt en rad reformer under ledning av fysiokratiskt inspirerade personer som Anders 

Nordencrantz, Anders Chydenius, Carl Fredrik Scheffer och Johan Liljencrants, bl a av-

skaffades bottniska handelstvånget och infördes tryckfrihet. Den uppdrivna reformtakten 

skrämde motståndarna och tvingade mössorna bort från makten 1769 men då hade avveck-

lingen av merkantilismen redan inletts även om det dröjde till mitten av 1800-talet innan en 

friare syn i ekonomiska frågor helt slog igenom i Sverige. Tilläggas kan att Gustav III:s revo-

lution och 1772 års författning hade klara fysiokratiska förtecken och att självaste 

Vetenskapsakademin var ett forum för dessa idéer. Näringsfrihetsförordningen 1864, som bl a 

blev landsbygdens ekonomiska Magna Charta hade då förberetts av en lång rad frigörande 

delreformer, som spände över ett brett spektrum av områden. 

På det ekonomiska området frigavs spannmålshandeln 1775 och1780, reformerades 

marknadsväsendet 1801, ursträcktes frihandeln till kreatur, viktualier m m 1815, mildrades 

förbuden mot landsköp 1789 och 1810, avlöstes landtullen och accisen 1809-10, frigavs 

kreaturs- och viktualiehandeln 1815, påbjöds laga skifte 1827, frisläpptes brödhandeln 1828, 

och tackjärnshandeln 1835, avskaffades skråväsendet 1846, infördes en aktiebolagslag 1848, 

togs husbehovsbränningen bort 1855, avreglerades järnhanteringen 1859 och infördes 

näringsfriheten 1864.  Därefter återstod av regleringsverket endast bestämmelser om 

marknader och gårdfarihandel. För att idka handel krävdes endast att man var konfirmerad, 

var myndig, hade god frejd och elementära kunskaper i skrivning och räkning. Efter 

näringsfriheten anslöts Sverige till det europeiska frihandelssystemet 1865. Politiskt infördes 

en departementalreform 1840, kommunallagarna 1862 och ersattes ståndsriksdagen av 

tvåkammarriksdagen 1865. Det gamla fysiokratiska kravet på allmän folkundervisning 

tillgodosågs genom folkskolans till-komst 1842 och folkhögskolans införande 1868. På 

religionens område avskaffades kyrkoplikten 1855, förbudet mot privatandakter 1858 och 

öppnades riksdagen och stats-förvaltningen för icke-protestanter 1870. Inom rättsväsendet 

avskaffades spö- och risstraffet 1855, husagan 1858, landsförvisningsstraffet 1860 och 

humaniserades strafflagen 1864. Kravet på landshövdingepass för inrikes resor togs bort 1860.  

För att underlätta handeln infördes kronan som myntenhet 1875. Industriproduktionen 

effektiviserades och standardiserades genom att decimalsystemet och svensk normaltid antogs 

1878. Inom lant-bruket främjades utvecklingen genom Edward Nonnens lantbruksinstitut på 

Degeberg 1834, införandet av de allmänna lantbruksmötena 1846 och de statliga lantbruks-

instituten vid Ultuna 1848 och Alnarp 1862. Därtill kom viktiga fristående institutioner som 

hushållningssällskapen, Lantbruksakademien, hypoteksbankerna och de ömsesidiga försäk-

ringsbolagen samt en begynnande samköpsverksamhet av lantbruksförnödenheter, de första 

bymejerierna och bondeägda handels-, mejeri- och träförädlingsföretag. År 1880 var samhället 

omreglerat, doktrinskiftet genomfört och övergången till en liberal marknadsekonomi 

fullbordad. 19 

 

 

1.2.3.4  Den tidiga landsbygdsindustrin 

 

Jordbrukets omvandling skapade förutsättnigar för hemindustriell produktion i större skala på 

landsbygden (s.k. protoindustrialisering) under 1800-talets första hälft. Den förutsatte att de 

arbetande växlade mellan jordbruks- och industriarbete och byggde på regional och lokal 

specialisering. Ett exempel var Sjuhäradsbygdens bomullsvävning, som drevs på förlagsbasis 

och vars produkter distribuerades via knallarnas gårdfarihandel till främst Stockholm och 

Bergslagen. År 1834 anlades i Rydboholm utanför Borås landets första mekaniserade 
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bomullsväveri med Sven Eriksson som huvudman. Det var en mönsteranläggning för sin tid 

med svensktillverkad maskinutrustning. Väveriet växte fram i anslutning till Erikssons 

förlagsverksamhet, som omfattade 900 väverskor och fram till 1870-talet fanns kvar som 

komplement till fabriksrörelsen. Knallarnas vidsträckta distributionsnät garanterade före-

tagets avsättning och lönsamhet. Andra regioner med inriktning på textilproduktion - särskilt 

linnelärft - var Hälsingland och Ångermanland. Avsättningen låg i böndernas händer genom 

de slädlag, som vintertid organiserades för resor till marknaderna i Stockholm och Mellan-

sverige. Denna handel gick emellertid tillbaka under 1800-talets andra hälft p.g.a. kon-

kurrensen från textilindustrin. 

I Närke utvecklades landsbygdens skotillverkning för försäljning på städernas fri-

marknader. Därefter tillkom skomakeri i förlagsmässiga former i Kumla och Örebro. I 

Dalarna uppstod en avsaluslöjd för metall- och lädervaror och i delar av Småland och Halland 

fanns en betydande möbeltillverkning, yllevävning och trikåstickning. Andra landsbygds-

baserade industrier, som i takt med den begynnande mekaniseringen började drivas i större 

skala var kvarnar, sågar och tegelbruk för vilka ångkraften blev en starkt utvecklings-

främjande faktor. 

Landsbygdens protoindustri skapade utrymme för lönearbete och jämnade vägen för 

fortsatt industrialisering bl a genom arbetsvandringar. Dessa satte äldre arbetskraftsregleringar 

under tryck och skapade därmed en arbetsmarknad. Men hemindustrin kunde också utgöra ett 

hinder för utvecklingen och konkurrera om arbetskraften. Många betraktade rentav denna 

landsbygdsbaserade protoindustri som en specifikt svensk modell och ett alternativ till de 

engelska fabriksstädernas fattigdom, bostadsnöd, tristess och naturförstöring. 20 

  

   

1.2.3.5  Näringsfrihet och självhjälp 1846 

 

Skråväsendets upphävande gav upphov till ett omfattande skriftställeri av skiftande innehåll 

och halt. För ett av de mest framsynta inläggen svarade professorn i administrativ rätt och 

nationalekonomi i Lund Jakob Lundell 1846. Hans arbete på drygt 270 sidor behandlade hant-

verkets och skråväsendets uppkomst, organisation och regelverk och näringsfrihetens inför-

ande i Sverige och utomlands. Bokens avslutande kapitel tog upp arbetets organisations-

problem i den nya avreglerade ekonomin och kritiken om att näringsfriheten och konkurren-

sen skulle försämra arbetarnas ekonomiska och sociala villkor. Enligt Lundell erbjöd en 

återgång till den gamla ekonomin ingen lösning på dessa problem. Korrektivet var i stället ett 

ökat utrymme för associationer som medel för arbetets organisering.  

Lundell granskade vad Frankrike som ledande nation åstadkommit på området och för-

kastade därvid både ”communisternas råa omstörtningsplaner” och Saint Simons och Fouriers 

teorier, som förutsatte en övergång till nya och oprövade ekonomiska system. Socialisterna 

erbjöd mer reformistiska lösningar i form av Burets yrkeskorporationer med obligatoriskt 

medlemskap för lokal, regional och nationell lönesättning och Louis Blancs statsägda 

nationalverkstäder med centralt fastställda löner. I dessa fördelades överskotten i tre potter, 

som gick till medlemmarna, till understöd till vanföra och till investeringar och nyanställ-

ningar för att bygga ut systemet. Målet var att på sikt avskaffa konkurrensen. 

Lundell menade att Blancs verkstäder medförde risker för toppstyrning och ineffek-

tivitet och innebar att lönesättningen inte relaterades till den ekonomiska utvecklingen. Det 

var ett system, som lät sig ”lättare uppgöras än verkställas.” Han ansåg att de associationer 

och syndikat, som dittills bildats var alltför traditionella, passiva och influerade av skråna. 

Lundell menade att arbetarna måste upplysas, utbildas och personlighetsdanas för att kunna 

klara sig i det nya samhället. Slöjdskolor och industriföreningar var en god början men hade 



 

34 

 

inte nått de mest vanlottade. Ett annat verksamt hjälpmedel var den typ av frivilliga 

arbetsförmedlingar, som även riktade sig till ungdomar och utvecklats i England och 

Frankrike. Under 1840-talet hade sådan verksamhet även prövats i Dresden och Leipzig i 

kommunal regi. Lundell var emellertid förtröstansfull beträffande möjligheterna att lösa 

arbetskraftsproblemen förutsatt att man tillämpade arbetslinjen. Historien hade visat att frihet 

och frivillighet var att föredra framför regleringar av äldre typ. I fråga om Sveriges framtid var 

han dock osäker. 

  Lundell byggde sin framställning på aktuell internationell litteratur och var en av de 

första som på allvar såg sig om efter relevanta organisationsmönster för ekonomin i närings-

frihetens samhälle. Hans framställning var mer refererande än rekommenderande men 

färdriktningen var klar - frihetliga, folkliga sammanslutningar i frivillig samverkan utan statlig 

styrning. Där-för avvisades mer auktoitära socialistiska lösningar av företrädesvis fransk 

modell. Marx åberopas inte men väl Engels´ analys av den engelska arbetarklassens ställning. 

År 1846 fanns heller inte några beprövade kooperativa erfarenheter att hänvisa till. Med 

undantag för några få arbetarägda företag i Frankrike och den engelska rochdaleföreningen, 

som startade 1844, arbetade man fortfarande med  olika lokala kommuniteter med religiös 

eller politisk inrikt-ning. Några år senare skulle situationen dock vara helt annorlunda genom 

det tyska förenings-väsendets framväxt. I likhet med många andra reformatorer vid den här 

tiden underströk Lundell kraftigt betydelsen av utbildning för de lägre klasserna. Folk-

bildningen var förut-sättningen för alla andra initiativ inom självhjälpens område. 21 

 

 

 

1.2.4  KROPOTKIN, HASSLÖF OCH DEN INBÖRDES HJÄLPEN 

 

1.2.4.1  Samverkans guldålder 

 

Inte mycket har skrivits om de äldre folkliga samverkansformerna och deras betydelse för det 

moderna samhället. Varken liberalismen eller socialismen, som varit industrisamhällets poli-

tiska och ekonomiska huvudfåror har ägnat ämnet några mer djupgående analyser. Båda har 

sett sig som företrädare för en modernitet, som bäst utvecklades genom att finna egna 

uttrycksformer utan anknytning till ett primitivt och odemokratiskt förflutet och för en 

historieuppfattning präglad av en lineär framtidsoptimism enligt vilken framtiden defini-

tionsmässigt överträffade historien. Ur mindre, obundna och perifera rörelsers synvinkel var 

detta betraktelsesätt emellertid inte lika självklart. Frihetliga organisationer som t ex 

anarkismen, som baserades på inbördes hjälp och frivillig, lokal samverkan tvingades under 

trycket av industrisamhällets storskaliga produktionsformer och socialdarwinistiska kon-

kurrenskoncept tidigt analysera samhällsutvecklingens organisationsproblem. Det blev därför 

inte överraskande ”anarkistfursten” Peter Kropotkin, som vid sekelskiftet 1900 kom att se den 

folkliga samverkans betydelse och idéerna om inbördes hjälp i ett vidare utvecklingspers-

pektiv. Hans viktigaste arbete på detta område blev ”Inbördes hjälp” (på svenska 1903) men 

även ”Åkrar, fabriker och verkstäder i morgondagens samhälle” från 1899 behandlade frågor 

om konkurrens och ”samverkan i förnuft.”  

Kropotkin såg det fria stadsväsen, som likt ”oaser i feodalismens öken” uppstod i 

Europa under 900- och 1000-talen som ett avgörande framsteg. Medeltidsstädernas skrån var 

enligt honom främst framstegsvänliga företeelser och utgjorde fora för inbördes hjälp inom 

olika samhällsgrupper. Städerna ombesörjde därtill gemensamma inköp av livsmedel för 

medborgarnas räkning. Torghandeln gundades på gamla principer om ekonomisk rimlighet, 

rättvisa och kvalitet och skyddades av en särskild fridslagstiftning. Hantverkarnas arbetstider 
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var reglerade - ofta 48 timmar per vecka - och årliga internationella kongresser hölls. Skråna 

hade egen rättskipning, egen milis, egna generalförsamlingar, egna förbindelser med andra 

städer och länder och egna förband i krig. Stadsförbund tillkom t ex i Lombardiet, Toscana, 

Westfalen, Rhendalen, Schwaben och östersjöområdet (Hansan) liksom byaförbund - bonde-

republiker - i Italien, Ryssland Frankrike och Schweiz (edsförbundet 1291). Ett ödesdigert 

problem för den framtida utvecklingen uppstod emellertid genom att stad och land skildes åt 

p.g.a. de ständiga fejderna mellan städerna och landsbygdens feodalherrar. Kropotkin 

betraktade de första fem seklen efter år 1000 som ”en kraftansträngning för att i stor skala 

genomföra inbördes hjälp- principen i alla mänskliga förhållanden och i all möjlig 

utsträckning.” De nya städerna hindrade den europeiska civilisationen ”från att försvinna i 

forntidens teokratiska och despotiska statsform.” De tillförde initiativförmåga, kreativitet och 

självförtroende. 22 

 

1.2.4.2  Nedgång och pånyttfödelse 

 

Under 1500-talet tog enligt Kropotkin emellertid statsbildningar av gammal romersk typ över 

och med dem den romerska rätten. Kyrkan lierade sig med de nationsbyggande furstarna, vilka 

framställdes som Guds ställföreträdare på jorden medan bönderna satte sin lit till att de nya 

härskarna skulle göra slut på feodalherrarnas förtryck och adelns ändlösa strider. Allt 

samverkade till att nationalstaterna segrade och enligt Kropotkin under de följande 300 åren 

systematiskt krossade den inbördes hjälpens alla institutioner. Städer och byar berövades 

självförvaltning och domstolar, skrån och gillen underkastades statsbyråkratin och fråntogs sin 

egendom. Propagandan för den nya ordningen var massiv och överhetens rädsla för oberoende 

medborgargrupperingar panisk. Handels- och hantverkssammanslutningar för-bjöds liksom 

frireligiösa församlingar. Det gemensamma ägandet utplånades i stort sett i hela Väst- och 

Mellaneuropa. Föreningar kom efterhand att likställas med sammansvärjningar och omfatt-

ande regleringar lamslog yrkesutövarna. När 1700-talets liberalistiska ekonomer pro-testerade 

mot dessa gav de röst åt ett utbrett missnöje.  

Under 1800-talet tvingades inbördes hjälp - strävandena starta om från ett bottenläge 

och bygga upp fackföreningar, kooperativ och politiska organisationer. På många håll spelade 

kooperativ samverkan en viktig roll i ekonomin. För Rysslands del pekade Kropotkin på de 

s.k. artellerna som en viktig form av traditionell, informell kooperation bland bönder, fiskare, 

jägare, hantverkare och arbetare. Så t ex dominerades fisket i Kaspiska havet, Ural, Volga och 

de nordryska sjöarna av arteller, vilka också var vanliga bland ambulerande arbetslag av 

vävare, timmermän, murare som tog entreprenader i de stora städerna och organiserade arbetet 

och uppehället i egen regi. Arteller fanns också bland rallare, stadsbud och t o m fångar. Deras 

ursprung brukar dateras till 1200-talet men under 1800-talet utsträcktes benämningen även till 

understöds- och pensionskassor, försäkringsföreningar m m. Liknande organisationsformer 

fanns också på Balkan och i Turkiet. Vid sekelskiftet 1900 menade Kropotkin att inbördes 

hjälp - traditionen efter en lång nedgångsperiod gick en ljus framtid till mötes. 23 

 

1.2.4.3  Samverkan och konkurrens 

 

I boken ”Åkrar, fabriker och verkstäder i morgondagens samhälle” behandlade Kropotkin bl a 

småindustrins framtid utifrån Marx´ teori i kapitalet om den lagbundna koncentrationen av 

kapital och produktionsmedel. Han pekade på att denna grundade sig på förhållandena inom 

textilindustrin på 1840-talet och att utvecklingen därefter inte resulterat i någon anmärk-

ningsvärd tillbakagång för småföretagen, tvärtom var ökningen av små investerare påtaglig. 

Enligt Kropotkin var de större företagens styrka inte orsakad av överlägsen teknisk och 
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ekonomisk organisation utan berodde på att de hade fördelar på inköps- och försäljnings-

sidan. Många storföretag var ingenting annat än anhopningar av industrier tillkomna för att 

dominera marknaden. I de fall problemen med tillgången till marknaderna löstes, var utveck-

lingen minst lika stark i de mindre företagen. Medlet för att uppnå detta var kooperativ 

organisering i inköps- och försäljningsföretag. Kropotkin underbyggde sin tes med exempel 

från den av danskar organiserade mejerikooperationen krig Tomsk och Tobolsk i Sibirien, 

trädgårdsodlarkooperativen på de engelska kanalöarna och den landsbygdsbaserade småindus-

trin i Frankrike och Schweiz. I Tyskland, Ryssland och Österrike - Ungern hade däremot ett 

stelbent fasthållande vid teserna i Kapitalet i kombination med samverkansfientliga regeringar 

snedvridit utvecklingen. 24 

 

1.2.4.4. En ofullbordad ansats 

 

Kropotkins analyser är ett av de få försöken att placera in inbördes hjälp - traditionen och det 

folkliga samverkanskonceptet i ett övergripande utvecklingsperspektiv, hävda samverkan som 

alternativ till konkurrens och lansera federativ kooperativ samverkan mellan företagare som 

likvärdig med centraliserade och storskaliga driftsformer. Det är värt att notera att Kropotkin 

främst propagerade för samverkan mellan självständiga företagare och inte för det slags 

arbetarägda företag, som senare kom att främjas av de syndikalistiska fackföreningarna. Hans 

optimistiska syn på samverkanskonceptets framtid kom emellertid endast delvis att för-

verkligas. Den kooperativa världsrörelsen expanderade visserligen starkt fram till 1950 men 

reducerades under det kalla krigets polarisering mellan liberalism och kommunism, privat och 

statligt, marknad och plan till en förbisedd och lågprioriterad tredje väg.       

 

1.2.4.5  Olof Hasslöf och allmogens lagbildningar 

 

Analyser av företags- och organisationsformernas ursprung, framväxt och särart och deras 

relevans relativt olika tillämpningsområden liksom av den framtida utvecklingens krav kan 

betecknas som rariteter inom den ekonomiska forskningen. Olof Hasslöf - en av de få som 

intresserat sig för detta slags frågor i Sverige - framhåller att de nutida organisations- och 

kommandostrukterernas ”rötter sträcker sig ner i samfundsförhållanden, som grundlades redan 

när våra sjöfarande vikingar första gången trädde in på den europeiska arenan” och att en 

närmare kartläggning av deras komplicerade samband och relationer egentligen förutsätter ”en 

social-ekonomisk motsvarighet till Linnés sexualsystem”.  

Liksom Kropotkin hävdar Hasslöf att när bygde- och stamsamfunden samlades i ”riks- 

och statsbildningar blev försvar, rättsvård, styrelse, förvaltning och andra gemensamma 

angelägenheter inordnade i större sammanhang” och därmed i permanenta system och ett 

omfattande lagstiftningsarbete. Initiativen kom från de politiskt, ekonomiskt och kyrkligt 

styrande kretsarna och exempelvis landskapslagarna tog upp både äldre rättsregler, som 

fortlevt genom långvarig tillämpning och muntlig tradering och förvaltningsregler, som 

utformats utifrån den romerska rätten och de kyrkliga traditionerna. Adeln och prästerskapet 

skapade sig genom ekonomiska privilegier, hierarkiska organisationsformer, specialiserad 

lagstiftning och exklusiva utbildningar starka maktpositioner. Främst gällde det att säkerställa 

besittningen av jorden med hjälp av komplicerade kamerala och fiskala system grundade på 

olika jordnaturer - krono, frälse och skatte med ett antal undergrupper - och en noggrann 

fastighetsregistrering. På samma sätt byggde borgarna, som erhållit burskap och etablerat sig 

som köpmän och hantverkare, upp hierarkiska företag och näringsfång. De styrde städernas 

råd och magistrater och utformade under medeltiden en allmänt accepterad doktrin, som 

tillerkände dem ensamrätt till handel, sjöfart, hantverkerie och manufakturer. De obesuttna 
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massorna disciplinerades genom tjänstehjonsstadgor och - för landsbygdens del - förbud mot 

näringsfång utanför lantbruket. Med tanke på att jordbruket i länder som Sverige av ålder 

endast svarat för en del av befolkningens försörjning och kompletterats av jakt, fiske, skogs- 

och bergsbruk, hantverk, sjöfart, handel m m innebar inskränkningarna ett drågslag mot 

landsbygdens lagbaserade näringsliv och ekonomi.      

Eftersom allmogen först sent lärde sig läsa och skriva är skriftliga kvarlevor från 

lagbildarna själva sällsynta och fragmentariska. Lagens organisation utmejslades genom 

ständig och mångsidig tillämpning och var så självklar de inblandade att skrivna regler inte 

behövdes. Vid de tillfällen sådana förekom var de högre ståndens skrivare i regel inblandade. 

Det förekom – exempelvis i fråga om sockenmagasinen – att mönsterstadgar av myndigheter 

och andra utomstående avfattades på ett kanslispråk, som endast kunde göras begripligt för 

gemene man med hjälp av tolk. Därtill kom att innehållet anpassades till de rutiner och 

rättsuppfattningar, som gällde inom de officiella institutionerna. Hasslöf slår fast att 

allmogeföretagens ”driftsformer, företagsformer och organisationssystem har inte varit 

föremål för närmare undersökningar. Man har aningslöst anammat de skriftliga källornas 

officiella uppgifter utan erinran om att de dikterats av en överhet, vars politik varit inriktad på 

att utrota dem. Även forskare, som med framgång bedrivit källkritik på andra punkter, har 

förbisett, att forskningen här står inför obearbetade problem”. Hasslöf konkluderar att 

allmogens lagbildningar systematiskt undertrycktes av kyrkliga och världsliga överheter ”till 

förmån för sina egna förvaltningsorgan och rättsinstitut, organiserade i hierarkiskt uppbyggda 

kyrkliga och statliga ämbetsmannavälden, som de utbrett och förstärkt genom privilegier, 

skriftliga påbud och skolväsen med inriktning på att tjäna Gud och Fosterlandet”.  

Hasslöf betraktar den massiva koncentrationen av makt till de tre privilegierade 

stånden, vilka 1850 tillsammans omfattade 2,8 procent av befolkningen som närmast 

naturvidrig. Han ser och beskriver samma historiska utveckling som Kropotkin men anvisar - 

trots visst tal om utopier, folkrörelser och kooperation - ingen egentlig alternativ utveckling. 

Han noterar dock att aktiebolagets exklusiva anknytning till kapitalintressena förblivit 

orubbad trots flera revideringar av lagstiftningen. Däremot tycks han betrakta 1970-talets lagar 

om medbestämmande, styrelserepresentation och anställningsskydd för anställda, som kom-

pletterande modifieringar av bolagslagen. 24 a  
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1.3  EKONOMISKA INITIATIV INOM HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN 

 

 

1.3.1  HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS TILLKOMST 

 

 

Tanken på att samordna de ekonomiska, sociala och rättsliga verksamheterna på landsbygden 

var gammal och inspirerade antagligen bl a det landsomfattande byordningsprojektet 1742. På 

1750-talet föreslogs i riksdagen att ett ”samhälle” på något tiotal personer borde väljas inom 

varje socken för att verka för jordbrukets förkovran. Över sockensamhällena borde stå ett 

”provinssamhälle” med landshövdingen som styresman. Förslaget stannade på papperet men 

de fysiokratiska idéernas genomslag höll tanken levande. Vid 1771 års riksdag utfärdades ett 

cirkulärbrev om att lantbrukssällskap skulle inrättas i socknarna, vilket deock endast skedde 
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på ett mindre antal orter. Nationalekonomen Anders Schönberg uppställde 1774 några regler 

för ett fritt sällskap bland Gotlands jordbrukare.  

År 1793 tillsattes en kommitté för att undersöka vilka hinder, som hämmade landets 

ekonomiska utveckling. För lantbrukets del utarbetade professor David von Schulzenheim ett 

förslag till hushållningsnämnder, vilket antogs av kommittén men inte genomfördes av 

politiska skäl. Både Schulzenheim och andra medlemmar av kommittén som t ex Axel 

Adlersparre var illa sedda av de styrande och betraktades som oppositionella ”jakobiner.” 

Förslaget lämnades in till ekonomisutskottet vid riksdagen 1800 men stoppades där och 

publicerades först 40 år efter tillkomsten av Axel Adlersparre 1833.  

Förslaget om hushållningsnämnder var starkt antibyråkratiskt och hävdade att 

lantbruket eftersattes både av ständer och inkompetenta myndigheter. Man föreslog ett utbyggt 

lokalt självstyre med förtroendevalda bönder och ståndspersoner, vilka under landshövdingens 

över-inseende skulle handha den lokala förvaltningen. Nämnderna kunde omfatta ett härad 

eller en eller flera socknar och ledas av 12 inom verksamhetsområdet bosatta förtroendevalda 

av vilka hälften bönder och hälften ståndspersoner. En tredjedel av ledamöterna skulle bytas 

ut varje år. Nämndens viktigaste uppgift var att utarbeta en lokal ”hushållningsstadga” eller 

byordning med utgångspunkt i 1742 års mönsterbyordning. Stadgan skulle om möjligt vara 

heltäckande och utformningen samordnas länsvis. De områden, som skulle regleras var 

städslande av arbetskraft, avradsfrågor, planering och utformning av byggnader, tomter, vägar, 

broar, diken, och hägnader, skötseln av åkrar och ängar, allmänningar, humlegårdar, oskiftad 

skogsmark, beten, vallar och fiskevatten. Vidare skulle förfarandet vid eldsvådor och 

svedjande och skötseln av kvarnar, skjutsväsen och biodlingar regleras. Andra viktiga frågor 

gällde åverkan och skador på åker, äng, skog och djur, olovlig avverkning, reglering av 

rovdjursstammar, skadevärderingar, husesyner, folkundervisning och representation i 

häradsrätten. Därutöver skulle man följa utvecklingen av lagar och förordningar och bevaka 

nyheter, som kunde befordra utveck-lingen och avsättningen av lantbrukets produkter. 

Stadgarna skulle revideras vart tionde år.  

Vidare skulle statistiska och ekonomiska sockenbeskrivningar upprättas för lands-

hövdingens räkning. Man planerade också att köpa in modeller av arbetsbesparande redskap 

och maskiner för exempelvis stenbrytning, byggnation, tröskning, pumpning, dikning m m 

och anskaffa utsäden. Nämnderna skulle även fungera som förlikningsorgan i tvister och som 

gode män.  

För att täcka sina kostnader skulle nämnderna få disponera häradernas sakören, 

bötesmedel, och andra tillgångar och gåvor av olika slag, vilka för all framtid skulle vara 

befriade från skatt till staten.  

Hushållningsnämnderna i 1793 års tappning kan beskrivas som ett mellanting mellan 

storskaliga byalag och småskaliga hushållningssällskap. De bestod av aktiva brukare, 

tillämpade fria val, rotation av uppdragen och syftade till folkupplysning och produktions-

förbättringar. Relationerna till stat och kyrka skulle vara distanserade men korrekta med ett 

minimum av personalunioner. Upplägget var inspirerat av fysiokratismen men ansågs präglat 

av ”jakobinska” tänkesätt och möttes med misstro av de styrande. Om förslaget genomförts 

åren kring 1800 kunde det ha resulterat i en folkligare och mer demokratisk basorganisation 

än de statsdirigerade regionala hushållningssällskap, som slog igenom åren 1803-15 och ett 

kommunalt koncept, som varit bättre anpassat än kommunallagstiftningen 1862 till föränd-

ringarna i samband med laga skiftet.  

Vid sekelskiftet 1800 höll samhällssynen på att förändras radikalt. Från att ha 

betraktats som en manufakturernas tjänarinna började modernäringen i stället ses som den 

enda egentligt värdeskapande. En iver att höja lantbruket och dess utövare ekonomiskt och 

moraliskt drog genom landet. För många nydanare och reformatorer blev hushållnings-
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sällskapen ett forum och redskap för nya tankar och verksamheter. Det första hushållnings-

sällskapet bildades på Gotland 1791 under namnet Gotlands ekonomiska sällskap men fick 

sina statuter godkända först 1800. Initiativtagare var fem ämbetsmän och avsikten var att 

främja jordbruket och fisket, utveckla nya näringsfång och utbilda lantbruksbefolkningen. År 

1797 grundades finska hushållningssällskapet i Åbo, 1803 Värmlands och Örebro läns, 1905 

Västernorrlands, 1807 Skaraborgs, 1811 Hallands och Kalmar läns, 1812 Älvsborgs och 1813 

Kristianstads läns. Samtliga dessa tillkom på enskilda initiativ innan den 1811 instiftade 

Lantbruksakademien 1813 fick en allmän plan för sällskapen godkänd. Året därpå bildades 

inte mindre än tolv hushållnings-sällskap men det dröjde till 1851 innan hela riket var täckt. 

Sällskapen knöts från början till staten genom att landshövdingen blev självskriven ordförande 

med rätt att tillsätta halva för-valtningsutskottet, ett lika tidstypiskt som samhällsbevarande 

arrangemang.  

Hushållningssällskapen ingrep på de flesta av livets områden. Före landstingens 

tillkomst var de de enda fora där bygde- och landskapsintressena fritt kunde diskuteras och 

samordnas. Den sociala rekryteringen var bred och omfattade såväl de – ofta adliga – 

godsägarna som de s.k. jordbrukande ståndspersonerna som kunde utgöras av ämbetsmän, 

officerare, präster, krono-fogdar och länsmän och de ”vanliga” bönderna. Till en början 

dominerade de högre social-grupperna men särskilt sedan sällskapen vid 1800-talets mitt 

inrättat hushållningsnämnder i varje härad och koncentrerat verksamheten på praktiska och 

matnyttiga ting anslöt sig de ”grå bönderna” i större antal. 25 

    

1.3.2  SAMKÖPSVERKSAMHETEN 

 

1.3.2.1  Fröhandeln i Värmland 

 

Omdaningen av jordbruket krävde nya produktionsmedel. Lantbrukarna började odla foder åt 

kreaturen och behövde foderväxtfröer, trästocken ersattes av järnplogen och de småvuxna 

kreaturen byttes mot importerade hästar och kor. Konstgödsel började komma i bruk och nya 

redskap ersatte de gamla. Inom hushållningssällskapen insåg man att jordbrukarna måste 

beredas tillfälle att till rimliga priser och av beprövade kvaliteter köpa in de nya produktions-

medlen, vilka dessutom i många fall måste importeras. Introducerade man nyheterna var man 

också förpliktad att hjälpa till med anskaffningen. Så uppstod hushållningssällskapens 

samköpsverksamhet, vilken pågick i mer än ett halvt sekel.  

Värmlandssällskapet var först på plan. Upptakten skedde redan i sällskapets första 

årstryck där sekreteraren Gustaf Magnus Stuart publicerade en avhandling med ”Förslag och 

anvisning till jordbrukets förbättring i Värmland.” Stuart förordade växelbruk, visade nöd-

vändigheten av att ersätta de naturliga ängarna med klöver- och timotejfält och ställde därefter 

frågan: ” Men hur skall tillgång vinnas till dugligt gräsfrö?” Han svarade själv: ”Jag kan ej 

därtill ge något bättre svar, än att hushållningssällskapet lämnar undervisning om såning och 

skötsel och därefter låter i sällskapets namn pålysa att de som åstunda att köpa fröer kunna hos 

sina präster låta anteckna hur mycket av varan de önska, vilka förteckningar sedan av de 

önska, vilka förteckningar sedan sällskapet tillställes, som då från sydligare orter införskriva 

och till Karlstad avhämta, där rekvirenterna under marknadstiden kunna avhämta fröerna emot 

erlagd billig betalning. Och då sällskapet behagar åtaga sig gräsfröns anskaffande, kan man 

göra sig gott hopp om att få dem dugliga och oskadda för lindrigaste pris, då de i betydlig 

mängd in-förskrivas.” Stuarts förslag kan sägas utgöra ”stadgar för hushållningssällskapens 

varuanskaff-ning.” Riktlinjerna gällde för sällskapens samköp i mer än ett halvt sekel och de 

följdes även då Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag bildades 1850. 

Huvudpunkterna var följande: 
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1.  Subskription. Intresserade köpare fick anteckna sig på listor, som utlades vid sällskapets 

sammankomster eller cirkulerade i bygden och ange vilka varor och kvantiteter de önskade. 

Förhandsrekvisition var nödvändig eftersom de ömtåliga fröerna måste importeras och 

varken de eller sällskapens ekonomi tillät någon längre lagerhållning. 

2.  Samköp. Genom sällskapet köptes hela partiet på ort och ställe och gick igenom tull-, 

betalnings- och andra formaliteter på en och samma gång. På så sätt hade man större 

garanti för att varorna var av god kvalitet. Knappast någon handelsvara var föremål för så 

många bedrägerier som fröer. 

3.  Avhämtning till inköpspris. När ett parti anlänt summerade sällskapet alla utgifter - 

inköpspris, frakter, tull, kapital- och distributionskostnader m m - och fastställde rekviren-

ternas pris. Vinstintressena eliminerades därmed till förmån för köparna.  

  

Det här tillvägagångssättet gällde i första hand fröhandeln men tillämpades även i fråga om 

andra varor, som sällskapen förmedlade. Det var knappast något medvetet försök att införa 

någon ny affärsmetod och påverkan utifrån låter sig knappast spåras. Behovet att anskaffa 

goda varor till rimliga priser drev fram utvecklingen.  

I Värmland började sällskapet importera fröer från Hamburg. Men efterhand började 

man också förmedla fröer mellan producenter och köpare inom länet och om överskott 

uppstod till andra län. Efter några år uppförde man ett eget frömagasin i Karlstad, vilket blev 

medelpunkt i ett vittförgrenat distributionsnät, som omfattade länets alla socknar. Sällskapet 

tillsatte ”in-spektörer” i socknarna med uppgift att övervaka foderväxtodlingen, ge råd till 

odlarna och rapportera utvecklingen till sällskapet. Inspektörerna levererade sockenbornas 

rekvisitioner till frömagasinet, tog emot varorna och lämnade ut dem till mottagarna.  

Som rörelsekapital använde sällskapet egna kontanta medel. År 1807 omslöt exempelvis 

balansräkningen inemot 2 000 riksdaler varav fröhandeln svarade för nästan 1 500. Enligt 

tidens sed lämnade sällskapet fröerna på kredit till följande höst. Rekvisitionerna gjordes 

vanligen på hösten eller vintern och varan levererades på våren varefter betalningen skedde 

följande höst sedan skörden bärgats och kontanter flutit in. Kredit till hösten var regeln för 

nästan alla affärsuppgörelser i bondesverige, fast förankrad i sedvänja ekonomisk nödvändig-

het.  

Hushållningssällskapet i Värmland utförde ett framgångsrikt arbete, som innebar något 

av en revolution i jordbrukarnas ekonomiska liv. År 1813 konstaterade landshövdingen att ”40 

000 skålpund (ett skålpund = 425 gram) gräsfrön samt 600 tunnor vicker, linfrö och bovete 

äro genom sällskapets försorg för länets jordbrukare uppköpta så att, då för tio år sedan endast 

några få jordbrukare i Värmland kände dessa växter och knappast någon enda använde dem på 

sin åker, kunna nu i vanliga år de behövliga fröerna uppköpas inom Värmland.” När tjugo år 

hunnit gå skrev landshövdingen att ”näst efter nyodlingarna har den artificiella gräsod-lingens 

införande varit sällskapets viktigaste uppgift. Härtill anser sig sällskapet främst ha bidragit 

genom en vidsträckt och utan avbrott pågående fröhandel, som ock hädanefter bör intaga 

främsta rummet.”  

Under de första tjugo åren sålde sällskapet 137 857 skålpund (ca 58, 5 ton) 

foderväxtfröer. Vid 50-årsjubiléet 1853 konstaterades att verksamheten varit synnerligen 

gagnerik men att handeln avvecklats eftersom länet numera var självförsörjande i fråga om 

fröer. 26 

 

1.3.2.2  Handelsverksamhet inom andra hushållningssällskap 

 

Inom övriga sällskap förelåg samma behov som i Värmland av nya produktiondmedel och 

samma svårigheter att anskaffa dem. Det är emellertid omöjligt att få någon helhetsbild av 
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hushållningssällskapens affärsverksamhet eftersom många endast sporadiskt gav ut sina års-

redogörelser i tryck - och några inte alls - under 1830- och 40- talen då fröanskaffning och 

samköp av plogar var som mest aktuella. Några exempel kan dock anföras.  

I Blekinge meddelades 1839 att hushållningssällskapet ansåg sig kunna befordra 

vallodlingen ”genom anskaffande mot billigt pris av fröer.” Med hjälp av en Stockholms-

grosshandlare infördes fröer från Holland. Från Göteborgs och Bohus län meddelade 

sällskapet 1837 att ”genom sällskapets försorg har från Belgien hitkommit ett parti linfrö, som 

mot inköpspris blivit fördelat bland dem av sällskapets ledamöter, vilka härtill sig anmält.” 

Angående gräs-fröer anfördes samma år att ”för längre tid tillbaka hade sällskapet anskaffat 

fröer.” År 1844 meddelade sekreteraren: ” Föranlett av de betydliga rekvisitioner, vilka efter 

skedd kungörelse från ombuden i socknarna ingått, har sällskapets förvaltningsutskott 

ombesörjt införskrivning av ett betydligt kvantum klöverfröer, som med fartyg från 

Amsterdam hitväntas våren 1845. Fröet är gott och pålitligt och sällskapet avlåter det utan 

annan ersättning än för inköp, frakt och omkostnader.” 1845 sades sockenombuden ha 

”fortfarit att genom rekvisition av klöverfrö och deras utdelning sprida nytta och kunskap. Så 

har nära 3 000 skålpund av för-valtningsutskottet från Holland införskrivet rött klöverfrö 

blivit efter rekvisition inom sock-narna utdelade.”  

På ett lantbruksmöte i Södermanland 1848 ”uttalades den önskan, att sällskapet måtte 

om gemensam införskrivning för länets jordbrukare av gips, klöverfrö samt ritorr råg.” Strax 

efteråt kungjorde sällskapet att rekvisitioner på dessa varor kunde göras. Det västmanländska 

sällskapet införde 1849 nära 7 000 skålpund klöverfrö från Holland, vilket ”kunnat hållas 

rekvirenterna tillhanda för sjutton skilling skålpundet.” 27 

 

1.3.3 ERIK GUSTAF GEIJER OCH ROBERT VON KRAEMER 

  

År 1825 befann sig Erik Gustaf Geijer på resa på kontinenten. Mellan Potsdam och Berlin 

diskuterade han med en medpassagerare skråväsendets avskaffande. Medresenären var an-

hängare av näringsfriheten men Geijer blev inte övertygad. Han antecknade i sin dagbok att 

han hört att ett fritt näringsliv ”på samma gång gjort mer varor och mer fattiga, att yttersta 

följden av en blott på den individuella konkurrensen ställd industri blir (emot vad man 

förmodar) rikedoms och fattigdoms hopande i särskilda fientliga massor.” Geijer hade redan 

från början skarp blick för industrialismens avigsidor och det är ett närmast marxistiskt per-

spektiv han målar upp - mer än tjugo år före Marx. Han sökte ett alternativ och skrev: 

”Fenomen sådana som de kooperativa sällskapen i England innehålla redan en erfarenhet, som 

hänvisar på vad jag menar: kärnor till små industriella samhällen, vilkas medlemmar endast 

arbeta för varandra för att åtminstone äga något stöd i en åt handelskonkurrensens blinda 

skiften överlämnad värld. Det är en av nödvändighet framkallad ny samhällsbildning i den 

närvarande civilisationens öken.” Detta var veterligen första gången ordet kooperation använts 

i sin nuvarande betydelse i svenska språket.  

Den kooperation Geijer avsåg var säkerligen den rika flora av samköps- och 

understödsföreningar - s.k. friendly societies - som bildats i England under den tidiga 

industriella epoken. Det var heller ingen slump att det just var Geijer, som uppmärksammade 

kooperationen. Han var inte bara historiker utan hade också ett levande intresse för sin tids 

ekonomiska och sociala problem. Han insåg klart att samhället befann sig i ett brytningsskede 

och att den nya tidens produktionsprocesser skulle innebära genomgripande förändringar. Det 

gamla systemet var på väg att överleva sig självt och det var varken möjligt eller önskvärt att 

försöka bevara det.  

Frågan om vilka följder den nya tiden skulle kunna föra med sig kom att följa Geijer 

under resten av hans liv. År 1838 anslöt han sig till liberalismen, vilket nog måste tolkas som 
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ett bejakande av utvecklingen. Han följde de sociala rörelserna och skapade sig en grundad 

uppfattning. Bl a hävdade han att kooperationen måste differentieras med hänsyn till 

verksamhetsinriktningen. Han hade fortfarande blicken öppen för farorna och problematiken 

återkom i hans uppmärksammade föreläsningsserie om ”vår tids inre samhällsförhållanden” 

1844. Geijer är där visserligen starkt kritisk mot näringsregleringarna men understryker 

samtidigt att erfarenheterna av den fria konkurrensen långt ifrån varit enbart goda. ”Man 

tycker sig finna”, sade han, ”att den fria ohejdade konkurrensens närmaste verkan varit att i 

samhället åter införa den starkares rätt. Den förstärker den starkares krafter, den förminskar 

den svagares förmåga, den lägger sten på börda. I den moderna industriens sig jättelikt ut-

bredande rike öppnar och befäster sig ett allt större svalg emellan rikedom och fattigdom. I 

samma mån ökas nöden och brotten och kasta av sig, i lika hastig som förfärande tillväxt, en 

massa av proletärer, som, allt mer ställd utom alla samhällets fördelar, blott närer sig av 

fiendskapen mot detsamma. Det är den antika världens skillnad emellan de fria och ofria, som 

åter, i själva frihetens namn, går att göra sig gällande.” 

Orsaken var enligt Geijer det opersonligas makt över det personliga, d v s kapitalets 

och teknikens makt över människan. Förändringarna av produktionsförhållandena, över-

gången från hantverk till industri, kunde inte hejdas menade Geijer men människornas 

ställning gentemot teknik och kapital måste stärkas. Medlet för detta var associationerna d v s 

föreningsväsendet. ”Associationsväsendet är ett tidens räddningsmedel” utropade han. Men 

föreningsandan måste omfatta hela samhället och gripa över alla områden, den fick inte 

begränsas till enbart industrin.  

  Utöver de internationella influenserna finns det anledning att peka på den direkta 

koppling, som fanns mellan Geijer och samköpsverksamheten inom Värmlandssällskapet. 

Geijers far brukspatronen Bengt Gustaf Geijer tillhörde sällskapets grundare och stadgefäder, 

en annan släkting - brukspatronen Jacob Gustaf Geijer på Uddeholm - var direkt inblandad i 

handeln med gräsfrön och ytterligare sju medlemmar av släkten tillhörde sällskapets pionjärer. 

Det är därför sannolikt att erfarenheterna från Värmland spelat en roll när Geijers vision om 

ett kooperativt och associationsstyrt samhälle utformades i Uppsala.  

Som tidigare framgått spelade landshövdingen en central roll inom hushållnings-

sällskapen. Dugliga och driftiga landshövdingar kunde med sällskapen som plattform uträtta 

stora saker. En utpräglad representant för denna kategori var Robert von Kraemer, lands-

hövding i Uppsala län 1830-62. Född på Gammelgård i Lampis socken och Tavastehus län i 

Finland 1791 och tidvis uppfostrad på Sveaborg blev han 1806 kadett på Karlberg. Kraemer 

deltog i finska kriget 1808-09 och i napoleonkrigen 1813-14 och företog i sin ungdom flera 

resor i Europa. Genom arv och giftermål blev han förmögen och ärvde bl a Stenhammars gods 

i Sörmland. Han blev major i generalstaben, kammarherre och ledamot av Krigsvetenskaps-

akademin.  

Som landshövding verkade von Kraemer oförtrutet och kraftfullt för att förkovra sitt 

län. Elfred Kumm, som ägnat både von Kraemer och hans varuanskaffningsbolag en ingående 

studie, säger att ”länshushållaren von Kraemer påminner i mycket om rikshushållaren Gustaf 

Vasa.” Geijer och von Kraemer var nära umgängesvänner i Uppsala. Att dessa båda samhälls-

engagerade män ingående diskuterade tidens frågor kan man utan vidare utgå ifrån. Geijer var 

teoretikern och ideologen, von Kraemer praktikern och verkställaren. Denna kombination av 

idéer och handlingskraft existerade i Uppsala genom sjutton år. Resultaten materialiserades i 

hushållningssällskapets verksamhet under landshövdingens ordförandeskap. 

Geijers inflytande kan bl a spåras 1846 då von Kraemer började arbeta för att bilda en 

hypo-teksförening. I ett tal på Ekolsund pläderade han för denna i tongångar, som var en 

återklang av Geijers idéer. ”Att röster höja sig med förbittring emot sådana stiftelser, bör ej 

förundra, ty de inverka menligt på Kapitalistens kalla beräkningar och på deras, som finna sin 
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vinst i att hålla lantmannen i ett jämt beroende av egennyttans hårda språk. Den som känner 

allmogens behandling vid uppköp på kredit i våra småstäder, de de fördärvliga auktionerna 

vårtiden på födoämnen, byteshandeln av saltvaror mot spannmål, det tjänsteaktiga men 

dyrköpta ombesörjandet av diskontlån, osäkerheten för uppsägning av inteckningar, den höga 

ränta, som vanligen betungar dessa lån och spannmålshandelns vansklighet i allmänhet, den 

som noga känner och behjärtar allt detta, finner säkerligen att hjälpmedel häremot äro av 

behovet högeligen påkallade.” 

Ett år senare presenterade han stadgeförslag och teckningslistor. I listans ingress skrev 

han: ”Det är känt, att vårt land äger betydliga materiella tillgångar, vilka ännu ligga ofruktbara 

i brist av nödiga kapitaler till deras bearbetande, och att, i striden mot denna brist, den en-

skildes förmåga om icke alltid förgäves åtminstone merendels med föga framgång för-spiller 

sina spridda krafter. Sådant är förhållandet särdeles i avseende på vårt jordbruk. Men man 

känner även vilka stora och välgörande verkningar den nyare tidens mäktiga hävstång 

associationen – föreningen av enskildas krafter under gemensam ledning till samma mål – 

förmått åstadkomma i alla riktningar.” 28 

 

1.3.4  MÖNSTERSÄLLSKAPET I UPPSALA 

 

1.3.4.1  Varuanskaffningen 

 

Uppsalasällskapet blev under von Kraemers ledning det mest verksamma och mångsidiga i 

landet. Med sällskapet som plattform samlade landshövdingen jordbrukarna till gemensamma 

företag av skilda slag. Sammanträdena var ofta en slags varumässor där säljare och köpare 

möttes, prover demonstrerades och köporder togs upp. Fröer, konstgödsel och redskap var de 

vanligaste artiklarna och under von Kraemers ledning fick länet en ordnad marknad för dessa 

varor. Han uppträdde som storuppköpare under nödår, importerade fröer från Holland och 

kreatur från England. Schemat med rekvisition, samköp och avhämtning till billigaste pris, 

som introducerats i Värmland tillämpades också här. 

 

1.3.4.2  Fröhandeln 

 

Även i Uppland började varuanskaffningen med foderväxtfröer och bakgrunden var den-

samma som i Värmland. De första rekvirenterna var jordbrukande ståndspersoner men sedan 

även ”vanliga bönder” börjat göra inköp använde sällskapet sig av kyrkorna för att sprida 

samköpsidéerna. År 1837 drev man en annonskampanj i länstidningarna för import av fröer 

från Tyskland ”vilka icke utan vida drygare kostnader kunna på vanlig handelsväg an-

skaffas.”  

En specialitet för länet var importen av finsk råg, som torkats i eldrior och därigenom 

blivit bättre som utsäde än den svenska. De stora samköpen gjorde det också möjligt för von 

Kraemer att importera fröer direkt från Holland och gå ”raka varuvägar” förbi mellan-

händerna i Nordtyskland, som utnyttjat sin starka marknadsposition till att leverera under-

måliga varor. På fröhandelns område gick man i Uppsala ett steg längre än i t ex Värmland 

genom att köpa in partier, som utan rekvisition såldes direkt till användarna. Antydningar om 

att man drev öppen fröhandel förekom redan på 1830-talet men denna försäljning skedde 

alltid på villkor, som sällskapet bestämde. Orsaken till att fröhandeln så småningom upphörde 

var densamma som i Värmland, nämligen att länet blev självförsörjande på området.  

I fråga om rågodlingen, som hämmades av primitiva bärgningsmetoder, fungerade 

sällskapet som en slags utsädescentral genom att man tog in prover från trakter, som gynnats 
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av goda skördar och förmedlade försäljning därifrån till bygder, som missgynnats av vädrets 

makter. 29   

  

1.3.4.3  Nyodlingar 

 

Det var som organisatör av torrläggningsföretag som von Kraemer först visade sin ledar-

förmåga. Under hela sin ämbetstid arbetade han oavbrutet med att planera och samordna sjö-

sänkningar. Första försöket skedde vid Bälinge mossar norr om Uppsala och följdes av ett 40-

tal andra företag, vilka sammanlagt ökade länets åkerareal med ca 25 000 tunnland. Dessa var 

organiserade som samverkansföretag mellan markägare och utgjorde en praktisk förskola för 

kommande associationer. 

  

1.3.4.4  Försäkringsföretag 

  

Även inom försäkringsväsendet var hushållningssällskapen föregångare. Von Kraemers mål 

var att samla alla länets brandstodsföreningar i ett enda bolag men han mötte hårt motstånd 

från bönderna, som menade att avgifterna skulle bli högre i större bolag och kunde på sin höjd 

tänka sig häradsbolag. På von Kraemers initiativ bildades då 1837 sju häradsbolag med full 

uppslutning från lantbrukarna. Bolagen var banbrytande genom att egendomen värderades av 

sockenkommittéer, att premierna sattes efter egendomens värde och att full ersättning utgick 

vid eldsvåda. Brandskydd ordnades genom att socknarna delades in i brandrotar med syne-

män, som gick brandsyn två gånger per år. Von Kraemer gav dock inte upp sin plan på ett 

samlat länsbolag och fick sin vilja igenom 1845. På samma sätt tillkom länsbolag för kreaturs- 

och hagelskadeförsäkringar. 

 

1.3.4.5  Andra varor 

 

Varuanskaffningen omfattade ett brett spektrum av produkter. Viktigast var konstgödseln, 

som främst utgjordes av benmjöl och guano. På kreatursområdet importerades raskor och 

tjurar från England och Holland. I fråga om redskap drev sällskapet en efterhand omfattande 

försäljning av svenska och utländska plogar av vilka man även hade eget lager förutom-

stående kunder. Sågar, jordborrar och mullvadssaxar var andra artiklar och man lanserade 

även en ”vedbesparande spis”, som utgjorde en övergångsform mellan öppen spis och 

järnspis. 30  

 

1.3.4.6  Lantbruksmöten 

  

Lantbruksmötena var tillfällen då enligt Elfred Kumm ”en hel herrgård breddes ut som 

åskådningsmaterial för de tusentals besökarna. Lantbruksmötena torde ha varit verkliga folk-

fester i framstegsarbetets tecken, de första folkmötena på bred demokratisk bas, som gått av 

stapeln i vårt land.” Man studerade växelbruk, lyssnade till föredrag, beskådade plöjnings-

tävlingar och bekantade sig med nya redskap. Det första lantbruksmötet i Sverige anordnades 

av uppsalasällskapet på Marielunds gård 1841. Lantbruksmötena var också viktiga varumark-

nader och bidrog starkt till att knyta de mindre lantbrukarna till sällskapen och deras 

samköpsverksamhet. 

 

1.3.4.7  Skogsvård 
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Von Kraemer tog 1851 initiativ tillden första frivilliga skogsvårdsföreningen i Sverige, som 

ett slags filial till sällskapet. Orsaken var att länet hade skogsbrist, bl a på timmer till gärdes-

gårdar. Han aktualiserade också frågan om en skogslagstiftning för att säkra återväxten och 

fick flera lantbruksmötens stöd för denna tanke. 

  

1.3.4.8  Lantbruksutbildning 

 

Lantbruksutbildningen hade diskuterats sedan 1700-talet och varit ständigt aktuell också inom 

hushållningssällskapen. Förtjänsten av det första svenska lantbruksinstitutet tillkommer 

Edward Nonnen, som startade sin utbildning på Degeberg i Västergötland 1834. Förebilden 

var Albrecht Thaers akademi på Möglin i Tyskland. Nonnen fick också statsanslag till sin 

verksamhet.  

År 1839 föreslog Robert von Kraemer att ett statligt lantbruksinstitut skulle förläggas 

till Ultuna. Riksdagen godkände förslaget följande år och föreståndare blev Kraemers med- 

arbetare i hushållningssällskapet Johan Arrhenius. Verksamheten startade 1848 och sedan 

Nonnen lagt ned sin utbildning 1852 tillkom ett andra institut på Alnarp 1862. 31  

 

1.3.4.9  Hushållningsnämnderna 

 

Som i övriga län tillkom i Uppsala 1847 de s.k. hushållningsnämnderna, vilka i regel om-

fattade ett härad. De utgjorde underavdelningar till sällskapen och styrdes av direktioner, som 

bestod av en representant för varje socken för att nå direkt kontakt med bönderna. Nämnderna 

hade stor handlingsfrihet och bildade inom sig associationer av olika slag som sparbanker, 

försäkringsanstalter, tjurföreningar, ångbåtsbolag m m. De grundade också sockenbibliotek. 

Större delen av nämndernas affärsdrivande verksamhet skedde i form av distribution av 

sällskapens varor men deras arbetsresultat var starkt varierande. En av de mest uppmärk-

sammade var Lagunda och Hagunda häraders hushållningsnämnd där von Kraemer var ord-

förande. Den kom att ge upphov till landets vad som har betraktats som Sveriges första 

kooperativa företag. 

 

1.3.4.10  Von Kraemer och hungeråren 

 

Under 1840-talet härjades Uppland under flera år av torkperioder omväxlande med över-

svämningar, hagelstormar och regndigra höstar. Katastrofåret kom 1845 då skörden knappt 

gav utsädet igen. Var tredje upplänning hotades av hungerdöden och fattigfolket var värst 

utsatt med även bönderna saknade bröd och utsäde. Von Kraemer tillsatte en undsättnings-

kommitté vars arbete han ledde. Han utverkade statslån och köpte in stora kvantiteter varor, 

som delades ut till de behövande. Tack vare storköpen lyckades Kraemer hålla priserna 20 

procent under torgpriserna i Uppsala. Ur denna verksamhet mognade idén om varuanskaff-

ningsbolaget i Örsundsbro.  

Undsättningskommittén köpte även in lin som lämnades till spånad åt allmoge-

kvinnorna. För männen ordnades med vedhuggning och dikning, folkskolehus byggdes, 

kyrkogårdsmurar uppfördes, vägar rätades, sjöar sänktes eller torrlades, allt i form av 

nödhjälpsarbete.  

Efter missväxtåren uppstod ett nytt dilemma. För att snabbast möjligt befria sig från sin 

skuld-sättning saluförde bönderna spannmål i stora mängder och priserna sjönk katastrofalt. 

För att hålla uppe nivån startade von Kraemer ett inköpsbolag och sålde senare spannmålen 

med vinst, som tillföll stadens fruntimmersförenings hjälpverksamhet.  
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Von Kraemer fortsatte att ägna uppmärksamhet åt spannmålsprisernas fluktuationer 

och föreslog sällskapet att starta en bank för spannmålsbelåning. År 1847 bildades Mälarpro-

vinsernas enskilda bank med ändamålet att belåna spannmål och med Kraemer som störste 

delägare. När tiderna blev bättre minskade emellertid lånebehoven och ”ingen spannmåls-

tunna blev där mottagen eller belånad utan det blev en ordentlig privatbanksrörelse på håret 

lika med alla de andra.” 32 

 

 

1.3.5  LAGUNDA OCH HAGUNDA HÄRADERS VARUANSKAFFNINGSBOLAG 

 

1.3.5.1  Tillkomsten 

 

Ett av de tidigaste företagen, som registrerades enligt 1848 års aktiebolagslag var Lagunda och 

Hagunda varuanskaffningsbolag med säte i Örsundsbro i Uppland. Bolaget tillkom 1850 och 

kan härledas från den samköpsverksamhet, som under Robert von Kraemers ledning ut-

vecklats inom hushållningssällskapet i Uppsala län under de närmast föregående decennierna. 

Kanske ville von Kraemer - som bl a genom Geijer kan ha haft kännedom om liknande företag 

utomlands - gripa den möjlighet den nya lagstiftningen öppnade att skapa företag, som kunde 

tjäna som förebild i andra delar av landet. Bolaget, dess ursprungsmiljö, uppbyggnad, 

verksamhet och nedgång har utförligt beskrivits av Elfred Kumm i boken ”Samköp för hundra 

år sedan”, som publicerades vid sekeljubileét 1950. Den följande presentationen ansluter i allt 

väsentligt till Kumms framställning. 

Bolaget diskuterades offentligt för första gången vid hushållningsnämndens 

sammanträde på Säva gästgivargård den 24 november 1849. Nämndens samköpsverksamhet 

blomstrade och ”fråga väcktes om bildande av ett bolag för uppköp av saltvaror, att hållas 

allmänheten till- handa för möjligast billiga pris i utbyte mot spannmål för att dymedelst 

skydda allmänheten för det prejeri som årligen bedrives av de skärgårdskarlar, som vid 

Örsundsbro avyttra högst betydliga partier strömming.” Man beslöt att även inköpa salt, tor 

fisk, kalk, bräder, järn, spik och jordbruksredskap. Vintern 1849–50 utarbetades ett förslag till 

bolagsordning – troligen av von Kraemer – och en direktion utsågs, som organiserade bolaget 

och ledde verksamheten under de första åren. Denna bestod av kaptenen Victor Almqvist på 

Friberg i Kulla socken, kronobefallningsman Gustav Vibelius i Husby gård i Gryta socken, 

godsägare Claes Jacob Gyllenadler på Salnecke i Gryta socken, byggmästare Anders Sillén i 

Alsta i Nysätra socken och gästgivare Johan Eriksson i Säva i Gryta socken. Samtliga tillhörde 

hushållnings-sällskapet, Almqvist satt t o m i förvaltningsutskottet och var vice ordförande i 

Lagunda och Hagunda häraders hushållningsnämnd. Affärsledare med titeln ombudsman blev 

Anders Sillén, som dock p.g.a. trassliga affärer tvingades avgå efter kort tid. 

   Victor Almqvist var den jämte von Kraemer viktigaste mannen i bolaget. Han var 

yngre halvbror till skalden Carl Jonas Love Almqvist, major vid Upplands regemente, brukade 

tre gårdar i Kulla socken, hade flera förtroendeuppdrag och deltog bl a i nödhjälpsarbetet 

1845-46. Åren 1850-53 var Almqvist ordförande i bolagets direktion och ledde det därmed 

under dess mest framgångsrika år. Orsaken till att han lämnade uppdraget är okänd men han 

bodde kvar på Friberg till 1864 då han utnämndes till landshövding i Västerbottens län. Som 

sådan verkade Almqvist i åtta år och påminde mycket om von Kraemer. Han byggde Umeå 

lasarett, drog vägar genom ödebygderna och organiserade lantbruksrådgivning. Han gjorde 

stora insatser nödåren 1867–68, motarbetade rovdriften i norrlandsskogarna och propagerade 

för kontrollerade virkesuttag, verkade för samernas renbetesrätt och för utdikning av de stora 

myrarna. Från 1868 tillhörde Almqvist riksdagen och verkade där i liberal och frihetsvänlig 
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anda. Att engagemanget i föreningsidéerna inte gått spårlöst förbi visade han genom att starta 

bymejerier och slutligen Västerbottens mejeriaktiebolag 1871. 

I april 1850 begärde varuanskaffningsbolagets direktion i skrivelse till konungen att 

bolags-ordningen skulle stadfästas. Skrivelsen framhöll vilka ekonomiska fördelar bolaget 

skulle kunna bereda befolkningen i de båda häraderna. Von Kraemer bifogade för sin del en 

ämbets-skrivelse där han meddelade att ”varuanskaffningen kommer att ske efter rekvisition 

endast för bolagsmännens räkning och således varuförsäljning i handelsbod eller å öppen plats 

icke ifrågakommer.” Enligt 1846 års handelsordning fick öppna handelsbodar inte förekomma 

på landsbygden inom tre mil från närmaste stad och Örsundsbro låg mindre än tre mil både 

från Uppsala och Enköping.  

När frågan föredrogs i ststsrådet den 20 april 1850 visade den sig starkt kontroversiell. 

Fyra statsråd yrkade bifall medan fem ville avslå framställningen. Ändå fastställdes bolags- 

ordningen eftersom Oscar I, som var personlig vän till von Kraemer, stödde förslaget och drev 

igenom det mot statsrådsmajoriteten. Kumm håller för sannolikt att von Kraemer, som räknat 

med att bolaget skulle möta motstånd, använt sina relationer till kungahuset för att försäkra sig 

om att bolagsordningen godkändes. 33 

 

1.3.5.2  Bolagsreglerna 

  

Bolagsordningen omfattade 22 paragrafer av vilka den första - ändamålsparagrafen -

formulerats på följande sätt: ”Detta bolag benämnes Lagunda och Hagunda häraders 

Varuanskaffningsbolag. Dess ändamål är att genom inköp af de för landtmannen oum-

bärligaste varor, såsom strömming, sill, salt, torr fisk, kalk, tjära, plankor, bräder, jordbruks-

redskap, jern och jerneffekter der dessa förnödenheter, för lindrigaste pris, af nöjaktig godhet 

erhållas, verka till lättnad och förmån för ortens jordbruk.” Att företaget skulle tjäna 

jordbruket var alltså ställt utom allt tvivel, något annat var ju inte heller möjligt med tanke på 

dess geografiska verksamhetsområde.  

I övrigt fastslog bolagsordningen att företaget grundades på aktier eller lotter, upp-

delade i hela, halva, fjärdedels och åttondels aktier, vilka betalades både med kontanter och 

förbindelser. Varje aktie hade en röst och ingen fick rösta för mer än tjugo eller äga mer än 

femtio aktier.  

Ledningen utgjordes av en direktion med fem ledamöter, som inom sig valde 

ordförande och utsåg en ombudsman d v s affärsledare, som även skulle föra räkenskaper, 

korrespondens och protokoll. Inom direktionen tillämpades lika rösträtt. Två direktions-

ledamöter avgick varje år men kunde omväljas. De åtnjöt skjuts med häst och en riksdaler och 

sexton skillingar banco var dag de var i tjänst. Detsamma gällde revisorerna.  

Direktionen skulle genom kungörelser i kyrkorna minst två gånger per år infordra 

skriftliga rekvisitioner och därefter köpa in varorna och underrätta beställarna. Varor, som inte 

hämtades i tid kunde säljas till någon annan delägare. Priserna skulle täcka transporter, 

arvoden och andra omkostnader och fem procents avkastning på aktiekapitalet. Utträde skulle 

meddelas minst en månad före bolagsstämman men den utträdande måste stå kvar i bolaget 

”under näst påföljande räkenskapsår” vilket innebar en uppsägningstid på närmare två år. 

Aktierna löstes in till dagsvärdet dock högst det nominella, som var 20 riks-daler. Delägare, 

som flyttat eller slutat var skyldiga att lösa in sina aktier om övriga medlemmar krävde det. 

Bolagsreglerna gör ett modernt intryck. Särskilt begränsningarna i fråga om 

aktieinnehav, röstetal och kapitalavkastning, vilka pekar framåt mot de bolagskooperativa 

företag, som tillkom senare under 1800-talet. Likaså utgick reglerna från att medlemmarna 

aktivt skulle handla med bolaget. Passiva delägare var inte önskvärda. I övrigt är det 
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frapperande att sättet att anskaffa varorna var exakt detsamma, som sedan länge tillämpats 

inom hushållnings-sällskapen.34 

     

1.3.5.3  Verksamheten 

 

Bolagets stiftare siktade högt. Man räknade med att de båda häradernas jordbruksbefolkning 

mangrant skulle sluta upp och täcka hela sitt behov av förnödenheter genom bolaget. Det 

betydde en kundkrets på ca 10 000 personer fördelade på omkring 1 000 hushåll. Hus- 

hållningssällskapets sekreterare Johan Arrhenius beräknade 1853 att man med detta underlag 

skulle omsätta åtminstone 100 000 riksdaler om året och kunna sänka prisnivån med omkring 

10 procent. Enligt en notis i Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien, som utgavs 

av Arrhenius, beviljades delägarna krediter till 5 procents ränta vilket var långt under vad 

stadsköpmännen betingade sig. Enligt tidskriften hade samköpen inledningsvis reducerat 

priserna på strömming och salt med 30 procent eller mer medan bolagets priser under 1852 för 

de vanligaste varugrupperna i övrigt legat 10-20 procent under de närliggande städernas. 

Sistnämnda år rekvirerade delägarna genom bolaget 350 tunnor sill, 260 tunnor salt, 450 

tunnor kalk, 100 tunnor tjära, 40 fjärdingar kabeljo, 180 lispund torr fisk, 132 plogar, 99 000 

spik och mindre partier mur- och taktegel, fönsterglas, stenkol, rödfärg och järnvaror, vilket 

gäldats med 14 000 riksdaler och 80 tunnor spannmål. 

Under de första åren strömmade också medlemmarna till i god takt. Höjdpunkten 

nåddes 1855 med 294 delägare och sammanlagt 106 hela aktier. Den störste aktieägaren var 

inte oväntat von Kraemer med åtta aktier. I fråga om omsättningen nåddes toppen 1853 med 

32 740 riksdaler. Vid denna tid uppförde bolaget också två lagerbodar i Örsundsbro.  

Även om både medlems- och omsättningssiffrorna var imponerande i och för sig låg de långt 

under vad bolagets grundare räknat med - noga taget hade man inte uppfyllt målsättningarna 

till mer än till ungefär en tredjedel. Redan i mitten av 1850-talet började verksamheten gå 

tillbaka och sedan von Kraemer slutat som landshövding 1862 blev företaget vid mitten av 

1860-talet lanthandel. År 1869 hade bolaget enligt C E Ljungberg två öppna salubodar och 

delade årligen ut 6 procent till delägarna. Han betecknade bolaget som den äldsta ännu 

bestående arbetareföreningen ”hvaruti såväl ståndspersoner som jordbrukare, soldater och 

arbetare hafva aktier.” Som sådan existerade det till 1881 men den formella upplösningen 

dröjde till 1894.  

En positiv sak uppnådde man emellertid: kredithandeln sanerades. Varukrediten var 

fast etablerad i bondesverige och gjorde landsbygdsbefolkningen nästan livegen under 

stadsköp-männen. Örsundsbrobolagets ledande män var klart medvetna om kredithandelns 

skade-verkningar och var beslutna att sanera den. Metoden var att dels införa en bestämd 

”laglig” ränta dels lägga upp en ordentlig reskontrabokföring. Formeln var inköpspris + 

omkostnader + ränta för tiden mellan avhämtning och betalning. Räntan var i regel 5 procent 

av varuvärdet. Jämfört med det kreditsystem stadsköpmännen tillämpade var detta en stor 

förbättring och ett första steg mot sundare affärsprinciper. Men kontanthandeln låg fortfarande 

i framtiden. 

Orsakerna till varuanskaffningsbolagets relativa misslyckande var flera. Som den 

kanske främsta har pekats på det ”systerbolag”, som bildades inom hushållningsnämnden 

1855-56 med varuanskaffningsbolaget som delägare och bl a Victor Almqvist och Johan 

Eriksson i ledningen. Det rörde sig om ett ångbåtsbolag, som skulle trafikera sträckan 

Örsundsbro-Stockholm. Båten, som både medförde passagerare och bogserade lastpråmar, 

medförde en omvälvning i områdets kommunikationer. Genom den fick många jordbrukare 

direktkontakt med huvudstaden och behovet av varuförmedling minskade. Men trots de 
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många passagerarna och de aktningsvärda varutransporterna blev bolaget en dålig affär. År 

1863 såldes båten och varuanskaffningsbolaget förlorade halva sitt insatta aktiekapital. 

En annan faktor, som menligt påverkade bolaget var konjunkturerna för spannmåls-

handeln. Bolaget hade delvis tillkommit för att lindra avsättningssvårigheterna. När 

Krimkriget vid mitten av 1850-talet stoppade den ryska spannmålen uppstod en knapphet i 

Europa, som höjde priserna mellan 25 och 50 procent. Avsättningsproblemen försvann och 

bolaget upplevdes som mindre angeläget. Därtill kom att ett brännvinsbränneri uppfördes i 

Örsundsbro 1855-56 vilket ytterligare förbättrade avsättningen. Ytterligare en faktor, som 

Kumm pekat på var delägarnas ovilja att ”köpa grisen i säcken” d v s att inte på förhand kunna 

granska varorna. Denna ovilja förstärktes troligen sedan ångbåten erbjudit möjligheter till 

personliga besök i Stockholm och att handla där. Den kan också ha berott på att det ibland 

kunde vara lite si och så med kvaliteten på bolagets varor. Till detta kan läggas att det varit 

lättare att klara verksamheten om bolaget kunnat hålla öppen handelsbod och sälja från lager. 

När kommunikationerna förbättrades blev 1846 års handelsordning en övermäktig 

motståndare. Konkurrensen med stockholmshandlarna blev alltför ojämn. 35 

 

1.3.5.4  Motsättningarna kring bolaget 

 

Kritiska röster höjdes främst inom borgarståndet där man fruktade att privilegierna skulle 

naggas i kanten av de bolag, som bildades i kraft av 1848 års bolagslag. I riksdagen krävdes 

att bestämmelser skulle utfärdas ”rörande de ändamål för vilka aktiebolag må stiftas.” 

Eftersom örsundsbrobolaget var ett av de första, som tillkom i anslutning till denna lag, satte 

kritiken in mot detta. Man ansåg inte att ett varuanskaffningsbolag var ett värdigt föremål för 

bolagsbildning. Konstitutionsutskottet fick upp frågan 1850-51 då man åberopade bestämmel-

sen om förbud mot öppen salubod på landet inom tre mil från stad men utan resultat. I 

Uppsala hade man under århundraden legat i fejd med stockholmare och gävlebor om lands-

köpen vid Örsundsbro och där tog man genast upp kampen mot det nya bolaget. Almqvist 

tillbakavisade i tidningen Upsala påståenden om att bolaget främst var ett redskap för von 

Kraemer och att de ledande lyfte höga arvoden. Han försäkrade att bolaget inte var någon 

”handelsassociation” utan endast avsåg att ”förebygga de förluster och prejerier, vilka all-

mogen är utsatt för vid skärgårdshandeln och vid uppköp i mindre partier, helst då krediten 

behöver anlitas.” Han uppmanade uppsalaborgarna att konkurrera med stockholmarna om 

bolagets bevågenhet, vilket vore möjligt om de sänkte priserna och förbättrade kvaliteterna. 

Von Kraemer tog 1851 till orda i Correspondenten, en uppsalatidning, som sedan 

gammalt stod på hans sida. Han erinrade om att Lagunda och Hagunda härader hade 

skärgårdskarlarnas prejerier som ett viktigt skäl för att förena sig i ett bolag för samköp. Han 

bemötte beskyll-ningarna för att bolaget bröt mot 1846 års lag om lanthandel. ”Således hålles 

ej här någon öppen salubod eller tillåts någon annan än den som är delägare i bolaget, att 

åtkomma de rekvirerade varorna. Bolaget utövar således ingen handel utan begagnar sig blott, 

i större skala, av den rätt som varje egendomsinnehavare äger att för sig och sina under-

lydande upp-köpa erforderliga varor där de med fördel kunna erhållas, vare sig i Stockholm, 

Uppsala, Enköping  eller på annan ort.” Gentemot tidningen Upsalas skriverier om ”penninge-

människor” som utnyttjade bolaget för egen vinning hävdade von Kraemer att en högre 

utdelning än fem procent ”kan aldrig uppkomma emedan lösningspriset för de rekvirerade 

varorna bestämmes efter inköpspriset med tillägg av transportkostnad, arvoden och fem 

procent på aktie. Och då ingen får äga mer än femtio aktier à tjugo riksdaler skulle den högsta 

årliga utdelningen som kan tillfalla en bolagsman bliva femtio riksdaler.” Som avslutning 

skrev Kraemer: ”Delägarna avsågo blott möjligheten att från sig avvärja ett utarmande prejeri 

och befordra sin bättre trevnad och utkomst, därigenom att de för lantmannen nödvändigaste 
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varor, vilka han icke själv kan producera, bliva i närheten av hans bostad tillgängliga mot 

utbyte av de produkter han av sin jord eller ladugård  kan avskaffa varigenom han undviker 

ofta förnyade stadsresor, kan ägna sin arbetskraft och sina dragare åt skötseln av sitt jordbruk 

och undgår, till en del, såväl kreditsystemets som krogarnas frestelser.” Även senare tog såväl 

Kraemer som Almqvist upp polemik mot bolagets motståndare. I sin rapport för 1852 skrev 

Almqvist. ”Lagunda och Hagunda varuanskaffningsbolag har under årets lopp, alla dess 

vedersakare oaktat, ej endast vunnit ökat förtroende utan ock flera nya delägare, vilket på ett 

tillfredsställande sätt visar, att ortens befolkning inser och erkänner det gagn som med denna 

organisation åsyftas.”  

Vid en plöjningstävling 1852 yttrade von Kraemer: ”Väl vore om häradernas samtliga 

jord-brukare insågo vikten av denna inrättning och mangrant slöte sig till densamma. Man kan 

vara viss på att redan inom första åren som man är delägare i densamma, har man sin aktie-

inbetalning fullt ersatt genom lägre priser på rekvirerade varor och genom minskade stads-

resor och besparad tid, foder och arbetskraft. Må man ej låta förleda sig av det förtal inrätt-

ningen är utsatt för. Stadsmannaintresset, ehuru här utan verkligt skäl, utsår tistlar i dess väg, 

men dessa hoppas jag få inga djupa rötter utan skola de avskäras av det sunda förståndet och 

den klara insikten, lika lätt som plogen gör det med tistlarna på våra åkerfält. Bevaren denna 

dyrbara pärla och omhulden densamma, den lindrar edra skattebördor och kommer att sprida 

välstånd och trevnad i eder hushållning. Säkert är att man avundas eder mångenstädes att hava 

en sådan inrättning; utgörande den enda i sitt slag inom fäderneslandet har den väckt någon 

uppmärksamhet även inom rikets ständer.” 36 

  

1.3.5.5  En efterföljare? 

  

Varuanskaffningsbolaget i Örsundsbro har i allmänhet betraktats som en solitär i den svenska 

kooperationens utveckling. Gjöres skriver visserligen att ett liknande bolag startades i Jämt-

land men uppgiften är inte belagd. Påhlman-Sjölin framkastar en förmodan att idén till 

örsundsbrobolaget skulle ha kommit från Georg Swederus vilket nog är att underskatta den 

samlade kunskap och erfarenhet som Geijer och Kraemer representerade.  

En efterföljare tycks det dock ha fått nämligen Klosters handelsförening i Dalarna, som 

tillkom 1858 och bildades av arbetarna vid Klosters bruk på initiativ av disponenten Fredrik 

Lagergren. Företaget grundades på andelar om tio riksdaler men drevs inte i bolagsform. 

Walter Sjölin, som studerat företaget något, anser att ”den ideologiska anknytningen till varu-

bolaget i Örsundsbro torde vara tämligen klar. Stadgebestämmelserna hade dock större skärpa, 

vilket motiverades av medlemmarnas yrkeskaraktär och föreningens begränsade verksam-

hetsområde.” Endast anställda vid bruket fick vara medlemmar. Föreningen var den första 

fungerande konsumentföreningen, som startats av industriarbetare. Den överlevde länge sin 

föregångare i Örsundsbro. Först efter 108 års verksamhet trädde den i likvidation 1966. 37 

  

1.3.6  STORSJÖFISKET PÅ VÄSTKUSTEN 

 

 

Efter den stora sillperiodens slut 1808 tvingades fiskarbefolkningen på Västkusten återgå till 

havs- eller bankfisket och eftersom fångsterna måste beredas i land råkade man därvid i starkt 

beroende av salteriägarna. För att motverka detta anslogs under 1840- och 50- talen medel till 

nya storfiskefartyg, som inreddes för saltning ombord. När det visade sig att pengarna 

mestadels kom att utnyttjas av salteriägarna, inställdes understödet och premierna återkrävdes 

vilket innebar att många fiskare hotades av ruin. I detta läge startades 1858 på initiativ av 

landshövdingen O I Fåhraeus Göteborgs aktiebolag för storsjöfiske med uppgift att köpa upp 
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och salta fisken på fångstplatserna för att både bespara fiskarna de långa hemresorna och 

befria dem från beroendet av salteriägarna. Om fiskarna ingick i bolaget med 40 procent av 

premiernas belopp och sålde sin fångst till bolagets fartyg skulle de befrias från återbetal-

ningsskyldigheten. Bolagets kapital utgjordes av 200 aktier à 500 riksdaler och stöddes av 

göteborgska börsintressen. Samtidigt bildades det konkurrerande Göteborgs och Bohusläns 

aktiebolag för storfiske, som inriktades på fiske med egna fartyg och grundades på 400 aktier 

à 50 riksdaler. Detta företag kom att verka med Ålesund som bas och gav upphov till en 

mycket framgångsrik verksamhet delvis i norsk regi. Efter inledande svårigheter och motstånd 

från salteriägarna och sedan konkurrentbolaget medfört bättre arbets- och avsättningsvillkor 

ansåg Fåhraeus att hans bolag fyllt sin uppgift och upplöste det med 1863 års utgång.  

Det inbördes mellan de båda bolagen är oklart men den samtidiga tillkomsten antyder 

ett konkurrensförhållande dem emellan. Det finns antydningar om att ”landshövdingebolaget” 

ansågs högreståndsbetonat vilket aktiernas höga nominella värde, som var hela tio gånger 

högre, skulle kunna tala för. Om detta också återspeglar en skillnad i rekryteringen av del-

ägare har inte kunnat fastställas. Hur länge Göteborgs och Bohusläns aktiebolag för storfiske 

existerade har inte kunnat fastställas men en artikel av fiskeriuppsyningsmannen Gerhard von   

Yhlen 1866 omtalar båda bolagen i imperfektum och antyder att de upphört. Av Van der 

Hagen - Cederschiölds förteckning framgår att det i varje fall avvecklats senast 1874. Men 

även om de båda bolagens verksamhet blev kortvarig uppnådde de genom att introducera nya 

beredningsmetoder att fiskarnas ekonomiska beroende upphörde. 

Hushållningssällskapen ägnade över huvud taget stor uppmärksamhet åt fiskerifrågorna 

under de följande årtiondena. Det visade bl a de sammanställningar, som gjordes med 

anledning av den fiskerikommitté vars betänkande avgavs 1884. Främst satsade man på 

uppsyningsmän, stöd till fiskodlingsanstalter och lån till inköp av båtar och redskap. I 

Göteborgs och Bohus, Malmöhus och Kristianstads län medverkade man vid bildandet av 

assuransföreningar och i Hallands, Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län till startande 

av salterier. En föregångsman var prosten Anton Julius Lyth i Burs på Gotland, som bl a tog 

initiativ till försöks- och försäkringsföreningar, startade salteribolaget Herta 1866 och drev 

igenom anslag till hamnar i riksdagen. Dessa och andra insatser var av allt att döma 

framgångsrika medan man bl a utmed bottenhavskusten klagade på att fisket gått tillbaka. 38 
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1.4  SOCIALEKONOMISKA VERKSAMHETER 

 

 

1.4.1 LANDSHYPOTEKSRÖRELSEN VÄXER FRAM 

 

1.4.1.1  En långsam start  

 

Svårigheten för jordbrukarna att mot säkerhet erhålla annat än korta lån hade hämmat 

näringens utveckling när penningbehovet växte till följd av den byggnads- och odlings-

verksamhet, som skiftena framkallade. Emellertid började vid denna tid kreditinrättningar 

uppstå, som var bättre ägnade att tillgodose en ny tids behov. Från 1820 började sparbanker 

inrättas och 1834 fanns redan 31 sådana, några av dem på landet. År 1824 fick bolag rättighet 

att med delägarnas solidariska ansvarighet driva bankrörelse, vilket medförde tillkomsten av 

privatbanker som Skånes 1830, Värmlands 1833, St Kopparbergs 1836 samt Östergötlands, 

Smålands och Örebro läns 1837. 

  Vid 1815 års riksdag föreslog prosten Fredrik Bogislaus von Schwerin att offentliga 

kredit-kassor för jordägare skulle bildas enligt principen lån mot inteckningar och med de 

preussiska hypoteksföreningarna som förebild. Han tänkte sig till en början kassor i 

Kristianstad, Linköping, Mariestad och Västerås. Lånen skulle löpa med fem procents ränta 

och betalas av med tio procent per år. Låntagarna skulle solidariskt ansvara för kassans 

förbindelser och kassorna ha diskonteringsrätt i riksbanken till ett gemensamt belopp av 1 600 

000 riksdaler banko mot två procents ränta. Riksdagen avslog emellertid förslaget och inte 

heller 1818 och 1823 lyckades Schwerin vinna gehör för tanken. Motståndet var särskilt stort 

inom borgar-ståndet, som också lyckades blockera frågan 1834-35 och 1840-41.  

När förslagen inte ledde till resultat började tanken att lantbrukarna själva skulle starta 

hypoteksföreningar diskuteras. År 1832 utgav statsrådet Carl Axel Löwenhjelm en småskrift 

"Om hypoteksföreningar och deras nytta med afseende på Sveriges nuvarande ställning” och 

1833 publicerade professorn och sedermera biskopen Carl Adolf Agardh i Lund ett häfte med 

titeln ”Om möjligheterna af hypoteksinrättningar för provinserne och synnerligen för Skåne.” 

Följande år förelåg förslag till reglementen för sådana för Skåne och Älvsborgs län. Den första 

hypoteksföreningen bildades emellertid av bruksägarna 1833 och drevs i aktiebolags-form där 

ägarna tog hand om vinsterna och täckte förlusterna. Lantbrukarnas föreningar baserades 

däremot på ömsesidighet och låntagarna var på en gång delägare och ansvariga för kassans 

förbindelser. Sådana föreningar bildades först i Skåne 1836 därefter i Östergötland 1845, 

Småland 1846, Mälarprovinserna 1847, Örebro län 1849, Värmland 1850, Älvsborgs län 1851 

samt Gotland, Gävle-Dala och Norrland 1861. 39 
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1.4.1.2  Förebilder i Tyskland 

 

Initiativet till den första preussiska hypoteksföreningen togs efter det sjuåriga kriget. Den 

jordägande adeln på vilken krigsbördan vilat tyngst, hade hamnat i en utsatt ekonomisk 

ställning. Särskilt den schlesiska adeln befan sig i trångmål och för att lätta dessa lade Fredrik 

II fram förslag till en kreditanstalt för belåning av jordegendomar. Den fick namnet 

Schlesische Landschaft och stadfästes 1770. Sedan den visat sig motsvara förväntningarna, 

grundades 1777 Kur- und Neumärkische Ritterschaftlichen Kredit-Institut, 1781 Pommersche 

Landschaft, 1787 Westpreussische Landschaft och 1788 Ostpreussische Landschaft. Dessa 

kallades de fem gamla hypoteksföreningarna. Senare tillkom dels föreningar i Posen, Sachsen, 

Westfalen m fl områden dels nya avdelningar inom de gamla för egendomar, som tidigare inte 

varit belåningsbara. Till en början tillgodosåg hypoteksföreningarna enbart adels-godsens 

behov men efter hand kom de att omfatta alla jordegendomar.  

  De preussiska föreningarna var sinsemellan ganska olika. Några hade underav-

delningar, andra inte. I vissa föreningar gällde indelningen i underavdelningar endast 

förvaltningen medan de hos andra hade egna fonder. Hos de äldre föreningarna gjordes de 

belånade egen-domarna solidariskt ansvariga för förbindelserna. Hos de yngre ersattes det 

solidariska ansvaret av reserv- och säkerhetsfonder. Samtliga stod under statlig uppsikt. 

Belånings-värdena bestämdes enligt särskilda tariffer och lånevalutan utlämnades i 

obligationer.  

Enligt Birnbaum kritiserades rörelsen vid mitten av 1800-talet för stelbenthet och 

bristande affärsmässighet och krav på reformer framfördes. Birnbaum redovisade för tiden 

omkring 1870 55 kreditsammanslutningar med statliga garantier av vilka 30 med säkerhet 

hörde till hypoteksbanksrörelsen. Men redan det splittrade namnskicket gav vid handen att 

man här hade att göra med en synnerligen heterogen samling bankinrättningar och att någon 

samordning inte fanns.  

Mot slutet av 1860-talet tog den preussiska regeringen initiativ till en centralbank, 

vilken kom tillstånd 1873. Någon större betydelse fick den dock inte därtill var 

befogenheterna gentemot medlemsföreningarna alltför inskränkta. 40 

   

1.4.1.3  Principer och organisation 

 

De svenska hypoteksföreningarna skilde sig från de tyska genom att de byggde på självhjälp, 

hade egna reglementen och var oberoende av staten. En följd av detta blev att man inte bara 

sysslade med amorteringslån utan också hade kortfristig utlåning - den s.k. ”extra låne-

rörelsen” - både som borgens- och inteckningslån och inlåning av medel från ”långivande 

delägare”, vilka årligen betalade in fastställda belopp. Förutom ränta hade dessa också del i 

vinsten. Man täckte också i viss utsträckning sina långfristiga krediter genom att ställa ut 

obligationer med begränsad löptid. I några föreningar påtalades att den extra lånerörelsen fått 

sådan omfattning att den inkräktade på bankens huvuduppgifter. 41 

Föreningarna stod öppna för varje lantbruk över ett visst taxeringsvärde och delägarna 

höll årligen stämma och och valde då styrelse, revisorer och värderingsmän. Rösträtten 

beräknades efter delägarnas lånerätt. Styrelsen arvoderades inte. Delägarna kunde utträda med 

ett års uppsägning, låntagarna dock först sedan lånen återbetalts. Vinsten avsattes till en 

reservfond, som skulle uppgå till 20 procent av förbindelserna innan någon utdelning fick äga 

rum. 42   

 

1.4.1.4  Hypoteksbankens tillkomst 
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År 1860 svarade hypoteksföreningarna för ca 28 procent av krediterna till lantbruket. I slutet 

av 1850-talet råkade man emellertid in i en kris till följd av 1857 års depression och miss-

växtåren 1857-59. Regeringen tillsatte därför en kommitté, som för hypoteksrörelsens del 

anmärkte på att bristen på samordning medfört att de utländska lånen blivit onödigt dyra. 

Man fann det av denna och andra orsaker nödvändigt att centralisera rörelsen och pekade på 

lyckade förebilder i Norge och Frankrike. Komittén föreslog en allmän hypoteksbank, som 

skulle sköta upplåningen och obligationsutgivningen för medlemmarnas räkning och tänkte 

sig en statsgaranterad grundfond för bankerna. Omorganisationen förutsatte också samordning 

av föreningarnas stadgar.  

Oppositionen mot förslaget kom främst från borgarståndet och gällde fr a statsgarantin 

och bankens monopol på att ta upp lån. Invändningar hade även bankerna i Skåne, Älvsborgs 

och Örebro län men trots detta fastställde regeringen den nya organisationen den 26 april 

1861. Föreningen i Örebro valde emellertid att stå utanför och anslöt sig först 1868.  

Kapitalanskaffningen anförtroddes centralbanken medan föreningarna enbart skulle syssla 

med utlåning. De måste uppta sina lån i hypoteksbanken på samma villkor som de sedan 

lånade ut dem till bönderna. Det fanns följaktligen ingen marginal mellan in- och utlånings-

ränta och administrationen täcktes av bidrag från låntagarna. Hypoteksbankerna var de första 

”folkliga” företag, som täckte hela landet och samarbetade på riksplanet. Men samarbetet hade 

inte växt fram inom bankerna själva. Det var staten, som stod för initiativet. 43 

 

1.4.1.5  Lantbruksmötet 1860 

 

En inblick i synen på hypoteksbankerna vid den här tiden gav den diskussion, som fördes vid 

det allmänna svenska lantbruksmöte i Göteborg 1860. Deltagarna var överens om den nytta 

dessa medfört och några tillskrev dem en avgörande roll för lantbrukets snabba framsteg. Man 

underströk deras stora betydelse för genomförandet av laga skiftet. Däremot uppstod en viss 

diskussion om det förslag till omorganisation, som finanskommittén lagt fram. Samtliga 

debattörer med undantag för den kände redaktören S A Hedlund, som mer bedömde förening-

arna utifrån allmänna medborgerliga synpunkter, hade personliga erfarenheter av bankerna 

men också god överblick över den allmänna utvecklingen i sina respektive regioner. 

Ordförandens avslutande frågor om huruvida hypoteksföreningarna gagnat lantbruket, om 

fortsättning på systemet med ouppsägbara lån och långfristig amortering och om förord för en 

central hypoteksbank, besvarades alla med ett enhälligt ja. 44 

 

1.4.1.6  Utvecklingen under 1800-talets senare del 

 

Den nya hypoteksorganisationen fick en ganska besvärlig start eftersom tillgången på kapital 

var mycket begränsad under 1860-talet. En viktig händelse var att hypoteksbanken fr.o.m. 

1865 övertog riksbankens fastighetsbelåning, vilket visade sig vara ekonomiskt fördelaktigt 

och bl a avsatte en reservfond. För föreningarna medförde emellertid omorganisationen att de 

förlorade det mesta av sin tidigare självständighet och huvudsakligen fungerade som länkar 

mellan centralbanken och låntagarna. De gamla föreningarna fortlevde inom de nya i form av 

s.k. ”äldre avdelningar” tills deras affärer avvecklats. Man införde också enhetliga värderings-

regler. 45 

Vid hushållningssällskapens ombudsmöte 1870 lyckades landshövdingen Erik Sparre 

få fram ett principbeslut om ett hypoteksförsäkringsbolag efter tyskt mönster. Företaget skulle 

garantera och återbetalningsförsäkra skuldebrev, obligationer och andra betalningsförbindelser 

med säkerhet i mark, vilka utfärdats av enskilda, kommuner eller föreningar och genom 
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deposition eller försäljning av garanterade skuldebrev skaffa kapital för utlåning till 

lantbruket. Man tänkte sig ett riksomfattande företag med lokala filialer. Mötet tillsatte en 

kommitté för att ta hand om aktieteckning och andra förberedelser. Följande år meddelade 

dock Sparre att endast 476 av de 4 000 aktier, som stipulerats för att starta, tecknats. Orsaken 

angavs vara problem med informationsspridningen i kombination med de gynnsamma 

konjunkturerna.    

  Vid mitten av 1880-talet uppstod problem till följd av det låga ränteläget, vilket 

medförde att bankens äldre låntagare tvingades betala räntor på lån, som upptagits till sämre 

villkor och därför låg över den aktuella marknadsräntan. För att bistå dessa höjde bankerna 

räntan för nya låntagare och förlorade då i konkurrenskraft. Missnöjet spred sig och 1886 

tillsattes en kommitté för att se över landets ekonomiska ställning. Dess försök att reformera 

hypoteksbanken stötte emellertid på motstånd och ledde till en parallell, konkurrerande 

organisation. År 1889 tillsattes därför en särskild kommitté, som föreslog moderna och 

marknadsanpassade låneformer och ledde till nya förordningar 1890. Genom dessa kunde 

låntagarna välja mellan stående lån och amorteringslån med olika räntefot och annuitet. De 

fick också rätt att säga upp sina lån till inbetalning efter 10 år. Organisationen förändrades 

däremot inte. 46 

 

1.4.2  FATTIGDOMSFRÅGAN 

  

1.4.2.1  Den sociala balansen rubbas 

 

De sociala systemen i Sverige var före frihetstiden rudimentära och hade delvis medeltida 

ursprung. Dit hörde främst brandstoden, som lagfästs vid mitten av 1300-talet samt en del 

hjälp- och understödskassor inom städernas skrå- och gillesväsen. Före reformationen sköttes 

undervisning, sjukvård, fattig- och nödårshjälp m m huvudsakligen av kloster och andra 

katolska inrättningar, vilka avvecklades efter 1527. Eftersom några ersättare inte fanns till 

hands medförde reformationen sannolikt för nordvästra Europas del en social nedrustning utan 

motstycke under det andra årtusendet. Som kontrast till de kristet sociala idealen uppstod 

efterhand under inverkan av merkantilismen en mer kommersiell attityd till de sociala 

problemen. För att stärka statens ställning och öka de ekonomiska resurserna anslöt sig de 

merkantilistiska teoretikerna dels till vad som kallades ”de låga lönernas ekonomi” dels till 

uppfattningen att en stor befolkning var en nödvändig förutsättning för en framgångsrik 

utveckling av näringarna. Merkantilismen födde statliga detaljregleringar både av arbets-

förhållandena – främst genom tjänstehjonsstadgan och lagstiftningen om laga försvar för att 

motverka det utbredda lösdriveriet – och av arbetskraftens rörlighet, vilken starkt beskars 

genom en förordning 1788. En direkt inriktning på nödårshjälp hade dock de vid 1700-talets 

mitt inrättade sockenmagasinen, vilka även utvecklade en låneverksamhet vars överskott bl a 

användes för att finansiera fattigvården. En tämligen ljus bild av hur det kunde se ut på fältet 

förmedlar landshövdingen i Värmland Johan af Wingård i sin berättelse 1815 där han 

rapporterade att det fanns fattigdirektioner i alla städer och socknar, magasinsinrättningar i 

vissa, ett bolag för tillverkning av täljstensarbeten, glasbruk, färgeri, linväveri, klädesfabriker, 

korrektionsanstalt och arbetshus i Karlstad och två sjömanshus, vilka alla på ett eller annat 

sätt tydligen medverkade till behandlingen av länets mindre gynnsamt ställda medborgare. 

Tillsammans med ”freden, vaccinet och potätera”, skiftena, hemmansklyvningen m m 

bidrog regleringspolitiken till en stark tillväxt av landsbygdens underklasser, vilket ställde 

ökade krav på fattigvården och orsakade en folklig reaktion. Man menade bl a att det höll på 

att skapas en egendomslös tjänste- och stattorparklass utan ”självbestånd”, vilken redan 1800 

uppskattades omfatta 15 procent av landsbygdsbefolkningen, befann sig i snabb tillväxt, var 
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prisgiven åt ekonomisk osäkerhet och saknade intresse av att upprätthålla den rådande 

rättsordningen. Under 1830- och 40-talen blev befolkningen och de agrarsociala problemen 

samhällsfrågor av första ordningen och den liberala kritiken mot den rigida lagstiftningen satte 

in på allvar. En av de lösningar, som föreslogs var att överföra en större del av de sociala 

utgifterna på arbetsgivarna, en annan att bilda sammanslutningar för inbördes hjälp av den typ, 

som sedan länge fanns inom hantverksskråna. Enligt Geijer skulle skråväsendets avskaffande 

frigöra den naturliga associationsandan ”i vida mångfaldigare gestalter än förr.” Förebilder 

fanns i det industriellt expanderande England. År 1800 fanns enligt Frederic Morton Eden 

enbart i England och Wales 7 200 s.k. friendly societies med 648 000 medlemmar. I Sverige 

tycker sig Torkel Jansson kunna konstatera att ett avgörande brott med det ”godspatriarkala” 

systemet ägde rum omkring 1850. 47 

 

1.4.2.2  Den sociala frågan och lantbruket 1838–49 

 

Ett tidigt lokalt försök att lösa landsbygdens sociala problem enligt de nya förslagen utgjorde 

”Hofgårdens Belönings- och Sparkassa” i Hovs socken i Östergötland. Den instiftades av 

brukspatronen John Swartz 1838 och var en kombinerad kassa där belöningsinslaget bestod i 

att Swartz avsatte åtta skillingar banko varje vecka för de 160 statkarlarna vid egendomen, 

vilket genererade åtta riksdaler och 32 skillingar per år vartill lades fem procents ränta. 

Avsikten var att bereda de underlydande en tryggare ålderdom och att vid familjeförsörjarens 

frånfälle stödja de efterlevande. Belöningarna utgick endast till gifta, nyktra och plikttrogna 

statare och förutsatte även hustruns arbetsinsatser.  

Kapitalet fick lyftas först i samband med avflyttning efter minst fem års anställning. 

Flyttade mottagaren tidigare återgick pengarna till arbetsgivaren men om han avled under 

perioden tillföll medlen de efterlevande. Om den underlydande stannade kvar i tjänsten under 

20 år avkastade belöningssystemet 313 riksdaler banko, vilket ungefär motsvarade värdet av 

fyra års uppehälle enligt fattigvårdstaxan. 

  De, som omfattades av belöningssystemet hade också möjlighet att sätta in egna 

besparingar i kassan till ett belopp av högst 50 riksdaler per år. Också på dessa medel 

garanterades fem procents ränta. Sparmedlen kunde disponeras fritt men vid större uttag 

tillämpades en månads uppsägningstid. Den övre gränsen för en persons tillgodohavande i 

sparkassan var 666 riksdaler och 32 skilling, en nivå, som med maximalt sparande uppnåddes 

efter 16,5 år. 

Som säkerhet för kassans åtaganden deponerade Swartz hos Hovs pastorsämbete en 

inteck-ning på 6 000 riksdaler. Pastorsämbetet skulle också svara för den årliga revisionen av 

kassan och föra insättarnas motböcker.  

 Lantbruksakademien visade sitt intresse genom att publicera reglementet i sina 

handlingar 1840. Initiativet låg väl i linje med Swartz intresseinriktning eftersom han var den 

ledande förespråkaren för sparbanker i Östergötland vid den här tiden. Avsikten var av 

reglementet att döma att motverka skadorna av statsystemet både för arbetsgivare och 

arbetstagare genom att tillförsäkra de förra en stabil, skötsam och stationär arbetskraft och de 

senare goda ekonomiska villkor utan att behöva tillgripa det årliga ambulerandet mellan olika 

arbetsgivare. 48 

Exemplet Hovgården tycks efter vissa inledande problem ha fungerat väl och upp-

märksammades på flera håll. Enligt vad John Swartz  meddelade vid lantbruksmötet 1848 

författade han en redogörelse, som låg till grund för kassans introduktion i större sammanhang 

genom en riksdagsmotion av Erik Gustaf Geijer 1840. Under lantbruksmötet 1850 meddelade 

Swartz att kassan varit till gagn både för hans underlydande, vilka bl a kunnat skaffa egen jord 
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och för honom själv men att han trots omfattande informations-insatser var osäker på hur 

många efterföljare den fått.    

Geijers motion tog avstamp i de problem, som skapats av det expanderande stattorpare-

systemet och presenterade ett förslag i sex punkter: 

1. Varje gift man på landsbygden ”af den tjenande klassen”, som inte brukade jordtorp av viss 

storlek, skulle mantalsskrivas som jordägarens tjänstehjon med rättigheter och skyldigheter 

enligt tjänstehjonsstadgan. Avsikten var att skapa ett ”återhåll” på tillfälliga anställningar till 

låg lön.  

2. Jordägaren skulle för varje hos honom mantalsskriven gift man årligen betala fem riksdaler 

banko till socknens fattigkassa för att kompensera dennas utgifter. 

3. Jordägarnas avgifter skulle debiteras av häradsskrivaren och inkasseras av kronofogden. 

Sockenkassan skulle kontoföra samtliga involverade personer och direkt efter uppbörden föra 

över medlen till en allmän ”fattigsparkassa”, som skulle inrättas i varje län. 

4. Länskassan skulle reskontraföra sockenkassorna, förränta deras medel med fyra procent och 

själv tillgodogöra sig ränteavkastningar över fyra procent. Länskassorna avsågs utgöra ett 

riksomfattande nät av banker grundade på "rikets mynt och besparda kapitaler."  

5. Länskassorna skulle svara för clearing mellan lokalkassorna av flyttande personers kapital, 

vilket avsåg att öka arbetskraftens rörlighet och därmed stärka dess oberoende. 

6.  Efter tio år skulle sockenkassorna få disponera kapitalet från avlidna, som inte efterlämnat 

oförsörjda familjer och på så sätt på sikt kunna ta över det ekonomiska ansvaret för 

folkskolorna. 

Motionens två första punkter anslöt till ett förslag, som Geijer stött i riksdagen 1828-30 

medan de övriga kan ha utgått från Swartz` kassa men byggts på med länskassor för att 

åstadkomma ett riksomfattande och stabilt system.  

I prästeståndet fick Geijer stöd av ett flertal ledamöter. Biskopen i Visby Karl Erik 

Hallström stödde grundtanken att organisera fattigvården på försäkringsbasis och föreslog att 

även gruvarbetarna skulle omfatas av det nya systemet. Motionen remitterades till Besvärs- 

och ekonomiutskottet där den integrerades i betänkandet angående fattigvården och där Robert 

von Kraemer rekommenderade skattestödda härads-, fögderi- eller länsorganisationer med 

brandstodsföreningarna som mönster för att öka arbetskraftens geografiska rörlighet. Kraemer 

infogade snabbt Swartz` kassa i sin socialpolitiska arsenal och anbefallde den för tillämpning 

inom sitt hushållningssällskap. Vid lantbruksmötet 1847 fäste han som ordförande deltagarnas 

uppmärksamhet på vikten av att inrätta ränteförsäkringsanstalter för att trygga ålderdomen 

obemedlade anställda inom lantbruket men även för hantverkare, tjänstemän och andra. Han 

meddelade att sällskapet i Uppsala uppdragit åt professorn Carl Johan Malmström att utarbeta 

ett förslag till en landsomfattande livränteförening, vilket skulle distribueras till mötets 

deltagare men inte behandlats vid mötet. 49   

Vid lantbruksmötet 1848 utgick ordföranden Gustaf Stierneld från Geijers förslag 1840 

men man diskuterade även länsvisa fattigvårdsföreningar. En kommitté med bl a Axel 

Odelberg och Johan Arrhenius föreslog därefter i Geijers efterföljd obligatorisk mantals-

skrivning hos och årsavgift för jordägaren kompletterade med socken- och länssparbanker 

samt eventuellt ränteförsäkringsanstalter och obligatoriska länsarbetsinrättningar för personer, 

som inte rättade sig efter socknarnas anvisningar. Även lantbruksmötet i Malmö 1849 

behandlade frågan om arbetsinrättningar varvid prosten Carl Johan Holm redovisade 

erfarenheterna av en av honom 1839 inrättad frivillig sådan i Själevad, vilken varit 

ekonomiskt framgångsrik och givit arbete åt hundratals fattiga. Holm hade även startat en 

sparlåneförening på orten. Man rapporterade därutöver om arbetsinrättningar i Jönköpings, 

Västmanlands, Älvsborgs, Blekinge och Sörmlands län och framhöll bl a att sådana även 

borde kunna organisera förlagsarbeten. Mötet uttalade sig för att arbetsanstalter borde inrättas 
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på landsbygden för arbetssökande personer och vid behov även för tvingande 

sysselsättningsåtgärder.  

De tidiga lantbruksmötena ägnade de agrarsociala frågorna betydande uppmärksamhet 

och behandlade dem ur flera olika aspekter. Ansatsen var bred för att inte säga spretig och 

omfattade såväl fattighjälp, sysselsättning, åldringsvård som åtgärder för att främja 

arbetskraftens rörlighet och oberoende. Det visade sig svårt att ta ett samlat grepp över detta   

stora område även om behovet av lösningar i nationell skala tidigt tycks ha stått klart för de 

flesta. Andra problem gällde ansvarsfördelningen mellan offentligt och privat och mellan 

olika administrativa nivåer. Anslaget fanns emellertid hos Swartz och Geijer, vilket följdes 

upp av de Geijer närstående von Kraemer, Arrhenius och Odelberg. Beträffande Geijers 

motion 1840 har Alf Kjellén konstaterat att den endast utgjorde ett fragment av ett fattig-

vårdsprogram och att ”den praktiska utformningen var ej hans sak men väl de stora linjerna 

och de vida perspektiven.” 50  

 

1.4.2.3  En tysk modell  

 

År 1843 tillfördes pensionssparandet ett tyskt alternativ när löjtnanten Johan Magnus Flygare 

publicerade ”Förslag till grunder för inre organisation af en ränteförsäkringsanstalt för Sverige 

jemte sannolikhetsberäkning” baserad på erfarenheter från Hannover och Darmstadt. Det 

tyska systemet introducerades vid samma tid även av expeditionssekreteraren Carl Magnus 

Arrhenius och en skrift – troligen i översättning – av W Peltzer om försäkrings-anstalten i 

Berlin. Vid 1844-45 års riksdag aktualiserades därefter frågan om ränteförsäkrings-, livränte- 

och livförsäkringsanstalter av godsägare Anders Christian Raab och handlanden Fredrik 

Sundler. Besvärs- och ekonomiutskottet avstyrkte men landshövdingen Samuel Gustaf von 

Troil i Malmö reserverade sig under hänvisning till de positiva tyska erfarenheterna och till 

Vetenskapsakademins godkännande av de matematiska beräkningar, som utförts av Flygare. 

Troil efterlyste ett till svenska förhållanden anpassat system och fick stöd av bl a Hugo 

Hamilton på Blomberg, Geijers lärjunge Erik Sparre och Vetenskapsakademins sekreterare 

Peter Fredrik Wahlberg. Vid Bondeståndets behandling av frågan stöddes Troils förslag av en 

stor majoritet med Anders Nilsson från Örebro län och Ola Jeppsson från Blekinge i spetsen. 

Utskottet frångick då sin tidigare åsikt och en kommitté med kammarherren Fabian Wrede, 

Fredrik Ström, Carl Magnus Arrhenius och Johan Magnus Flygare tillsattes för att utreda 

frågan. Den avlämnade 1848 ett förslag med grundsatser för en försäkringsanstalt ”till 

beredande af lifräntor och kapitaler för framtiden” och stadgar för en ömsesidig anstalt i 

Stockholm. Förslaget presenterades för en större allmänhet av S A Hedlund i en skrift följande 

år. Därefter tillkom Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 1850.   

Vid riksdagen 1844-45 motionerade dessutom landshövdingen Claes Gabriel 

Bergenstråle om en pensionsförening för Jönköpings län. Förslaget hade utformats av rektorn 

Simon Joakim Filén i Jönköping och stöddes enligt motionären av ett flertal personer. 

Föreningen skulle stå öppen för alla och inrymma tre klasser, den första för barn under 20 år, 

vilkas föräldrar avlidit (pupillklassen), den andra för medlemmar mellan 20 och 60 år då 

sparmöjligheterna var som störst (besparingsklassen) och den tredje för pensionstagarna 

(livränteklassen). Medlemmarna hade rätt att lyfta pension från 45 års ålder även om det var 

fördelaktigast att tillhöra besparingsklassen så länge som möjligt. För att etablera en 

pilotförening i sitt län anhöll Bergenstråle om ett räntefritt lån på 10 000 riksdaler mot 

säkerhet, vilket emellertid avstyrktes av utskottet.   

För motionen talade bl a Adam Christian Raab, som utarbetat ett liknande förslag 

grundat på ömsesidighet efter exempel från Hannover och Darmstadt. Raab menade att 

ränteförsäkrings-anstalterna genom att ta hand om den långfristiga inlåningen och 
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sparbankerna genom att förvalta det kortfristiga sparandet skulle komplettera varandra. En 

annan fördel var att anstalterna genom att vara öppna för alla skulle göra de talrika 

yrkeskassorna överflödiga och en tredje att de skulle ge möjlighet att inom landet behålla 

medel, som annars skulle placeras utomlands. Raab yrkade i likhet med Troil på ett förslag om 

en sådan anstalt. 51   

 

1.4.2.4  Georg Swederus och den europeiska fattigdomen 

 

Åren 1841-44 studerade skriftställaren Georg Swederus, som tidigare tagit initiativ till 

Svenska Industriföreningen, fattigvården i England, Tyskland och Frankrike. Resultatet 

redovisades i arbetet Om fattigväsendet 1847. Boken bestod till hälften av en beskrivning av 

förhållandena i främst Preussen och till hälften av författarens egna reflektioner och slutsatser. 

Swederus huvudtes var att arbetarna skulle ha lika stor del i företagens överskott som 

kapitalägarna och att produktionen skulle vara behovsstyrd. Väl fungerande arbets-

associationer med svängrum för den enskilde individen framstod som den bästa 

organisatoriska lösningen. Helst borde företagen helt ägas och drivas av de anställda. ”Hvartill 

skall en egentlig principal tjena” frågade sig Swederus. Självägandet och självstyret skulle 

frigöra skapande och allmännyttiga krafter och på sikt medföra att fattigvården kunde 

avskaffas. Swederus betraktade Saint-Simons och Fouriers associationssträvanden med 

sympati men var kritisk mot kommunismen i Babeufs tappning. Han menade att individens 

frihetsbehov varken beaktats i Fouriers falangstärer, Owens kommuniteter eller i Bunts och 

Louis Blancs system där man försökt avskaffa familjem som samhällets bas. Ett efter-

följansvärt exempel var däremot prästen och socialpedagogen Johann Friedrich Oberlins 

församling i Waldersbach i Steinthal i Elsass där rådgivningsföreningar för lantbrukare, spar- 

och lånekassor, skolor och andra samhällsnyttiga föreningar omskapat samhället och utrotat 

fattigdomen. 52      

Swederus var en nyanserad anhängare av frihandel och näringsfrihet och kritiserade 

skarpt regleringsekonomins skadeverkningar bl a på den svenska järnhanteringen. Värst var 

dock regleringsväsendet i Frankrike. Beträffande Sverige förordade Swederus att arrendatorer 

och torpare skulle ersättas för det mervärde deras arbete skapade, vilket inte enbart borde 

tillfalla ägarna. På så sätt skulle arrendesystemet förändras i effektiviserande riktning. För att 

stärka den ekonomiska beredskapen ville Swederus öka antalet sockenmagasin och 

sparbanker. 

Fattigdomsproblemet tillhörde enligt Swederus hela tidevarvet och kunde endast lösas 

successivt. Viktigast var därvid att tillförsäkra individen rätt att använda sin förmåga för egen 

räkning och att uppbära frukten av sitt arbete. Medintressentskap var medlet att få de 

samfällda tillgångarna att växa och måste etableras före förmögenhetsbildningen. Det var 

följaktligen inte fråga om att dela redan befintliga förmögenheter. Inom fattigvården ville 

Swederus prioritera placering av behövande i ekonomiskt och socialt normala miljöer. Arbete, 

sparsamhet och fostran skulle främjas och ren fattigförsörjning undvikas. Lag-stiftningen om 

laga försvar var fördärvlig och avsåg endast att tillgodose storgodsens behov av arbetskraft. 53 

Swederus betraktade äganderätten som delad mellan dels innehavaren av en produkts substrat 

d v s råmaterial dels tillverkaren d v s skaparen av det färdiga resultatet. Enligt Swederus 

tillförde tillverkaren det immateriella substrat i form av kunskap och yrkesskicklighet, som 

formade den materiella produkten och var därmed berättigad till en andel i denna som 

motsvarade detta bidrag. För att båda ägarkategoriernas rättigheter skulle tas till vara måste 

följaktligen det traditionella äganderättsbegreppet kompletteras med ett immateriellt, 

individanknutet producentrekvisit. ”Med ett erkännande af den egentliga eganderätten skall ett 

nytt tidehvarf uppkomma” profeterade han. 54  
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1.4.2.5  Generaldebatten 1850 

 

Vid lantbruksmötet i Örebro 1850 uppstod en lång debatt om de sociala frågorna med den 

radikale redaktören för Örebro Tidning S A Hedlund som braständare. Hedlund, som på plats 

upplevt februarirevolutionen i Paris 1848 och misslyckandet med Louis Blancs national-

verkstäder, var en överygad anhängare av fria associationer, hade 1849 publicerat en skrift om 

förslaget till ränteförsäkringsanstalter och var 1849-53 sekreterare i den liberala Allmänna 

reformbestyrelsen med uppgift att utarbeta ett förslag till ny riksdagsordning. I ett ord- och 

bildrikt anförande med åberopande av både Friedrich Engels och Leon Faucher fastslog 

Hedlund att i det framtida broderskapssamhället ”den fria föreningen mellan arbetare i 

associationer, som består deri att de produktiva arbetena, såväl i staden som på landet, komma 

att drifvas af sinsemellan förenade, i arbete och afkastning delaktige, arbetare.” För att uppnå 

”bergning genom sitt arbete och personligt oberoende” krävdes enligt Hedlund att ”arbetaren 

görs till intressent i egendomens afkastning” och ”får en liten besittning att sjelf bearbeta, ett 

eget hem att vårda och uppehålla”. Bl a ansåg han att jordägarna skulle ersätta sina torpare för 

torpens värdestegring under deras brukningstid. Lösningen låg i att så nära som möjligt binda 

samman arbetarnas och jordägarnas intressen och i att ”arbetaren betryggas i besittningen af 

hvad han men sitt redliga arbete förvärfvar”. Hedlund avrådde dock bestämt från obligatorier 

och tvingande lagstiftning.    

John Swartz försvarade ”som en helt och hållet praktisk praktisk man” sitt spar- och 

belöningssystem, som han menade inrymde betydande expansionsmöjligheter. Han fick stöd 

av Robert von Kraemer, som ”ej utan framgång” rekommenderat det i sitt län och framhöll 

likheten med vad som tillämpades i indelta armén och av Johan Arrhenius, som anbefallt det 

för allmän tillämpning. Swartz försvarade obligatorielinjen men menade att restriktionerna vid 

utbetalningar skulle upphöra så snart en förmånstagare ”kunde inför vederbörande socken-

nämnd ådagalägga, det han vore i tillfälle att medlen till varaktigt gagn för sig och sin familj 

använda”. Hedlund, som fått kritik för att inte ha presenterat något praktiskt genomförbart 

alternativ, förklarade att Swartz´modell visserligen var palliativ men ändå borde kunna 

rekommenderas om än inte som obligatorium vartill den senare genmälde att det var 

husbondens ovillkorliga plikt att vårda sig om sina arbetares hälsa och välfärd och att hans 

system visserligen inte var det definitiva botemedlet men dock ett palliativ med varaktig 

verkan. Hedlund menade dock att obligatorielinjen led av samma svaghet som socialismen när 

det gällde att kväva den individuella friheten. Eftersom enighet inte kunnat uppnås återtog 

Hedlund sitt yrkande varefter mötet antog Swartz´ förslag om obligatoriska avgifter utan 

tvingande lagstiftning och i princip fri uttagsrätt för förmånstagarna.     

Debatten 1850 var grundlig - referatet i berättelsen över lantbruksmötet upptar 55 sidor 

- engagerade flera av den ”första generationens” ledande kooperatörer som S A Hedlund, 

Robert von Kraemer, Johan Nathorst, Adolf Hamilton och Johan Arrhenius jämte utbildare 

som Edwaed Nonnen kring en central social framtidsfråga, som anhänggjorts riksdagen av 

associationsprincipens främste företrädare Erik Gustaf Geijer och som senare skulle komma 

att ägnas stor uppmärksamhet av de liberala arbetareföreningarna. Den hölls samma år som 

företaget i Örsundsbro tillkom och den första arbetareföreningen bildades i Stockholm och 

markerade inträdet i en ny era för föreningslivet i Sverige. Den var samtidigt den första av de 

kontakter mellan företrädare för lantbruket och den liberala arbetarerörelse, som efter 

näringsfriheten 1864 skulle komma att forma den tidiga kooperativa utvecklingen i Sverige. 

Det var inte heller sista gången frågan om frivillighet contra obligatorium skapade 

motsättningar mellan kooperatörer med olika inriktning. Det kan tilläggas att S A Hedlunds 

tankar om äganderätten, föreningsväsendets roll och lantarbetarnas delaktighet i avkastningen 
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uppenbarligen var hämtade från Georg Swederus föreställningsvärld och låg nära de 

resultatdelningsmodeller, som senare kom att utvecklas i Tyskland och prövas av bl a Fredrik 

Signeul i Hässleröd utanför Uddevalla. 55  

 

1.4.2.6  Utvecklingen efter 1850 

 

Under 1840-talet upprättade några tyska och engelska livräntebolag agenturer i Sverige. 

Riksdagens utredning 1844-45 om svenska anstalter för att ”främja kapitalernas kvar-

stannande inom riket” ledde fram till den första livränteanstalten i Stockholm 1850. Den 

följdes de kommande två decennierna av andra i Gävle, Göteborg, Härnösand, Jönköping, 

Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Linköping, Lund, Mariestad, Vänersborg, Växjö och Örebro. 

Livförsäkringar kunde även tecknas i de vanliga livförsäkringsbolagen av vilka det äldsta var 

försäkringsaktiebolaget Skandia 1855. Fattigvårdsförfattningarna 1847 och 1853 var liberalt 

inspirerade. De stadfäste den kommunala försörjningsplikten för behövande och principen om 

fri flyttningsrätt medan frågan om hemortsrätt fortfarande orsakade problem. De innebar också 

att några regler angående arbetsgivarnas fattigvårdsansvar inte utformades. Båda 

förordningarna lämnade kommunerna stora friheter förutsatt att verksamheten ordnades så att 

tiggeri förbjöds. Följden blev att fattigvårdens ekonomiska resurser ökades. Fr.o.m. 1850-talet 

medförde också den tilltagande emigrationen att trycket på fattigvården lättade. 

Nödåren 1867-68 innebar emellertid ökade påfrestningar. Antalet understödstagare, som 1865 

varit 147 788 hade 1869 stigit till 217 373 eller med 47 procent. Av de senare fanns 179 968 

eller 83 procent på landsbygden och 37 405 i städerna. Eftersom jordbruksbefolkningen 1870 

utgjorde 72,5 procent drabbades landsbygden alltså förhållandevis hårdare än städerna. Fattig-

vårdsfrågan kom därmed att stå högt på agendan vid riksdagarna 1869 och 1871.   

Från 1867 inträdde också en påtaglig aktivering av livränteanstalterna och 1869 

bildades i Stockholm Fosterländska föreningen med ändamålet att ”uppmuntra till 

själfverksamhet för framtida oberoende företrädesvis de många, hvilka för sitt uppehälle och 

sin utkomst äro hänvisade till sitt arbete allena”. Man underlättade sparande i 

livränteanstalterna genom att betala obemedlades förvaltningskostnader och bidrog även till 

deras insättningar. Föreningen blev också centralorganisation för ett betydande antal s k 

husbondeföreningar, som bildades fr o m 1870-talet för det lokala pensionssparandet.  

Initiativtagare var hovrättsrådet och generaldirektören för fångvårdsstyrelsen Gustaf Fridolf 

Almqvist - yngre halvbror till Carl Jonas Love Almqvist och äldre bror till von Kraemers 

medarbetare Viktor Almqvist - vice ordförande i Sveriges Hypoteksbank och verksam inom 

civilstatens pensionsinrättning där han vitaliserade rörelsen genom att kraftigt förbättra 

kapitalbildningen, öka depositionerna och höja de utgående pensionerna med 33 procent. Som 

generaldirektör verkade han för förbättrad fångvård genom fängelseskolor, ordnad sjukvård, 

stöd till frigivna och upprättandet av åkerbrukskolonin Hall utanför Södertälje.  

Vid hushållningssällskapens ombuds första möte 1869 motionerade godsägaren Oskar 

Åkerhielm inrättande av ränte- och kapitalförsäkringsanstalter inom fattigvården. Han 

beräknade att förräntning i en landsomfattande sparkassa av ett belopp om en riksdaler 

obligatoriskt insatt av målsman eller kommun omedelbart efter varje barns födelse skulle 

tillfalla de fattigaste fem procenten av befolkningen och från 55 års ålder tillförsäkra varje 

mottagare 68 riksdaler per år. I ett utlåtande till mötet avstyrkte landshövdingen Arvid Faxe 

med motiveringen att rättsläget för en sådan långt i förskott erlagd fattigskatt var mycket 

osäkert. Var däremot sammanskotten frivilliga ställde sig saken annorlunda och sådana borde 

därför uppmuntras.   

Åkerhielm återkom 1870 med samma förslag samtidigt som Fosterländska föreningen 

föreslog mötet att behandla frågan om livränteanstalter. Föreningen representerades bl a av 
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statsrådet Baltzar von Platen och generaldirektören Almqvist, vilken föreslog att ombuds-

mötet skulle informera hushållningssällskapen om föreningen och dess främjande av livränte- 

och kapitalförsäkringsanstalter och om att denna fortsättningsvis skulle svara för information 

och rådgivning om dessa. Förslaget accepterades och mötet beslöt verka för frågans lösning 

genom lokalföreningar eller på annat sätt.  

Vid de omfattande debatter, som föregick 1871 års fattigvårdslag förordade många att 

fria associationer återigen skulle lätta fattigvårdsbördan men någon egentlig 

”systemstrid”uppstod inte. Dock deltog många av dem, som varit engagerade redan 1850. 

Viktor Almqvist, Johan Arrhenius, S A Hedlund och Erik Sparre gjorde alla inlägg och 

kompletterades av senare tillkomna som Carl Ifvarsson, Abraham Rundbäck och Olof 

Wikström. Montgomery menar att den bild, som då tecknades var idealiserad men att 

understödskassorna dock hade sin historiska betydelse. De stimulerade intresset för 

sammanslutningar för inbördes hjälp, särskilt fr.o.m. 1870-talet. Under 1800-talets andra hälft 

tillkom i Sverige ca 5 200 understödsföreningar av vilka 80 procent var sjukkassor och 

begravningsföreningar. Enligt arbetarförsäkringskommittén hade dessa 1884 ca 140 000 

medlemmar av vilka 30 procent på landsbygden. Det var vid 1884 års riksdag, som 

socialförsäkringens idéer på allvar fördes in i den politiska diskussionen av ”folktribunen” 

Adolf Hedin, som tog upp arbetarskydds- och ålderdomsförsäkringarna. Hedin, som var starkt 

påverkad av Geijers tankar om personlighets-principen och av hans sociala engagemang, var 

en radikal liberal, som verkade för allmän rösträtt, utvidgad folkundervisning, reformer av 

statskyrkan, allmän värnplikt, minskad byråkrati m m. Hans förslag om utredning av 

olycksfalls- och ålderdomsförsäkring 1884, som som hade tyska och danska förebilder, ledde 

till lagstiftning om yrkesfara 1889 och inledde den process, som utmynnade i folkpensions-

reformen 1913. Den senare innebar också att fosterländska föreningens verksamhet upphörde.  

En del av understödstagarna absorberades efterhand av emigrationen. Under 1880-talet 

emigrerade i genomsnitt mer än 30 000 personer varje år från landsbygden vartill kom drygt 7 

000 från städerna. Under 1890-talet pendlade landsbygdens fattigvårdsfrekvens mellan fyra 

och fem procent medan städernas låg mellan sju och åtta procent. 56 

 

1.4.2.7  Ett seglivat projekt 

 

Sparkassorna och livränteanstalterna var liksom hypoteksbankerna inriktade på de 

agrarsociala problem, som åren 1820-50 blev akuta till följd av omställningen från agrar- till 

industrisamhälle under vilken de redan tidigare underdimensionerade sociala inrättningarna 

och otillräckliga juridiska regelverken överbelastades, vilket utlöste en hektisk och stundom 

alltför forcerad reformverksamhet. På det sociala området stod den snabbt ökande lands-

bygdsbefolkningens sysselsättnings- och försörjningsmöjligheter i fokus. Eftersom 

avlastningar i form av snabb industrialisering, urbanisering och emigration ännu tillhörde en 

oviss framtid, utgick man från att försörjningsproblemet för den snabbt växande befolkningen 

måste lösas inom landsbygdssamhällets ramar genom produktionsförbättringar och 

nyodlingar. Som det allt överskuggande hotet utmålades pauperismen, fattigsamhället befolkat 

av medellösa, arbetslösa, rotlösa och tiggande människomassor och präglat av anarki, 

moralupplösning och kriminalitet. Att förhindra en sådan utveckling var inte bara en 

angelägen utan en bokstavligen livsviktig uppgift.   

I det perspektivet framstod hypoteksbanker, sparkassor och livränteanstalter som 

nödvändiga komplement till lantbruksinstituten och de näringsbevakande och 

produktionsförnyande hushållningssällskapen. Swartz´ belönings- och sparkassa var i hög 

grad ett initiativ i tiden och Geijer var redan två år efter sin övergång till liberalismen beredd 

att lyfta den till högsta beslutsfattarnivå. Kanske kan samarbetet ses som en tidig plutokratisk-
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meritokratisk allians på toppnivå. John Swartz betraktades allmänt som en av landets rikaste 

män och Geijer var den utan konkurrens ledande kulturpersonligheten. Mottagandet blev 

gynnsamt både i riksdagen och vid de tidiga lantbruksmötena. Upplägget stöddes verksamt av 

Geijers vapendragare Robert von Kraemer, Erik Sparre, Johan Arrhenius och Adolf Hamilton, 

av Vetenskapsakademin och av Raab, Sundler, Bergenstråle, von Troil och S A Hedlund. 

Flera av dessa som Sparre, Arrhenius, Viktor Almqvist följde frågan under lång tid och 

medver kade aktivt till de lösningar, som uppnåddes 1870-71. Man kan därför hävda att det 

var de uppsaliensiska samhälls- och välfärdsteoretikernas första praktiska projekt. Däremot 

var inställningen till den syn på äganderätten och de förslag till resultatdelning, som 

framfördes av liberaler som Georg Swederus och S A Hedlund kluven om än långt ifrån 

entydigt negativ på lantbrukarhåll. Debatten vid lantbruksmötet 1850, som främst gällde 

frågan om lagfästa försäkringsobligatorier, fördes i närmast ostentativt korrekta och 

koncilianta former och utmynnade i en kompromiss, som gynnade Hedlunds frivilliglinje. 

Debatten var en av de första formella kontakterna mellan de båda parter - lantbrukets 

organisationer och den liberala arbetareföreningsrörelsen - som senare på gott och ont kom att 

prägla den kooperativa utvecklingen i Sverige från näringsfrihetens införande till den första 

föreningslagen.  

De organisatoriska exempel, som åberopades fram till 1850 vid sidan av Swartz´kassa 

på Hovgården, fanns i Hannover och Darmstadt i Tyskland. De senare lanserades av 

löjtnanten Johan Magnus Flygare, kvalitetsstämplades av Vetenskapsakademin och låg till 

grund för de 14 länsanstalter, som tillkom med början 1850. Därutöver redovisades 1865 

regionala nödhjälpskassor av obekant ursprung och utformning i Kopparbergs, Jämtlands och 

Västerbottens län.   

Någon uppgift om förebild för hovgårdens kassa har inte påträffats men liknande 

kassor fanns tidigare i bruksmiljö. Pionjär tycks ha varit kommerserådet Berndt Santesson, 

som inrättat kassor för arbetarna på glasbruken vid Årnäs och på Brommö i Västergötland, i 

det förra fallet kombinerad med en stipendiedonation till förmån för arbetarnas barn. Kassan i 

Årnäs betecknas av Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige som landets 

äldsta och i SBL sägs att de startade tidigare än sparbankerna. ”Dessa kassor och de därpå 

följande sparbankerna, kan ses som uttryck för en tidig liberal självhjälpsfilosofi men var 

också ett sätt att mobilisera kredit åt en landsbygd i omvandling”. Emellertid visar det sig att 

det redan 1805 - d v s före Santessons tid - fanns en kassa på Brommö, vilken möjligen hade 

samband med de tyska glasblåsare, som anlänt 1803 och ”hvilka oberäknadt stadigvarande 

god förtjenst genom en nära lika gammal enskild sparbanksinrättning hafva sin framtid i 

möjligaste måtto försäkrad”. Det kan alltså förhålla sig så att Santesson 1813 övertog både 

företaget och kassan och överförde idén till Årnäs, som han drev åren 1802-18. Det är 

naturligtvis sannolikt att Swartz kände till dessa kassor men eftersom han också var den mest 

aktive förespråkaren för sparbanker i Östergötland kan det inte uteslutas att han påverkats 

även av dessa. Tilläggas kan att Santesson aktualiserat bl a fattigvårds- och sparbanks-

frågorna redan vid 1823 års riksdag då han motionerade dels om rätt för allmänna sparbanker 

att förränta sina medel i ”något Statens Penningverk” för att stärka den spirande rörelsens 

stabilitet och legitimitet dels om stöd till bankernas driftskostnader antingen genom direkta 

statsanslag eller genom tillskott av lokala fattigvårdsmedel med tanke på deras modererande 

inverkan på socialutgifterna. Däremot ville han inte ha nationella mönsterstadgar utan 

rekommenderade lokala lösningar för största möjliga flexibilitet. Santesson föreslog vidare att 

enskilda spar- och understödskassor obligatoriskt skulle inrättas vid ”alla slags Fabriker, Bruk 

och Verk” som stöd för deras anställda vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet m m. Ett sådant 

åtagande för ägarna likställde han med skyldigheten att betala skatt och andra utskylder till 
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staten. Motionen avvisades av riksdagen, som varken ville särbehandla sparbankerna eller 

äventyra deras självständighet och oberoende av staten. 

Hur många lokala kassor, som bildades i Sverige kunde John Swartz inte uppge men 

inrättningar av närmast identisk typ fanns även på Ulfsnäs säteri i Jönköpings län, Skörtinge 

herrgård i Östergötland, i Nora socken i Örebro län och vid kopparverket i Kall i Jämtland. Av 

samma typ var troligen också den kassa Casper Wrede startade i Ronnebytrakten 1858-59 och 

prosten Carl Johans Holms sparlåneförening i Själevad där även en försäkringsförening för 

torpare bildats 1830. Väl fungerande magasinslåneföreningar repporterades bl a från Östanå i 

Jönköpings län, Sävstaholm och Kesäter i Sörmland, Sinclairsholm, Castellagården i 

Bohuslän, Nysund i Värmland, Sjösås i Kronoberg, Sättna i Västernorrland och Skånela i 

Uppland. Dessutom uppgavs under 1860-talets andra hälft att sockenmagasinen trots 

motgångar på flera håll ökat starkt i Göteborgs och Bohus och Norrbottens län. I bl a Sollefteå 

och Torsåker i Västernorrland fanns s.k. sparlårar hos de enskilda bönderna, som tillskapats 

enligt reglementet av 1837.   

Den organisatoriska bilden var följaktligen lika enhetlig eller varaktig som i fråga om 

hypoteksbankerna, vilkas organisation och arbetsformer utformades av en statlig kommitté  

1859-60 efter en tämligen lång prövotid med fristående föreningar. 57 
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1.5  DEN LIBERALA REVOLUTIONEN 

 

1.5.1  Frigörelse och omvandling 

 

Den långvariga tendensen till statlig centralstyrning och motarbetande av folkliga initiativ och 

sammanslutningar bröts enligt Torkel Jansson efter Napoleonkrigen. Under den följande 

hundraårsperioden omvandlades de europeiska feodalsamhällena till kapitalistiska industri-

stater med helt nya organisationsformer och arbetssätt. I denna process ersattes de feodala och 

merkantilistiska styrsystemen av lokalt förankrade och representativa organ liknande dem man 

tidigare slagit sönder. Jansson menar att man ”lagstiftningen sökte reglera bort en rad funk-

tioner från staten till en särskild sfär, som dock hänfördes till ”det allmänna” och att vid denna 

tid en säregen ”åtskillnad-samexistens” mellan stat och samhälle, offentligt och privat, började 

växa fram”. Den främsta förändringsagenten var associationsväsendet, som byggde på 

personlighetsprincipen och frivillig samverkan och enligt en samtida iakttagare ”gentemot 

staten gälla såsom särväsen, men äro allmänheter för sina delägare”.  

Man gjorde skarp skillnad mellan stat och samhälle och menade att efter den 

expansionistiska statsmaktens genombrott under 1600-talet så ville nu de liberala krafterna se 

civilsamhället ta ledningen och makten. ”Söndrande riksstånd”, priviligieväsende, exklusiva 

korporationer och ämbetsmannastyrd lokalförvaltning var vederstyggligheter från 

feodalismens och militärmonarkins tidevarv utan berättigade i den nya liberala epoken. 

Samhällets sociala och ekonomiska förändringar krävde att personlig ofrihet, politiska och 

ekonomiska stånds- och korporations-principer och andra feodala bindningar upphävdes. 

Denna befrielseprocess och samhälls-omvandlingsprocess måste emellertid under beaktande 

av förändringsobjektens befintliga tillstånd, som till följd av den historiska utvecklingen lokalt 

kunde variera från ”enväldiga godsmonarkier” till ”demokratiska bonderepubliker”.  

Utvecklingen beskrevs som en frigörelse- eller emancipationsprocess där staten 

”dissocierade” sig från en rad äldre och överspelade idéer och styrformer till förmån för nya 

medborgerliga organisationsalternativ. Med associationsväsendets hjälp stöptes statens 

institutioner och funktioner om på område efter område och alltfler arbetsuppgifter överfördes 

från staten till lokalsamhället. Juristen Adolf Åström har senare sammanfattat skeendet på 

följande sätt:  
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”Regalstatens förvaltningsapparat verkade enhetligt och likformigt utöver hela 

samhällslivet; över det religiöst-kulturella (statskyrkan, undervisningsväsendet och de fromma 

stiftelserna) ej mindre än över det ekonomiska (näringslivet och jordrättsordningen). Någon 

skarp åtskillnad mellan offentligt och privat rättsliv gjordes icke. Den enskilde var i alla livets 

förhållanden underordnad staten; han kunde ej vara med densamma i sidoordnat (privat-

rättsligt) förhållande.   

Under det första banbrytande skedet av förevarande epok har statslivet härutinnan 

genomgått genomgripande förändringar. Staten har dragit sitt herrevälde tillbaka från såväl det 

andliga som det materiella samhällslivet. Den har strävat att inskränka sin verksamhet till att 

vara en ”rättsstat”, d v s till att övervaka rättsordningens efterlevande; varemot den mestadels 

avstått från sin tidigare uppgift att främja den allmänna välfärden. Å andra sidan har det 

religiöst kulturella och det ekonomiska samhällslivet fått emancipera sig, d v s fått fritt 

utveckla sig i överensstämmelse med tidens allmänna tendenser”. 58 

 

1.5.2  Associationerna som redskap 

 

Vad gällde landsbygdens lokalförvaltning, som var en viktig del i emancipationsprocessen, 

tänkte man sig denna baserad på en fri och inte enbart en skattedragande bondestam. En sådan 

utveckling förordade exempelvis den svenskfödde men i Tyskland verksamme samhälls-

debattören och analytikern Ernst Moritz Arndt, som efter ett besök 1804 närmast lyriskt 

beskrev sockensjälvstyrelsen i Sverige, vilken ”härleder sig ursprungligen ifrån inrättningarna 

i äldsta tider samt svenska nationens förträffliga esprit.” I Sverige fokuserades debatten till en 

början på fattigvårdsfrågorna och förslag om enskilda initiativ på detta område mottogs 

positivt i riksdagen redan 1809-10. I en första ”associationsvåg” tillkom fram till 1840 22 

hushållningsällskap, ett betydande antal sparbanker av brittisk medell, hypoteksbanker, 

bibelsällskap, stödföreningar för nödlidande, nykterhetssällskap, sällskap för att främja 

växelundervisning och – på Swederus initiativ – en svensk industriförening. Ett samlat grepp 

på sparbanks- och understödskassefrågorna togs i Bernt Santessons riksdagsmotion 1823 och i 

fråga om sockenmagasinen företogs en grundlig kartläggning 1832 och fördes en dialog på 

jämställd fot mellan staten och lokalsamhället inför det nya regelverket 1834.   

 

1.5.3  Omvandlingsprocessen 

 

För den svenska lokaladministrationen ser Jansson 1840-talet som en brytningstid med Geijers 

fattigvårdsinitiativ och 1839 års fattigvårdskommittés betänkande vid 1840-41 års riksdag, 

folkskolans införande 1842, sockennämndernas inrättande 1843 och beslutet 1847, som 

hänförde fattigvården till dessa, bildningscirklarna, ”fruntimmersföreningarna”, 

sparsamhetsföreningarna och ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna som centrala inslag. Han 

noterar emellertid att den reformerade lokala självstyrelsen i stort sett byggde vidare på den 

gamla sockenorganisationen och understryker det tidiga lokalstyrets- och associations-

systemets komplementära och ”utgiftsavbördande” karaktär inte minst inom skol-, nykterhets- 

och fattigvårdsområdena. Jansson framhåller vidare att det tidiga associationsväsendet i hög 

grad var ”statspromoverat” eller auktoriserat d v s knutet till höga ämbetsmän, präster m m 

och ibland t o m fick kunglig stadsfästelse. Det attraherade både samhällsbevarare och  

reformatorer arbetade inom den bestående ordningens ramar och präglades av samma 

consensustänkande, som senare kom att känneteckna folkhemsideologin.   

Den andra associationsvågen, som inspirerades bl a av händelserna i Europa 1848 och 

representerades av exempelvis Representationsreformens vänner, bildningscirklarna, 

Reformvännernas sällskap, de liberala arbetareföreningarna, de tidiga kooperativa 
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föreningarna, understödsföreningarna och skarpskytterörelsen, var mera självständig och höll 

en mer markerad distans till de officiella och etablerade institutionerna utan att därför klippa 

banden. Inte minst gällde frigörelseprocessen kvinnorna, som decennierna efter Almqvists 

”Det går an ” 1839 fick tillträde till en rad nya områden. Almqvist befann sig också i den 

pedagogiska frontlinjen som rektor för Nya elementerskolan. Resultatet blev att ”staten 

skakade av sig gammal ballast till den grad att man nödgas betrakta den som en ny stat i varje 

fall vid århundradets mitt”.      

Enligt Jansson tillskapades 1810-40 associationer för att bemästra problem, som 

sedermera blivit statliga verksamhetsgrenar. Associationsväsendet ställdes i nationalstatens 

tjänst och engagerade exempelvis brukspatroner, fabrikörer, grosshandlare, präster m fl för 

folkbildning, ålderdomstrygghet och näringslivsutveckling. 1840-talet inleddes med 

ekonomisk depression, fattigvårdsproblemet lindrades genom ökade allmänna åtaganden, 

näringslag-stiftningen reformerades och bildningscirklar, arbetareföreningar och reform-

sällskap startades efter utländska mönster. Det statsinterventionistiska draget minskade och 

frivilligheten ökade. Denna utveckling fortsatte under 1850-talet särskilt på det religiösa 

området. 1860-talets arbetareföreningsrörelse dominerades av väletablerade liberaler (den 

defensiva liberalismen), samförståndsanda, politiska reformer, näringsfrihet, frihandel och 

kooperation medan 1870-talet karakteriserades av ny fattigvårdslagstiftning, husbonde-

föreningar, frikyrka, nykterhet, och av associationernas anpassning till det bestående. 

Jansson ser associationsväsendet som ”en liberal ofensiv inom det beståendes ramar mot en 

rad avigsidor, som alla var sammanvävda, en kamp mot religiöst förfall, fattigdom och 

obildning där alltså inte minst den allmänna uppfostringstanken tillmättes största betydelse 

och där sparsamheten blev den dygd, som både skulle klara vars och ens ålderdoms-

försörjning och förse den framväxande industrin och den alltmer kapitalkrävande agrarsektorn 

med riskvilliga försträckningar”. Consensus- och gemenskapsidealen formade överideologin. 

59  

 

1.5.4  Gripenstedt 

 

Den främst politiska kraften bakom omvandlingsprocessen var finansministern Johan August 

Gripenstedt. Ursprungligen militär kom han genom giftermål och politiska preferenser att 

tillhöra en krets av liberala lanthushållare. Han deltog i riksdagsarbete första gången 1840-41, 

var konsultativt statsråd 1848-56 och finansminister 1856-66. Under sina tidiga riksdagsår 

betraktades Gripenstedt som en kungen närstående pragmatisk moderatliberal. Från 1854 

framträdde han som frihandelsvän och lärjunge till den franske nationalekonomen Fréderic 

Bastiat även även om han alltid var mer pragmatisk än doktrinär. Gripenstedt menade att den 

ekonomiska liberalismen främst hörde hemma inom handelspolitiken medan han i andra 

sammanhang ansåg att en ordnande statlig hand behövdes. Hans liberala initiativ gällde främst 

skatte-, valuta-, tull-, traktat-, järnvägs- och statslånefrågor. Han propagerade för 

decimalsystemet, räntans frisläppande, avskaffande av in- och utförselförbud, tullfrihet, 

lantbruksrationalisering och anslutning till den europeiska frihandelstraktaten. Efter sina 

programtal i riksdagen – de s.k. blomstermålningarna – där han bl a hävdade att Sverige hade 

lika stor utvecklingspotential som USA – betraktades Gripenstedt också som det svenska 

stambanenätets upphovsman och som den vid sidan av Louis de Geer drivande kraften bakom 

representationsreformen 1865.   

Gripenstedt blev hedersledamot av hushållningssällskapet i Sörmland 1861 och invald 

i Lantbruksakademin 1858. Efter representationsreformen tillhörde han Andra kammaren 

1867-73 och tvingades då försvara sitt reformverk mot attacker från fiender på Riddarhuset 

och inom det nybildade Lantmannapartiet. 
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1.5.5  Lantbrukets associationer 

 

På lantbrukets område tillhörde sockenmagasinen, hushållningssällskapen, hypoteks-

föreningarna, försäkringsföretagen och delvis belönings- och sparkassorna den första 

associationsvågen. 1840-talet såg också de första avelsföreningarna även om genombrottet på 

detta område inträffade efter 1850. Hushållningssällskapens produktionsfrämjande 

verksamhet med samköp, som startade i Värmland 1803 och vidareutvecklades i Uppsala, 

utställningar, möten, redskapsprovningar, torrläggningar m m utgjorde sammantaget det i 

särklass tyngsta inslaget i det associationsrelaterade utvecklingsmönstret liksom också deras 

anknytning till det ekonomiska, politiska och byråkratiska etablissemanget. Notabelt är också 

att sällskapen från 1847 fann tidpunkten lämplig att införa den typ av folkligt förankrade 

hushållningsnämnder, som von Schulzenheim, Adlersparre m fl föreslagit redan 1793. Viktiga 

var också 1840-talets ansträngningar att lösa fattigvårds- och pensionsfrågorna där kretsen 

kring Geijer och flera betydande lantbruksföreträdare spelade ledande roller. Närmandet till de 

stadsliberala grupperna med början 1850 framstår mot denna bakgrund som följdriktigt. De 

kooperativa initiativ, som vid denna tid togs av främst von Kraemer, Fredrika Bremer och S A 

Hedlund medförde inga omedelbara framgångar men engagerade betydelsefulla personer på 

båda håll och mognade i samband med näringsfriheten ut i ett mer omfattande samarbete.    

Under 1850-talet skedde föreningsbildandet inom lantbruket främst i form av 

hypoteks- och ränte- och besparingsföreningar där de förra samlades i en riksorganisation 

1861 och de senare i Fosterländska föreningen från 1871. Sveriges Allmänna Hypoteksbank 

tillkom på statligt initiativ medan Fosterländska föreningen startades av fångvårdschefen 

Gustaf Fridolf Almqvist och beskyddades av drottning Lovisa. Därtill kom det kooperativt 

solitära varuanskaffningsbolaget i Örsundsbro, vilket kunde bildas först sedan von Kraemer 

utnyttjat sina förbindelser vid hovet och Oscar I desavouerat sin egen regering i sittande 

konselj den 20 april 1850 sedan föredragande statsrådet Johan Fredrik Fåhraeus blivit 

nedröstad av sina kollegor. Det kan naturligtvis inte uteslutas att Fåhraeus, som stödde 

förslaget men kände de negativa stämningarna i regeringen, på förhand varnat von Kraemer 

för vad som hotade. Elfred Kumm konstaterade i sin bok vid hundraårsjubiléet att förutan von 

Kraemers kungavänskap ”hade Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag aldrig 

börjat sin verksamhet”. Den liberala revolutionens framgång påkallade stundom 

okonventionella åtgärder av den allra högsta statsledningen.    

Under 1860-talet tillkom för lantbrukets del bymejerier av schweizisk modell, vilka 

främjades och stundom startades av hushållningssällskapen. Trots det blev bymejerierna långt 

ifrån någon odelad framgång, vilket delvis hängde samman med den bolagiseringstsunami, 

som svepte fram decennierna efter näringsfriheten och även omfattade de arbetar- och 

bondeägda företagen. Under denna period bekräftades slutgiltigt Janssons iakttagelse att 

associationsväsendet präglades av en stagnerande liberal rörelse och anpassades till det 

bestående. 60 

 

1.5.6  Den liberala revolutionen i årtal 

 

Ekonomi: 

 

1757  påbjöds storskiftet  

1780  frigavs spannmålshandeln 

1791  instiftades Gotlands hushållningssällskap 

1801  reformerades marknadssystemet 
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1807  påbjöds enskiftet 

1810  avskaffades landtullen och accisen 

1815  utsträcktes handelsfriheten till kreatur, viktualier m m  

1820  startades den första sparbanken  

1827  påbjöds laga skiftet 

1836  bildades Skånska hypoteksföreningen 

1846  avskaffades skråväsendet 

1848  antogs den första aktiebolagslagen 

1855  avskaffades husbehovsbränningen 

1859  avreglerades järnhanteringen 

1861  bildades Sveriges allmänna hypoteksbank  

1864  utfärdades näringsfrihetsförordningen och antogs en banklag 

1865  anslöts Sverige till det europeiska frihandelssystemet 

1869  bildades Fosterländska föreningen 

1875  infördes kronan som myntenhet 

 

Politik: 

 

1840  genomfördes en departementalreform med sju departement 

1862  antogs kommunallagarna med komuner och landsting 

1865  inrättades tvåkammarriksdagen 

 

Utbildning: 

 

1825  tillsattes Stora uppfostringskommittén (”snillekommittén”) 

1834  startade Edward Nonnens lantbruksinstitut på Degeberg 

1842  inrättades den allmänna folkskolan 

1846  startade de allmänna lantbruksmötena 

1848  tillkom Ultuna lantbruksinstitut 

1853  får kvinnor tillträde till vissa folkskollärartjänster 

1862  tillkom Alnarps lantbruksinstitut 

1868  inrättades de första folkhögskolorna 

1870  får kvinnor rätt att avlägga studentexamen 

1873  får kvinnor rätt att avlägga akademiska examina 

 

Religion: 

 

1855  avskaffades kyrkoplikten 

1858  tilläts privatandakter i hemmen (1726 års konventikelplakat upphävdes) 

1863  inrättades kyrkomötet 

1870  öppnades riksdagen och statsförvaltningen för icke-protestanter 

1873  gav dessenterlagen svenska medborgare rätt att lämna statskyrkan för annat samfund 

 

Rättsväsende: 

 

1844  avskaffades indragningsmakten för tidningar 

1845  infördes lika arvsrätt för landsbygdens kvinnor 

1847  reformerades fattigvården 

1854  tilläts judar bosätta sig i alla rikets städer 
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1855  avskaffades spö- och risstraffet 

1858  avskaffades husagan 

1860  avskaffades landsförvisningsstraffet och landshövdingepasset för inrikes resor 

1863  blev kvinnor myndiga vid 25 års ålder 

1864  humaniserades strafflagen 

1874  fick kvinnor rätt att själva förvalta sin arbetsförtjänst och egendom 

 

Diverse: 

 

1832  invigdes Göta Kanal 

1849  installerades landets första ångsåg i Tunadal utanför Sundsvall  

1853  öppnades landets första telegraflinje mellan Stockholm och Uppsala 

1856  invigdes de första järnvägarna 

1866  hölls den första skandinaviska industriutställningen i Stockholm 

1877  installerades de första telefonerna 

1878  presenterades Gustaf de Lavals separator, infördes decimalsystemet med 

          standardiserade mått och vikter samt svensk normaltid 

 

 

1.6  KLUSTRET I UPPSALA 

 

1.6.1  Geijer, samköpstraditionen och hushållningssällskapen  

 

Det har av och till framförts att det kooperativa intresse, som utvecklades i Uppsala av Erik 

Gustaf Geijer och Robert von Kraemer, som utvecklades under 1840-talet och 1850 result-

erade i Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag var en isolerad företeelse. Detta 

är emellertid en sanning med modifikation. Geijer kan utan överdrift sägas ha fötts in i den 

folkliga samverkanstraditionen. Båda föräldrarna och deras släkter var djupt rotade bland 

”gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk” och deras organisations och samarbetsmönster. 

Därtill kom att dessa samverkanstraditioner under Geijers ungdomsår genom samköps-

verksamheten inom det nystartade värmländska hushållningssällskapet började vinna insteg 

också inom lantbruket. Geijers far - brukspatronen Bengt Gustaf Geijer - tillhörde sällskapets 

grundare och stadgefäder, en annan släkting - brukspatronen Jacob Gustaf Geijer på 

Uddeholm - var direkt inblandad i handeln med gräsfrön och ytterligare sju medlemmar av 

släkten tillhörde sällskapets pionjärer. Det är m a o sannolikt att Geijer via sin nära vänskap 

med Robert von Kraemer överförde kunskapen om denna framgångsrika verksamhet till 

sällskapet i Uppsala. Associationstanken fick f ö fortsatt gott stöd i Värmland genom von 

Kraemers kollega Johan af Wingård, som 1808 vistats en längre tid i England och engagerats 

av bl a industriarbetarnas föreningsväsen till den grad att entusiasmen vid hemkomsten 

”omintetgjorde hans befordran till högre grad” inom krigsmakten.    

Geijer själv disputerade i historia 1806 på en avhandling ”Om medeltidens 

samhällsanda”. Under 1809-10 vistades han i England där han tog starka intryck av den 

engelska sociala moralfilosofin, som företräddes av bl a Edmund Burke och Adam Ferguson 

och lärde att gemenskapen var en nödvändig förutsättning för individens utveckling och att 

människan först i ett samhälle kan kallas människa. Det förefaller heller inte osannolikt att 

Geijer uppmärksammade den framväxande rörelse för inbördes hjälp, som snabbt bredde ut 

sig bland industriarbetarna och som något år tidigare gjort så starkt intryck på Johan af 

Wingård. Men bl a till följd av karriärens och familjelivets krav kom de följande årtiondena 

att präglas av konservatism från Geijers sida. En resa till Danmark och Tyskland 1825 tycks 
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dock ha inlett hans utveckling fram emot en kristet liberal livssyn. Ekonomiskt påverkades 

han därtill av de problem hans frihandelsvänliga men regleringsbundna vänner bland de 

värmländska bruksägarna hade att kämpa med liksom av Alexis de tocquevilles bok om 

demokratin i Amerika, av de engelska tidskrifter han regelbundet läste under 1830-talet och av 

Fredrika Bremer. 61  

 

1.6.2  Geijer och associationerna 

 

Omkring 1830 hade Geijer intresserat sig för Saint-Simons utopiska socialism och dess kritik 

mot liberalismens laissez-faire-attityd i ekonomiska och sociala frågor. I sina Minnen från 

1834 skrev han att de kooperativa sällskapen i England var ”kärnor till små industriella 

samhällen vars medlemmar endast arbeta för varandra för att åtminstone äga något stöd i en åt 

handelskonkurrensens blinda skiften överlämnad värld. Det är en av nödvändighet framkallad 

ny samhällsbildning i den närvarande civilasationens öken”. Efter ”avfallet” 1838 blev han 

mer aktiv i politiska och ekonomiska frågor med ledord som frihet, samarbete och 

ömsesidighet – allt med kristliga förtecken. Den fria föreningsbildningen framstod för Geijer 

som ett korrektiv om än inte alternativ till de avarter och missbruk han var fullt medveten om 

att näringsfrihet och fri konkurrens kunde leda till. Han talade om medborgerliga nätverk, som 

förädlade egenintresset till allmänintresse och banade väg för demokratin. Geijer betraktade 

näringsfriheten som nödvändig för industrialismens utveckling men ansåg samtidigt att den 

ekonomiska friheten måste balanseras av en ansvarsmedveten samhällsanda på kristen grund. 

Han tänkte sig att associationerna i industrisamhället skulle överta skrånas roll som medborg-

arskolor och politiska basorganisationer. År 1844 talade han om föreningarna som ”den nya 

statens anryckande hjälptroppar” och om att ”de små kapitalerna, sammanlagda och rätt 

förvaltade borde verka som de stora och till alla deltagares vinst”. Under intryck av de 

vindstötar, som förebådade 1848 års händelser vidgades perspektivet: associationerna skulle 

underifrån formera en makt för att genom medborgarinitiativ förstärka demokratin.  

När Fredrika läst Minnen tog hon kontakt och åren 1837–38 umgicks de personloigen. 

Bremer var entusiastisk över Geijers avfall. Hon knöts till Malla Silfverstolpes litterära kotteri 

i Uppsala och tilldelades Svenska akademins stora guldmedalj under Geijers direktörskap 

1844. Sommaren 1846 gjorde Bremer en resa i Rhendalen och kom då i kontakt med de 

tankeströmningar, som utmynnade i händelserna 1848. Samtidigt företog Geijer en av henne 

delvis finansierad resa till bl a Bryssel, Weimar, Dresden och Berlin. Före Geijers död i april 

1847 diskuterade de ”kapitalismens frivilliga resignation att icke taga högsta möjliuga vinst 

eller ränta för sig” och avstämde säkerligen också sina reseintryck från kontinenten.   

Bakgrunden till Geijers engagemang för associationsväsendet och intresse för 

alternativa företagsformer är följaktligen men innehåller avgörande sociala inslag. Torkel 

Jansson har emellertid med rätta påpekat att frågan om varifrån han fått sina idéer är av 

mindre betydelse än det faktum ”att han sökte infoga associationsprincipen i en ny 

samhällsteori avpassad för ett nytt samhälle, som inte kunde bygga på korprorativismens 

grund”. 62  

 

1.6.3  Två associerade släktkretsar 

 

En linje från konstellationen Geijer-Kraemer till den senare utvecklingen går via släkterna 

Hamilton och Almqvist. Anknytningen till släkten Hamilton, som senare kom att bl a spela en 

ledande roll vid tillkomsten av lantmannaorganisationen, började med Adolf Hamilton, som 

var gift med Geijers dotter Agnes. Han hade i sin ungdom studerat vid tyska lantbruksinstitut 

och övertog därefter släktgården Blomberg på Kinnekulle i Västergötland, valdes 1856 till 
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ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap och utsågs 1863 till von Kraemers 

efterträdare som landshövding i Uppsala. I äktenskapet föddes bl a SLRs grundare Hugo 

Hamilton, ”röde greven” kallad och bl a civilminister och landshövding i Gävle. När Adolf 

Hamilton flyttade till Uppsala övertogs både Blomberg och ordförandeskapei i Skaraborgs-

sällskapen av hans yngre bror Hugo Hamilton ”på Blomberg”, som 1880 tog initiativet till en 

av landets första inköpsföreningar på Falbygden och var en framsynt lanthushållare, ”som 

levde sig in i de nya idéerna, ofta i opposition mot det gamla systemet”. I fråga om koopera-

tionen hade Hugo Hamilton meningsfränder i sina båda yngre bröder. Gustaf Hamilton var 

professor i nationalekonomi, först i Uppsala från 1859 och därefter i Lund från 1862 där han 

även var universitetets rektor. Han höll 1864 föreläsningarna om konsument- och hantverkare-

föreningar av Schulze-Delitzschs modell, vilka 1865 publicerades i skriften Om arbetsklassen 

och arbetareföreningar och kom att inleda en ny kooperativ våg i landet. Den andre brodern 

Gilbert Hamilton på Hjemlsäter efterträdde 1892 Hugo Hamilton i Skaraborgssällskapet och 

tog initiativet till landets första inköpsförening på länsnivå 1895 vars ordförande han blev.      

Även släkten Almqvist intresserade sig för lantbrukets samverkansfrågor. Författaren 

Carl Jonas Love Almqvist startade redan 1824 tillsammans med någar vänner i Manhems-

förbundet en bondekoloni i Grav i Köla socken i Värmland. Experimentet upphörde dock 

p.g.a. osämja mellan deltagarna följande år. Hans intresse för lantbruket och dess folk höll 

dock i sig och dokumenterades i folklivsberättelser som Kapellet, Skällnora kvarn, 

Grimstahamns nybygge, Målaren och Ladugårdsarrendet och i romaner som Tre fruar i 

Småland och Gabriele Mimanso. Hans yngre halvbror Viktor Almqvist samarbetade nära med 

Robert von Kraemer i Örsundsbroföretaget och kom som landshövding i Västerbotten 1864–

72 att bedriva en mycket beydande verksamhet för att befrämja kooperativa företag, särskilt 

inom mejeri-näringen. Viktor Almqvists bror Gustaf Fridolf var chef för landets fångvård men 

också vice ordförande i hypoteksorganisationen 1861-80 och tjänsteförrättande direktör 1861–

62. År 1869 bildade han Fosterländska föreningen, som 1871 blev centralorgan för husbonde-

föreningarna och förnyade därmed strävandena att genom understödsföreningar komma till 

rätta med bl a fattigvårds- och ålderdomsförsörjningsproblemen. 63   

  

1.6.4  Fredrika Bremer i USA och England 

 

En annan linje från kretsen kring Geijer och von Kraemer går via Fredrika Bremer och S A 

Hedlund till de liberala arbetareföreningarna. 

Tanken på självförsörjande lokalsamfund spelade en viktig roll under första hälften av 

1800-talet. Flera av de tongivande pionjärerna som Robert Owen, William King, Charles 

Fourier, och Etienne Cabet förespråkade kooperativa kolonier eller jordbruksbyar där 

produktions-resurserna skulle ägas gemensamt. Man räknade med tämligen stora enheter. 

Owens kommuniteter förutsattes bestå av 800–1200 personer med 250–500 ha jord till sitt 

förfogande och Fouriers falangstärer av 400 familjer eller ca 1800 personer. Fourier beräknade 

att ett genomförande av hans ideer i global skala skulle resultera i ca tre miljoner falangstärer.  

Sådana projekt var emellertid svåra att förverkliga med de ägo- och arronderingsstrukturer, 

som fanns i Europa. Visserligen praktiserades Owens kommunitetstanke både i England och 

Skottland men det var i New Harmony i Indiana, som det stora försöket gjordes 1825-27. 

Också Fouriers och Cabets ideer förverkligades i USA. Mest framgångsrika var fourieristerna, 

som under 1840-talet drev ett 40-tal falangstärer med egen tidning och egna konvent. Cabet 

och hans anhängare grundade 1848 en koloni, som fanns kvar ännu på 1890-talet. Även 

många religiösa grupper grundade samhällen med gemensamt ägande och boende. Mest kända 

var de s.k. shakers, kväkarna i Pennsylvania och mormonerna i Utah. Ett svenskt exempel var 

erik-jansarnas Bishop Hill i Illinois, som startade 1846 och verkade nästan 15 år, De religiösa 
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kolonierna existerade i allmänhet längre än övriga men kolonirörelsen, vilken totalt beräknas 

ha omfattat ca 200 gemenskaper, var i längden för svag för att kunna påverka utvecklingen. 

Den försvagades också av ideologiska stridigheter, ledarskapsproblem och generations-

motsättningar liksom av rent praktiska svårigheter eftersom medlemmarna ofta var romantiska 

svärmare, som ville återvända till naturen men saknade det handlag med plog, såg, hammare 

och yxa som sådana företag krävde. Med Homesteadlagarna, expansionen västerut och 

industrialiseringen rycktes grunden för kolonisternas småskaliga ekonomiska blandsamhällen 

undan och markägandet i USA privatiserades på samma sätt som i Europa. 64      

I Sverige följde Fredrika Bremer med intresse utvecklingen av de utopiska lokal-

samhällena, särskilt de socialistiska. I romanen Syskonliv från 1848 skapade hon ideal-

samhället Nya Birka symboliskt lokaliserat till Björkö i Mälaren där kristendomen först 

förkunnades. Boken publicerades samtidigt som revolutionen bröt ut i Frankrike, vilken 

Bremer knöt stora för-hoppningar till. Nya Birka beskrivs som en falangstär men var också 

inspirerat av gröna industrisamhällen som det amerikanska Lowell. Sklidringen är utopisk i 

den meningen att den frammanar en vision av ett lyckligt samhälle, byggt på kristen socialism 

och jämställdhet mellan könen. Hur starkt genomslaget för 1848 års ideer var i radikala 

högreståndskretsar, visas av att man i det fashionabla Marstrand badsäsongen 1849 

proklamerade den ”Badiska republiken” ”med de radikalaste tendenser, jemlikhet, röd färg, 

emancipation på alla kanter, riksdagar, tidningar m m”. Fredrika Bremer var republikens 

sekreterare och förste minister var greven Erik Sparre, elev till Geijer och senare legendarisk 

landshövding i Vänersborg. Regeringsorgan var tidningen Havskatten och ”landshövdingar, 

rektorer, grevar, grevinnor och konsuler kappades om att vara revolutionära”. 

För Fredrika Bremer blev detta sommarupptåg upptakten till en tvåårig resa för studier 

av utopiska lokalsamhällen och andra kristna inrättningar i USA och England, en resa, som bl 

a avsatte två reseskildringar Hemmen i den nya världen och England om hösten 1851. I USA 

gästade hon bl a trädgårdsarkitekten Andrew Jacksom Downing och de kristna socialisterna 

Marcus och Rebecca Spring. Förutom Lowell, som Downing skapat, besökte Fredrika Bremer 

den kända North American Phalanx, som Marcus Spring grundat och som hon beskrev 

tämligen ingående, shakersamhället New Lebanon samt kvinnorättskonferenser och 

kvinnoakademier.   

Hemresan 1851 gick via världsutställningen i London. Den största uppmärksamheten 

ägnade Fredrika Bremer emellertid industrialismen, socialismen och arbetarrörelsen. Intrycken 

publicerade hon i Aftonbladet och i rapportboken England om hösten 1851. Frihandeln och 

arbetarföreningarna tilldrog sig störst intresse och hon sammanträffande med kristna 

socialister och kooperatörer som Charles Kingsley och Frederick Denison Maurice. Bremer 

besökte arbetarbostäder, producent- och konsumentföreningar och kvinnoinstitutioner och 

befästes i sin tro på självhjälpen, kooperationen och den kristna socialismen. Däremot var 

Fredrika Bremer uttalad motståndare till kommunismen, som var på modet i vissa kretsar. 

Eller som hos själv uttryckte det: ”den kristliga, den sanna socialismen är den falska 

socialismens och kommunismens starkaste motståndare, dess vissa besegrare. Där 

kommunismens spökar i tankarnas skymning, där uppträder socialismen likt Tor emot 

trollen”. 65 

 

1.6.5  Uppföljarna  

 

Utanför den inre kretsen men med stor framtida betydelse fanns statistikern Carl Edward 

Ljungberg och redaktören S A Hedlund. Ljungberg publicerade tillsammans med hypoteks-

pionjären C A Agardh Försök till en statsekonomisk statistik över Sverige. Han blev 1852 

ledamot av Lantbruksakademin och företrädde bl a hemslöjdens intressen inom denna. S A 
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Hedlund upplevde 1848 års februarirevolution på plats i Paris, var ledande liberal och i många 

år chefredaktör för Handelstidningen i Göteborg. Han intresserade sig för lantbrukets sociala 

frågor - bl a räntekapitalanstalterna - och spelade en ledande om än delvis kontroversiell roll i 

debatten om dessa på lantbruksmötet 1850, som var den första formella kontakten mellan 

lantbrukets organisationer och den liberala arbetareföreningsrörelsen. Han inspirerades av 

Fredrika Bremers skrifter och propagerade utifrån franska och engelska förebilder för 

arbetarägda företag och medverkade även vid tillkomsten av sådana. Han var också kritisk 

mot 1846 års hantverks- och fabriksordning och 1848 års aktiebolagslag, som lade hinder i 

vägen för arbetarkooperativa företag. Hedlund deltog i lantbruksmötena 1860 och 1865 och i 

ombudsmötet 1870 där hypoteks- och folkbankerna behandlades.   

Andra engagerade personer i kretsen kring Geijer och von Kraemer var Erik Sparre, 

historiker och elev till Geijer, senare landshövding i Vänersborg och Ultunas föreståndare 

Johan Arrhenius, som även var en inflytelserik publicist, ivrade för bymejeriernas utbredning 

och 1862 blev sekreterare i Lantbruksakademin. Geijers initiativ till agrarsociala 

understödsföreningar 1840 stöddes av von Kraemer, Sparre, Arrhenius, och Adolf Hamilton. 

Flera av dessa följde frågan under lång tid och medverkade aktivt till den lösning som 

uppnåddes 1871 genom Almqvist och hans förening. Mer udda i sammanhanget var 

professorn i administrativ rätt och nationalekonomi vid Lunds universitet Jakob Lundell, som 

i sin bok 1846 behandlade ekonomins organisation i näringsfrihetens samhälle. Han förordade 

fria folkliga sammanslutningar i frivillig samverkan och avvisade statligt styrda lösningar av 

främst fransk modell. I likhet med många andra samhällsreformatorer vid den här tiden 

underströk Lundell kraftigt betydelsen av att utbilda de lägre klasserna.     

Klustret i Uppsala var en del av den ledande kärna, som utkristalliserades i anslutning 

till associationsväsendet och främjade detta men vars positioner också befästes i takt med dess 

tillväxt och framgångar. Detta ledarskikts sammansättning och omfattning skulle förmodligen 

kunna preciseras med hjälp av den rikhaltiga flora av matriklar, medlemsförteckningar, 

årsberättelser, deltagarlistor från konferenser m m, som trycktes och skulle vara av 

utomordentligt socialhistoriskt intresse men saknas veterligen ännu. Torkel Jansson har 

emellertid uppskattat att den under den här perioden ”drev landet till en högre ståndpunkt” 

bestod av ett tusental personer. 66 

 

NOTER 

 

58. Jansson 1985 s 47, 53, 83 ff och 240; Jansson 1987 s 12 ff, 108, 130 och 152 ff. 

59. Jansson 1985 s 51 f, 58 f, 61 ff, 182 f, 186 ff, 191 ff, 196 ff, 203 ff, 207 ff, 242 f och   

      245 ff; Jansson 1987 s 101 ff, 112 f, 152 ff, 160 och 165 f. 

60. SBL       ; Kumm 1950 s 103 ff. 

61. Jansson 1985 s 23 ff. 

62. Rodhe 1942 s 440 ff; Burman 2002 s 114 ff, 155 ff, 161, 184, 197, 212, 243, 252, 264, 

      267 och 403; Jansson 1985 s 27. 

63. Ny illustrerad svensk litteraturhistoria III s 317 ff; Osterman 1982 s      ; SAH 1861-1986  

      s  
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65. Ny illustrerad svensk litteraturhistoria III s 399 ff; Burman 2002 s 249 ff, 283, 297, 302,  
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1.7  FRÅN LAG TILL ASSOCIATIONER 

 

Perioden mellan tidig medeltid och industrialismens genombrott bjöd på drastiska 

förändringar inom samhällets alla områden. Därtill kom att såväl det feodala system, som 

dominerade epokens första århundraden som de centraliserade nationalstater, som utvecklades 

efter 1500 inbördes var mycket olika beroende på deras ekonomiska, sociala och geografiska 

förutsättningar. Så tycks exempelvis de nya styrelseformerna och organisations-mönstren ha 

haft svårt att få fäste i periferierna, vilka lända bevarade de äldre levnads-, rätts- och 

näringstraditionerna. Periodens långa utvecklingstendenser kännetecknas emellertid 

genomgående av centraliseringen till följd av nationalstaternas framväxt. Den främjades av 

kungamakten, kyrkan, rättsväsendet och krigsmakten och innebar en motsvarande försvagning 

av självstyrelsen i bonderepubliker, stadsstater, vilka i regel inkorporerades i nationalstaterna. 

Centralstyrningen var av allt särskilt stark på det ekonomiska området där den utmynnade i 

den merkantilistiska doktrinen med dess strikta åtskillnad mellan nations-, landsbygds-, stads- 

och ståndsintressena och har påvisats av Peter Kropotkin, Olof Hasslöf m fl, vilka t o m velat 

göra gällande att utvecklingen mer eller mindre krossade lokalsamfunden.    

Kropotkin betraktade de första fem seklen efter år 1000 som ”en kraftansträngning för 

att i stor skala införa inbördes-hjälpprincipen i alla mänskliga förhållanden och i all möjlig 

utsträckning”. De framväxande städerna stod enligt honom för kreativitet, initiativförmåga 

och självförtroende och hindrade den europeiska civilisationen ”från att försvinna i forntidens 

teokratiska och despotiska statsform”. Efter 1500 tog emellertid statsbildningar av gammal 

romersk typ över och med dem den romerska rätten. Kyrkan lierade sig med de nations-

byggande furstarna, vilka framställdes som Guds ställföreträdare på jorden medan bönderna 

satte sin lit till att de nya härskarna skulle göra slut på feodalherrarnas strider och förtryck. 

Allt bidrog till att nationalstatskonceptet segrade och krossade enligt Kropotkin under de 

följande 300 åren systematiskt den inbördes hjälpens institutioner. Städer och byar berövades 

självförvaltning och domstolar, skrån och gillen underkastades statsbyråkratin och fråntogs sin 

egendom samtidigt som som skiftesreformerna upplöste allmänningarna, sprängde byalagen 

och böndernas lagbildningar. Propagandan för den nya ordningen var massiv och överhetens 

rädsla för oberoende medborgarsammanslutningar panisk. Föreningar kom efterhand att 

likställas med sammansvärjningar och omfattande regleringar lamslog yrkesutövarna. När 

1700-talets ekonomer protesterade mot dessa gav de uttryck för ett utbrett missnöje. Under 

1800-talet tvingades därför inbördes hjälp-strävandena starta starta om från ett bottenläge och 

bygga upp fackföreningar, kooperativ och partier. Från sin utsiktspunkt vid sekelskiftet 1900 

bedömde Kropotkin läget så att inbördes hjälp-traditionen efter en lång nedgångsperiod gick 

en ljus framtid till mötes.     

Kropotkins analys är ett av de få försöken att placera in det folkliga samverkans-

konceptet i ett öveergripande utvecklingsperspektiv, hävda samverkan som alternativ till 

konkurrens och förorda kooperativ samverkan mellan företagare som likvärdig med 

centralserade och storskaliga driftsformer. Kropotkin hade rätt när han påtalade den 

tillbakagång för folkliga och självstyrande verksamheter, som nationalstaternas ökade makt 

ledde till men fel när han han menade att detta främst drabbade städerna. I själva verket var 

bönderna och landsbygden lika stora förlorare. Kropotkin bortsåg från betydelsen av de 

bonderepubliker, som uppstod på en rad platser under perioden 900-1500. Exempel på sådana 

var Island, Grönland, Färöarna, Gotland, Bornholm, Friesland, Ditmarsken i Nordtyskland och 

kantonerna i Schweiz. Dessa agrara fristater spelade antagligen samma roll som stadsstaterna 

men tillkom i regel före och miste också sin självständighet tidigare än dessa. För exempelvis 

Grönlands del upphörde fristatstiden 1261, Islands 1262 och Färöarnas 1305 då de förenades 

med Norge, som i sin tur anslöts till Danmark 1363. Undantaget var de schweiziska 
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kantonerna, som räddade sig genom att bilda edsförbundet 1291 och genom samarbete mellan 

land och stad framgångsrikt avvärjde ett flertal feodalistiska erövringsförsök.   

Kropotkins historiesyn delas i stort av Olof Hasslöf, som särskilt framhåller privilegie-

systemens, hierarkiernas och de juridiska och administrativa regelverkens menliga inverkan på 

utvecklingen. Beskrivningen tycks även ha accepterats i moderna ekonomisk-historiska 

arbeten av exempelvis Lars Magnusson, Hunt-Murray m fl.  

I Sverige och andra utkantsområden kunde de merkantilistiska idéerna av allt att döma 

aldrig tillämpas fullt ut. En genomgång av allmogens lagbildningar ger exempelvis vid handen 

att det hela tiden fanns såväl reglerade som oreglerade sektorer samtidigt och att det knappast 

varit fråga om utplåning av de självständiga lagbildningarna. När Olaus Magnus 1555 utgav 

sin Historia om de nordiska folken framställde han självorganiseringen och den inbördes 

hjälpen som fast förankrade i de årstidsbundna göromål, som formade bondeåret men också 

exempelvis i samfärdseln, handeln och värnet av befolkningens liv och egendom.  

Lagbildningarna byggde på gemensamt ägande och utnyttjande av naturresurser och 

anläggningar, gemensamt arbete och ömsesidiga tjänster. De omfattade såväl förbjudna och 

reglerade som oreglerade verksamheter. På naturresursområdet gällde regleringarna främst 

gruvhanteringen samt nyttjandet av skogsmarken och delvis fiskevattnen. I fråga om 

anläggningar omgärdades sockenmagasinen, skolorna och fattigvården av föreskrifter liksom 

väghållningen och skötseln broar och färjor. Beträffade arbeten och tjänster reglerade 

överheten byalagens befogenheter, landsbygdens handel och hantverk, marknadsväsendet, 

gårdfarihandeln, brandstoden, väghållningen och skjutsväsendet. Indelningsverkets 

organisation och uppgifter styrdes av avtal mellan myndigheterna och menigheterna. Direkta 

förbud utfärdades mot landsköp, handelsbodar på landet, utrikeshandel och bondeseglationen.  

Regleringarna var ständigt ifrågasatta från allmogehåll och utgjorde anledningar till 

återkommande konflikter mellan statsmakterna och rikets menigheter. Användningen av 

allmänningar, jaktmarker och fiskevatten liksom uppförande och drift av fäbodar, sågar, 

kvarnar, smedjor, vattenhjul, tjärdalar, kolmilor, kornbodar, vadmalsstampar, brytestugor m m 

var oftast oreglerade liksom organisationen av nyodling, byggnation, sådd, skörd, tröskning, 

slåtter, fiske, huggning, körning, flottning och kvinno-dominerade arbeten som ystning, 

bakning, bryggning, kardning och skäktning. Vidare stod vanligen understödskassor och 

socialt inriktade organisationer som matlg, grannelag, färdlag, danslag, kapellag och 

kyrkbåtslag utanför överhetens kontroll. De områden där befogenheter och 

kompetensområden var oklara mellan staten och samhället gällde främst de sociala frågorna. 

Däremot var myndigheternas vaksamhet och förbudsiver stor när det gällde religiösa och 

politiska sammanslutningar.   

 Särskilt utbredd tycks samverkan i lag ha varit i Dalarna och Norrland  där varje 

hushåll kunde ingå i upptill 20 olika lagbildningar. Lagekonomin var informell och 

representerade enligt den merkantilistiska doktrinen en ekonomisk anomali. Den motarbetades 

följaktligen av både statsmakterna och stadsnäringarna, särskilt när det gällde handeln på 

landsbygden och mellan olika landsdelar. Som Olof Hasslöf framhållit saknade lagekonomin 

anknytning till den officiella myndighets- och skrivartraditionen och är av den anledningen 

sparsamt dokumenterad och utforskad.  

Stadsväsendets framväxt och strävandena att koncentrera handel och hantverk dit 

dominerade det ekonomiska livet under bortåt sex hundra år  Processen var ett led i 

ståndssamhällets utveckling, som indelade befolkningen i adel, präster, borgare och bönder 

med noga preciserade positioner och verksamhetsområden. Ståndssamhället ledde till 

ekonomiska och sociala motsättningar främst mellan landsbygdens allmoge, som i riksdagen 

företräddes av bondeståndet och städernas handels- och hantverksintressen, vilka politiskt 

företräddes av borgarståndet. Motsättningarna bottnade i skilda traditioner och samhällsroller 
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och förstärktes av det ekonomiska beroende för landsbygdens befolkning och de 

inskränkningar av dess näringsliv det stadsekonomiska synsättet ledde till. 

    I förlängningen utmynnade utvecklingen i den merkantilistiska doktrinen, som kan 

beskrivas som en stats- och stadsstyrd planekonomi, som ställde stånd och klasser, land och 

stad, periferi och centrum mot varandra. I Sverige illustrerades skillnaden i behandlingen av 

reglerade och oreglerade ekonomiska områden tydligt av statsmaktens generösa behandling av 

näringarna i Bergslagen, som skarpt kontrasterade mot den restriktiva attityden - symboliserad 

av inrikestullarna och bottniska handelstvånget - till den allmogedominerade företagsamheten 

i Norrland. Merkantilismen företräddes av hattarna medan de yngre mössorna omkring 1760 

påverkades av fysiokratismen, vilket ledde till ett ekonomiskt systemskifte 1765. 

Förändringen innebar att modernäringen för första gången ställdes inför en principiellt 

jordbruksvänlig ekonomisk doktrin. Även om denna mer var en skrivbordsprodukt än 

sprungen ur lantbrukets och lands-bygdens ekonomiska traditioner innebar den ändå ett både 

ideologiskt och praktiskt stöd i kampen mot de diskriminerande regleringarna. Mössornas 

reformarbete, som inleddes 1765 innebar ett avgörande brott i utvecklingen och påskyndade 

civilsamhälltes renässans. Statens tvingades - som Torkel Jansson och andra framhållit - steg 

för steg dissociera sig från vissa verksamheter och avstå från att engagera sig i flera av de 

problem, som samhällets omdaning, befolkningsutvecklingen m m skapade. Både fysiokrater 

och liberaler ville kompensera statens dissociation genom association av frivilliga och 

demokratiska krafter. 

Lantbruket var långt framme i denna utveckling. Sockenmagasinen expanderade 

kraftigt vid 1700-talets mitt. Då väcktes också de första tankarna på den typ av 

sammanslutningar, som från 1790-talet förverkligades genom hushållningssällskapen, vilka 

inledde den första associationsvågen och utgjorde dess kraftfullaste inslag. År 1820 fanns 22 

och 1860 26 sällskap. Såväl sällskapen och spar- och hypoteksbankerna som försäkrings- och 

räntekapitalföreningarna tillkom för att hantera den agrarsociala problematik, som samhälls-

förändringarna skapade. 

 Hushållningssällskapen tillkom under merkantilismens avvecklingsskede och var en 

central del av den tidiga associationsvågen och av det ekonomiska doktrinskiftet och 

övergången till nya produktionsformer. De var också ett utflöde av upplysningstidens förnufts- 

och framstegstro och inriktades från starten på att nyttiggöra vetenskapens landvinningar i den 

agrara praktiken. Sällskapens samköp var ett naturligt komplement till de äldre 

samarbetsformerna på landsbygden. Som organisatörer av samföretag i större skala blev 

sällskapen föregångare med Värmland och dess sekreterare Gustaf Magnus Stuart i spetsen. 

Släkten Geijer hade stor del i samköpsverksamheten och sannolikt spelade dessa erfarenheter 

en roll när Geijers vision om ett kooperativt och associationsstyrt samhälle utformades.  

Denna verksamhet influerade via Geijer också de mångskiftande och dynamiska initiativ, som 

sällskapet i Uppsala utvecklade under von Kraemers ledarskap. Här vidgades verksamheten 

från enbart samköp till ett mångsidigt "associationsväsende" utifrån Geijers tankar om det 

frambrytande industrisamhällets utformning. 

Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag kan ses som en anpassning till 

den nya aktiebolagslagen av den samköpsverksamhet, som bedrivits inom hushållnings-

sällskapen sedan 1803. Trots att det ytligt sett var ett av von Kraemers minst framgångsrika 

initiativ och av allt att döma en besvikelse för honom personligen, har bolaget tilldragit sig ett 

betydande intresse hos eftervärlden och efterhand kommit att framstå som något av den 

folkliga företagsamhetens myndighetsförklaring. 

Alla initiativ, som togs hade emellertid inte denna inhemska bakgrund. Det främsta 

undantaget på lantbrukssidan var hypoteksföreningarna vars förebilder fanns i Preussen och 

som – med statens hjälp – skapade den första heltäckande och rikssamarbetande ekonomiska 
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organisationen inom lantbruket. Detta hindrade inte von Kraemer från att införliva dem med 

sin arsenal av associationer och de möttes också av en enhälligt positiv opinion vid 

lantbruksmötet 1860.  

Sparkassorna och livränteanstalterna tillkom liksom hypoteksbankerna för att lösa de 

agrarsociala problem, som åren 1820-50 blev akuta till följd av befolkningsökningen och 

omställningen från agrar- till industrisamhälle. De organisatoriska modellerna var delvis 

inhemska Berndt Santessons kassor vid bruken vid Årnäs och på Brommö och John 

Swartz´kassa på Hovgården men fanns också i Tyskland. De senare lanserades av löjtnanten 

Johan Magnus Flygare, kvalitetsgranskades av Vetenskapsakademin och låg till grund för de 

14 länsanstalter, som tillkom med början 1850. Därutöver redovisades 1865 nödhjälpskassor i 

Kopparbergs, Jämtlands och Västerbottens län, vilkas ursprung förmodligen är att söka i 

1820-talets länsmagasinsföreningar. Däremot avslogs Santessons förslag vid riksdagen 1823 

om obligatoriska besparings- och understödskassor vid bruk, fabriker m m.  

Organisationsarbetet engagerade den associationsintresserade personkretsen kring 

Geijer i Uppsala. Ledande vid sidan av Geijer, som inte deltog i det praktiska arbetet, och 

John Swartz var Robert von Kraemer, Johan Arrhenius, Erik Sparre, Adolf och Hugo 

Hamilton. Senare tillkom bröderna Viktor och Gustaf Fridolf Almqvist och 1884 fullföljdes 

intentionerna av geijerbeundraren Adolf Hedin. Genom bl a debatten vid lantbruksmötet 1850 

etablerades också - främst genom S A Hedlund - kontakter av stor framtida betydelse med den 

framväxande liberala arbetarerörelsen. Utöver uppsalakretsen kom ränte- och pensions-

föreningarna att engagera samhällsintresserade skriftställare som Georg Swederus, praktikern 

Johan Magnus Flygare, Carl Johan Holm, Anders Christian Raab och Fredrik Sundler samt 

några av von Kraemers landshövdingekollegor som Samuel Gustaf von Troil och Claes 

Gabriel Bergenstråle. Den senare särskilt när det gällde att anpassa de tyska förebilderna till 

svenska förhållanden. 

Man kan därför konstera att det vid seklets mitt i Uppsala etablerades ett kluster, som 

var redo att aktivt driva frågorna om associationernas roll i det frambrytande 

industrisamhället. Det nya föreningsväsendet utgjordes tills vidare av 26 hushållningssällskap, 

tio hypoteks-föreningar, ett drygt femtontal regionala understödsföreningar och ett okänt antal 

lokala pensionskassor samt Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag. Därutöver 

fanns ett antal försäkrings- och avelsföreningar.    

Lantbrukets modernisering skapade förutsättnigar för hemindustriell produktion i större 

skala (s.k. protoindustrialisering) på landsbygden under 1800-talets första hälft. Ett exempel 

var Sjuhäradsbygdens bomullsvävning, som drevs på förlagsbasis och vars produkter via 

knallarnas gårdfarihandel främst avsattes i Stockholm och Bergslagen. År 1834 anlades i 

Rydboholm utanför Borås landets första mekaniserade väveri med Sven Eriksson som 

huvudman. Det var en mönsteranläggning med svensktillverkad maskinutrustning. Andra 

regioner med inriktning på textilproduktion – särskilt linnelärft – var Hälsingland och 

Ångermanland. Avsättningen låg i böndernas händer genom de slädlag, som vintertid besökte 

marknaderna i Stockholm och Mellansverige. I Närke utvecklades landsbygdens skotill-

verkning för städernas frimarknader till skomakeri i förlagsmässiga former i Kumla och 

Örebro. I Dalarna uppstod en avsaluslöjd för metall- och lädervaror och i delar av Småland 

och Halland fanns en betydande möbeltillverkning, yllevävning och trikåstickning. Andra 

landsbygdsbaserade industrier, som började drivas i större skala var kvarnar, sågar och 

tegelbruk för vilka ångdriften blev starkt produktionsfrämjande. Landsbygdens protoindustri 

skapade utrymme för lönearbete och jämnade vägen för fortsatt industrialisering genom bl a 

arbetsvandringar. Många betraktade rentav denna industri som en specifikt svensk modell, en 

vidareutveckling av brukstraditionen och ett alternativ till de engelska fabriksstädernas 

fattigdom, tristess, bostadsnöd och miljöförstöring.  
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Laga skiftet, skråväsendets avskaffande och näringsfriheten medförde att sekelgamla 

produktionsformer och sociala mönster bröts upp. Övergången till en liberal ekonomi 

avreglerade för lantbrukets del främst bergsbruket, försäkringsväsendet, skjuts- och 

marknadsväsendet och sockenmagasinen. De områden, som omreglerades var självstyrets 

former nationellt och lokalt, brännvinsbränningen, handeln och efterhand skatterna, försvaret 

och väghållningen. Näringens modernisering och effektivisering skapade behov av 

odlingsmark, redskap, konstgödsel, kapital, kunskaper, sak- och personför-säkringar. När det 

gällde att tillgodose dessa behov gjorde hushållningssällskapen redan från början betydelse-

fulla insatser, som underlättade och påskyndade utvecklingen. De bidrog genom 

samköpsverksamheten framgångsrikt till att underminera och rasera resterna av det 

merkantilistiska regleringssystemet och bereda vägen för landsbygdens ekonomiska frigörelse. 

Mindre lyckosamma var man när det gällde att stöpa om och anpassa de delar av 

landsbygdsekonomin, som varit integrerade i regleringssystemet. Trots goda regionala insatser 

lyckades man inte åstadkomma ett enhetligt och rationellt försäkringsväsende när brandstoden 

avskaffats och strävandena att rädda över bergsmännens kollektiva produktionsformer i den 

nya ekonomin engagerade man sig inte i. I fråga om sockenmagasinen genomförde 

Lantbruksakademin en mönstergill utredning men några konkreta åtgärder för att ge denna 

agrarsamhällets största folkligt baserade ekonomiska organisation en framtid i närings-

frihetens spannmålshandel vidtog man inte. Flera hushållningssällskap var delaktiga i 

kypoteksföreningarnas tillkomst men en riksorganisation för dessa krävde statens medverkan.  

När detta konstaterats måste man samtidigt beakta att 1800-talets första hälft var en 

utomordentligt besvärlig tid för många sällskap och att krafterna därför inte räckte till för 

omfattande externa initiativ och insatser. Det var först efter 1855 som brännvinsmedlen gav 

sällskapen en säkrare ekonomisk plattform att agera från.   
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2.   BOLAGSKOOPERATIONEN 

 

2.1 BOLAGSLAGEN OCH DE MEDLEMSÄGDA FÖRETAGEN 

 

2.1.1 1848 års bolagslag 

 
Bristen på lämplig företagsform utgjorde ett betydande problem för de folkligt baserade 
företag, som uppstod årtiondena efter 1850. Nyheten på associationsområdet var den aktie-
bolagslag, som antogs 1848 och som både Robert von Kraemer och andra kooperativa 
pionjärer använde sig av. Men aktiebolaget var en renodlat kapitalassociativ företagsform och 
passade dåligt för företag med spritt ägande och demokratiska styrformer. Lagen ansågs också 
ha stora brister och kritiserades från många håll. Hjalmar Hammarskjöld, som 1885–90 
utredde de svenska företagsformerna, beskrev den som doktrinär och snarare ”en produkt af 
allmänna teorier och af studier i utländska lagar och utländsk rättsvetenskap än af en noggrann 
kännedom om det inhemska bolagsväsendets tidigare utveckling och dåvarande ståndpunkt.” 
Kanske var detta en förklaring till dess svårigheter att bli accepterad. Under perioden 1849–69 
tillkom endast 431 bolag eller i genomsnitt 20 per år. För 40-årsperioden 1849–89 startade 
3393 aktiebolag eller i genomsnitt 83 på år. 

Bolagslagen möjliggjorde även bildandet av s.k. osanktionerade bolag, d.v.s. företag, 
vilkas bolagsordningar inte stadsfästes av myndigheterna. Hammarskjöld uppger i det 
betänkande, som föregick 1895 års föreningslag att de osanktionerade bolagen var ganska 
talrika och att de till största delen utgjordes av gruv- och hyttlag, brukslag, handelsbolag i 
form av hushålls-, konsumtions-, uppköps- eller förbrukningsföreningar, mejerier, bostads-
företag, spritförsäljningsbolag och bolag för försäljning av eldfarliga oljor. Andra företag av 
detta slag fanns inom bankvärlden (folkbanker), rederi- och trädgårdsnäringarna, verkstads-
industrin och för anläggning och drift av badhus, hotell, teatrar, kanaler, hamnar, magasin och 
telefonnät. Hammarskjöld betecknade många av de osanktionerade bolagen som associationer 
och säger att de ”på grund af ändamålets beskaffenhet endast oegentligt kunna räknas såsom 
bolag.”  
    Lagens åtskillnad mellan sanktionerade och osanktionerade bolag avsåg att tillförsäkra 
endast den förstnämnda status som juridiska personer utan personlig ansvarighet. Osank-
tionerade bolag, associationer och föreningar saknade formell rättskapacitet och kunde varken 
tala eller svara inför domstol. Principiellt tillhörde rättskapaciteten enskilda medlemmar eller 
den person, som drev rörelsen i sitt namn, varför ansvarigheten de facto var personlig. 
Domstolarna dömde till en början efter denna princip när osanktionerade bolag gått omkull 
men genom praxis utvidgades efter hand de sanktionerades ansvarighetsregler till att omfatta 
också osanktionerade bolag och associationer. 48 

Även om många av de tidiga bolagen var folkägda och kooperativliknande visade det 
sig att bolagsformen inte var tillräcklig för att möta behoven hos ett alltmer differentierat 
näringsliv. Erfarenheterna från lantbruket – inte minst från mejerisektorn – pekade i samma 
riktning liksom det faktum att man i ett flertal andra länder infört särskild lagstiftning för bl a 
kooperativa föreningar och småföretag. Då och då framhölls också behovet av en kooperativ 
lagstiftning i Sverige efter exempelvis tyskt föredöme, bl a av Johan Leffler 1886. 49 
  England hade infört en lag om s.k. ”friendly societies” (främst sjuk- och begravnings-
kassor) redan 1793 och för kooperativa företag Industrial and provident societies act 1852 
(reviderad 1862). Preussen fick en kooperativ lag skriven av Hermann Schulze-Delitzsch 
1867, vilken utsträcktes till hela det tyska riket 1871. En ny lag 1889 reglerade bl a 
medlemmarnas ansvarighet på ett klarare sätt. Österrike antog en lagstiftning efter tyskt 
mönster 1873 och redan dessförinnan hade Frankrike infört en lag för ”bolag med föränderligt 



2 
 

kapital”, avsedd för bl a kooperativa företag 1867. Belgien fick en kooperativ lagstiftning 
1873 och Holland 1876. Av de mer utvecklade länderna avstod Italien från en särskild 
lagstiftning. Inte heller Danmark, Finland eller Norge införde någon lagstiftning för 
kooperativa företag före 1900. 50 
 
2.1.2  De bolagskooperativa företagen 

 
Omfattningen av den folkägda företagssektorn och fördelningen inom denna mellan sanktion-
erade och osanktionerade bolag är utomordentligt svår att fastställa. Det gäller naturligtvis de 
icke-registrerade företagen, vilka i regel verkade och var kända endast inom ett begränsat 
geografiskt område. I fråga om de registrerade bolagen, vilka återfinns i det – visserligen ofta 
fragmentariska – officiella källmaterialet, är huvudproblemet att skilja de folkägda och 
kooperativa företagen från de privatkapitalistiska. Det kan ske med hjälp av ett antal kriterier 
som exempelvis företagets namn och lokaliseringsort, styrelsens samman-sättning, aktiernas 
nominella värde, reglerna för aktiekapitalets inbetalning, rösträttsför-farandet, överskotts-
fördelningen och bestämmelserna om överlåtelse av aktier. Det finns också vissa möjligheter 
att attribuera företagen till de mer övergripande rörelser, som under perioden initierades av de 
liberala arbetareföreningarna, hushållningssällskapen och ringrörelsen. Det har t ex påpekats 
att de till arbetareföreningarna knutna handelsaktiebolagens organisation var så enhetlig att 
den förutsatt ett gemensamt ursprung för bolagsordningar och statuter, förmodligen Sällskapet 
för arbetareföreningars befrämjande. 51  

Många gånger kan också namnskicket vara till ledning vid attribueringen. 
Användningen av bolagsformen påverkades även av regionala faktorer, internationella 
förebilder och skillnader i preferenser mellan olika ägarkategorier. 
    Aktiebolagsformen innebar inskränkningar i fråga om medlemskap och anslutning. Det 
förefaller dock som om man oftast satte aktieantalet så högt att det inte kunde bli fråga om 
utestängning av nya delägare. För att hindra att aktiemajoriteten samlades på ett fåtal händer 
fanns vanligen bestämmelser, som begränsade delägarnas aktieinnehav. Femtio aktier var ofta 
det högsta tillåtna antalet. 

Ett annat viktigt kriterium för att skilja de folkägda eller bolagskooperativa företagen 
från de privatkapitalistiska är aktiernas nominella värde. Detta var betydligt lägre i de förra – i 
fråga om handelsbolagen ofta 10–50 kronor och för de mer kapitalkrävande mejeri-, såg- och 
kvarnbolagen i regel 100 kronor. Därtill kom att endast en mindre del av aktiekapitalet – 10-
20 procent – erlades direkt medan resten betalades in under längre tid, täcktes av reverser eller 
fullgjordes i form av varor eller tjänster. Folkbolagen var också lokalt förankrade med säte 
och stämma på hemorten. De hade i regel graderad rösträtt med begränsningar där taket fanns 
i intervallet 10-50 aktier. Hembuds- eller inlösensskyldighet som skydd mot ”fientliga” över-
taganden var regel. Principerna för överskottsfördelningen skilde sig också från de kapital-
istiska bolagens genom att åtminstone delvis utgå ifrån medlemmarnas/ägarnas samhandel 
med företaget. 
  Det är alltså befogat att tala om aktiebolag med kooperativ prägel. Det är denna typ
 av företag, som redovisas som bolagskooperativa i tabellerna i det följande [se Appendix 1]. 
Urvalet överensstämmer med de kriterier, som av källmaterialet att döma tillämpades av 
uppgiftslämnarna till den utredning, som 1885–90 bl a utarbetade förslag till Sveriges första 
föreningslag och i samband därmed samlade in underlag för en kartläggning av den kooperativa
 sektorn i Sverige. 52 

Som framgått av ovanstående och av Rundbäcks, Krooks och Påhlmans framställ-
ningar kom utvecklingen av folkägda företag i Sverige att skilja sig från omvärlden genom att 
man till övervägande delen använde sig av bolagsformen. 53 Det innebär att det när det gäller 



3 
 

utvecklingen under denna tid är nödvändigt att undersöka på vilket sätt, inom vilka områden 
och i vilken utsträckning bolagsformen tillämpades och vilken bas, som på detta sätt skapades 
för en utveckling under egen lagstiftning. 
 
NOTER 

 
48. Van der Hagen-Cederschiöld s 210 och 212; Hammarskjöld s 83 och 85 ff. 
49. Förslag 1890 s 134 f; Sjölin 1960 s 73; Berättelse öfver sextonde Allmänna svenska 

lantbruksmötet 1886 s 333 ff. 
50. Hammarskjöld s 14 f, 17 f, 22 ff, 37 f och 40 ff; Digby s IX ff; Valko s 10 ff. 
51. Gjöres 1919 s 135 ff och 147 ff; Påhlman-Sjölin 1944 s 218 ff. 
52. 1885 års bolagskommittés arkiv, RA. 
53. Se nedan Påhlman 1937 s 465 ff. 
 
 
2.2 BONDEÄGDA BY- OCH BOLAGSMEJERIER 

 

2.2.1  Andelsmejeriets förhistoria 

 

2.2.1.1  Ett förbisett skeende 

 
Tiden före 1880 har beståtts en mycket summarisk behandling i den svenska mejerinäringens 
historia. I Svenska Mejeriernas Riksförenings jubileumsbok 1942 konstateras kort och gott att 
”De statistiska uppgifterna över mejerihanteringen äro ända fram till slutet av 1800-talet 
synnerligen ofullständiga.” Man inskränkte sig därför till en översiktlig framställning på en 
dryg sida. Vad som nu sagts gäller främst mejerihanteringens organisatoriska sida där man lätt 
kan få uppfattningen att andelsmejeriet uppstod fixt och färdigt under Leonard Holmströms 
överinseende 1880. I fråga om tekniken och produkterna har man i allmänhet varit något 
utförligare vilket säkerligen bl a hänger samman med att Sverige i P U Gussander och J G 
Swartz hade två internationellt uppmärksammade förnyare inom mejeritekniken. Det kan mot 
den bakgrunden vara värt att något fördjupa sig i den utveckling, som föregick och utmynnade 
i andelsmejeriet i dess moderna form. 54 
  
2.2.1.2  Mejerier för folket 

 
Den förste, som införde systematisk mejeridrift i Sverige anses ha varit överhovstallmästaren 
R Tornerhjelm, som 1840 på Gedsholm i Skåne, anlade ett mejeri, som arbetade efter den 
holsteinska bunkmetoden och med holsteinskt mejerifolk. Hans exempel följdes i Småland, 
Halland, Västergötland och andra landskap. Någon större utbredning fick emellertid dessa 
herrgårdsmejerier aldrig. Pionjärerna var schleswig-holsteinare, som både som egna jord-
brukare och som arrendatorer eller mejerister tillämpade sitt hemlands mjölkhushållning. På 
en mängd ställen inrättades på detta sätt under 1840- och 50-talen mejerier och osttryckerier. 
Hos allmogen var däremot både intresset för och möjligheterna att åstadkomma en förbättrad 
mjölkhushållning obetydliga.  

Man började även undervisa i mjölkhushållning. Under 1850–51 tjänstgjorde 
schweiziskan Anna Schucanni som kringresande instruktris i tillverkning av surmjölksost. 
Ungefär samtidigt antogs holsteinare som undervisare i Östergötland 1851, i Närke 1852 och 
vid Haddorps lantbruksskola. Länsmejerister, som skulle svara för rådgivning anställdes av 
hushållningssällskapen i Uppsala och Skaraborgs län 1855 och i Västmanland 1857. 
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Eftersom deras tjänster knappast efterfrågades, drogs befattningarna in efter något år. Staten 
anställde 1859 Alfred Nathorst, som studerat mejeriväsendet i Holstein. 55 

Från 1800-talets mitt var mejerihanteringen ett återkommande diskussionsämne både 
vid de allmänna lantbruksmötena och vid hushållningssällskapens sammankomster. Frågorna 
gällde såväl näringens ekonomiska och tekniska som organisatoriska aspekter. Två 
framträdande intressenter var de mejeritekniska förnyarna P U Gussander från Gästrikland och 
J G Swartz från Östergötland, den förre utvecklaren av den s.k. gräddsättningsmetoden på 
1850-talet, den senare av den s.k. ismetoden på 1860-talet. Som tillverkare av mejeri-
utrustning var båda naturligt nog angelägna om att få avsättning för sina produkter men som 
aktiva lanthushållare såg de samtidigt mejerihanteringen som ett centralt utvecklingsområde 
för lantbruket. Gussander efterlyste redan i början av 1850-talet ”mjölkemottagningsställen” 
av samma slag, som fanns i andra länder där producenterna kunde sälja sin mjölk och även 
köpa medicin till djuren. Sådana ställen borde enligt Gussander kunna bli goda ”försörjnings-
medel för äldre fruntimmer” som kunde sälja produkterna vidare till köpmännen i städerna till 
fromma för alla inblandade parter. 56 

Swartz intresserade sig för privat- eller producentägda distriktsmejerier med 
ostproduktion på halv- eller helskummad mjölk och för ökad fläskproduktion baserad på 
återtagen vassla hos leverantörerna. Motiveringen var dels att mejeridriften var ekonomiskt 
fördelaktig i större skala dels att risken för orättvis betalning minskade när råvaran var 
skummad mjölk. För att få bästa pris borde fläskproduktionen avsättas på världsmarknaden 
och Swartz förklarade sig därför villig att medverka till ett bolag för export av ladugårds-
produkter. Det kan tilläggas att varken Gussander eller Swartz fördjupade sig närmare i de 
tilltänkta mejeriernas organisatoriska detaljer. 57 

Spridningen av idéer om mejerihantering i kollektiva former skedde också via 
lantbrukspressen och i hushållningssällskapens publikationer i slutet av 1850-talet. För Skånes 
vidkommande infördes i Carl Rudolf Wulffs Tidning för lanthushållning våren 1856 en artikel 
om de mindre jordbrukarnas bristfälliga mjölkhushållning. Författaren menade att det var 
nödvändigt att mjölkproduktionen snabbt resulterade i kontantinkomster för lantbrukarna. 
”Lämpligaste sättet att förskaffa penningar till den mindre jordbrukaren för den mjölk han 
icke behöver i hushållet anser jag vara att mejerier anläggas på åtskilliga ställen, så att 
någorlunda centralt inom 2, 3 á 4 byars områden uppfördes ett mejeri och försågs med en 
skicklig föreståndare eller förestånderska, vilken köpte och till ost och smör beredde all den 
mjölk, som inom orten kunde undvaras för dagen. Härigenom blev mjölken förvandlad i 
penningar utan vidare besvär än att sända den till mejeriet, vilket åtminstone för slättbygden 
icke behöver bliva särdeles avlägset och den erfarenheten kan vinnas därav, att även kor 
kunna lämna inkomst. Från dessa mejerier kan, till en början mindre, men efter några års 
förlopp en mängd smör och ost utgå i handeln till allmän och enskild båtnad. Utförandet av 
detta förslag torde liksom allt annat nytt möta stora, men ej oövervinneliga svårigheter. Då 
varje omtänksam jordbrukare med 1 á 200 tunnland jord uppför sig ett mejeri, bör väl även 
några byar med vida större areal kunna göra detsamma. Bäst vore likväl, om osttryckare 
funnos med så stora kapitaler, att de själva kunde uppföra byggnader och förse dem med 
inventarier, utan att ortens invånare behövde bilda bolag härför.”  

Vem som skrev detta och varifrån tanken kom, har inte kunnat fastställas. Förslaget var 
inte heller särskilt genomarbetat. Varken ägar- eller driftsformerna preciserades, vilket tyder 
på att någon konkret och fungerande förebild inte förelåg. Men som förebud för de lösningar, 
som det framväxande industrisamhället inbjöd till har artikeln onekligen sitt intresse.   

Frågan diskuterades vid Kristianstads läns hushållningssällskaps lantbruksmöte i juli 
1856 då sekreteraren S. Henschen rekommenderade mejeribolag ägda av ett eller flera byalag 
och hänvisade till ett organiserat samarbete, som inletts mellan producenterna i Färlövs 
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socken och mejeriet i Araslöv och medfört fördelar för båda parter. Meningarna om mejeri-
hanteringens organisering var dock delade och någon mötets rekommendation utfärdades inte. 
58 

Vid lantbruksmötet i Jönköping 1858 behandlades mjölkhushållningens kvalitets- och 
exportfrågor varvid direktören Louische Hoffman-Bang och mejeriteknikern P U Gussander 
underströk behovet av samarbete mellan främst de mindre mjölkproducenterna för att öka 
produktionsvolymerna och höja producentpriserna. I det sammanhanget meddelade pastorn 
Carl Rudolf Wulff från Lund att det i Skåne redan fanns ett bondeägt mejeri där man till-
sammans uppfört en anläggning och antagit en holsteinsk mejerist som arrendator. Fördelen 
var enligt Wulff att bönderna därigenom utökade både mjölk- och foderproduktionen. Detta är 
veterligen första gången en av bönder samägd mejerianläggning omtalas i Sverige.  

Tillkomsttiden angavs inte men eftersom mejeriet var i drift sommaren 1858 kan 
bildandet och byggandet ha inletts åtminstone året innan. Var detta mejeri var beläget är 
emellertid okänt. När frågan om gemensamhetsmejerier diskuterades vid lantbruksmötet i 
Skåne 1861 åberopades inga egna erfarenheter och uppfattningarna om behovet var delade.  

År 1858 omtalades också i Tidning för landtbruket en mjölkförsäljningsförening i 
Karlskrona med 60 medlemmar och eget försäljningsmagasin. Föreningen hade enligt 
tidningen både vunnit allmänhetens förtroende och tillförsäkrat sig leveranser från 
producenterna. Försäljning till icke-medlemmar hade också förekommit. Av de knapphändiga 
uppgifterna att döma rörde det sig om en sammanslutning av konsumenter för att uppnå bättre 
priser genom att eliminera mellanhänderna. Föreningens vidare öden är okända. 59 
 
2.2.1.3  Den schweiziska modellen 

 
Våren 1860 publicerade Fredrik Cronstedt på Fullerö i Tidskrift för landtmanna- och 
kommunalekonomien en schweizisk redogörelse från 1859 för ”Mjölkhushållningen och 
ostberedningen på Alperna.” Den refererades i Tidning för landthushållning och omtrycktes i 
det västmanländska sällskapets kvartalsskrift och i östgötasällskapets handlingar. 

Skriften redogjorde under parollen ”enighet och samverkan gifver styrka” för de 
praktiska och ekonomiska fördelarna med gemensam mjölkhantering i rationella former. 
Författaren visar vilka resultat 40 koägare i en by kunde uppnå när de slog sig samman om 
mejeribyggnad med tillhörande inventarier och redskap i stället för att var för sig försöka 
ordna det hela på egen hand. Man slapp undan med en tiondedel av anläggningskostnaden och 
sparade också in på ved och andra driftskostnader. I mejeriet kunde en person behandla 
samma mängd mjölk som annars 40 och ”därtill blifver mjölken på ett fullt ändamålsenligt 
sätt handterad.” Förebilderna fanns i de ostföreningar, som sedan ca 1820 funnits i de 
schweiziska alperna. De kunde ibland ha två sorters medlemmar dels andelsägare, som deltog 
i ledningen och förvaltningen dels mer eller mindre tillfälliga leverantörer. En del ysterier 
drev gemensam försäljning medan andra betalade medlemmar och leverantörer i form av ost 
och smör. 

De schweiziska ostföreningarna lydde under egen lagstiftning och byggde på att 
medlemmarna var lika stora delägare med lika stora insatser. Stadgarna, vilka skulle 
godkännas och registreras av myndigheterna innehöll följande huvudpunkter: 

 insatskapitalet skulle hållas intakt och inte återbetalas förrän föreningen upplösts. 
 hembudsskyldighet för aktier och andelar. Den, som sålde sin andel eller ställde in      

betalningarna uteslöts. 
 den, som blev delägare på annat sätt än genom egen insats eller arv betraktades inte 

som medlem utan som ägare med uppsägbart kapital. Om en medlem uteslutits för 
bedrägeri betraktades insatsen som uppsägbart kapital. 
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 medlemsböter, intäkter från försåld vassla m m användes tillsammans med en summa, 
som beräknades på medlemmarnas levererade mjölkmängder för att betala tillfälliga 
utgifter, till ränta på insatser, till lokalhyra etc. 

 både över- och underskott fördelades efter levererade mjölkmängder 
 styrelsen utgjordes av ordföranden, sekreteraren och kassören och ytterligare två 

ledamöter 
 verkställande direktör utsågs årligen genom lottning 
 endast sekreteraren och kassören arvoderades 
 antagande av nya medlemmar och leverantörer krävde enhällighet 
 prickning av medlem, upplösning av föreningen, stadgeändring och beslut om stora 

utgifter krävde tvåtredjedels majoritet. 
 styrelsen skulle genomföra kvalitetskontroller av den levererade mjölken och prov- 

mjölkningar hos medlemmar, som känt sig felaktigt utpekade för fusk 
 den levererade mjölken skulle vara ren och oförfalskad och mjölkkärlen väl rengjorda. 

Brott mot denna regel bestraffades med böter, skadeersättning eller uteslutning för viss 
tid eller för alltid. 

 enbart mjölk från den egna ladugården fick levereras. 
 
Den schweiziska skriften innehöll också en redogörelse för de uppgifter, som ålåg mejeristen, 
sekreteraren och kassören. Mejeristen var ansvarig för den dagliga räkenskapsföringen, som 
omfattade journalföring av all levererad mjölk och tillverkad ost, reskontrabokföring med 
leverantörerna, kvalitetsuppgifter om mjölken, kassabok över vassla och andra sålda produkter 
samt över inköpta förnödenheter som salt, ljus, ostdukar och kalvmagar. Kassörens uppgifter 
var att svara för fakturering och indrivning av fordringar medan sekreteraren förutom att föra 
medlemsmatrikel, inventarieförteckning och protokoll också upprättade föreningens bokslut 
och fördelade över- och underskotten på medlemmarna.  

Dessa regler och principer var antagligen de första riktlinjer för en andelsverksamhet 
inom mejerinäringen, som presenterades i Sverige. Beträffande den ekonomiska förvaltningen 
uppvisade principerna de karakteristika, som senare kom att tillämpas av andelsmejerierna. 
Det gäller insatserna, över- och underskottsfördelningen och bestämmelserna rörande 
mjölkens kvalitet. Överhuvud dominerade ekonomi- och kontrollaspekterna. Däremot 
saknades rösträttsregler. 
  År 1861 publicerade Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien en anonym 
plädering för gemensamma bagerier, bryggerier, tvättinrättningar och mejerier. Författaren 
vände sig mot det omfattande slöseriet med råvaror, tid och kapital i hem- och hushållsarbetet. 
I fråga om bakning och bryggning kunde stora fördelar uppnås genom samproduktion i 
industriell skala. Författaren föreslog efter mönster från Radeberg i Sachsen att mjölnarna 
skulle uppta bageri- och bryggerihantering och kvarnarna driva byteshandel där lantmännen 
enligt särskilda lokala tariffer kunde erhålla bröd och drycker i utbyte mot spannmål. På så 
sätt kunde både tid och bränsle sparas och livsmedlens kvalitet förbättras. Därutöver kunde 
gemensamma ångtvätterier medföra betydande besparingar och förbättringar. 

Inom mjölkhushållningen förordade författaren bymejerier av schweizisk typ, särskilt 
för att höja kvaliteten inom osttillverkningen. Sådana skulle fr a gynna de mindre brukarna 
men krävde medverkan också av de större. I ett redaktionellt tillägg underströks vikten av att 
de mindre bemedlades ställning stärktes genom bymejerier. Artikeln anvisade enligt tidningen 
stora obearbetade verksamhetsfält för hushållningssällskapen och hade en utpräglat 
ekonomisk och praktisk uppläggning. 60 
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2.2.1.4  Ett förslag i Västernorrland 

 
Ett annat tidigt åberopande av utländska exempel förekom i Västernorrland där sällskapets 
sekreterare E U Carleson 1862 föreslog en belöning till det först inrättade bymejeriet i länet. 
Carleson tänkte sig närmast fäbodmejerier, som skulle drivas sommartid. Förslaget bifölls inte 
men Carleson införde i sällskapets handlingar en uppsats ut Tidskrift för svenska lantbruket 
om by- eller distriktsmejerier. Han framhöll inledningsvis vilka fördelar, som kunde uppnås 
genom samverkan och uppsatsen nämnde till en början de distriktsmejerier, som tillkommit i 
Frankrike, Schweiz och Norge. Ursprunget uppgavs vara de gemensamhetsysterier, som 
omkring 1820 började anläggas i Schweiz och som antingen drevs som leverantörägda 
andelsföretag eller som privatägda uppköpsmejerier.  

Uppsatsen relaterade en uppläggning av verksamheten, som överensstämde med den i 
skriften från 1859 men betonade också den etiska sidan av andelsföretagen. ”För att dylika 
bolag skola lyckas, fordras dock ömsesidigt förtroende och den allmänna anda, som vant 
befolkningen att i det allmännas vinst även se den enskildes och som således kommer var i sin 
stad att sträva till det gemensamma målet. Men med kännedom om den alltför väl bekanta 
”svenska avunden” befara vi högeligen att några dylika mejeribolag hos oss icke kunna 
komma till stånd eller åtminstone bliva långlivade. Det torde således här vara lämpligast att 
söka åstadkomma distriktsmejerier grundade på uppköp av mjölk.” 
  På denna slutsats följde en redogörelse för ett sådant ysteri, som med stöd av 
Sällskapet för Norges väl startats av fyra delägare i Nittedal i Norge 1858. Ysteriet var 
planerat som andelsföretag men kom p.g.a. bristande intresse bland lantbrukarna att ägas och 
drivas av två lantbrukare, en lärare och en torpare medan leverantörskretsen bestod av 28 
lantbrukare, 11 torpare och två lärare. Verksamheten hade visat sig framgångsrik särskilt för 
torparna, som tidigare helt saknat avsättningsmöjligheter för sin överskottsmjölk men nu 
svarade för 15 procent av invägningen. 

Reglerna var i korthet följande. Endast nysilad, söt och oblandad mjölk togs emot och 
leverantörerna var förpliktade att sex dagar i veckan till ysteriet lämna all den morgonmjölk, 
som inte användes i det egna hushållet. För att stärka leveranstroheten innehölls ca 20 procent 
av likviden, som utbetalades i efterhand kvartalsvis. Leverantörer, som inte förbundit sig att 
följa reglerna, betalades ca 20 procent mindre per kanna. Både för leverantörerna och för 
ysteriet gällde tre månaders uppsägning av förpliktelserna. Uppsatsen rekommenderade 
nittedalsmodellen även för distriktsmejerier i Sverige särskilt med tanke på dess positiva 
effekter för småbrukarna och förordade att hushållningssällskapen skulle låna ut startkapital 
för sådana företag. Till skillnad från den schweiziska modellen tilltroddes emellertid inte här 
lantbrukarna att själva kunna äga och driva företagen. Man förordade i stället privatägda 
uppköpsmejerier av det slag som antagligen föresvävat författaren i den skånska tidskriften 
1856. 61 
 
2.2.1.5  Schweiz och Norge 

  
Hänvisningen till Norge i Tidskrift för svenska lantbrukets artikel motiverar en kort redo-
görelse för mejerihanteringens utveckling inom den norska delen av den svensk-norska 
unionen. Historien börjar i Vallöy saltverk, som vid mitten av 1800-talet ägdes av den 
schweiziska firman Blumer och Tschudy och bl a drev eget ysteri. Där anställdes 1847 den 
schweiziska mejeristen Andreas Kundert, som snart nog kom att arbeta inom det norska 
lantbruket och 1851 anställdes som vandringslärare av Sällskapet för Norges väl. Han verkade 
de följande åren på en rad platser i södra och mellersta Norge och skapade en efterfrågan, som 
ledde till att Sällskapet rekryterade ytterligare yrkesmän från Schweiz. Med början 1856 kom 
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sammanlagt ca 55 personer samtidigt som norska mejerimän som agronomen C H Jensenius 
studerade mejeridriften på plats i Schweiz och södra Tyskland. 

Kunderts verksamhet ledde bl a till intresse för att anlägga mejerier och 1856 startade 
40 bönder med Jon Gue som ordförande ett sätermejeri i Rausjödalen i Tolga söder om Röros. 
Det har kallats Nordeuropas äldsta andelsmejeri. Delägarna tecknade en aktie per ko och 
byggde på tre veckor med eget arbete, stöd av Sällskapet för Norges väl och Jensenius som 
rådgivare ett mejeri kombinerat med en ladugård för 100 kor. Enligt stadgarna skulle utgifter 
skiftas ut på andelarna medan överskott fördelades efter mjölkleveranserna. Som mejerist 
anställdes schweizaren Caspar Hiestand. Anläggningen drevs åren 1856-57 med ca 90 kor och 
gick nätt och jämt ihop och lades därefter ned. Orsaken var motstånd från kvinnorna, problem 
med delägarnas arbetsinsatser och tvister med grannarna. År 1858 stödde Sällskapet två nya 
sätermejerier i Sottehaugen och Magnilddalen med Hiestand och en annan schweizare Caspar 
Schärer som föreståndare. Man producerade schweizerost och smör. Åren 1858-63 startades 
med stöd av Sällskapet ytterligare ysterier i Nittedal, Ringerike, Ramnes, Bröttum och 
Vingerum, vilka verkade med stora svårigheter och skiftande framgång. Under 1870-talet 
ökade antalet starkt och 1877 redovisades 129 mejerier av skilda slag, som främst tillverkade 
smör och mager ost. En nyhet under detta årtionde var smörföreningarna, som samlade upp, 
paketerade och sålde smör från små leverantörer. Sällskapet för Norges väl upphörde med sitt 
engagemang i mejerinäringen 1888 när staten övertog ansvaret för rådgivningen och 
utbildningen på området. 

I Norge var det schweiziska inflytandet helt dominerande och man startade både 
bondeägda och privata mejerier med Rausjödalen som exponent för den förra typen och 
Nittedal för den senare. Hur mejeribeståndet fördelade sig på de olika ägar- och driftsformerna 
saknar emellertid den existerande litteraturen uppgifter om. 62   
 
2.2.2  Bymejerierna i Sverige 

 

2.2.2.1 Tillkomst och omfattning 

 
Sedan organisationsmodellerna för mejeriverksamheten blivit kända dröjde det inte länge 
innan hushållningssällskapen tog initiativ för att få till stånd en kontinuerlig mejeridrift på den 
svenska landsbygden. Medlen var rådgivning via ambulerande instruktörer, mejeriskolor och 
ekonomiskt stöd i form av stipendier och lån till dem, som förklarade sig villiga att starta 
företag och köpa upp mjölk från leverantörer i grannskapet. Villkoren för stödet kunde variera 
något men innehöll i regel fyra huvudpunkter nämligen återbetalning inom fem år, start inom 
ett år efter lånets beviljande, viss minimiinvägning per dag och ett lägsta pris till leveran-
törerna samt rätt till kontroll och insyn för hushållningssällskapet.   

Från början av 1860-talet fanns möjligheter till ekonomiskt stöd för by- eller 
distriktsmejerier inom så gott som samtliga sällskap. Det allra första lånet gick till ett bymejeri 
vid Edsvära i Skaraborgs län 1861 och därefter vidtog några års livlig aktivitet på området. 63 
  Frågan om när och var bymejerirörelsen egentligen startade är emellertid långt ifrån 
utredd. Sten Carlsson anför exempelvis att de tidigaste socken- eller bymejerierna skulle ha 
anlagts i Västergötland och Västerbotten under 1850-talet. Denna uppgift har inte gått att 
verifiera eller härleda. I SCB:s statistik från 1913 sägs att det äldsta rena uppköpsmejeriet 
anlades 1860. Enligt samma källa skulle det första andelsmejeriet i landet vara Burträsks 
mejeri i Västerbotten från 1865. Författaren till Västerbottens hushållningssällskaps historia 
anför emellertid att denna uppgift liksom den om ett mejeri i Gunsmark från 1864 inte ”vunnit 
bekräftelse vid denna undersökning.” Burträskmejeriet skulle först ha anlagts som bolags-
mejeri och senare ha ombildats enligt andelsprincipen. Faktum är också att mejerierna i 
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Gunsmark och Burträsk återfinns med startåren 1864 och 1865 i den första utgåvan av 
Kalender över svenska lantbruket 1908. Detta säger naturligtvis ingenting om hur de kom till 
eller vilka principer de arbetade efter vid starten. Däremot är det anmärkningsvärt att inget av 
dem finns med i – den delvis samtida – litteraturen om den tidiga mejerirörelsen i Väster-
botten. Sekreteraren i hushållningssällskapet E O Mångberg skrev exempelvis på 1880-talet 
att det första bymejeriet i länet startade i Hössjö 1867 och det första helt leverantörägda – 
Gammelbyn i Burträsk – 1869. 64 
  Det är överhuvud taget ingen lätt uppgift att få en säker uppgift om rörelsens omfatt-
ning under den expansionsperiod, som följde fram till 1870-talets mitt då en avmattning satte 
in. Orsaken är dels att både ägar- och företagsformerna var ganska flytande dels att det inom 
bymejerigruppen fanns både privat- och leverantörägda företag och att det ibland kan vara 
svårt att på grundval av de knapphändiga uppgifter, som föreligger att skilja de båda 
kategorierna åt.  

En försiktig uppskattning ger vid handen att det fram till 1880 startades åtminstone 100 
by- eller distriktsmejerier med ekonomiskt stöd från hushållningssällskapen. Många av dessa 
blev kortlivade medan andra verkade länge antingen på egen hand eller sammanslagna med 
andra. Fördelningen mellan privat- och leverantörägande är som nämnts svår att avgöra men 
huvudtendensen tycks ha varit att de privatägda dominerat södra och de leverantörägda i norra 
Sverige. Att regeln hade sina undantag visas av att det vid 1870-talets mitt bl. a upprättades 
två bondeägda mejerier i Felestad och Skartofta i Skåne, som skulle få betydande inflytande 
på mejerirörelsens vidare utveckling. 65   

Flest mejerier uppvisade Hallands, Södermanlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
Södermanland hade enbart privatägda bymejerier och Jämtland och Västerbotten enbart 
leverantörägda. Kalmar och Uppsala län saknade helt by- och distriktsmejerier medan 
Stockholms, Gotlands och Västernorrlands bara hade ett vardera. Till propagandisterna under 
den här perioden hörde vid sidan av hushållningssällskapen och länsmejeristerna också de 
båda mejeritekniska förnyarna P U Gussander och J G Swartz, den förre utvecklaren av den 
s.k. gräddsättningsmetoden på 1850-talet och den senare av den s.k. ismetoden på 1860-talet. 
66 
 
2.2.2.2  Västerbotten föregångare 

 
Det var emellertid Västerbotten, som intog den ledande positionen under bymejeriernas första 
period. Hushållningssällskapet tog initiativet till den första ordnade mejerihanteringen inom 
länet och landshövdingen Victor Almqvist visade stort intresse för saken. Under 1860-talet 
medverkade även löjtnanten Fredrik Cederborgh, sällskapets sekreterare Ferdinand Unander 
och länsagronomen H F Rossing. Att Almqvist med sina erfarenheter från Kraemers inköps-
bolag i Örsundsbro skulle ta tillfället i akt att främja den här sortens företag är knappast 
överraskande. Därtill kom att folkägda företag – främst genom de liberala arbetareförening-
arnas insatser – var mycket uppmärksammade vid den här tiden. 

Konkret gick strävandena ut på att etablera en tidsenlig mejerinäring och att engagera 
mjölkleverantörerna i denna. Från denna utgångspunkt framstod bymejeriet som den mest 
adekvata lösningen och sällskapet stödde därför sådana, det första i Hössjö 1867. Ferdinand 
Unander uppger i sin skrift om mejerihanteringen i Västerbotten att mejeriet drevs av 
hemmansägarna själva och att leverantörerna vid tillkomsten medverkade med ”dagsverken i 
slöjd, smide m m för inredning, ved tillsköts efter skattetal lika som hvarjehanda virke m m.” 
Antalet leverantörer varierade mellan 10 och 20, vilka erhöll 26 öre per kanna mjölk. Från 
hösten 1867 fram till att mejeriet fr.o.m. 1872 övertogs av Västerbottens Mejeriaktiebolag 
bearbetades 52 143 kannor. 67 
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Under 1868 tillkom tre nya mejerier i Flarken, Estersmark och Selet. De fyra 
mejerierna hade 1869 53 delägare med tillsammans 375 kor eller i genomsnitt 7 per medlem. 
Invägningen uppgick till 67 176 kannor eller ca 175 000 liter vilket motsvarade 465 liter per 
ko. Tillverkningen utgjordes till 27 procent av smör, till 48 av skummjölksost, 16 av 
sötmjölkost, 8 av mesost och 1 av gräddost. Landstinget stödde mejerinäringen och anvisade 
1868 medel till hushållningssällskapet för att under tre år engagera statens undervisare i 
mejerihantering Fredrik Cederborgh, som vid sitt besök fyra år tidigare vunnit både 
sällskapets och allmogens förtroende. Cederborgh besökte mejerierna och höll sammanträden 
med allmogen i ett flertal byar för att organisera nya mejerier. Han besökte 1868 Sävar, 
Burträsk, Kusmark, Ersmark, Norsjö, Hökmark, Gräsmyr, Baggård, och Ungnäs samt de redan 
etablerade mejerierna. Landshövding Almqvist hade personligen gjort upp resplanen.  

År 1869 hade antalet mejerier stigit till åtta och landstinget hade inrättat elevplatser vid 
mejerierna i Hössjö och Selet. Man konstaterade att ”mejerierna lemnat tillfredsställande 
afkastning samt kunnat finna afsättning för sina produkter äfven utom länet; smör har afyttrats 
till Malmö till för denna ort ovanligt högt pris.” Den samverkan, som utgjorde grundvalen för 
mejerierna var dock inte alltid lätt att uppnå, bl a meddelades att ”en del af bönderna äro nära 
ohjelpliga i afseende till begreppet och skulle säkert gerna vilja hafva liquid för mjölken, 
innan de lemnat den till Mejeriet.” I sådana tvister måste sällskapet i regel medla.  

År 1870 skrev sällskapet att ”allmogen har öfverallt ganska mycket intresserat sig för 
mejerisaken men föreställningen om de med inrättande af bymejeri åtföljande affärsför-
hållandena och deras skötsel, har oftast afskräckt byamännen från att ingå i mejeribolag.” Som 
botemedel föreslog H F Rossing 1871 att ett bolag med större kapital skulle bildas för inköp 
av mjölk, betala producenterna månadsvis och sälja utanför länet. Fr.o.m. 1872 upptog 
Västerbottens mejeriaktiebolag, som bildats på Almqvists och hushållningssällskapets 
initiativ, flertalet bymejerier som ”huvudstationer” för sin verksamhet. Enligt Mångberg hade 
bolaget ägare både inom och utom länet och hade tillkommit efter sörmländskt mönster. Är 
detta riktigt måste H A Lidholms företag från 1870 ha stått modell. Företaget i Västerbotten 
var enligt Mångberg för stort anlagt och ägarna alltför inriktade på snabba vinster. Vid 
stämman 1874 meddelades att driften vid tre av bolagets sju mejerier måst läggas ned under 
1873 p.g.a. bristande mjölktillförsel och att styrelsen såg pessimistiskt på möjligheterna att 
vända utvecklingen. Orsaken var att de goda konjunkturerna gjort skogsprodukterna mer 
inbringande. Bolaget upplöstes 1875 utan förluster för ägarna. Därefter återstod endast ett 
mejeri i verksamhet nämligen Gammelbyn i Burträsk, som aldrig anslöt sig till mejeribolaget. 
    Mejerihanteringens reorganisation inleddes vid 1870-talets mitt av landshövding Axel 
Wästfelt. De nedlagda mejerierna startades åter och 1880 var 13 stycken i verksamhet, en 
siffra, som vid 1885 års slut stigit till 32 och Västerbotten intog därmed en framskjuten 
ställning inom den svenska mejerinäringen. Landshövding Wästfelt framhöll vikten av att 
”länets mejeriegare gemensamt toge osthandeln om hand för att på ett mer lönande sätt drifva 
den” men det dröjde till 1889 innan en ostdepå började sin verksamhet i Stockholm. På den 
engelska marknaden blev svårigheterna för de västerbottniska produkterna emellertid alltför 
stora. 68 

Ferdinand Unander berättar att bymejeriernas största problem var att mjölkhushåll-
ningen traditionellt var kvinnornas område och att de högst motvilligt lämnade mjölken att 
beredas av andra. Mångberg tillade att allmogen också fruktade ökade skatter och den s.k. 
bildade klassen högre mjölkpriser. Det var först nödåret 1867 i kombination med stöd från 
landstinget och hjälp med mejerska, utrustning, räkenskapsföring och försäljning, som gjorde 
det möjligt att starta det första mejeriet i Hössjö. Både Almqvist och sällskapet lade också ned 
stor möda på att propagera för och sprida kunskap om mejeriverksamheten. Framgången 
uteblev inte och Hössjö stod modell för åtminstone ytterligare åtta bymejerier. 69 
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2.2.2.3  Fortsättning i Jämtland och Västernorrland 

 
Det första bymejeriet i Jämtlands län kom till stånd 1868 i Mörsils socken. Enligt Nils G 
Åsling övertog jämtarna modellen direkt från Västerbotten genom hushållningssällskapets 
sekreterare C Cavallin, som vistades där 1867. Cederborgh agiterade i Jämtland 1868 och 
utarbetade stadgar för bl a mörsilsföretaget, som vid starten hade 19 delägare. Landshöv-
dingen Gustaf Asplund utverkade anslag från landstinget till hushållningssällskapet för 
anläggningar och utbildning. År 1871 var 10 mejerier i verksamhet och det omtalades att 
mejeristämmorna också fungerade som bystämmor där snöplogning, betesfrågor, väghållning 
m m diskuterades.  

Om de jämtländska bymejerierna skrev statskonsulenten Gustaf Liljhagen att: 
”Egentligen voro dessa mejerier andelsmejerier, ty handteringen bedrefs i de flesta fall endast 
med delegarnes mjölk och behållningen af de gemensamt tillverkade och mestadels äfven 
gemensamt försålda produkterna delades mellan delegarne efter mängden inlemnad mjölk. 
Genom fäbodssystemet kunde dock ej dessa mejerier fortsättas under sommaren.” Åsikten 
delas av Nils G Åsling.  

Om det ekonomiska utbytet sades 1871 att resultaten varit särdeles fördelaktiga. Men 
några år senare fick man svårigheter med avsättningen mest beroende på högkonjunkturen 
inom skogsnäringen. Mjölkpriset steg kraftigt och det lönade sig bättre att sälja direkt till 
konsumenterna än till mejerierna. I början av 1878 rapporterades att samtliga bymejerier 
upphört att drivas i sin ursprungliga form.  

Initiativet till Jämtlands Mejeri AB, som uppenbarligen var inspirerat av sin väster-
bottniska motsvarighet, togs av riksdagsmannen Gustaf Ericsson, som troligen också låg 
bakom mejeriet i Mörsil. Bolaget bildades sommaren 1872 med Ericsson som chef och tog 
över fyra existerande mejerier. År 1875 meddelades att man hade svårigheter och företaget 
avvecklades. Liksom i Västerbotten återhämtade sig emellertid bymejerierna och 1887 
rapporterades 22 stycken vara i drift. 70       

I sin rapport till Lantbruksakademin om sina resor i Västerbottens, Västernorrlands och 
Jämtlands län sommaren 1867 ger Fredrik Cederborgh en blandad bild av förhållandena. I 
Västerbotten hade bymejeriet i Hössjö startats och vunnit erkännande hos allmänheten och i 
Jämtland fanns en stor öppenhet för förändringar och en beredvillighet att införa nya metoder 
och arbetssätt. Minst hoppingivande var situationen i Västernorrland, som präglades av en 
kompakt ovilja mot nymodigheter förstärkt av ett illa skött och självtillräckligt hushållnings-
sällskap. Det kom att dröja till 1877 innan en propaganda för bymejerier kom igång och de 
första lånen beviljades 1880. Åren 1884–86 beslöts om 29 bymejerier, 19 i norra Ånger-
manland, 4 i södra och 6 i Medelpad med anslag och räntefria lån från sällskapet. År 1895 
uppgick antalet mejerier till 26 av vilka majoriteten tillverkade smör. 71 
 
2.2.2.4  Lantbruksmötena 

 
Vid lantbruksmötet i Karlstad 1862 diskuterades om gemensamma mejerier kunde befordra 
ladugårdsskötseln och hur sådana lämpligen borde organiseras. Det rapporterades att 
hushållningssällskapet i Sörmland 1861 givit räntefria lån till sådana mejerier i Hivette, 
Bettna, Sköldinge och Lerbo socknar med gott resultat. Positiva vittnesbörd lämnades också 
från Norge och Kalmar län medan erfarenheterna varit dåliga i Skåne, Östergötland, 
Jönköpings och Västmanlands län. Problemen förklarades med att det allmänna prisläget på 
ost och smör var så lågt jämfört med exempelvis säd att några framsteg knappast var möjliga 
utan tullskydd. Några beslut togs inte utan diskussionen fick utgöra svar på frågan. 72 
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När frågan åter diskuterades vid lantbruksmötet i Malmö 1865 medgavs att föret varit 
trögt i portgången både p.g.a. allmogens allmänna konservatism och kvinnornas ovilja att 
transportera mjölken från gården. Man ansåg det därför viktigt att utbilda kvinnorna och 
överlåta mejerihanteringen till dem, vilket bl a skett i England och Holstein. Till optimisterna 
i fråga om mejerinäringens framtid hörde Gussander och Swartz. 73 

Mejerinäringen diskuterades också vid lantbruksmötet i Stockholm 1868. Inledare var 
landskamreraren J A Södermark i Gävle, som underströk vikten av att ge mjölken ett handels-
värde och att man därför måste starta distriktsmejerier. Han redovisade goda erfarenheter av 
ett nyuppfört mejeri i Gästrikland, vilket ökat böndernas intäkter väsentligt inom en radie av 
en mil. Mejeriet hade fått ett räntefritt lån om 3000 riksdaler på 5 år av hushållningssällskapet. 
I Gävleborg stod bymejerierna under sällskapets uppsikt, hade viss mottagningsplikt och 
fastställda ramar för prissättningen. Systemet rekommenderades varmt av inledaren eftersom 
det både medförde ekonomiska fördelar, främjade kunskapen om mejerihanteringen och 
motverkade fäbodväsendet. Dessutom svarade Gussander för utbildning av mejerister på 
Mogård. 

Statsagronomen Fredrik Cederborgh rapporterade om de 4 mejerier han fått till stånd i 
Västerbotten till en styckekostnad av endast 200 riksdaler. Allmogen hade till en början varit 
avogt inställd men hade efterhand förbättrat sin ladugårdsskötsel. Samtliga lantbrukare var 
delägare och fick utöver leverantörspriset återta vasslan. Cederborgh förordade varmt delägar-
systemet, som både ökade böndernas engagemang och gav dem möjlighet att kontrollera 
verksamheten. Direktören Hjalmar Hazelius på Haddorp meddelade att de 5 mejerier, som 
bildats med anslag från sällskapet i Östergötland slagit väl ut. Enligt hans mening borde 
anslagen vara begränsade och endast utgå under etableringsfasen, upptagningsområdet vara 
väl avgränsat och mjölkpriset noga avvägt. 

I Blekinge hade sällskapet enligt agronomen Gerle stött 5 mejerier med 5000 riksdaler 
vardera i form av 10-åriga förlagslån. Av dessa var 4 privatägda och ett bolagsmejeri samägt 
av 10 hemmansägare och utarrenderat. Gerle stödde tanken på samägda distriktsmejerier med 
stark lokal förankring och noggrann kvalitetskontroll av mjölken. 
Några negativa erfarenheter redovisades inte och mötet uttalade som sin åsikt att bästa sättet 
att åstadkomma ökad produktion av smör för export var att på ett ändamålsenligt sätt befordra 
anläggandet av distriktsmejerier. 74 

Hushållningssällskapet i Stockholm framhöll 1870 att de mindre lantbrukarna knappast 
kunde tillgodogöra sig mejeriteknikens fördelar om de inte slöt sig samman om gemensam 
mejeridrift. Förebilder fanns i USA och England och intendenten Juhlin-Dannfelt bereddes 
tillfälle att studera verksamheten på plats i båda länderna. Några praktiska resultat blev det 
emellertid inte. 75 

Fäbodväsendet betraktades som ett problem av flera av bymejeriernas förespråkare. E 
A Blomgren, som 1864 analyserade bymejerierna utifrån förhållandena i Hälsingland menade 
att ett samarbete producenterna emellan var mycket ekonomiskt fördelaktigt och varaktigt 
kunde öka intäkterna från 10 till 25 öre per kanna. Förutsättningen var dock att fäboddriften 
minskades genom att ett antal mjölkkor hölls kvar hemma för att säkra en kontinuerlig mejeri-
produktion. Blomgrens slutsats var att en utökad foder- och mjölkproduktion kombinerad med 
en ordnad mejerihantering var vad som behövdes för att tillförsäkra lantbrukarna ett kontinu-
erligt tillflöde av rörelsekapital. Även landskamreraren J A Södermark i Gävle ställde sig 
kritisk till fäbodväsendet av samma skäl. 

Samma slutsats drog – särskilt för det norrländska jordbrukets del – Lantbruksaka-
demins sekreterare Johan Arrhenius, som också underströk att det 1867 startade bymejeriet i 
Hössjö i Västerbotten medfört att lantbrukarna där för första gången fått kontant ersättning för 
överskottsproduktionen av mjölk i stället för att som tidigare skänka bort den. Arrhenius 
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menade att bymejerierna var nödvändiga för att förbättra mjölkhushållningen och att de stora 
norrländska byarna i älvdalarna utgjorde utmärkta underlag för sådana liksom även fäbodarna 
så länge dessa fanns kvar. Han rekommenderade dessutom en utveckling av binäringarna, 
särskilt skogshushållningen med avsaluproduktion av plank, bräder, tjära, harts, terpentin, 
båtar och fartyg samt slöjdprodukter som träsnideri, näverarbeten, korgmakeri och 
halmflätning. Här fanns stora framtidsuppgifter för hushållningssällskapen. 76 

Hushållningssällskapens försök att stödja tillkomsten av by- och distriktsmejerier blev 
emellertid inte odelat framgångsrika. Kritiken visade att dessa på många håll inte betraktades 
som en framkomlig väg även om behovet av samverkan var ovedersägligt. Alternativet blev 
bolagisering. Statsagronomen Alfred Nathorst meddelade våren 1872 att 12 mejeriaktiebolag 
bildats, främst för ostproduktion. Han betraktade dem som mycket nyttiga särskilt för mindre 
producenter eftersom dessa inte själva behövde hålla lokal och redskap, anställa mejerska, 
sköta försäljningen och fick snabb betalning utan risk för förlust. Bolagen hade betydande 
skalfördelar, anpassade produkterna för export, tillämpade produktklassificering, fick ut högre 
priser genom lägre transportkostnader och lägre försäljningsarvoden. 77 
 
 
2.2.2.5  Organisationen 

 
Om bymejeriernas organisation i Sverige är inte mycket känt. Exempelvis är det oklart i 
vilken utsträckning den schweiziska modell, som introducerades i början av 1860-talet kom 
att påverka den svenska praktiken och hur och i vilken omfattning man använde sig av 
bolagsformen. Viss vägledning kan man emellertid få av den bolagsordning för bymejerier i 
Västerbotten och Jämtland, som antagligen utarbetades i samband med nystarten i 
Västernorrland, Jämtland och Västerbotten i mitten av 1880-talet och som publicerades av E 
O Mångberg och Gustaf Liljhagen.  

Redan inledningsparagrafen slår fast att företaget är ett bolag grundat på aktier med 
begränsad ansvarighet i överensstämmelse med 1848 års aktiebolagslag. Ändamålet anges 
vara att ”köpa upp och förarbeta mjölk och grädda till smör, ost och andra mejeriprodukter”. 
Aktiekapitalet kunde variera i intervallet 4–10 000 kronor och aktierna löd på 100 kronor. 
Bolaget trädde i verksamhet när 40 aktier tecknats då ägaren erlade 10 kronor kontant och 
avgav skriftlig förbindelse på resten. Överlåtelse av aktie måste anmälas till styrelsen för att 
berättiga till rösträtt. Styrelsen utgjordes av 5 ledamöter inklusive ordföranden, 
kassaförvaltaren och verkställande direktören. Överskotten fördelades med 6 procent på 
aktierna och därutöver med hälften till delägarna efter mängden levererad mjölk och hälften 
till reservfonden så länge denna understeg en tredjedel av aktieteckningssumman. Vid 
stämmorna röstades efter aktieinnehav men ingen fick rösta för mer än 20 aktier eller högst en 
tiondel av det vid stämman representerade antalet aktier. Tvister fick inte avgöras i domstol 
utan skulle prövas av tre gode män av vilka två valdes av parterna och därefter själva utsåg 
den tredje. Vid oenighet tillgreps lottning mellan gode männens kandidater. De gode männens 
beslut jämställdes med en lagakraftvunnen dom. 

Mångberg förordade uttryckligen aktiebolagsformen ”hvilket numera nästan alltid sker 
vid mejeriers bildande och af erfarenhet visat sig vara det bästa, hvarför bolags bildande på 
det varmaste förordas allestädes där mejeri kan ifrågakomma” medan Liljhagen halvtannat 
decennium senare fastslog att bolagsmejerierna sett sin bästa tid och höll på att trängas undan 
av andelsmejerierna. Skälen var att vinsten främst tillföll aktieägarna och bara till mindre del 
fördelades efter mjölkleveranserna samt att bolagsmejerierna ofta betalat dåligt för mjölken 
eftersom kvaliteten på deras produkter varit otillfredsställande, vilket i sin tur försämrat 
kvaliteten på den inlevererade mjölken. Andelsmejeriet upphävde enligt Liljhagen dessa 
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olägenheter och förädlade råvaran på lika villkor till lägre kostnad. Deras kvalitetsbetalning 
främjade också intresset för att leverera förstklassig mjölkråvara. 

Jämför man denna bolagsordning med de schweiziska stadgar, som publicerades i 
Sverige 1860 finns uppenbara skillnader. Medan de schweiziska företagen byggde på prin-
cipen om lika ägande, fast kapital (insatskapital kunde endast sägas upp av särskilda skäl) och 
hembudsskyldighet för andelar och aktier, saknades i den svenska bolagsordningen restrik-
tioner för aktieinnehavet. Överlåtelser skulle visserligen registreras av styrelsen men någon 
prövning av köparna föreskrevs inte vare sig de tidigare var delägare eller inte. Aktie-kapitalet 
var följaktligen rörligt. Överskottsfördelningen skedde i det schweiziska fallet enbart efter 
delägarnas leveranser medan man i de svenska företagen prioriterade utdelning på aktier 
framför efterlikvid på leveranser. De förra tycks ha saknat normerande rösträttsbestämmelser 
även om det lika ägandet implicerade lika rösträtt medan de senare tillämpade regeln en aktie 
– en röst med ett rösttak på 20 aktier eller 10 procent av det vid stämman representerade 
antalet aktier. De schweiziska reglerna om enhälligt godkännande av nya medlemmar, ren och 
oförfalskad råvara, kvalitetskontroll genom styrelsen och förbud mot leveranser från 
utomstående saknades i den svenska bolagsordningen vars reglering av interna tvister däremot 
inte hade någon motsvarighet i den schweiziska modellen. Också principerna för arvoderingen 
av de förtroendevalda skilde sig åt. 

Genomgången har alltså givit vid handen att någon direkt schweizisk påverkan 
knappast förelåg. Frågan om vem, som utformat ”den svenska modellen” kan inte med 
säkerhet besvaras men en tidig uppgift från Jämtland 1870 omtalar att Fredrik Cederborgh 
utarbetat ett ”förslag till bymejeriföreningar i Norrland”, vilket spritts i länet. Om detta var 
identiskt med det av Mångberg och Liljhagen publicerade är emellertid osäkert men tanken på 
Cederborgh som författare förefaller dock naturlig utifrån hans insatser i Norrland. Trots 
skillnaderna hade företagen i Schweiz och Sverige det gemensamt att de främst tjänade 
producenternas intressen. Praktiken behöver därför inte ha varit lika skiljaktig som 
stadgeföreskrifterna tycks ge vid handen. Olikheterna berodde troligen till inte ringa del på att 
Schweiz hade en lagstiftning, som var direkt anpassad till mejerinäringen medan man i 
Sverige måste hålla till godo med ett artfrämmande regelverk. 78 

I 1885 års bolagskommittés betänkande fick mejeriföretagen en utförlig presentation. 
Någon exakt siffra på antalet företag kunde utredningen emellertid inte lämna eftersom de 
flesta stod utanför handelsregistren. Man sade endast att de kunde ”räknas i hundratal och 
deras omsättning i millioner kronor” och tillade att de bedömdes mycket positivt av 
myndigheterna. 

Beträffande företagens uppbyggnad och funktioner konstaterade utredningen att 
avräkningspriserna överlag var så höga att några vinster att tala om sällan uppstod. Några 
restriktioner i fråga om in- och utträde fanns i allmänhet inte men insatserna tycks inte ha 
återbetalats vid utträde. Medlemmar, som inte följde reglerna, kunde uteslutas, dock i regel 
med möjlighet till återinträde efter viss tid. Bolagsmejerierna hade ofta hembudsskyldighet för 
aktierna. Styrelse utsågs av stämman och hade ledamöter med funktioner som verkställande 
direktör och kassaförvaltare liksom särskilda firmatecknare. 
  I en del föreningar hölls räkenskaperna permanent tillgängliga för medlemmarna. I 
bolagsmejerierna röstades i regel efter aktieinnehav med rösttak men även principen att varje 
delägare hade en röst tillämpades. I föreningsmejerierna hade antingen varje medlem en röst 
eller röstade man efter andelsinnehav. Förutom revisorer av vanligt slag förekom skiljemän, 
vilkas uppgift var att lösa interna tvister utan att anlita domstol.  
  Medlemmarnas viktigaste skyldighet var att leverera aktie- eller andelskapital. 
Andelarna baserades på brukningsarealerna. Men särskilt i mejeriföreningarna förekom också 
en rad andra åtaganden som leveransplikt för all producerad mjölk och arbetsprestationer som 
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isupptagning, körslor eller virkesleveranser, allt beräknat efter andelsinnehavet. Man ställde 
vidare hygien- och kvalitetskrav på mjölken. Utspädning med vatten och användning av 
smakförsämrande foder var uttryckligen förbjudna. 

Medlemmarnas främsta rättigheter var avsättningstryggheten och möjligheten att köpa 
biprodukter från smör- och osttillverkningen, främst skummjölk och vassla. Men även inköp 
av färdiga produkter förekom. Därtill kom rättigheten till del i överskottet, som i förenings-
mejerierna fördelades efter de levererade mjölkmängderna, i bolagsmejerierna oftast med 6 
procents utdelning på aktierna och återstoden i förhållande till mjölkleveranserna. 
  Bolagsmejerierna saknade särskilt ansvar för företagets skulder medan 
föreningsmejerierna i regel tillämpade solidarisk ansvarighet baserad på insatsernas storlek. 
Reservfondering var regel i alla typer av mejerier. 79 

En bister kritiker fann bolagsmejerisystemet i konsulenten vid Separator K F Lundin, 
som 1890 i en skrift med titeln ”Om andelsmejerier” framförde en rad synpunkter på 
bolagsmejeriernas skötsel och produkter. Lundins utgångspunkt var att de svenska mejeri-
produkterna inte var tillräckligt konkurrenskraftiga på den hårdnande engelska marknaden, att 
detta berodde på att produkterna brast i fråga om hållbarhet och standardisering och att fr a de 
s.k. samlings- eller uppköpsmejerierna – vilka ofta anlagts på spekulation av enskilda 
personer – inte tillämpade den moderna mejerihanteringens organisation och arbetsmetoder. 
Grundproblemet var enligt Lundin organisatoriskt. Mejeridriften borde vara en del av 
lantbruket men hade under industrialiseringsfasen kommit i händerna på enskilda personer 
och bolagsmän, vilkas enda mål var att tjäna pengar bl a på leverantörernas bekostnad. Ett 
spekulationsmoment hade introducerats till men för hela mejerinäringen. Därmed hade ett 
motsatsförhållande uppstått mellan ägare och leverantörer, vilket inte bara äventyrade 
råvarornas och produkternas kvalitet – främst genom att kvalitetsbetalning inte kunde 
tillämpas – utan också försvårade hanteringen av biprodukterna. Många leverantörer sökte 
med alla medel producera och avsätta så stora mängder - ofta skummad eller utspädd - mjölk 
som möjligt till fastställda genomsnittspriser vilket hade negativa konsekvenser både för 
produkternas kvalitet och mejeriernas ekonomi. Systemet medförde att likviderna blev 
orättvist fördelade mellan ärliga och oärliga leverantörer. Oregelbundna leveranstider och 
långa transporter påverkade mjölkens kvalitet liksom den obefintliga kontrollen vid 
invägningen. Den hårda konkurrensen gjorde också att mejerierna ogärna stötte sig med 
leverantörerna av rädsla för att mista leveranser. Intressemotsättningen mellan mejeriägare 
och leverantörer genererade en nedåtgående spiral, som skadade både mjölkproduktionen och 
mejerihanteringen.  

Eftersom leverantörerna endast i undantagsfall återtog skummjölken utgjorde 
avsättningen av denna ett stort problem för mejeriidkarna. Alternativen var direkt försäljning, 
ystning eller fläskproduktion, vilka enligt Lundin samtliga var otillräckligt utvecklade. Ökad 
produktion av svin och ungdjur på gårdarna var självfallet önskvärd men hade knappast 
kommit igång. Också när det gällde ”skummjölkseländet” utgjorde motsättningarna mellan 
mejeriägare och leverantörer en hämmande faktor. 

Andra brister hos bolagsmejerierna var enligt Lundin personalens dåliga utbildning och 
anläggningarnas låga kvalitet. Fackmän anlitades endast i undantagsfall och kapitalbristen 
ledde till billigast möjliga utförande. Anläggningarna uppfördes ofta på korttidsarrenderade 
småtomter med begränsad planering och dränering, vilket gjorde närmiljön osund. På samma 
sätt medförde kapitalbristen att inventarierna i regel var omoderna och ineffektiva. Mejeri-
företagen var ofta starkt underkapitaliserade och föga kreditvärdiga. Många tvingades upphöra 
med verksamheten vilket bringade näringen i vanrykte. 

Lundin framhöll att det visserligen fanns välskötta uppköpsmejerier men hävdade 
samtidigt att majoriteten var vanskötta och att företagsgruppen som helhet var på gränsen till 
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kontraproduktiv. Hans slutsats var att ett mejeriväsende grundat på ”uppköpsmejerier i 
enskilda personers eller bolags ägo, är emellertid numera i princip oriktigt, och det kan ej 
bereda den stora massan af landtmän alla de fördelar, som äro förenade med en väl bedrifven 
mejerihandtering.” Inte heller kunde det åstadkomma en smörproduktion, som kunde 
konkurrera på världsmarknaden. Enligt Lundin måste mejerihanteringen drivas av 
leverantörerna genom egna sammanslutningar, kvalitetsbetalning införas, biprodukterna 
återtas och överskotten fördelas efter delägarnas leveranser. På så sätt skulle intresse-
konflikterna undanröjas och ”landtmännen blifva så att säga solidariska med mejeriet.” 

Kärnan i Lundins kritik var att privat- och bolagsmejerierna i den form de fått fr a 
under 1880-talet var alltför ofullgångna för att kunna bestå i längden och utveckla en modern 
och konkurrenskraftig mejerinäring. Viktigast var att ersätta de inbyggda motsättningarna 
mellan ägare och leverantörer med en intressegemenskap, som premierade kvalitet på 
mjölkråvaran, relaterade pris till prestation och tillvaratog biprodukterna. Sådana företag hade 
utvecklats utomlands. 80 
 
2.2.3  Internationella kontakter  

 

2.2.3.1 Utvecklingen i Schweiz och Tyskland 

 
Utvecklingen av mejerihanteringen i Europa var av stort intresse för Sverige. Särskilt 
osttillverkningen i Schweiz, Holland och Schleswig-Holstein kom att betyda mycket för 
Sverige genom att mejerister från dessa områden anställdes som instruktörer och föreståndare.  
  I Schweiz hade särskilt det 1759 bildade Ekonomiska Sällskapet verkat för bättre 
metoder inom lantbruket och mejerinäringen. En avgörande insats tillskrivs i detta 
sammanhang de lokala ysterierna. De första anlades 1820 i Kiessen vid Thun och 1822 i 
Wangen av Rudolf Effinger von Wildegg. Ysterierna medförde att osttillverkningen upphörde 
att vara en renodlad alpnäring och att mejerihanteringen i de låglänta områdena blev 
storskaligare.  De leverantörägda ysterierna drevs antingen som andelsbolag eller enligt 
aktiebolagslagen. Därutöver fanns också företag, som ägdes av osthandlare och som bidrog till 
att öka konkurrensen och höja mjölkpriserna. På 1860-talet blev osttillverkningen så 
omfattande – över 400 anläggningar enbart i kantonen Bern – att det uppstod brist på 
konsumtionsmjölk. Osten exporterades främst till Nordtyskland, Ryssland, Österrike, 
Frankrike och Italien. 

Ysterierna reglerades organisatoriskt och 1863 fastställdes reglementen för 
andelsysterierna och aktieysterierna, vilka byggde på 1860 års aktielag. En nyhet var att 
ysterierna införde invägning i stället för inmätning av leveranserna. 81 
  Den moderna mejerihanteringen i Tyskland startade under 1800-talets andra hälft med 
Benny Martiny, Wilhelm Fleischmann och Karl Petersen som ledande namn. Deras insatser, 
som bl a omfattade andelsmejerier uppmärksammades också utanför Tyskland. Martiny 
startade 1871 världens första mejeritidning och 1874 tillsammans med Fleischmann, Petersen 
och Karl Boysen ett tyskt mejeriförbund, som fick stor betydelse för mejeriindustrin. 
Fleischmann blev 1886 professor i mejerivetenskap i Königsberg och 1896 i Göttingen. 
Petersen propagerade för andelsmejerier bl a som redaktör för Martinys tidning. En av hans 
favoritidéer var kvalitetsbetalning av smör grundad på bedömning av en opartisk kommitté. 
Man arrangerade också mejeriutställningar – den första i Frankfurt 1875 – och introducerade 
den swartzska ismetoden i Tyskland. Det startades också uppköpsmejerier, som ofta sköttes 
av holländare och efterhand råkade i vanrykte p.g.a. motsättningar mellan ägare och 
mejerister. 
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Det första andelsmejeriet i Nordtyskland tillkom på ön Poel i Mecklenburg 1865. 
Antalet ökade därefter snabbt. Ett intressant inslag utgjorde de lantbrukarägda försäljnings-
föreningarna för konsumtionsmjölk. Den första tillkom i Hamburgområdet 1863 och följdes 
snart av flera. Avsikten var att komma till rätta med det utbredda fusket och ockret bland 
privathandlarna och minska avståndet mellan producenter och konsumenter. Med 
separatortekniken kom nya metoder för smörtillverkningen och den första kooperativa 
försäljningsföreningen bildades på Petersens initiativ i Oldenburg 1878. Tio år senare 
upprättade Schleswig-Holstein ett försäljningskontor i London och man införde prisnoteringar 
i Berlin och Hamburg. 82 
 
2.2.3.2  Utländska impulser  

 
I Sverige höll man sig underrättad om utvecklingen i Europa genom skrifter, personliga 
kontakter och studiebesök. Både hushållningssällskapens och Lantbruksakademins 
publikationer speglar det livliga informationsutbytet av vilket endast några detaljer kan återges 
här. Bl a informerade Carl Juhlin-Dannfelt 1862 om det lantbrukarägda försäljningsföretag, 
som planerades i Hamburg och Altona för att sanera mjölkhandeln och skapa direkt kontakt 
mellan producenter och konsumenter. Han orienterade också om smörfabriker i Amerika och 
om mejerihushållningen på Irland. Akademin publicerade även reseberättelser av de i Norge 
verksamma schweiziska mejeristerna Hiestand och Schärer om osttillverkningen i Schweiz 
och Holland.  

År 1866 rapporterade Fredrik Cederborgh efter en stipendieresa om förhållandena 
inom mejerihanteringen i England, Frankrike, Belgien, Holland och Preussen. Cederborgh var 
tillbaka i England 1872 och besökte på ett nytt stipendium 1876 den stora mejeriutställningen 
i Hamburg och därefter Schweiz och Danmark. På denna resa studerade han särskilt 
undervisningen och träffade alla de ledande namnen inom dessa länders mejeriindustri.  
Ferdinand Unander studerade i början av 1870-talet ladugårdsskötseln och mjölkhus-
hållningen i Sachsen, Bayern, Vorarlberg, Tyrolen, Schweiz och Danmark. Bl a besökte han 
mejeriföreningar i tyska Algau och redovisade leverantörskontrakt mellan alplag och ysterier i 
kantonen Bern. Unander förordade starkt bymejerier, som en lösning särskilt för Norrlands 
mjölkhushållning. Andra resenärer i början av 1870-talet var Blekinges mejeriinspektör F 
Gerle, Sten Nordström och Ivar Kylberg. 83 
        Organisatoriskt betydelsefull var P G Westbergs rapport från en resa i Schweiz 1867, 
som publicerades 1868. Westberg redogör både för osttillverkningens organisation och teknik 
och redovisar de reglementen för andels- och aktiebolagsmejerier, som utfärdats 1863. Det 
rörde sig om relativt omfattande aktstycken om 29 respektive 33 paragrafer. För andels-
bolagen reglerades bl a solidarisk ansvarighet, inlösningsrätt för andelar, skyldighet för 
medlemmar att ta emot uppdrag och utföra åligganden demokratisk rösträtt årsmötets agenda, 
förtroendeposter och deras mandatperioder och arbetsuppgifter, räkenskapsföringen, 
mjölkleveranserna och förfarandet men dålig mjölk, tvister och förlikningar samt bolagets 
upplösning. 

Aktiemejerierna hade särregler för aktiehanteringen m m men hade i övrigt 17 
paragrafer gemensamma med andelsföretagen fr a om årsmötet, de förtroendevalda och deras 
uppgifter, bokföringen, mjölkleveranserna, provningsförfarandet samt tvister och förlikning. 
Rösträtten i aktiemejerierna var lika i frågor rörande ysteriets verksamhet men graderad 
beträffande aktiekapitalet. Båda företagstyperna kunde mot avgift ansluta fristående 
leverantörer. Tvister skulle slitas av gode män vilkas domslut inte kunde överklagas. 
Advokater och andra jurister fick inte användas vid förhandlingarna.  
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Årsmötet skulle granska räkenskaperna, anta och utesluta medlemmar, besluta om 
ystningen, kontrakt med mejerist och leverantörer, arvoden till förtroendevalda, byggnads- 
och anskaffningsfrågor, bedöma stadgebrott, ändra stadgarna och besluta i frågor utanför de 
förtroendevaldas kompetensområde. Förtroendeposterna var ordförande, förvaltnings-
kommitté (arbetsutskott), kassaförvaltare, sekreterare och mjölkprovare. De valdes med sluten 
omröstning för ett år. Ordföranden och kassören ingick i förvaltningskommittén vars uppgifter 
var att svara för bolagets inköps- och försäljningsverksamhet inom ramen för de medel, som 
ställdes till deras förfogande. Ordföranden skulle sammankalla och leda stämma och förvalt-
ningsutskott, verkställa deras beslut, representera företaget, övervaka arbetet i ysteriet, ansvara 
för byggnader och inventarier, övervara mjölkprovningarna och fungera som kassaförvaltare. 
Kassören fakturerade och inkasserade fordringar och gjorde utbetalningar. Dessutom skulle 
han tillsammans med sekreteraren vid ordförandeskifte göra upp en inventarieförteckning över 
företagets lösöre. Sekreteraren förde protokoll och räkenskapsböcker. Protokollen lästes upp 
vid sammanträdets slut och justerades av ordföranden och sekreteraren. Mjölkprovarna 
övervakade hygienen i ysteriet, leveranskärlens renhet och kontrollerade mjölkens kvalitet. 
Mejeristen eller ystaren svarade för den dagliga verksamheten och för hygienen. Till hans 
viktigaste uppgifter hörde invägningen och mjölkkontrollen, notering av leveranser och 
fördelning av vasslan. Övriga åligganden förutsattes reglerade i ett separat kontrakt. 

Mjölken och mjölkleveranserna var noggrant reglerade. Råvaran skulle vara färsk och 
levereras punktligt. Dröjsmål och leveransinställelser beivrades liksom leveranser av dålig 
eller utspädd vara. Leverantörerna fick inte heller själva sälja sin mjölk. Påföljderna varierade 
mellan böter, leveransförbud och uteslutning. Mejeristen noterade dagligen producenternas 
leveranser, vilka sedan veckovis av sekreteraren i en mjölkbok, som skulle vara tillgänglig för 
leverantörerna. Räkenskaperna avslutades vanligen i samband med att tillverkningen inleddes 
på våren. Sedan de granskats och bokslutet godkänts fördelades vinsten bland producenterna. 
84 
   
2.2.3.3  Svenska utvecklingsbidrag 

  
Att mejerinäringen i de nordiska länderna drog till sig uppmärksamhet i föregångsländerna 
visas av de studiebesök, som företogs från dessa. År 1869 besökte exempelvis R Schatzmann, 
som var seminariedirektör i Chur i Schweiz och president i alpnäringsföreningen Sverige, 
Danmark, Holstein och Holland för att studera mjölkhushållningens tekniska standard. I 
Sverige besökte han Trolleberg utanför Lund och J G Swartz på Hovgården i Östergötland 
vars verksamhet ingående beskrevs i reseberättelsen. 85 

Ett ännu grundligare studium underkastades Danmark, Sverige och Finland 1874 av 
den tyska mejerihanteringens främsta företrädare Wilhelm Fleischmann, Karl Petersen och 
Karl Boysen. Bland de tio mejerianläggningar, som besöktes i Sverige var utöver Alnarp, 
Ultuna, och Mälarprovinsernas mejeribolag två bolagsmejerier i Malmö och Eslöv och ett till 
namn och funktion inte närmare presenterat andelsmejeri i Lund, vilket dock inte gjorde något 
alltför fördelaktigt intryck på besökarna. 

Petersen tillskrev för Sveriges del mejeriväsendets framsteg tre faktorer nämligen 
järnvägarna, som öppnat marknader för produkterna, den swartzska ismetoden, som ökat 
effektiviteten och berett vägen för by- eller distriktsmejerierna, vilka genom sin utbredning 
möjliggjort transporter utan kvalitetsförluster. Petersen noterade att det förekom både aktie-, 
andels- och privatägda uppköpsmejerier. Det tyska intresset för dessa hade stimulerats av en 
rapport från en studieresa 1871 av regeringsrådet och sekreteraren i preussiska landsekonomi-
kollegiet Salvati, som särskilt fäst sig vid ”dass es sich bei der Organisation der Meiereien in 
Schweden um den Zweck gehandelt hat, den kleineren Landwirth in den Stand zu setzen, die 
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Produkte der Viezucht nutzbarer als bisher zu machen.” Petersen meddelade att det i varje fall 
i Skåne fanns mejerier för avsättning av avkärnad mjölk i varje stad men också byar och 
stationssamhällen, vilket var till stor fördel för konsumenterna, som på så sätt tillförsäkrades 
ett billigt och näringsrikt livsmedel. Han kommenterade mångfalden av företagsformer med 
att man inte i Sverige som i Tyskland förde teoretiska strider om den optimala formen för 
andelsmejeri utan i stället löste frågorna pragmatiskt utifrån målsättningen att den enskilde 
skulle tillförsäkras bättre utbyte av mjölkproduktionen. 
   En förklaring till det tyska intresset för den svenska mejeriorganisationen och dess 
förhållande till konsumenterna var troligen de stora och mycket uppmärksammade kvinno-
demonstrationerna mot de höga priserna på mjölk och mejeriprodukter, som vintern 1873–74 
ägt rum i Dortmund, Düsseldorf, Kassel och andra städer i mellersta Tyskland. Aktionerna 
hade aktualiserat frågorna om kostnaderna för och kvaliteten på livsmedlen. Kvinnornas 
agitation hade främst riktat sig mot den dåliga kvaliteten till följd av fusk bland 
mellanhänderna. De hade därmed också pekat på behovet av att närma producenter och 
konsumenter genom att utesluta mellanhänderna. Petersen var också kritisk mot det stora 
mälarprovinsbolaget för att man inte tog tillräckligt ansvar för avsättningen av den avkärnade 
mjölken. 86 

Studiebesöket i Sverige satte spår i den nästan 1100-sidiga bok med titeln ”Das 
Molkereiwesen”, som Fleischmann gav ut 1876. Den innehöll ett särskilt kapitel om de 
svenska aktiebolagen för massproduktion av smör. Här presenterades det system med 
avkärnings-, filial-,(smör-), och centralmejerier, som den swartzska metoden givit upphov till. 
Fleischmann beskriver systemet utifrån de uppgifter han inhämtade vid sitt besök hos 
Mälarprovinsernas mejeribolag 1874. Företaget framställdes i mycket positiv dager och blev 
på detta sätt bekant för en bred europeisk publik.  

Beträffande andelsföretag beskrev boken försäljningsföreningar för konsumtionsmjölk 
av det slag, som bildats i Hamburg 1863 och fått flera efterföljare. Fleischmann rekom-
menderade denna modell framför försäljning till privathandlare. Vidare fanns ett principiellt 
avsnitt om andelsmejerier med egen bearbetning och regler och riktlinjer för sådana. Bland 
andelsmejeriernas fördelar framhölls stordriften, det effektiva resursutnyttjandet, standard-
iseringen av produkterna, arbetsbesparingen för medlemmarna, incitamenten till förbättrad 
djurhållning, stärkandet av medlemmarnas känsla för rätt och plikt, skolningen i ekonomisk 
förvaltning och en ökad medvetenhet om samhällsnyttan. Principiellt framhöll Fleischmann 
vikten av gemensam produktion och utrustning, lika rättigheter för medlemmarna, punktliga 
leveranser av fullgod råvara, intern konflikthantering, välrenommerade medlemmar, och 
tydliga stadgar. Med undantag för rösträtten, som Fleischmann inte berörde, överensstämde 
reglerna med de schweiziska från 1863. 87 
 
 
2.2.4  Bolagsmejerierna 

 

2.2.4.1  Utvecklingen 1865-81 

 
Enligt Van der Hagen-Cederschiölds sammanställning valde 51 mejeriföretag att konstituera 
sig som aktiebolag under perioden 1865–81. Av dessa var vid periodens slut 40 fortfarande i 
verksamhet av vilka 22 eller 55 procent på landsbygden. I 14 av företagen var aktiernas 
nominella värde 50 kronor eller lägre medan 23 hade ”hundrakronorsaktier.” Äldst var 
mejeribolagen i Gillberga och Millesvik i Värmland, vilka båda registrerades 1865 och hade 
upphört med verksamheten före 1875. Harry Florén uppger i sin översikt över Värmlands 
mejeriförbund att dessa mejerier erhållit lån från hushållningssällskapet inom ramen för dess 
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stöd till by- och distriktsmejerier, vilket åren 1864-71 utgick till sex företag. Därnäst kom 
Hedemora och Mälareprovinsernas mejeriaktiebolag, som båda registrerades 1870.  

Några av de tidiga företagen var länsomfattande samverkansbolag av den typ, som 
tillkom i Västerbotten och Jämtland. Det gällde troligen Kalmar och Blekinge län. Mer 
geografiskt begränsade var företagen i exempelvis Fryksdals härads nedre tingslag, Norra 
Vadsbo, Svartlösa härad, Östra härad i Jönköpings län och Husby tingslag i Dalarna. Lokala 
bolag bildades i bl a Vara, Vadensjö och Örja i Malmöhus län, Löddeköpinge, Grästorp och 
Fåglum i Skaraborgs län, Brån i Västerbotten, Påarp i Malmöhus län, Alshöga i Halland, 
Husby och By i Kopparberg, Oxie och Hvilan i Skåne, Jung i Skaraborg och Toftesta i 
Stockholms län. Flest bolag tillkom i Malmöhus, Skaraborgs, Älvsborgs och Kopparbergs län. 
Den stora tillväxten av bolagsmejerierna inträffade emellertid först åren 1885–94.  
    Bolaget i Östra härad startades 1874 av föreståndaren vid Flishults lantbruksskola J M 
Svensson och hade som mest över 300 leverantörer. Av de lokala mejerierna startades Husby i 
Dalarna av brukspatronen vid Klosters fabriker Johan Fredrik Lagergren, som redan 1858 
visat intresse för andelsverksamhet genom att starta Klosters handelsförening. Han var också 
en av inspiratörerna bakom Gustaf de Lavals separator. I By tillkom mejerier genom riksdags-
mannen Back Per Ersson, sergeanten Karl Johansson och organisten Jan-Erik Johansson. Av 
de övriga återfanns i Kalender över svenska lantbruket 1908 endast mejeriet i Fåglum, som då 
ombildats till andelsmejeri. 88 
 
2.2.4.2  Privata mejeriföretag 

 
Mot slutet av 1860-talet började privata s.k. uppköpsmejerier uppstå, vilka baserades på 
uppköp av mjölk eller grädde i närområdet. De fick betydande utbredning och även herrgårdar 
började köpa upp mjölk varigenom herrgårdsuppköpsmejerier uppkom.  

Uppköpsmejerierna anlade filialer varifrån grädden sändes till huvudmejeriet för 
avkärning medan biprodukterna bearbetades lokalt främst genom skumostberedning. Dessa 
filial- eller gräddmejerier med vidhängande avkärningsmejerier fick ganska stor utbredning 
under 1870-talet. Grädden betalades efter den mängd smör, som erhölls vid kärningen. 
Systemet bidrog till ökad export och till att förbättra mjölkhushållningen hos mindre 
lantbrukare. 

Den största förtjänsten för detta tillkom direktören H A Lidholm, som redan i mitten av 
1860 - talet började köpa upp mjölk och grädde på sin egendom Nådhammar och blev en av 
de första, som upprättade ett herrgårdsuppköpsmejeri. Han anlade 1868 ett större mejeri i 
Stockholm vid vilket ångkraft för första gången kom till användning. Efter ett per år ombild-
ades företaget till Mälareprovinsernas mejeriaktiebolag, vilket inrättade filialmejerier 
på en rad orter och samverkade med liknande företag i Svea- och Götaland. På så sätt 
skapades landets utan jämförelse största enhet inom mejeribranschen. 
  Lidholms företag inspirerade de regionala mejeribolag, som i början av 1870-talet 
tillkom i bl a Västerbotten och Jämtland. Han åberopades också uttryckligen som förebild för 
det mejeribolag för mälarprovinserna, som på Lantbruksakademins initiativ planerades 1870 
tillsammans med de s.k. ostfabrikerna, som med början 1851 vuxit fram i USA och studerats 
av Carl Juhlin-Dannfelt. Företaget skulle inriktas på smör- och ostproduktion och ha ett 
substantiellt ägarinslag av mjölkproducenter. Centralmejeriet skulle ligga i Stockholm och 
kombineras med dels med mejerier med daglig förbindelse med huvudstaden dels med 
mejerier utan sådan förbindelse. Motiveringen var att företaget skulle ta hand om överprod-
uktionen av mjölk och därigenom höja prisnivån men vissa formuleringar kan nog tolkas som 
att lidholmsbolagets framgångar inte lämnat producentintressena oberörda. Exemplen från 
USA och England visade otvetydigt att fabriksmässig framställning av stora standardiserade 
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kvantiteter ost var ekonomiskt fördelaktiga och erbjöd goda exportmöjligheter. Det tänkta 
bolagets aktier skulle lyda på 100 kronor och inbjudan till aktieteckning utgick till ett flertal 
sällskap i regionen. När 100 000 kronor tecknats skulle bolaget konstitueras, en målsättning, 
som av allt att döma inte uppnåddes. 
    Lidholm och mälarebolaget fick stor betydelse inte minst genom sin utbildning av 
mejerieter och mejerskor. Lidholm var också en av upphovsmännen till en ordnad mjölk-
försäljning i Stockholm dels genom mejeribolagets egen försäljning dels genom att han 
medverkade vid tillkomsten av Stockholms mjölkkommission där både hans egna företag och 
andra producenter deltog. I samverkan med Lidholm bildades 1876 ett annat stort företag av 
Nils Posse på Vreten i Västergötland. Det omfattade sju huvudmejerier med över 50 uppsam-
lingsställen. 

Från mitten av 1870-talet exporterades smör över Malmö, Göteborg, Helsingborg och 
Halmstad till England. År 1880 infördes en veckonotering som grund för betalningen av smör 
och mjölk och vid mitten av årtiondet sattes kylvagnar in för järnvägstransporterna. En statlig 
mejeriagent anställdes i Manchester 1887, vilken lämnade regelbundna rapporter om 
smörmarknaden och under firmabeteckningen Swedish dairy farmers´ association 
organiserade en svensk smörförsäljning i Manchester, Newcastle, Liverpool och Glasgow. 89 
 
2.2.4.3  Expansionsperioden efter 1880 

 
Flera faktorer medverkade till att göra 1880-talet till en starkt expansiv period för mejeri-
näringen. Den tekniska utvecklingen med lanserandet 1878 av Gustaf de Lavals separator, 
som möjliggjorde drift i industriell skala var en. Jordbrukskrisen till följd av överutbudet av 
amerikansk och rysk spannmål var en annan. Krisen resulterade för Sveriges del i en markerad 
förskjutning från vegetabilie- till animalieproduktion. I samma riktning verkade urban-
iseringen, som skapade en ny och växande marknad för livsmedel i allmänhet och animalier i 
synnerhet.  

Tillsammans medförde dessa faktorer en närmast explosionsartad ökning av antalet 
mejerier. Den omfattade samtliga driftsformer. Enligt Lantbruksstyrelsens statistik utgjorde av 
de 1499 mejerier, som 1890 kunde klassificeras efter företagsform, 809 eller 54 procent 
herrgårds-, 617 eller 41 procent uppköps- och 73 eller 5 procent andelsmejerier. Av herr-
gårdsmejerierna fanns 166 eller 21 procent i Östergötlands, 103 eller 13 procent i Skaraborgs, 
91 eller 11 procent i Södermanlands och 85 eller 10 procent i Malmöhus län. Bland 
uppköpsmejerierna fanns den största gruppen – 114 eller 18 procent i Malmöhus, 94 eller 15 
procent i Kristianstads och 51 eller 8 procent i Hallands län. Av andelsmejerierna hörde 13 
hemma i Västernorrlands, 11 i Kopparbergs och 9 i vardera Gotlands och Kristianstads län. 
Definitionen av andelsmejeri var emellertid inte entydig. I exempelvis Västernorrland 
räknades dit föreningsägda mejerier, som hade andra ägare än leverantörerna, prioriterade 
utdelning på insatser framför leveranser och tog emot mjölk från icke-medlemmar. 

Mejeriernas sammanlagda invägning uppgick till 506 miljoner kilo och antalet 
leverantörer till 38 441. Frapperande var herrgårdsmejeriernas starka ställning i Östergötland, 
Skaraborg, och Mälardalen men också i Skåne. Av uppköpsmejerierna fanns en tredjedel i de 
båda skånelänen och de var relativt sett dominerande i Västerbottens Älvsborgs, Hallands och 
Kronobergs län. Andelsmejerierna slutligen dominerade endast på Gotland.  
    År 1900 var 629 eller 37 procent herrgårds- eller kombinerade herrgårds- och 
uppköpsmejerier. Högst antal hade Skaraborg med 89 följt av Östergötland med 86 och 
Södermanland med 66. Samtliga noterade en klar minskning jämfört med 1890. Antalet 
uppköpsmejerier uppgick likaså till 629 eller 37 procent. Av dessa svarade Skaraborg för inte 
mindre än 221 medan tvåan Södermanland endast hade 52. Andra län med starka inslag av 
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uppköpsmejerier var Östergötlands, Älvsborgs, Stockholms, Örebro, Jönköpings och 
Hallands. 1890-talets vinnare var andelsmejerierna som ökat till 426 eller 26 procent på tio år. 
Flest andelsmejerier hade Malmöhus län med 54, Kristianstads med 52 och Västmanlands och 
Kopparbergs med 38 vardera. Helt dominerande var företagsformen i Västerbotten och 
Jämtland där uppenbarligen de flesta av bymejerierna ombildats under 90-talet. Svagast var 
rörelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Göteborgs och Bohus, Jönköpings och 
Kronobergs län. Den samlade invägningen år 1900 uppgick till 842 miljoner kilo och antalet 
leverantörer var 68 947, en ökning med 79 procent jämfört med 1890. 
   Den tidiga mejeristatistiken är behäftad med betydande brister. Under andra hälften av 
1880-talet hade bolagskommittén och dess sekreterare Hjalmar Hammarskjöld stora 
svårigheter att få fram uppgifter om den då snabbt expanderande mejerirörelsen och kunde i 
sitt betänkande 1890 endast approximera dess omfattning. Fr.o.m. 1890 tryckte Lantbruks-
styrelsen förteckningar över landets mejerier, vilka sammanställts av statens instruktör för 
mejerihushållningen Gustaf Liljhagen. Förteckningarna var uppställda länsvis och innehöll 
uppgifter om mejeriets namn, adress, ägare eller innehavare och produktionsinriktning. 
Underlaget var enkäter till hushållningssällskapen, vilket medförde att grundmaterialet blev 
oenhetligt eftersom sättet att besvara frågorna varierade. Tydligast visade sig detta i fråga om 
uppgifterna rörande ägare eller innehavare där vissa enbart redovisade privatpersoner - 
ensamägare, föreståndare, bolags- eller föreningsordföranden m m - medan andra uppgav 
bolag, föreningar, byamän m fl. I de förteckningar, som publicerades för 1890 och 1895 
attribuerades 84 respektive 82 procent av mejerierna till enskilda personer medan andelen 
bolagsägande var 13 respektive 10 procent och föreningsägandet 3 respektive 8 procent. 

Klagomål på uppgifternas tillförlitlighet framfördes i de sammanställningar för de olika 
hushållningssällskapsområdena, som på grundval av enkäterna gjordes av Liljhagen och som 
förutom uppgifter om produktionssätt och mejerityp också redovisade invägning, produktion, 
antal leverantörer och anslag från sällskapen. Liljhagens sammanställningar – som 
uppenbarligen också påverkades av hans personliga kunskap om förhållandena – ger en 
annorlunda bild av ägarförhållandena än mejeriförteckningarna. Sammanställningarna för 
1890 och 1895 attribuerar 54 respektive 53 procent av mejerierna till enskilda personer, 
andelen uppköpsmejerier var 41 respektive 29 procent och andelsmejerier 5 respektive 18 
procent. Särskilt stora var skillnaderna mellan förteckningarna i fråga om ägarförhållandena i 
Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kopparbergs och Västerbottens län. Båda källorna visar 
dock en klar tillbakagång för uppköpsmejerierna och en lika markerad uppgång för andels-
mejerierna medan privatägandet endast minskade marginellt. Tendensen är dock tydligare i 
Liljhagens material och visar att omvandlingen från bolags- till andelsmejerier tagit fart redan 
innan den första föreningslagen antogs 1895. Enligt Liljhagens siffror rörde sig uppköps-
mejeriernas tillbakagång 1890–95 i absoluta tal om ca 80 stycken medan andelsmejerierna 
ökade med ca 250. År 1895 fanns 952 privat (av vilka 328 var kombinerade herrgårds- och 
uppköpsmejerier), 529 uppköps- och 322 andelsmejerier. 90 
    
2.2.4.4  De bolagskooperativa mejerierna 

 
En betydande del av uppköpsmejerierna drevs i bolagsform och var bondeägda. För perioden 
1865–94 kan antalet enligt anmälningarna till handelsregistren uppskattas till åtminstone 318 
av vilka 202 eller 64 procent tillkom åren 1885–94. Flest mejerier av denna typ fanns i 
Västerbottens (40), Västernorrlands och Kopparbergs (vardera 29), Jämtlands och Hallands 
(vardera 22), Malmöhus (17), Gävleborgs (16), Göteborgs och Bohus och Älvsborgs (vardera 
15) och Jönköpings och Kronobergs län (vardera 14). Lägst siffror uppvisade Kristianstads 
(5), Stockholms och Södermanlands (vardera 4), Blekinge (2) och Östergötlands och Uppsala 
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län (vardera 1). Av de bolagskooperativa mejerierna fanns 142 eller 45 procent i Götaland, 63 
eller 20 procent i Svealand och 113 eller 35 procent i Norrland.  

År 1890 redovisades 617 bolags- eller uppköpsmejerier och 1900 629. Uppgifterna 
antyder att en betydande del av uppköpsmejerierna inte registrerades i handelsregistren. Det 
gällde f ö också andelsmejerierna. Ännu 1911 uppgav Kalender över svenska lantbruket att 
100 eller 20 procent av de totalt 492 andelsmejerierna var oregistrerade. 

De allmogeägda bolagsmejerierna karakteriserades liksom övriga folkbolag av att 
aktiernas nominella värde sattes relativt lågt – oftast i intervallet 10–100 kronor – att 
ägarna/leverantörerna styrde företagen och att antalet aktier en och samma person genom 
ägande eller fullmakter kunde rösta för var begränsad. Dessa särdrag gav även mindre ägare 
ett substantiellt inflytande och underlättade i sinom tid övergången till andelsformen. 

I Västerbotten och Jämtland levde emellertid bymejeritraditionen vidare och nya 
företag startades med stöd av hushållningssällskapen och landstingen. I båda länen utarbetades 
mönsterstadgar (bolagsordningar) för bymejerierna, där man bl a fastställde att en delägare 
fick rösta för högst 20 aktier eller 10 procent av de närvarande och att aktierna skulle lyda på 
100 kronor av vilka 10 erlades kontant. På förfrågan av 1885 års bolagskommitté meddelade 
länsstyrelsen att det 1887 fanns ca 40 bymejerier i Västerbotten medan man från Jämtland 
rapporterade 22 stycken. Av allt att döma var dessa båda län något av bymejerirörelsens sista 
fästen. 91 

Några ingående diskussioner om mejerinäringens företagsformer fördes knappast under 
dess tidigare år och hushållningssällskapen hade ingen egen uppfattning i frågan. Under 1870-
talet inleddes den bolagisering, som kom att göra de följande decennierna till bolags- och 
uppköpsmejeriernas epok. Denna utveckling har ofta tolkats som en expansion för privat-
intressena inom näringen, en uppfattning, som med hänsyn till det utbredda allmogeägandet 
av uppköpsmejerier måste förses med starka modifikationer. Det största antalet bondeägda 
bolagsmejerier fanns i södra och mellersta Norrland och längs Västkusten från Skåne till 
Bohuslän men även Småland och Gotland höll sig väl framme. Konkurrensen kom främst från 
stora privata företag i mälarprovinserna och Skaraborg och från de talrika herrgårdsmejerierna 
i Östergötland, Skaraborg, Södermanland och Malmöhus län. Bymejerierna var starkast i 
Västerbottens och Jämtlands län där stödet från hushållningssällskap och myndigheter var väl 
utvecklat. 
 

2.2.4.5  Riksbolagsprojektet 1894 

 
Den expanderande mejeriindustrin hade både fördelar och problem. Till de senare hörde 
splittringen på små produktionsenheter utan inbördes samordning, produkternas skiftande 
karaktär och kvalitet och avsättningen av de växande volymerna. Vid mejeristmötet i 
Stockholm 1894 föreslog major Axel Geijer från Frugården i Oreberg på Vänersnäs i 
Västergötland ett bolag för gemensam lagring och försäljning av ost. Tanken var att en 
samordnad partiförsäljning i Sverige och utomlands skulle förbättra producenternas inkomster   
men också rådgivningsvägen möjliggöra standardisering och kvalitetshöjning av ostsorterna. 

Bolaget skulle främja tillkomsten av lagringslokaler i landsorten, på riksnivå driva 
partihandel i kommission i Östermalms saluhallar i Stockholm och genom rådgivning till 
producenterna förbättra varukvaliteterna. Man skulle vid behov lämna förskott på upp till 25 
procent av värdet på de varor, som deponerats för försäljning och förmedla löpe, ost- och 
smörfärg, salt, ostduk och mejeriredskap. I ett senare skede tänkte man sig att på samma sätt 
sälja ägg, fläsk, kött, m m och samköpa foder och gödningsämnen.  
    Bakom förslaget och inbjudan till aktieteckning stod förutom Axel Geijer Ivar 
Insulander på Bjärka-Säby i Östergötland, ingenjören och butyrometerkonstruktören Ivar 
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Lindström från Norrtorp i Närke, godsägaren K Kirkegaard, Hjortkvarn, f d landshövdingen i 
Västerbotten Axel Wästfelt, läraren Nils Engström, Alnarp, redaktören Wilhelm Flach, Svalöv 
och mejerikonsulenten hos Separator K F Lundin. Av dessa hade Wästfelt, Geijer – som 1887 
startat Gävleborgs och Dalarnas mejeriförening – Flach, Engström och Lundin kunskaper om 
och erfarenheter av bolagskooperativ mejerihantering. Insulander och Flach hade också varit i 
ledningen för Östergötlands svinslakteribolag åren 1889-92.  
  Man underströk starkt att bolaget måste vara producentägt och oberoende av 
främmande kapital och att andelsprinciperna skulle tillämpas på samma sätt som i England 
och Danmark. Bolagsformen tillgreps endast av formellt juridiska skäl. Av vinsten skulle 5 
procent tillföras aktieägarna och 10 procent reservfonden och resten fördelas på leverantörerna 
efter vars och ens försäljningssumma hos bolaget. Aktierna skulle lyda på 100 kronor och 
aktiekapitalet ligga mellan 15 000 och 100 000 kronor. Vikten av största möjliga spridning av 
aktierna underströks både för att undvika maktkoncentration och för att främja samverkans-
idén med tanke på att företaget på sikt bedömdes kunna föra in hela handeln med lantmanna-
produkter i nya banor. För aktieteckningen – som skulle vara avslutad den 15 augusti 1894 – 
svarade Lundin men bolaget kom av allt att döma aldrig till stånd. Om skälet var att aktie-
teckningen misslyckades – trots att man uppgav att ”en rätt betydlig del af minimikapitalet 
tecknats” – eller om andra orsaker låg bakom är okänt.  

Ostbolagsprojektet var det mest vittsyftande bolagskooperativa projektet på bondesidan 
före 1900. Förslaget gällde ett riksomfattande, branschblandat partihandelsföretag, som från 
en början inom mejerinäringen efterhand skulle utvecklas till att omspänna hela sortimentet av 
lantbruksprodukter. Konceptet var rent kommersiellt, någon ideell eller intressebevakande 
verksamhet tycks inte ha föresvävat upphovsmännen. Inriktningen uppvisar slående likheter 
med den målsättning Geijer haft för Gävleborgs och Dalarnas mejeriförening 1887 och med 
ett danskt bolag, som planerades vid samma tid. Även engelska CWS åberopades som 
förebild. Förslaget tycks emellertid delvis ha tillkommit som en reaktion mot ett privat 
initiativ i Stockholm. Majoriteten av initiativtagarna hade erfarenhet av bolagskooperativ 
verksamhet företagets kooperativa karaktär betonades starkt. I uppropet till aktieteckning var 
oberoendet av främmande kapital, ägarspridningen och fördelningen av överskotten de mest 
påtagliga kooperativa inslagen. I ett vidare perspektiv kan bolaget ses som ett försök att 
effektivisera bolagsmejerierna och föra dem närmare den frambrytande andelsmejerirörelsen. 
Om det också var tänkt som konkurrent eller komplement till de samlingssträvanden, som vid 
samma tid gjordes av Vilhelm Nauckhoff m fl inom lantbruksklubbar och lantmanna-
föreningar är mer osäkert. Riksbolagsprojektet kan ses som bondesidans motsvarighet till de 
samlingssträvanden, som tidigare misslyckats inom arbetareföreningsrörelsen och till L O 
Smiths ringrörelse. Men inte i något fall klarade den kooperation, som uppstod före 
föreningslagen att samordna sig på det nationella planet. 92           
 
2.2.5  Start med oklar färdriktning 

 
Den tidiga mejerihanteringen i Sverige utvecklades till följd av en omfattande internationell 
kontaktverksamhet, som omspände både den organisatoriska och tekniska sidan. Som det 
viktigaste föregångslandet framstår Schweiz där byysterierna, som var en organisatorisk 
nyskapelse från 1820-talet möjliggjorde en osttillverkning av tidigare okänd omfattning och 
kvalitet. Schweiziska yrkesmän spred därefter kunnandet till bl a Tyskland, Norge och 
Sverige. Först med denna kunskapsimport var Norge. I alla tre länderna var det äldre 
sammanslutningar, som introducerade och understödde mejerihanteringen. I Schweiz var 
främjaren Ekonomiska Sällskapet, I Norge Sällskapet för Norges väl, I Sverige 
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Lantbruksakademin och hushållningssällskapen och i Tyskland de regionala lantbrukar-
förbunden.  

I Sverige bedrevs främjandet längs tre linjer. Den första handlade om upplysning och 
utbildning. De organisatoriska principerna för de schweiziska bymejerierna publicerades 1860 
av två hushållningssällskap och därefter i 1863 års utvecklade form genom P G Westbergs 
reserapport 1868. Det är dock sannolikt att enskilda personer i branschen varit informerade 
tidigare. Det står emellertid klart att man i Sverige åtminstone efter 1860 var fullt informerad 
om mejerihanteringens utveckling och organisation i de ledande länderna. Denna infor-
mationsinsats följdes av en aktiv utbildningsverksamhet av länsmejerister och andra, som 
anställdes av hushållningssällskapen och genom att elevplatser inrättades vid mejerierna.  

Den andra främjandelinjen handlade om etableringskrediter, som lämnades på i stort 
sett samma villkor över hela landet och var avgörande när det gällde att omsätta idéerna i 
praktisk verksamhet. Den tredje, som innebar direkta engagemang i företagsetableringar, 
användes endast undantagsvis och då i områden där de ledande inom sällskapen visade 
särskilt stort intresse. På riksplanet svarade Lantbruksakademin för en viktig kunskaps-
förmedling genom resestipendier m m för studier av den internationella utvecklingen, genom 
en omfattande publiceringsverksamhet och genom att ta upp mejerinäringens organisations-
frågor vid bl a lantbruksmötena. I fråga om det s.k. mälarprojektet 1870 tog man t o m initiativ 
till att starta ett företag, ett initiativ, som kanske delvis kan förklaras av att sekreteraren Johan 
Arrhenius tillhört kretsen kring von Kraemer, Almqvist och Örsundsbroföretaget. 

 Sverige svarade självt för tekniska innovationer genom P U Gussander och J G 
Swartz. Särskilt den senares ismetod blev mycket använd i Europa och gav i sin tur upphov 
till en organisatorisk förnyelse genom systemet med hantering i flera led, som medförde 
förbättrad distribution av konsumtionsmjölk och bl. a tilldrog sig de ledande tyska 
mejerimännens uppmärksamhet efter kvinnoprotesterna 1873–74. Med tanke på hur stort det 
danska inflytandet inom svensk mejerihantering under senare perioder ansetts vara, är det värt 
att notera att landet före 1885 spelade en helt underordnad roll. Unander konstaterade 
exempelvis 1872 att några bymejerier egentligen inte existerade i Danmark. 93  

Uppgifterna om den tidiga mejeristatistikens otillförlitlighet har bestyrkts av denna 
undersökning. Trots detta har det varit möjligt att ge en fördjupad bild av näringens pionjärtid. 
Ett resultat är att leverantörägda mejerier funnits betydligt längre och i avsevärt större 
omfattning än man tidigare antagit. Tidpunkten för det första bondeägda mejeriet har flyttats 
drygt två decennier bakåt och antalet mångdubblats. Ett annat resultat är att det funnits länkar 
mellan von Kraemers företag i Örsundsbro och den tidiga mejerirörelsen i form av lands-
hövdingen i Västerbotten Viktor Almqvist och akademisekreteraren Johan Arrhenius. 

Bymejerirörelsens kvantitativa omfattning i Sverige är emellertid svår att fastställa men 
1860–79 översteg antalet mejerier sannolikt 100 av vilka 35–40 registrerades som aktiebolag. 
Hur många mejerier, som ägdes och drevs av lantbrukare respektive privatpersoner eller som 
var lantbrukarägda men utarrenderades till enskilda mejerister kan knappast avgöras. Huvud-
tendensen med lantbrukarägda företag i norr och privatägda i söder är emellertid klar. Ett skäl 
till denna fördelning var att de ivrigaste förespråkarna för lantbrukarägda bymejerier under de 
här åren verkade i landets norra delar och särskilt i Västerbotten. Viktor Almqvist, Fredrik 
Cederborgh, Ferdinand Unander, H F Rossing och Axel Wästfelt var de ledande namnen. Av 
dessa hade särskilt Cederborgh och Unander genom resor och personliga kontakter 
förstahandskännedom om utvecklingen på kontinenten. Deras insatser fick också kraftigt 
genomslag i Jämtland medan ledande företrädare i Västernorrland förordade privata 
uppköpsmejerier. Ett annat skäl var att herrgårdsmejerierna var betydligt vanligare och 
viktigare i södra och mellersta Sverige. Försöken i början av 1870-talet i Västerbotten och 
Jämtland att i enlighet med H F Rossings idé samla bymejerierna i länsomfattande 
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mejeribolag innebar en innovation, som emellertid misslyckades till följd av prisstegringen 
under högkonjunkturen inom skogsnäringen. Men också bristande sammanhållning och 
kvinnornas motstånd mot att släppa ifrån sig mjölkhanteringen spelade in. Läget för den 
lantbrukarägda mejerirörelsen blev därför mycket kritiskt under 1870-talets senare år. 

Problemen ledde till en omstart och en återgång till lokala mejeriföretag. Särskilt 
påtaglig var denna utveckling i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, som i mitten av 
1880-talet tillsammans redovisade ca 90 mejerier, vilka alla drevs i bolagsform och av allt att 
döma fungerade som kombinerade by- och uppköpsmejerier. Det verkar vidare uppenbart att 
de bymejerier, som tillkom från denna tid konsekvent tillämpade bolagsformen, vilket före-
skrevs i den mönsterbolagsordning, som publicerades av E O Mångberg och Gustaf Liljhagen. 
Tidigare hade man, vilket också den tyske iakttagaren Karl Petersen framhöll, inte diskuterat 
företagsformen lika intensivt som i Tyskland. Av de mejerier, som startade före 1870 
registrerades endast två – Gillberga och Millesvik i Värmland – som aktiebolag och under 
1870-talet tillkom ytterligare 35.  

Det är under sådana omständigheter naturligtvis tveksamt att över huvud taget tala om 
en samlad bymejerirörelse med gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Möjligen finns en viss 
täckning för beteckningen under 1860- och det tidiga 1870-talet men efter 1875 måste den 
betraktas som en regional företeelse begränsad till Mellannorrland. 

Den tidiga mejerirörelsen uppvisade också betydande inslag av privata företag. 
Föregångsman var H A Lidholm och Mälareprovinsernas mejeriaktiebolag, som med sin 
verksamhet i Svealand och norra Götaland utgjorde en barriär mellan de lantbrukarägda 
bymejerierna i norr och de privatägda i söder. Andra betydande privatmejerier fanns i bl a 
Dalarna, Västergötland, Göteborgsområdet och Skåne. Vid periodens slut dominerade denna 
företagstyp uppenbarligen branschen. 

De organisationsprinciper, som tillämpades i Schweiz och introducerades i Sverige var 
moderna och framåtsyftande. Stadgarna var tydliga och väldisponerade. Den lika rösträtten 
pekade framåt även om den kanske snarare hämtats från den traditionella schweiziska lokal-
demokratin. De förtroendevaldas  mandat och uppgifter definierades på ett sätt som påminner 
om senare tiders befattningsbeskrivningar. Mottagningsplikt och leveransskyldighet var 
stadgefästa, den förra dock under förutsättning att råvaran var fullgod. Man tog också mot 
avgift eller reducerad betalning emot mjölk från icke-medlemmar, vilket säkerligen var 
ekonomiskt välbetänkt. Principerna för överskottsbetalningen var inte alltid klart angivna i 
stadgarna men tycks genomgående ha skett efter mängden levererad mjölk.  

Bokföring, bokslut och revision var moderna bortsett från arbetsfördelningen mellan de 
förtroendevalda med ordföranden som kassaförvaltare, sekreteraren som räkenskapsförare och 
kassören som inkasserare och utbetalare. Systemet med hembud av andelar visar att man var 
klar över skillnaden mot aktiebolaget. 

Mjölkprovningen och påföljderna för undermålig eller förfalskad råvara vittnar om 
kvalitetsmedvetande och sinne för likabehandling av leverantörerna. Principen om intern 
konfliktlösning och dess utformning kan förefalla originell men framstod säkerligen som 
naturlig i ett bondesamhälle som det schweiziska. 

Det är osäkert i vilken utsträckning de schweiziska principerna tillämpades inom den 
tidiga svenska bymejerirörelsen. Några tecken på målmedveten lansering via exempelvis 
hushållningssällskapen eller lantbruksmötena finns inte men det verkar ändå troligt att den 
schweiziska modellen haft betydelse under introduktionsfasen. Vändpunkten blev av allt att 
döma krisen för bymejerierna vid mitten av 1870-talet och misslyckandena för länsmejerierna 
i Västerbotten och Jämtland. I den mönsterbolagsordning, som troligen utarbetades av Fredrik 
Cederborgh och senare publicerades av E O Mångberg och Gustaf Liljhagen, återstod 
egentligen bara möjligheten för leverantörerna att få del i överskottet och det interna 
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skiljenämndsförfarandet. Vissa olikheter dikterades av aktiebolagsformen medan frånvaron av 
bestämmelser rörande råvarukvaliteter, kvalitetskontroll, hembud av aktier m m är svårare att 
förklara och nästan förutsätter någon form av kompletterande verksamhetsföreskrifter. Ett 
sådant ”kontrakt” ingicks på H F Rossings initiativ 1871 mellan delägarna i Flarkens mejeri, 
som råkat i svårigheter. Huvudpunkterna var att ägarna skulle leverera all överskottsmjölk till 
mejeriet mot en fastställd kontant ersättning men utan rätt till efterlikvid, att delägare, som 
inte tog kontant betalning skulle gottgöras vid årsbokslutet med rätt till efterlikvid baserad på 
leveranserna, att styrelsen hade rätt att köpa mjölk av utomstående till samma pris, som ägarna 
fick, att återtag av vassla till fastställt pris fick göras till ett belopp högst motsvarande 
ersättningen för leveranserna och att den ved, som behövdes skulle anskaffas av styrelsen.  
Det är onekligen anmärkningsvärt att 1863 års schweiziska regelverk för aktiebolagsmejerier, 
som P G Westberg redogjorde för 1868 och som innefattade dessa frågor, inte tycks ha satt 
några spår i den svenska bolagsordningen. 94 

Bolagsmejeriernas hårdaste kritiker var K F Lundin, som helt dömde ut dem som bas 
för en modern och konkurrenskraftig mejerinäring p.g.a. att intressemotsättningarna mellan 
ägare och leverantörer omöjliggjorde kvalitetsbaserad råvaruförsörjning, effektiv förädling, 
rationell betalning, tillräcklig kapitalbildning och nyttiggörande av biprodukterna. Systemet 
missgynnade ärliga och kvalitetsinriktade producenter och mindre leverantörer och 
uppmuntrade fusk, oärlighet och pytsåkeri och måste därför ersättas av producentägda företag. 
Kritiken var förintande och påminde delvis om de synpunkter Abraham Rundbäck framfört på 
de folkägda handelsbolagen 20 år tidigare.  
                                                                                 
                                                                             . 
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2.3  ARBETAREFÖRENINGARNA OCH KOOPERATIONEN 

 

2.3.1  Förebilder och propaganda 

  

2.3.1.1  Tyska ansatser 

 
I Tyskland fanns tidigt kooperationsliknande företag inom bergshanteringen, saltproduk-
tionen, transportväsendet, försäkringsområdet, handeln och hantverket. Gruvarbetarnas sjuk-, 
invalid- och änkekassor betecknas vanligen som Tysklands äldsta arbetarorganisationer. 
Handelsgillenas ursprung var det ömsesidiga skyddet vid handelsfärder, senare samägde man 
lokaler, kajer och kranar. Gillena utvecklades till monopolinriktade tvångsorganisationer. 
Mest känd var Hansan vars namn var ett gammalnordiskt ord för gemenskap.  

Liknande utveckling hade skråna, som troligen uppstod under 1000-talet. Skråtvånget 
blev efterhand något av ett kännemärke för hantverket och för frånvaron av konkurrens. 
Skrånas ställning var utomordentligt stark och de hade betydelse för sina medlemmar långt 
utanför ekonomin. Deras handel och produktion bedrevs i kooperativliknande former men det 
fanns ett påtagligt inslag av kontroll och övervakning i medeltidens skrån och gillen, som 
mildrades i takt med ekonomins liberalisering.  
  Industrialismen medförde en förnyelse av de gamla samarbetsformerna. År 1816 
byggde klädesfabrikanterna i Breslau gemensamt en valkningsanläggning och 1825 
utvecklade Heinrich Ludwig Gall en plan på kooperativa byar och produktionsföreningar för 
att motverka storkapitalets makt. Han förordade bl a sambruk av jorden och samägda bagerier 
och tvättstugor.  År 1844 propagerade professorn W A Schmidt för ett riksomfattande nät av 
associationer, byggda på självhjälpsprincipen, vilket väckte uppseende i en tid, som ännu 
dominerades av välgörenhetstänkandet. Han inspirerade den samma år i Berlin konstituerade 
”Centralverein fur das Wohl der arbeitenden Klassen in Preussen” i vars ledning den liberale 
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juristen Hermann Schulze-Delitzsch ingick. Ordförande var först statistikern Georg von 
Viehbahn och sedan doktorn Adolf Lette.  

Föreningen avsåg att inrätta verkstadsskolor, föreläsningsanstalter, bokförmedling och 
att bilda spar- och premiekassor. Inom kort startades ca 60 förskottskassor i Berlin och andra 
tyska städer. Kända förespråkare för dessa var bl a J C Glaser, Victor Aimé Huber och 
Schulze-Delitzsch. Från 1859 gav man ut tidskriften ”Der Arbeiterfreund” med Victor 
Böhmert som redaktör.  

En annan förgrundsgestalt var G S Liedke, vilken som föreståndare i ett fattigdistrikt 
lärt känna nöden i Berlin och ordinerade självhjälp i form av sparföreningar för inköp av 
livsmedel och dagligvaror som botemedel. År 1846 fanns 29 sådana föreningar i Berlin, som 
vid denna tid sjöd av självhjälpsinitiativ inom spar- och kreditområdet. 
 
2.3.1.2  Produktionsföreningar 

 
I Europas avancerade industriländer uppstod också andra former av kooperativt samarbete 
inspirerade av samhällsreformatorer som Robert Owen, William King, Charles Fourier, 
Etienne Cabet, Philippe Buchez och vävarna i Rochdale. I Frankrike utvecklades särskilt den 
s.k. produktions- eller arbetskooperationen. Föregångsman var Buchez, som 1831 började 
propagera för produktionsföreningar med gemensamma arbetsplatser för hantverkare inom 
branscher, som ännu inte industrialiserats. Avsikten var att höja produktiviteten och 
konkurrera med de kapitalistiska företagen. Sedan föreningsfriheten vidgats i Frankrike 1835 
bildades ett antal produktionsföreningar. Men verkligt uppmärksammade blev de först vid 
1848 års revolution när Louis Blanc lade idén till grund för de s.k. nationalverkstäderna av 
vilka de flesta dock blev kortlivade. Produktionsförenigarna spred sig också till Belgien, 
England och Danmark. I England var det särskilt de kristna socialisterna, som intresserade sig 
för dem. 95 
   Till Sverige kom idén genom gesäller, som besökt utlandet men också genom andra, 
som företog studieresor där. Till den senare kategorin hörde skriftställaren Georg Swederus, 
som under 1840-talet besökte bl a Preussen, Frankrike och England för att studera närings-
friheten. Han var kritisk både mot skråväsendet och mot de former industrialismen tagit sig på 
sina håll i Europa. Associationen framstod som ett räddningsmedel och såväl hantverkerier 
som fabriker borde ägas av föreningar. En egendomlighet var att Swederus även ville ha med 
kapitalisterna i dessa. Men alla inom föreningen skulle vara likställda och arbeta tillsammans 
som fria män. 96 
    Efter händelserna i Frankrike 1848 tog propagandan för produktionsföreningar fart 
också i Sverige. Initiativen utgick från de s.k. arbetareföreningarna, som tillkom efter 
Schmidts tyska förebild i Stockholm, Lund, Malmö och Härnösand 1850–51. Tidningar som 
Corsaren, Budbäraren, Demokraten och Folkets Röst tog upp saken och S A Hedlund och 
Fredrika Bremer redovisade sina intryck från Europa. Störst var intresset i Stockholm där man 
såg en möjlighet att förbättra gesällernas försörjning och två föreningar bildades 1852. Den 
ena startades av sju skräddaregesäller och S A Hedlund upprättade stadgarna. Efterhand 
råkade man i svårigheter p.g.a. alltför generös kreditgivning och när föreningen efter åtta år 
tvingades i konkurs återstod endast tre medlemmar.  

Den andra föreningen bestod av typografer, som startade eget under namnet 
Typografiska föreningens aktiebolag och övertog P A Huldbergs tryckeri. Det gick av allt att 
döma ekonomiskt tillfredsställande men lokalproblem ledde till att rörelsen 1861 övertogs av 
föreståndaren.  

Kooperationen bland hantverksarbetarna växte fram ur missnöjet både med 
skråväsendet och med de reformer, som sjösattes 1846. Hur många föreningar, som tillkom 
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under 1850-talet är osäkert men antalet har av Påhlman-Sjölin angivits till åtta eller nio. 
Därtill kom ett par konsumtionsföretag. Några kontakter mellan dessa och organisationerna 
inom lantbruket förekom knappast. En beröringspunkt fanns dock: Klosters handelsförening i 
Dalarna, som hade Örsundsbroföretaget som förebild men bruksarbetare som medlemmar. 
 
2.3.1.3  Engelska förebilder 

 
England stod sin samtid till tjänst med två förebilder. Den mest kända och anlitade var 
givetvis den konsumentförening, som startades av de berömda vävarna i Rochdale utanför 
Manchester 1844 och som både p.g.a. sin ekonomiska framgång, sin genomtänkta samhällssyn 
och sina pregnanta grundsatser kom att fungera som rättesnöre för stora delar av den 
kooperativa utvecklingen i världen. I Sverige tillhör dess inflytande emellertid ett senare 
skede.  

En annan förebild var ”Society for Promoting Working Mens´ Associations” (från 
1854 Association for Promoting Industrial and Provident Societies), som grundats av de 
kristna socialisterna med professorn Fredrick Denison Maurice i spetsen. Sällskapet låg bl a 
bakom tillkomsten av Industrial and provident societies act 1852 och Working Mens´ College 
1854. Det senare var en fristående institution, som riktade sig till kroppsarbetare, hade ideellt 
arbetande lärare och skulle befordra frihet, ordning, kamratskap och föreningsliv. Man skulle 
både förmedla praktiska kunskaper och utveckla elevernas sociala färdigheter eftersom 
grundarna utgick ifrån att kooperationen krävde ett kunskapsspridande komplement för att 
kunna utvecklas som social rörelse. I praktiken kom emellertid utbildningsverksamheten att 
överflygla organisationsarbetet och separerades från främjandeföreningen i slutet av 1860-
talet. Kollegiet startade 1854 med 120 studerande, en siffra, som efterhand steg och 
stabiliserades kring 500. År 1864 startades ett liknande kollegium för kvinnor, vilket dock inte 
blev en lika stor framgång. Det ”Sällskap för arbetareföreningars befrämjande” som C E 
Ljungberg m fl bildade i Sverige 1865 påminde i syfte och uppläggning om de kristna 
socialisternas främjandeförening men hade antagligen också influerats från Tyskland. Någon 
ordnad utbildningsverksamhet lyckades man heller inte få till stånd i Sverige. 97 
   
2.3.1.4  Introduktören G K Hamilton 

  
År 1864 infördes näringsfriheten i Sverige samtidigt som landet råkade in i en ekonomisk 
depression, som bl a ledde till att hantverkets ställning förvärrades. Eftersom de 
hantverksföreningar, som ersatt de gamla skråna inte tycktes kunna erbjuda någon hjälp gjorde 
sig behovet av organisatorisk förnyelse starkt påmint. Det var i denna situation Hermann 
Schulze-Delitzschs idéer introducerades i Sverige. Schulze hade – inspirerad av bl a Schmidt 
och Liedke – haft stora framgångar i Tyskland och 1864 bildat sitt nationella ”självhjälps-
förbund” med nästan 400 kredit-, råvaru-, produktions- och konsumtionsföreningar som 
medlemmar. För spridandet av Schulzes idéer i Sverige svarade främst de efter tyskt mönster 
tillkomna arbetareföreningarna, vilka efter en osäker tillvaro under 1850-talet fått en kraftfull 
nystart efter 1860. Åren 1860–80 bildades ca 130 sådana föreningar, som – namnet till trots – 
hade en bred social sammansättning. 
   Hösten 1864 höll professorn i nationalekonomi och finansrätt vid Lunds universitet G 
K Hamilton i Stockholm en uppmärksammad föreläsningsserie om den kooperativa 
utvecklingen i Europa. Följande år trycktes föreläsningarna under titeln ”Om arbetsklassen 
och arbetareföreningar.” Hamilton redogjorde där främst för Schulzes idéer men han framhöll 
också starkt bildningsföreningarnas betydelse. Lösningen på arbetarklassens problem låg 
enligt Hamilton i en sammanslagning av bildningsföreningar och kooperativa företag med 
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tyngdpunkten lagd på den ekonomiska verksamheten. Liksom Schulze såg Hamilton 
hantverkets ställning hotas av industrialismen. Hamilton var dock helt på det klara med att 
framtiden hörde industrialismen till men ansåg att hantverket borde ha en uppgift också i ett 
industriellt stordriftssamhälle.  

Hantverkets svårigheter bestod enligt Hamilton i att få krediter, erhålla bra och billiga 
råvaror och kunna tillgodogöra sig uppfinningar och stordriftsfördelar i produktionen. 
Hantverkarnas enda möjlighet var därför att gå samman i associationer. Kreditförhållandena 
kunde förbättras genom förskottsföreningar med solidarisk ansvarighet enligt tysk modell och 
råvarufrågan lösas genom samköpsföreningar, vilka också kunde utsträcka sin verksamhet till 
utställning och försäljning av de färdiga produkterna. Man kunde även med fördel bilda 
tillverkningsföreningar för att gemensamt utnyttja teknisk apparatur och producera långa 
serier. 98 

Hamilton insåg att industrialismen skapade en arbetarklass, som levde under svåra 
förhållanden. Men han trodde inte att vare sig statsingripanden eller enskild välgörenhet på 
något avgörande sätt kunde bidra till att avhjälpa dessa. Däremot kunde han tänka sig ett 
industriellt vinstandelssystem som ett medel att underlätta en övergång till självständiga, 
arbetarägda tillverkningsföreningar men var skeptisk beträffande implementeringen. 99 

Hamilton förespråkade fyra slags föreningar som särskilt lämpade för hantverkare och 
arbetare nämligen försäkrings-, förbruknings-, bostads- och tillverkningsföreningar. De 
förstnämnda skulle biträda vid sjukdom och arbetslöshet. Förbrukningsföreningarna kunde 
antingen organiseras som de engelska penny-societies och de tyska Sparvereine - d v s som 
delningslag med rekvisitioner, sammanskott av pengar och gemensamma inköp - eller som 
konsumtionsföreningar av den typ, som fanns i Rochdale. Hamilton gav en utförlig 
beskrivning av denna förening, som han kallade ”de billiga nybyggarnas samverkande 
magasin.” Därmed kom han också att introducera Rochdalekooperationen i vårt land. I fråga 
om bostadsföreningar redovisade Hamilton engelska och franska exempel. I centrum för hans 
intresse stod emellertid tillverkningsföreningarna även om han insåg att de erbjöd en rad 
komplikationer i fråga om kapitalanskaffning, vinstfördelning, teknisk och ekonomisk 
kompetens o s v. 100 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Hamilton fäste stora förhoppningar vid 
självhjälpstanken och föreningsväsendet som botemedel mot tidens sociala och ekonomiska 
problem. Han skisserade också grundlinjerna för ett social-ekonomiskt samhällssystem för 
hantverkare och arbetare med kooperationen som grund. Förebilderna hämtade han främst 
från Tyskland och England. 
 
2.3.1.5  C E Ljungberg och Sällskapet för arbetareföreningars främjande 

 
En annan kooperativ föregångsman under 1860-talet var statistikern och politikern Carl 
Edvard Ljungberg. Denne gav 1865 ut en broschyr med titeln ”Om associationsväsendet i 
främmande länder med särskilt hänseende till de Schulze-Delitzschska förskottsföreningarne” 
Innehållet utgjordes av ett föredrag, som Ljungberg hållit på Svenska slöjdföreningen. Han 
engagerade sig också i praktiskt organisationsarbete bl a som drivande kraft i det 1865 
konstituerade Sällskapet för arbetareföreningars främjande. Sällskapet gav ut flera skrifter i 
kooperativa ämnen däribland några av Ljungberg själv t ex den 1869 publicerade översikten 
”Den nya tidens associationsväsende, dess betydelse och närvarande ståndpunkt.” 101 

Ljungberg hade alltså samma tyska lärofader som Hamilton. Även han talar varmt för 
råvaru-, magasins- och förskottsföreningar och även han betraktar tillverkningsföreningarna 
som ”den sociala självhjälpens slutmål eller höjdpunkt, i det att den beroende arbetaren 
därigenom  uppstiger till självständig industriidkare.” Men samtidigt var enligt Ljungberg 
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dessa föreningar ”de svåraste bland alla associationer, emedan de, utom något jämförelsevis ej 
alltför obetydligt kapital, påkalla en självbehärskning, duglighet och vana vid 
föreningsangelägenheters behandling, som icke höra till de hos arbetsklassen allmännaste 
egenskaper.” 
  Samköpsföreningar bedömde Ljungberg som nyttiga både i kraft av sina omedelbara 
fördelar och som övergångsform till produktionsföreningar. Han berörde 1865 Rochdale-
föreningen men hämtade sitt stadgeexempel från en förening i Krefeld i Tyskland. År 1869 
underströk han starkt betydelsen av att kvinnorna blev medlemmar och deltog i den 
kooperativa förvaltningen. Ljungberg framhöll vidare att föreningsväsendet skulle medverka 
till en spridning av förmögenheterna och motverka polariseringen mellan ägare och anställda 
inom industrin. 102 
  Sällskapet för arbetareföreningars främjande var en fristående sammanslutning och 
hade inget organisatoriskt samband med de liberala arbetareföreningarna. Det tog som sin 
uppgift att genom skrifter sprida kännedom om olika slags ekonomiska föreningar. Man 
propagerade främst för konsumtions-, kredit-, råvaru-, magasins-, bostads- och tillverknings-
föreningar. Som Gjöres anmärkt fanns här alla de typer av organisationer, som bildar den 
kooperativa rörelsen angivna med undantag för lantbrukskooperativa föreningar. Men man 
tänkte sig också att t ex bagerier, slakterier, bryggerier, kvarnar, tvätterier och badanstalter 
skulle kunna organiseras som konsumentföretag. 

Ljungberg publicerade också åren 1867–69 redogörelser för associationsväsendet i 
Sverige. Sällskapet betonade den ekonomiska verksamheten starkare än arbetareföreningarna 
av vilka många främst var bildningsinriktade. 

Sällskapet fungerade även som rådgivande organ. Man upprättade reglementen och 
stadgar, samlade in verksamhetsberättelser och upprättade ett bibliotek om det ekonomiska 
föreningsväsendet i utlandet. Arbetet byggde emellertid helt på ideella insatser och någon 
ledande ställning nådde sällskapet aldrig. Därtill bidrog naturligtvis att sällskapet var 
organisatoriskt fristående men också att insikter om nödvändigheten av samverkan i stort sett 
saknades samt att uppfattningarna om rörelsens ändamål gick skarpt isär. Dessa menings-
skiljaktigheter skulle visa sig ödesdigra och sällskapet upplöstes i slutet av 1870-talet.  103 
  
2.3.1.6  Ljungberg, Krook och landsbygden 

 
Även om arbetareföreningarnas intresse koncentrerades på städer och tätorter glömde man inte 
helt bort landsbygden. I sin rapport ”Om föreningsväsendet bland de svenska arbetarne” för 
1868 framhåller Ljungberg vikten av ”de allmogeföreningar, som i flera trakter i Norrland 
bildat sig för att med samlade penningtillgångar och förenade arbetskrafter drifva industriella 
företag, som förut varit enskilda kapitalister förbehållna.” Ljungberg vet berätta att man nu vid 
egna sågverk bearbetade sitt virke, som man därefter – delvis på egna kölar – exporterade 
utomlands. Dessa föreningar hade också under nödåren 1867–68 tagit hem tusentals tunnor 
spannmål och när läget varit som svårast lämnat köparna betalningsanstånd. Men 
potentialerna var enligt Ljungberg mycket större och han pläderade varmt för vidareförädling 
av böndernas skogsprodukter.  

Andra välsignelsebringande företag var enligt Ljungberg bymejerier och samköps-
föreningar. De senare borde inriktas på rena nödvändighetsvaror för att motverka alltför stor 
skuldsättning. För att underlätta befolkningens försörjning förordade han också slöjdskolor på 
landsbygden liksom förbättringar av trädgårdsskötseln.  

I en uppsats i ”Framtiden – tidskrift för fosterländsk odling” 1868 ägnade Ljungberg 
några sidor åt att reflektera över kooperationen och landsbygden i anslutning till 
konstaterandet att associationsväsendets strävan att ”decentralisera den industriella 
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förmögenheten” medfört att ”tillverkningsföreningar af mångahanda slag blifvit bildade äfven 
på landsbygden och i handteringar, som förr ansetts större kapitalister förbehållna såsom t ex i 
sågverksrörelse och skeppsbyggeri.” Ljungberg menade dock att självhjälpen hade ännu 
vidare användningsområden bland lantbefolkningen och pekade på nyttan av förskotts-
föreningar av tysk modell för kortare krediter, magasinsföreningar för gemensam lagring och 
försäljning på lokala marknader och för export, mejeriföreningar, råämnes- och förbruknings-
föreningar för samköp av förnödenheter och maskiner och föreningar för dikning och 
dränering, försäkring och försäljning av hemslöjd, skogs-, trädgårds- och ladugårdsprodukter. 
Alla erfarenheter och möjligheter att på självhjälpens väg förbättra landsbygdens villkor borde 
kort sagt tas till vara. 
  I ett samhällsperspektiv ansåg Ljungberg att föreningsväsendet kunde motverka dåliga 
vanor och medverka till att höja den medborgerliga bildningsnivån. Som exempel pekade han 
på ett initiativ, som 1867 tagits inom Sydöstra Hälsinglands hushållningsgille för att 
åstadkomma ”enkelhet i klädedrägt och lefnadsvanor samt inskränkning i bruket af kaffe, 
cigarrer, vin och andra öfverflödsartiklar.” Ambitioner att stärka nykterheten fanns också i bl a 
Sundsvall och Gävle. På utbildningsområdet förordade Ljungberg främst praktiskt inriktade 
yrkesskolor och läroverkstäder av kontinental typ. Även föreläsningar i ämnen där allmogen 
saknade nödvändiga kunskaper framhölls som ett billigt och effektivt medel att höja 
folkbildningen. Till folkhögskolorna ställde sig Ljungberg tveksam av det skälet att den 
svenska ekonomin inte tillät att de kunde byggas ut i tillräckligt antal. Biblioteksverksamhet - 
gärna i samverkan med andra - borde däremot eftersträvas.  

Ett annat viktigt mål var samarbete för att tillvarata föreningsväsendets intressen och 
undvika statligt förmyndarskap. Avskräckande exempel på sådant fanns i Frankrike, Belgien, 
Italien och Tyskland. I Sverige hade Sällskapet för arbetareföreningars främjande ambitioner 
att hålla samman associationsväsendet men saknade resurser för uppgiften. 

Ljungberg var starkt engagerad i landsbygdens hemslöjd – särskilt den kvinnliga – och 
förordade samköp av råvaror och gemensamma försäljningslokaler. Han publicerade en skrift 
i frågan och i ett anförande i Lantbruksakademin 1872 underströk han vikten av upplysning 
och bildande av hemslöjdsföreningar. I det sistnämnda avseendet framstod Danmark som 
föredöme. Avgörande var dock att utställningsverksamheten intensifierades och att slöjd- 
undervisningen etablerades i folkskolorna där inte minst praktiska övningar borde stå i 
centrum. 
    Folkägda industriföretag betraktades på många håll utomlands som den mest 
avancerade föreningsformen och Ljungberg ägnade därför de producentägda ångsågarna i 
Norrland betydande uppmärksamhet. I översikten för 1867 namngav han nio sådana företag – 
alla i Västerbotten – vilka tillverkade och exporterade sågade trävaror, bedrev inköps-
verksamhet och förvaltades på ett föredömligt sätt. Ljungberg ansåg denna typ av 
producentkooperation särskilt lämplig för mindre skogsägare. I översikten för 1869 
presenterade han utförligt Skellefteå ångsågsaktiebolag, som var det största företaget av denna 
typ och som bildats 1865 med 900 delägare. Bolaget hade byggt arbetarebostäder för 26 
hushåll, ägde magasin, flottningsutrustning, pråmar, bogserbåt och en mjölkvarn. Man drev 
samköpsverksamhet och planerade att ägna sig åt boskapsskötsel. Ett liknande företag fanns i 
Byskeälvens dalgång. Ljungberg presenterade i det sammanhanget också Medelpads 
skeppsbyggeribolag – en förening för fartygsbyggnad startad 1868 med 65 delägare.  

Folkbankerna var en annan central punkt på arbetareföreningarnas agenda. Ljungberg 
redovisade dessa men noterade även att man på många mindre orter organiserade 
verksamheten enklare i form av lånehjälpfonder, sparkassor, förskottsföreningar, pantlåne-
fonder m m. Han förordade vidare kapital- och ränteförsäkringsfonder för understöd till äldre. 
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Försök att starta jordbruksbanker hade enligt Ljungberg strandat på lantbrukets behov av 
långa lån och därmed behov av att binda insättningar under motsvarande tid. I översikten för 
1869 kunde han dock meddela att lantbruksriksdagen ställt sig positiv till folkbanker och att 
Älvsborgs läns norra hushållningssällskap där landshövdingen och ledamoten av Lantbruks-
akademin Erik Sparre var ordförande beslutat främja sådana. 

Ett annat område, som engagerade Ljungberg var mejerihanteringen där 
efterföljansvärda förebilder fanns i Schweiz och USA. Ljungberg konstaterade att 
bymejerierna var att rekommendera i Sverige.  
     En genomgång av de översikter Ljungberg publicerade 1867–69 visar att nästan halva 
utrymmet upptogs av material och frågeställningar med omedelbar eller nära 
landsbygdsanknytning.   

I fråga om arbetareföreningar tycks allmänna sådana ha bildats i södra Sverige men 
utbredningen var av allt att döma större i Norrland där verksamheten hade ”en praktisk 
inriktning.” Ljungberg redovisade 1867–69 utan anspråk på fullständighet åtminstone 35 
landsbygdsbaserade inköpsföretag, de flesta i Svealand och Norrland och i vissa fall 
kombinerade med sågar. Därutöver ägnade han särskild uppmärksamhet åt företaget i 
Örsundsbro och åt Rundbäcks förening i Växjö. 104 

Ljungbergs översikter presenterade inte bara den stads- och tätortsbaserade 
arbetareföreningsrörelsen utan belyste också en agrar föreningsrörelse i vardande. Den 
förhållandevis stora uppmärksamhet, som kom landsbygden till del kan te sig naturlig med 
tanke på tidens demografiska och näringsgeografiska förhållanden men var troligen också en 
följd av personliga preferenser – Ljungberg var ledamot av Lantbruksakademin sedan 1852. 
Översikterna redovisade dagsläget och dominerades av inköps- och träföretag men Ljungberg 
pekade också ut framtida utvecklingsområden och framhöll behoven av utbildning och 
reformerade levnadsvanor. 

Värt att notera är att Ljungberg när han definierade den agrara föreningssektorn till 
skillnad från ifråga om hantverkar- och arbetarkooperationen saknade internationella 
förebilder. Det fanns ännu inga banbrytare av Rochdalepionjärernas eller Schulze-Delitzschs 
kaliber. Raiffeisens rörelse i Tyskland befann sig ännu i sin linda och var av allt att döma 
obekant för Ljungberg. Hans enda internationella referens gällde The Agricultural and 
Horticultural Cooperative Society, som grundats i England av Edward Owen Greening 1867 
och i huvudsak var en inköpsorganisation av Rochdalemodell utan eget organisationskoncept. 
Urvalet av lantbrukskooperativa verksamhetsområden var hans eget om än påverkat av 
Schulzes idéer i fråga om samköpsföretagen och folkbankerna där han dock insåg lantbruk-
arnas särskilda behov av långfristigare krediter än andra grupper. Bymejerierna kände han från 
deras ursprungsländer men också från Sverige även om han varken redovisade deras 
omfattning eller hushållningssällskapens insatser. Producentägda sågverk överensstämde väl 
med produktionsföretagens centrala ställning i Schulzes system. Kooperativ frukt- och 
grönsaksförsäljning och avyttring av slöjdalster förekom på flera håll i Europa och även i 
fråga om utbildningsfrågorna fanns utländska förebilder. Ljungbergs koncept representerade 
därför ingen avgörande eller originell insats men det kan noteras att han uppenbarligen inte 
tagit intryck av försöken med kooperativa kolonier i t ex England och USA. 

En annan framträdande medlem av arbetareföreningsrörelsen var redaktören Axel 
Krook i Göteborg, som bidrog med en skriftlig rapport om Sverige vid den internationella 
kooperativa kongress, som hölls i London 1869. I denna redogjorde han för den allmänna 
utvecklingen under de närmast föregående decennierna och för arbetarklassens situation. Han 
beskrev också den verksamhet, som bedrevs av arbetareföreningarna i Norrköping och 
Göteborg och redogjorde för planerna på att starta folkbanker, bostadsföreningar och 
försäljningsmagasin. För de lägre klasserna på landsbygden framstod enligt Krook 
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utbildningsfrågan, som den mest angelägna. Men Krook framhöll också att en betydande 
konsumentkooperation höll på att växa fram på landsbygden och att den på sikt skulle 
förbättra de ekonomiska förhållandena där. Fick man dessutom till stånd folkbanker skulle 
möjligheterna att göra statare, torpare och andra obesuttna till jordägare öka betydligt. 
Självhjälp och kooperation var bäst ägnade att komma till rätta med svårigheterna. 105 
  
2.3.1.7  Geijer, Bremer och Hedlund 

 
Redan omkring 1830 hade Gejer intresserat sig för Saint-Simons utopiska socialism och dess 
kritik mot liberalismens laissez-faireattityd i ekonomiska och sociala frågor. I sina Minnen 
från 1834 skrev han att de kooperativa sällskapen i England var ”kärnor till små industriella 
samhällen vars medlemmar endast arbeta för varandra för att åtminstone äga något stöd i en åt 
handelskonkurrensens blinda skiften överlämnad värld. Det är en av nödvändighet framkallad 
ny samhällsbildning i den närvarande civilisationens öken.”  

Efter sitt avfall 1838 kom Geijer att på allvar intressera sig för det fria föreningslivets 
roll i samhällsutvecklingen. Han talade om medborgerliga nätverk, som förädlade egen-
intresset till allmänintresse och banade väg för demokratin. Geijer betraktade näringsfriheten 
som nödvändig för industrialismens utveckling men ansåg samtidigt att den ekonomiska 
friheten måste balanseras av en ansvarsmedveten samhällsanda på kristen grund. Han tänkte 
sig att associationerna i industrisamhället skulle överta skrånas roll som medborgarskolor och 
politiska basorganisationer. År 1844 talade han om föreningarna som "den nya statens 
anryckande hjälptroppar” och om att ”de små kapitalerna, sammanlagda och rätt förvaltade, 
borde verka såsom de stora, och till alla deltagares vinst.” Under intryck av de tidiga 
vindstötarna inför 1848 års händelser vidgades perspektivet: associationerna skulle underifrån 
formera en makt för att genom medborgarinitiativ förstärka demokratin. 106 

När Fredrika Bremer läst Geijers Minnen tog hon kontakt och åren 1837–38 umgicks 
de personligen. Bremer var entusiastisk över Geijers avfall. Hon knöts till Malla Silfverstolpes 
litterära kotteri i Uppsala tilldelades under Geijers direktörskap Svenska akademins stora 
guldmedalj 1844. Sommaren 1846 gjorde Bremer en resa i Rhendalen och kom då i kontakt 
med de tankeströmningar, som utmynnade i händelserna 1848. Samtidigt företog Geijer en av 
henne delvis finansierad resa till bl a Bryssel, Weimar, Dresden och Berlin. Före Geijers död i 
april 1847 diskuterade de ”kapitalistens frivilliga resignation att icke taga högsta vinst eller 
ränta för sig” och avstämde säkerligen också sina reseintryck från kontinenten. 107 
      Tanken på självförsörjande lokalsamfund spelade en viktig roll under första hälften av 
1800-talet. Flera av de tongivande pionjärerna som Robert Owen, William King, Charles 
Fourier och Etienne Cabet förespråkade kooperativa kolonier eller jordbruksbyar där 
produktionsresurserna skulle ägas gemensamt. Man räknade med tämligen stora enheter. 
Owens kommuniteter förutsattes bestå av 800–1200 personer med 250–500 ha jord till sitt 
förfogande och Fouriers falangstärer av 400 familer eller ca 1800 personer. Fourier beräknade 
att ett genomförande i global skala skulle resultera i ca 3 miljoner falangstärer.  

Sådana projekt var emellertid svåra att förverkliga med de ägo- och arronderings-
strukturer, som fanns i Europa. Owens kommunitetstanke praktiserades visserligen både i 
Skottland och England men det var i New Harmony i Indiana, som det stora försöket gjordes 
1825–27. Också Fouriers och Cabets idéer förverkligades i USA. Mest framgångsrika var 
fourieristerna, som under 1840-talet drev ett 40-tal falangstärer med egen tidning och egna 
konvent. Cabet och hans anhängare grundade 1848 en koloni, som fanns kvar ännu på 1890-
talet.  

Även många religiösa grupper grundade samhällen baserade på gemensamt ägande. 
Mest kända var de s.k. shakers, kväkarna i Pennsylvania och mormonerna i Utah. Ett svenskt 
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exempel var erik-jansarnas Bishop Hill i Illinois, som startade 1846 och verkade nästan 15 år. 
De religiösa kolonierna existerade i allmänhet längre än övriga men kolonirörelsen, vilken 
totalt beräknas ha omfattat ca 200 gemenskaper, var i längden för svag för att kunna påverka 
utvecklingen. Den försvagades också av interna ideologiska stridigheter, ledarskapsproblem 
och generationsmotsättningar liksom av rent praktiska svårigheter, som bottnade i att 
medlemmarna ofta var romantiska svärmare, som ville återvända till naturen utan att kunna 
hantera såg, hammare och yxa. Med Homesteadlagarna, expansionen västerut och industrial-
iseringen rycktes grunden för kolonisternas småskaliga ekonomiska blandsamhällen undan 
och markägandet i USA privatiserades på samma sätt som i Europa. 108 
       I Sverige följde Fredrika Bremer med intresse utvecklingen av de utopiska lokal-
samhällena särskilt de socialistiska. I romanen syskonliv från 1848 skapade hon ideal-
samhället Nya Birka symboliskt lokaliserat till Björkö i Mälaren, den plats där kristendomen 
först fick fäste. Boken publicerades samtidigt som revolutionen bröt ut i Frankrike, vilken 
Bremer knöt stora förhoppningar till. I Sverige krävde liberalerna reformer och kravaller 
utbröt i Stockholm. 

Nya Birka beskrivs som en falangstär men var också inspirerat av gröna industri-
samhällen som det amerikanska Lowell. Skildringen är utopisk i den meningen den 
frammanar en vision av ett lyckligt samhälle, byggt på kristen socialism och jämställdhet 
mellan könen.  

Hur starkt genomslaget för 1848 års idéer var i radikala högreståndskretsar var, visas 
av att man i det fashionabla Marstrand badsäsongen 1849 proklamerade den ”Badiska 
republiken” ”med de radikalaste tendenser, jemlikhet, röd färg, emancipation på alla kanter, 
riksdagar, tidningar m m.” Fredrika Bremer var republikens sekreterare och förste minister var 
greven Erik Sparre, elev till Geijer och senare legendarisk landshövding i Vänersborg. 
Regeringsorgan var tidningen Havskatten och ”landshövdingar, rektorer, grevar, grevinnor 
och konsuler kappades om att vara mest revolutionära.” 
  För Fredrika Bremer blev detta ”sommarnöje” upptakten till en tvåårig resa för studier 
av utopiska lokalsamhällen och andra kristna inrättningar i USA och England, en resa, som bl 
a avsatte två reseskildringar Hemmen i den nya världen och England om hösten 1851. I USA 
gästade hon bl a trädgårdsarkitekten Andrew Jackson Downing och de kristna socialisterna 
Marcus och Rebecca Spring. Förutom Lowell, som Downing skapat, besökte Fredrika Bremer 
den kända North American Phalanx, som Marcus Spring grundat och som hon skildrade 
tämligen ingående, shakersamhället New Lebanon samt kvinnorättskonferenser och kvinno-
akademier.  

Hemresan 1851 gick via världsutställningen i London. Den största uppmärksamheten 
ägnade emellertid Fredrika Bremer industrialismen, socialismen och arbetarrörelsen. Intrycken 
publicerade hon i Aftonbladet och i rapportboken England om hösten 1851. Frihandeln och 
arbetarföreningarna tilldrog sig störst intresse och hon sammanträffade med kristna socialister 
och kooperatörer som Charles Kingsley och Frederick Denison Maurice. Bremer besökte 
arbetarbostäder, producent- och konsumentföreningar och kvinnoinstitutioner och befästes i 
sin tro på självhjälpen, kooperationen och den kristna socialismen. Däremot var Fredrika 
Bremer uttalad motståndare till kommunismen, som var på modet i vissa kretsar. Eller som 
hon själv uttryckte det: ”den kristliga, den sanna socialismen är den falska socialismens och 
kommunismens starkaste motståndare, dess vissa besegrare. Där kommunismen spökar i 
tankarnas skymning, där uppträder socialismen likt Tor emot trollen.” 109 
 S A Hedlund höll 1852 ett föredrag om arbetareassociationer i Stockholms 
bildningscirkel. Med arbetareassociationer avsåg han producentkooperativa företag med 
sociala inslag av de typer som utvecklats i Frankrike och England. Med hänvisning till 
Fredrika Bremers artiklar i Aftonbladet och med hänvisning till franska och engelska exempel 
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förordade Hedlund av ekonomiska och sociala skäl arbetarägda företag. Fördelarna var främst 
att det demokratiska självstyret med dess kombination av rättigheter och skyldigheter, 
delaktigheten i företagets överskott och inflödet av idéer från arbetarna befordrade 
medborgerlighet och samhällsanda. Dessutom satsade arbetarkooperativen mer än andra på 
utbildning, bibliotek och arbetsmiljö. I Sverige lade dock enligt Hedlund både 1846 års 
fabriks- och hantverksordning och 1848 års aktiebolagslag hinder i vägen för 
arbetarkooperativa företag och behövde därför modifieras. Han inskärpte att denna företagstyp 
krävde kunniga, solidariska och skötsamma delägare. Flit, kunskap, samarbetsanda och 
rättvisa var grundstenarna i de arbetarägda företagen. 110  
 
2.3.2  De folkägda handelsföretagen 

 
Det mest påtagliga resultatet av arbetareföreningarnas kooperativa propaganda blev de 
folkägda handelsföretagen. Början gjordes i Stockholm 1865 och under de följande åren 
tillkom en rad företag såväl i städer och industriorter som på landsbygden. Kulmen inträffade 
1867–69 då 159 företag startades. Under 30-årsperioden 1865–94 bildades enligt Påhlman-
Sjölins undersökningar totalt 514 folkägda handelsföretag av vilka 301 eller 59 procent under 
den första tioårsperioden, 109 eller 21 procent under den andra och 104 eller 20 procent under 
den tredje. Påhlman-Sjölin framhåller själva att antalet företag sannolikt varit högre eftersom 
många ”verkade i det tysta utan att anmäla sig eller på annat sätt väcka uppmärksamhet.”  

De flesta företagen hörde hemma i mellersta och norra Sverige, 199 eller 39 procent i 
Norrland, 179 eller 35 procent i Svealand och 136 eller 26 procent i Götaland. Länsligan 
toppades av Västernorrland med 70, följt av Gävleborg med 59, Kopparberg med 49, 
Värmland med 45 och Jämtland med 39 företag. Tyngdpunkten låg alltså i västra Svealand 
och södra och mellersta Norrland. Lokalt fördelade Påhlman-Sjölin 21 procent av företagen på 
städer, 27 procent på industriorter och 52 procent på landsbygd men påpekade samtidigt att 
landsbygdens andel var i underkant eftersom ett antal landsbygdsföretag ”var skrivna” i 
tätorterna. När det gällde företagsformen förekom såväl aktiebolag och föreningar som 
kombinationsformer av dessa. 111 

 En översikt av de folkägda handelsföretagen lämnade sekreteraren Hjalmar 
Hammarskjöld i en bilaga i det förslag till bl a en lag om ekonomiska föreningar, som 
avlämnades 1890. Framställningen grundades på en rundfråga till länsstyrelserna 
kompletterad med uppgifter ur det nyupprättade handelsregistret. Hammarskjöld räknade med 
minst 400 konsumtionsföreningar av vilka bortåt hälften var registrerade aktiebolag. Rörelsen 
var svag i städerna – särskilt i de större – men stark i bruks- och sågverksdistrikten i Dalarna 
och Norrland. Medlemmarna var huvudsakligen kroppsarbetare men ibland också lantbrukare 
och fiskare. Föreningarna stod öppna även för kvinnor. Antalet medlemmar per förening tycks 
ha legat i intervallet 120–170. Stor vikt lades vid nykterhet och ”oklanderlig vandel.” 
Maltdrycker och sprit uteslöts ofta ur sortimenten. 

Föreningarna kritiserades av myndigheterna för oskicklig ledning och omfattande 
kredithandel. De föreningar, som fungerade som delningslag handlade i regel endast med 
medlemmar medan butiksföreningarna ofta sålde även till utomstående, som emellertid inte 
fick återbäring. Föreningarnas ändamål var ofta ideella t ex ”arbetsklassens höjande” men man 
arbetade också praktiskt med sparkassor, kreatursförsäkring och avsättning av ortens 
produkter. Många oregistrerade företag – delningslagen dock undantagna – hade stadgar, som 
stadfästs av länsstyrelsen. 

Namnskicket var växlande. Benämningar som handelsförening, hushållsförening, 
uppköpsförening, förbruksförening, proviantförening, konsumtionsförening, arbetareförening, 
arbetarring, handelsbolag, aktiebolag och aktieförening användes utan närmare specificering. 
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Mindre än hälften av företagen hade anmält sig till handelsregistret och många hade sina 
handelsrättigheter registrerade på enskilda personer.  

Antalet aktier var i regel opreciserat och överlåtelse till utomstående begränsades av 
föreskrifter om hembud och inlösen. Ibland ersattes aktierna av delaktighetsbevis och 
motböcker. Nya medlemmar antogs vanligen av styrelsen och uteslutning eller suspension 
kunde ske p.g.a. ofullgjorda skyldigheter eller olämpligt uppförande. Medeltalet 
styrelseledamöter var sju, vilka var oarvoderade utom i de fall de fullgjorde 
tjänstemannauppgifter. Lika rösträtt var regel även i aktiebolagen. Revisorerna hade en stark 
ställning och i en del föreningar hade medlemmarna ständig inspektionsrätt över ekonomin. 
Skiljemän tillsattes för att lösa interna tvister. 

Medlemmarna var skyldiga att åta sig uppdrag, utföra vissa sysslor och bidra med 
ekonomiska tillskott. Rättigheterna gällde handel och utdelning. Vinsten fördelades efter 
medlemsantal, insatsbelopp, handelsomsättning med föreningen eller enligt kombinationer av 
dessa principer. Kraven på personlig ekonomisk ansvarighet växlade men inskränktes ofta till 
insatsen. Reservfonder var vanliga och prioriterades i regel vid överskottsfördelning. 112 
 
2.3.3  Samverkansfrågorna  

 
Man umgicks tidigt med planer på att göra något stort av rörelsen. År 1866 föreslog 
landshövding Gustaf Asplund i Östersund bildandet av Jämtlands handelsaktiebolag. Man 
skulle exporters plank, kalk, takspån, smör, ost och skinnvaror och importera kolonialvaror, 
salt, smiden och annat som behövdes i länet. Asplund och landssekreteraren A J Thomée drev 
ivrig propaganda för saken men planen strandade p.g.a. de dåliga tiderna.  

Idén gick vidare till Sundsvall där arbetareföreningen under ledning av fil. dr. Olof 
Wikström tog hand om den. Våren 1868 föreslog man bildandet av Medelpads 
allmogeaktiebolag och därefter uppstod tanken på en kooperativ förening för hela Norrland. 
Den nya planen gick ut på att bilda ett ”kommunikationsbolag”, som skulle råda bot på de 
bristfälliga förbindelserna och göra det möjligt för Norrlands handelsaktiebolag att verka. 
Bolaget skulle driva kooperativ propaganda, organisera lokala handelsföreningar och fungera 
som grossist för dessa. Bakom planen stod Asplund och Thomée i Östersund jämte Olof 
Vikström, borgmästaren Svante af Sandeberg och rektorn Erik Berggren i Sundsvall. Ett 
upprop, undertecknat av bl a femton landstingsmän, gick ut över Jämtland och Medelpad men 
p.g.a. de dåliga tiderna gick aktieteckningen så trögt att planen föll. På en del orter hade man 
dock tecknat så stora belopp att man kunde starta lokala föreningar som exempelvis i 
Hammerdal, Häggenås, Föllinge, Borgvattnet m fl byar. Omkring 1870 gjorde föreningarna i 
Näs och Hackås försök att få till stånd samarbete mellan föreningarna i Jämtland men utan 
resultat. 

Även på andra håll umgicks man med planer i samma stil. Skellefteå arbetareförening 
föreslog 1868 systerföreningen i Malmö ett projekt, som syftade till varuutbyte mellan 
kooperativa sammanslutningar i olika länder. I Malmö ställde man sig dock kritisk till 
förslaget. 

En kooperativ partihandel planerades även för Gävleborgs län och Dalarna. Syftet var 
”anskaffandet handelsvaror huvudsakligast direkt från produktionsorterna samt export av 
landets produkter.” I maj 1869 var aktieteckningen i full gång men Gävleborgs och Dala 
konsumtionsföreningars handelsaktiebolag kom aldrig över projektstadiet. Liknande försök i 
Göteborg och Skellefteå misslyckades också.  
  I Stockholm fanns Sällskapet för arbetareföreningars främjande men detta fick aldrig 
något starkt inflytande över rörelsen. Här och var insåg man dock att det skulle vara till gagn 
för hela rörelsen att få till stånd ett ordnat samarbete. I Göteborgs arbetareförenings organ 
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Arbetaren gjorde Axel Krook uttalanden i denna riktning. Ibland talade han om att det skulle 
vara glädjande om ”de svenska konsumtionsföreningarna kunde efter hand först organisera sig 
själva till enhet och sedan träda i direkt förbindelse med de utländska” och vid andra tillfällen 
pläderade han för en partihandelsförening som den engelska Cooperative Wholesale Society 
(CWS). 

Frånvaron av centralorganisation och bristen på rådgivning medförde att föreningarna 
isolerades och redan i slutet av 1860-talet hade många gått över styr. I Sällskapets 
redogörelse för föreningsväsendets utveckling under 1869 slog Ljungberg fast att många 
arbetade under stora svårigheter, ”vilka dock synes mindre ligga i sakens natur än i 
felaktigheter inom den förvaltning man för dem ordnat.” Han underströk vikten av inbördes 
samarbete för att inte råka i beroende av staten vilket skett i bl a Frankrike, Belgien och Italien 
”till ett pris som ej alltid varit dem (föreningarna) angenämt och icke heller varit gynnsamt för 
deras naturliga utveckling.” 113 
  Sommaren 1870 hölls ett allmänt nordiskt arbetarmöte i Stockholm vid vilket den 
sektion, som hade associationsväsendet om hand särskilt ägnade sig åt 
konsumtionsföreningarna, vilka ”ansågos för arbetaren nyttiga och nödvändiga.” Frågan om 
inbördes samverkan diskuterades ingående och det visade sig att man på en del håll fruktade 
att en central ledning skulle äventyra hela verksamheten. Förslaget härstammade från 
Sällskapet och hade utarbetats av Ljungberg. Det föll delvis till följd av motsättningar i 
politiska frågor. Därefter var nybildningen av företag – särskilt i aktiebolagsform – livlig 
under första hälften av 1870-talet men upphörde sedan nästan helt. 114 
 
2.3.4  Produktionsföretagen 

 
I 1860-talets propaganda framställdes produktionsföretagen som den högsta formen av 
kooperativ samverkan och förväntades radikalt förbättra arbetarbefolkningens tillvaro. Det 
första företaget av detta slag var sannolikt ”Carl Johans mekaniska verkstads 
arbetareförening” i Göteborg, som bildades våren 1865 av tio arbetare vid Keillers verkstad. 
Medlemmarna fick en bestämd veckolön och vid årets slut fördelades överskottet. Föreningen 
hade vid årets slut åtta anställda och två år senare hade medlemsantalet stigit till 19, vilket 
antyder att de anställda blivit delägare.  

Liknande verkstadsföreningar bildades i Stockholm och Norrköping hösten 1865. Ett 
stort företag i Norrköping var Arbetareaktiebolaget, som tillverkade yllevävnader men efter 
inre stridigheter tvangs i konkurs. Utöver detta fanns i staden två snickeriföreningar, en 
mekanisk verkstad, en pianofabrik och ett plåtslageri. I Mora bildades ett ”mekaniskt 
fabriksbolag” för tillverkning av ur, sy- och stickmaskiner, lås och jaktgevär, i Stockholm 
tillkom en målare- och en silverarbetareförening, i Uppsala startade målarna och murarna en 
gemensam produktionsförening medan skräddarna bildade en egen sådan, i Kristianstad 
tillkom en byggnadsproduktionsförening och i Åmmeberg ett kooperativt bryggeri. Samtliga 
startade 1866–67. 

Upplysningarna om produktionsföreningarna är få och otillförlitliga eftersom dessa 
företag hade så få medlemmar att några offentliga meddelanden eller berättelser inte 
behövdes. Dock minskade nybildningen starkt efter 1868. Med ledning av de spridda 
uppgifterna har antalet företag uppskattats till ca 50. De flesta var jämförelsevis små.  
Som främsta orsak till företagens misslyckande uppgavs nästan alltid osämja och bristande 
inbördes förtroende. Man hade svårt att rekrytera styrelse och ledningen hade problem med 
auktoriteten eftersom arbetarna underskattade deras arbete och menade att de inte gjorde skäl 
för sig. Många företag hade också för litet rörelsekapital. 115 
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2.3.5  Folkbankerna 

 
Folkbankerna tillhör de outforskade företeelserna i Sveriges kooperativa historia. Någon 
tillförlitlig sammanställning av antalet banker och deras lokalisering föreligger veterligen inte. 
En genomgång av det officiella källmaterialet ger emellertid vid handen att 27 folkbanker 
registrerades under perioden 1867–96. Därutöver har 4 oregistrerade påträffats. Av dessa fanns 
16 i Götaland, 8 i Svealand och 7 i Norrland. De flesta – 16 stycken – tillkom under 1870- 
talet. Folkbankerna utgjorde en heterogen samling. Några hörde hemma i stora städer som 
Stockholm, Göteborg, Örebro, Norrköping, Gävle och Sundsvall, andra omfattade ett härad 
eller t o m ett landskap medan andra åter fanns i småstäder, mindre samhällen eller på 
landsbygden. Av de 31 banker, som lokaliserats under perioden fanns sex i större och nio i 
mindre städer, tre hade ett landskap eller del därav och fyra ett härad som verksamhetsområde, 
fem fanns i mindre tätorter och fyra på landsbygden. Utanför de större städerna var 
folkbankerna geografiskt koncentrerade till ett bälte omfattande norra Småland, södra 
Västergötland, mellersta Halland och södra Dalsland (11 banker), Bergslagen (6 banker) och 
Jämtland - Medelpad (4 banker).  

Ett försök att sprida folkbankerna till landsbygden gjordes vid hushållningssällskapens 
ombudssammanträde 1870 då landshövdingen Erik Sparre i Vänersborg motionerade i frågan. 
En kommitté tillsattes och avgav ett utlåtande där man redogjorde för de tyska folkbankerna 
och deras principer. Kommitterade ansåg dessa vara synnerligen nyttiga men uttryckte tvivel 
om deras lämplighet på landsbygden där näringsidkarna enligt deras uppfattning var alltför 
geografiskt spridda. Man föreslog dock att hushållningssällskapen skulle sprida kännedom om 
folkbankerna och dela ut de skrifter om dessa, som tagits fram av Ljungberg och hans 
Sällskap. Man föreslog också att sällskapen skulle meddela rådgivning till intresserade, som 
planerade att starta folkbanker. I övrigt underströk man att dessa måste bygga på frivillighet 
och självverksamhet och därför inte skulle påverkas eller stödjas utifrån. Det kan tilläggas att 
folkbankerna i Tyskland hade 32 procent lantbruksmedlemmar 1895 även om få föreningar 
var lokaliserade på landsbygden.  
     Om detta ledde till att några folkbanker bildades på den svenska landsbygden är 
osäkert men banker med vidsträckta geografiska och blandade sociala upptagningsområden 
fanns i mellersta Norrland och i landsbygdsdominerade områden som Östra härad i Småland, 
Kind i Västergötland, Valbo i Dalsland och mellersta Halland. Lokala folkbanker på 
landsbygden fanns i Bergsjö i Hälsingland, Fellingsbro i Västmanland och Högsby och 
Stengårdshult i Småland. Vidare fanns banker i mindre städer och orter med nära 
landsbygdskontakter som Avesta-Grytnäs, Nora, Eksjö, Gränna, Tranås, Ulricehamn, Folkärna 
och Hallsberg. Det finns alltså visst fog för att hävda att folkbankerna – om än i begränsad 
utsträckning – hade betydelse för landsbygdens kreditförsörjning. Det kan tilläggas att 
lantbrukarna 1869–70 utgjorde åtta procent av arbetareföreningarnas medlemskår. 
   Juridiskt betraktades folkbankerna som solidariska bankbolag och fick en tillsynslag 
samtidigt med sparbankerna 1892. Lagen skärptes 1903, vilket fick till följd att 
folkbanksrörelsen splittrades. När de solidariska bankbolagen avskaffades 1934 återstod 
endast en handfull folkbanker. Som organisatoriskt rättesnöre fungerade hela tiden den äldsta 
folkbanken i Örebro från 1867. 

Åtskilligt tyder emellertid på att antalet folkbanker varit högre än det officiella 
materialet ger vid handen. För det första förelåg före 1897 ingen registreringsplikt för banker 
och bolag. För det andra bedrevs bankverksamhet ofta inom ramen för arbetareföreningarna i 
form av kombinerade spar-, låne- och förskottskassor av informell natur. Ljungberg 
rapporterade att sådana ”vanligen” förekom och nämnde särskilt initiativ i Alingsås, 
Lidköping och Sölvesborg. Hans eget sällskap rekommenderade i sina skrifter att 
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hushållningsbesparingsföreningar skulle kombineras med sparkassor och att 
borgensföreningar för billiga krediter skulle bildas bland hantverkarna.  

Omfattningen av denna verksamhet är omöjlig att ange men med tanke på att det under 
perioden 1865–95 bildades 140 arbetareföreningar är det sannolikt att antalet folkbanker i vid 
bemärkelse varit betydligt högre än de 27, som valt att registrera sig hos myndigheterna. Hos 
Påhlman-Sjölin, vilka 1944 undersökte arbetareföreningarna, kan man utläsa att folkbanker, 
som inte registrerades bl a tillkom i Hedemora, Trollhättan och Sonstorp i Östergötland. 116 
 
2.3.6  Andra kooperativa företag 

 
Arbetareföreningarna intresserade sig också för sjukkassor och organiserade sådana. En 
särskild slags sjukkassor, som blev mycket populära på 1870-talet, var de s.k. hundramanna-
föreningarna där medlemsantalet alltså var begränsat. Antalet sjuk- och understödskassor, som 
under andra hälften av 1800-talet bildades i anslutning till arbetareföreningar var ca 225 
medan hundramannaföreningarna uppgick till ungefär 440. Kassorna betraktades som en 
viktig del av föreningarnas verksamhet men eftersom medlemmarna var förhållandevis unga 
och sjukfrekvensen låg fick kassorna stora fonder. För att göra dessa räntebärande inrättade 
man pantlåneverksamhet med lägre räntenivå än den offentliga. Det fanns vidare exempel på 
föreningar, som ordnade pensionsliknande understöd åt äldre medlemmar.  
  Arbetareföreningarna byggde vidare egna samlingslokaler för bibliotek, föreläsningar, 
teaterföreställningar m m, vilka blev samlingspunkter också för annat föreningsliv. Man 
intresserade sig också för bostadsfrågorna. Ljungberg och andra propagerade för 
bostadsföreningar, vilket bl a ledde till att föreningarna i Stockholm, Göteborg och 
Norrköping startade fristående bostadsföretag. Därmed blev arbetareföreningarna också 
pionjärer för bostadskooperation i Sverige.  

Idén kom från England där de första Building Societies hade inrättats i slutet av 1700- 
talet. De var genuina självhjälpsinitiativ för att skaffa tomtmark och bygga hus. Medlemmarna 
byggde upp en gemensam grundfond. Genom att spara regelbundet avancerade medlemmen 
till husköpare eller hyresgäst och blev genom löpande amorteringar ägare till bostaden. I 
Norden blev Arbejdernes Byggeforening, grundad 1865 vid Burmeister och Wains varv i 
Köpenhamn, av stor betydelse. Denna låne- och byggnadsförening hade 1892 byggt över 900 
hus för 8 000 personer och medlemsantalet uppgick till det dubbla. Under trycket av 
bostadsbristen bildades föreningar i Göteborg 1872, i Stockholm, Norrköping och 
Helsingborg året därpå och senare även i Uppsala och Västerås. De nådde sin största numerär 
– ca 150 – under 1880-talet. Den viktigaste – Arbetarnas byggnadsförening i Göteborg – hade 
som syfte att genom självhjälp samla kapital och ”åt föreningens uppföra bostäder till 
uthyrning och framtida egendom”. Till grund för verksamheten låg bl a en av Hjalmar 
Wallqvist på initiativ av Lorénska stiftelsen genomförd undersökning av arbetarnas 
bostadsförhållanden i Göteborg. Man byggde bl a 24 s.k. landshövdingehus i Annedal och 
skapade därmed en första mönsterstadsdel för arbetare.      

Inspiratörer var C E Ljungberg och Sällskapet för arbetareföreningars bildande. En 
annan eldsjäl var överläraren vid Gymnastiska Centralinstitutet Truls Johan Hartelius, som 
främst åberopade de danska exemplen medan Ljungberg framhöll föreningarna i 
Storbritannien.  

Det utbredda missbruket av alkohol ledde till att föreningen i Stockholm 1875 startade 
en restaurangrörelse för att servera närande mat i trevliga lokaler utan att tillhandahålla 
alkohol. Två restauranger öppnade 1877 men företaget måste upphöra efter kort tid p.g.a. 
kapitalbrist. 
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Många av de ovannämnda företagen drevs i bolagsform. Van der Hagen-Cederschiölds 
förteckning redovisar för 1865–81 16 bostadsföretag, 9 pant- och 6 folkbanker, siffror, som av 
allt att döma ligger under det antal, som verkligen kom till stånd. 117 
 
2.3.7   En splittrad utveckling  

 
För utvecklingen av de kooperativa handelsföretagen var näringsfrihetsreformen 1864 
avgörande. Den innebar fri etableringsrätt och medförde en kraftig expansion av lanthandeln 
med en orationell struktur och varuhantering som följd. Viktiga faktorer var också den 
kooperativa propaganda, som satte in vid mitten av 1860-talet inom arbetareföreningarna och 
nödåren i Norrland 1867–68 då mänga privathandlare enligt kundernas uppfattning 
missbrukade sin ställning. Det sistnämnda förklarar rörelsens stora utbredning i norr. Andra 
kännetecken var den starka landsbygdsförankringen och den breda sociala rekryteringen. 
  Konsumenternas viktigaste skäl för att engagera sig i egna företag var behovet av 
kontroll och inflytande på varornas priser och kvaliteter och en bättre lösning av 
distributionsproblemet. Orsakerna till fallissemangen var främst att många företag fick för 
”stor kostym”, att prispolitiken försvårade en tillräcklig kapitalbildning, att man trots 
stadganden om kontanthandel tillät omfattande kreditköp och att man misslyckades med att få 
till stånd ett riksomfattande samarbete. Bakom det sistnämnda låg politiska och sociala 
motsättningar, regionala spänningar med misstro mot Stockholm och organisatoriska och 
strukturella olikheter. 

Ett stort problem, som man tvingades kämpa med ända till 1897 och som till stor del 
orsakade rörelsens oenhetliga struktur och verksamhetsformer var lagstiftningen. Bolagslagen 
var inte tänkt för den typ av företag, som de folkägda handelsföretagen representerade och 
innehöll dessutom motstridiga budskap om registrering, juridisk status ansvarsförhållanden m 
m, vilket ledde till förvirring både inom och utom rörelsen.   
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2.4  DE BONDEÄGDA HANDELSBOLAGEN 

 

2.4.1  Abraham Rundbäck - den förste bolagskritikern 

 

2.4.1.1  Rundbäck och hushållningssällskapen 

 
Den kritik, som riktades mot de tidiga handelsföretagen för deras utbredda användning av 
aktiebolagsformen formulerades bl a utifrån erfarenheter från motsvarande företag i England 
och Tyskland. Den främste kritikern och tillika den mest verklighetsförankrade svenske 
kooperatören under den här perioden var lektorn, folkskoleinspektören, riksdagsmannen m m 
Abraham Rundbäck i Växjö. Sina åsikter utvecklade han i en 1869 utgiven skrift med titeln 
”Avhandling om konsumtionsföreningar tillägnad rikets hushållningssällskaper.”  

Rundbäck föddes i Barnarps socken i Jönköpings län 1827. Genom ortens kyrkoherdes 
försorg fick han tillfälle att genomgå Jönköpings skola – där han var bänkkamrat med Viktor 
Rydberg – och därefter gymnasiet i Växjö. År 1853 doktorerade han i Lund och blev därefter 
lektor i matematik i Växjö. Rundbäck engagerade sig livligt i tidens folkbildningssträvanden, 
vilket resulterade i att han 1861 utnämndes till folkskoleinspektör i Växjö stift.  
   Rundbäcks intresse för kooperationen väcktes under en studieresa i Tyskland 1867 då 
han sammanträffade med Schulze-Delitzsch. Att hans vetgirighet inte inskränkte sig till den 
tyska kooperationen visar Växjö hushållningsbesparingsförening, som Rundbäck tog 
initiativet till 1867 och där principerna från Rochdale tillämpades. Föreningen var 
framgångsrik men upphörde 1872 sedan Rundbäck valts till riksdagsman och lämnat den 
dagliga ledningen. Därmed upphörde också Rundbäcks kontakt med den kooperativa rörelsen 
och politiken blev i fortsättningen hans främsta verksamhetsområde. Avhandlingen om 
konsumtionsföreningar blev genom sin ideologiska skärpa och erfarenhetsförankring 
Rundbäcks bestående insats för den svenska kooperationen. Han avled 1893. 118 

Det kanske mest anmärkningsvärda med Rundbäcks avhandling är att den tillägnades 
landets hushållningssällskap. I sin inledning säger författaren att han med sin skrift vill 
erbjuda ett komplement till sällskapens strävan, nämligen att förbättra landets 
produktionsförmåga. Eller som han själv uttrycker det ” problemet att höja den allmänna 
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välmågan löses icke ensamt genom produktionens uppmuntrande och främjande. Nationens 
liksom den enskildes ekonomiska ställning beror nämligen icke blott av inkomsterna utan 
även av utgifterna och välståndets villkor är icke allenast arbete utan även sparsamhet.” Han 
rekommenderade konsumtions- eller hushållningsbesparingsföreningar för att ”befordra 
sparsamhet och kapitalbildning, att göra handeln med förnödenhetsvarorna oberoende av de 
fördyrande mellanhänderna, att genom försäljning allenast mot kontant betalning motverka 
skuldsättning och konsumtionskreditens missbruk samt att genom handelsvinstens fördelning 
mellan köparna inom föreningen återgiva dem en del av deras hushållsutgifter och således 
göra själva konsumtionen till en inkomstkälla, till ett besparingsmedel. Vilande uteslutande på 
självhjälpens stora grundsats äro de dock synnerligen ägnade att amma och stärka folkets kraft 
och självtillit och att motverka den sjukliga benägenheten att skjuta omsorgerna för sin egen 
och andras välfärd från sig på det allmänna.”  

Här formulerade Rundbäck en modern syn på kooperationens uppgifter och praktiska 
funktioner. Han propagerade dessutom för företag, som riktade sig till hela befolkningen till 
skillnad från exempelvis Hamilton och Ljungberg, som främst vände sig till hantverkare och 
arbetare. Det är vidare viktigt att notera att Rundbäck betraktade uppgiften som sparkassa som 
lika viktig som varuförmedlingen.    

Rundbäcks hänvändelse till hushållningssällskapen förklaras av hans tankar om 
företagens lokalisering. Han polemiserade kraftfullt mot uppfattningen att kooperativa företag 
endast skulle lämpa sig för större städer och underströk att ”varhelst en lanthandel kan 
existera inom en kommun där kan ock en konsumtionsförenings handel bära sig. Där är till 
och med behovet av en dylik handelsförening desto kännbarare som lanthandlaren i regel 
håller både sämre och dyrare varor än städernas handlande.” Rundbäck framhöll också detta 
förhållande som orsaken till att konsumentföreningar var sällsynta i Europas huvudstäder 
medan de fanns i tusental i mindre städer och på landet. Som svenskt exempel nämnde han 
den av honom själv grundade Växjö hushållningsbesparingsförening. Mot bakgrund av 
konsumentföretagens välgörande verkningar uppmanade han hushållningssällskapen att 
uppmuntra och stödja tillkomsten av sådana. 119 
 
2.4.1.2  Föreningar och bolag 

 
Rundbäck var en varm anhängare av föreningsväsendet. ”Associationen verkar med massans 
kraft oemotståndligt, liksom den väldiga strömmen, vilken, bildad av idel droppar, driver de 
största verk och besegrar de svåraste hinder” konstaterade han. Särskilt rekommenderade han 
föreningar för praktiskt-ekonomiska ändamål för att lätta de lägre klassernas materiella 
bekymmer som exempelvis folkbanker, sjuk- och begravningskassor, bostadsföreningar och 
konsumentföretag. Det var emellertid viktigt att inte splittra sig utan koncentrera sig på det 
väsentliga. Rundbäck konstaterade att man dittills i England prioriterat 
konsumtionsföreningar, i Tyskland folkbanker, i Danmark och Norge sjukkassor och i Sverige 
handelsaktiebolag. 

Rundbäck granskade de engelska och tyska konsumtionsföreningarna och de svenska 
handelsbolagen. Själv föredrog han företag av Rochdaletyp p.g.a. deras genomtänkta 
principer, karaktär av oberoende självhjälpsföretag och demokratiska uppbyggnad. Genom 
samarbete, sparsamhet och självstyre förkovrades föreningens materiella och andliga resurser. 
Svagheten med de tyska föreningarna var enligt Rundbäck att de endast riktade sig till 
medlemmar och att de sålde till lägsta möjliga pris. De reducerades därigenom till rena 
varulager och underlät att avsätta ett eget kapital. De gjorde nytta för stunden men inte för 
framtiden. Rundbäck var också kritisk mot det drag av välgörenhetsinrättning, som vidlådde 
vissa tyska föreningar och inskränkte självhjälpsinslaget. 
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   Beträffande de svenska handelsaktiebolagen underströk Rundbäck att de utgjorde en 
rent svensk företeelse, helt olika de engelska och tyska företagen. De avgörande skillnaderna 
bestod i inbetalningssättet för aktierna och fördelningen av överskottet efter aktieinnehav även 
om det på den senare punkten fanns modifikationer. Slutsatsen blev att handelsbolagen inte 
uppfyllde de krav, som enligt Rundbäck borde ställas på konsumtionsföreningar, främst därför 
att de inte riktade sig till de minst bemedlade, vilka knappast kunde uppfylla 
betalningsvillkoren för aktierna ens om beloppen var så låga som 5–10 kronor. Därtill kom att 
vinstfördelningen på aktier i stället för efter inköp missgynnade de små delägarna, vilka var 
större konsumenter än kapitalisterna men trots det fick mindre utbyte av företaget. Ett 
ytterligare minus var att sparkassefunktionen saknades. 120 
 
2.4.1.3  Kapital för utveckling 

 
Rundbäck tillmätte följaktligen företagsformen avgörande betydelse för konsumentföretagens 
möjligheter att rekrytera mindre bemedlade medlemmar och därmed för deras förmåga till 
måluppfyllelse. Han ansåg också uppbyggandet av eget kapital vara avgörande för företagens 
utveckling på längre sikt genom förvärv av egna fastigheter med samlingslokaler och bibliotek 
och för att få till stånd exempelvis sjuk- och begravningskassor samt utbildning. 

Rundbäck rekommenderade geografisk och social öppenhet vid medlemsrekryteringen 
för att motverka isolering. Enda kraven på medlemmarna gällde allmän oförvitlighet och 
medborgerligt förtroende. Rundbäck förordade också – åberopande Schulze-Delitzschs 
exempel – full solidarisk ansvarighet för medlemmarna för att stärka föreningarnas 
kreditvärdighet. Men han underströk samtidigt vikten av att avsätta ett tillräckligt eget kapital 
och av en noggrann revisionsverksamhet och manade till försiktighet med att uppta lån. 121 
  
2.4.2  De praktiska resultaten 

 
Frågan om vilka de praktiska resultaten av Rundbäcks skrift blev är svår att besvara. Gjöres 
räknar till sammanlagt tre föreningar medan Påhlman-Sjölin uppger att Rundbäcks inflytande 
begränsade sig till ”Småland, Östergötland och ett par föreningar i Norrland.” Axel Påhlman 
uppger i en uppsats från 1937 att skriften såldes ”till åtskilliga hushållningssällskap” och att 
efterföljarna till Växjöföreningen kallades hushållningsföreningar. Han pekar i det 
sammanhanget ut föreningarna i Åtvidaberg, Bersbo, Överum, Örtomta, Askeby, Bjärka-Säby, 
Grebo, Mormorsgruvan, Forsaström, Falerum och Sonstorp. I fråga om Norrland framhåller 
Påhlman att många föreningar där startade som aktiebolag eller ombildades till sådana på 
initiativ av länsstyrelserna eller sina affärsförbindelser i grossistledet.  

En genomgång av Van der Hagen-Cederschiölds redovisning av aktiebolagen 1849-81 
ger vid handen att 46 hushållningsföreningsaktiebolag tillkom under denna period. Av dessa 
var föreningen i Umeå, som Viktor Almqvist tog initiativet till inspirerad av Rundbäck. 
Hushållningssällskapet beslöt 1868 utarbeta stadgar för en ”association för handelns 
bedrifvande” och lade 1869 fram ett förslag till ”Stadgar för Ume Hushållsförening”. 
Förslaget förklarades vara ”hufvudsakligen bearbetadt efter de grunder, hvarpå Wexiö hus-
hållningsbesparingsförening efter de engelska föreningarnas mönster är byggd” och förslags-
ställarna var ”öfvertygade, att en dylik förening, om densamma med något större intresse 
omfattas, skall i sin verksamhet blifva i hög grad välgörande och välsignelserik, så väl för 
ortens innevånare i allmänhet, som i synnerhet för hvar och en medlem af föreningen”. 
Sällskapet enade sig om att föreningen ”synnerligen borde afse varuutbyte för att derigenom 
bereda tillfälle för afsättning af inom länet förfärdigade produkter”. Bolaget bildades men dess 
vidare öden är okända. Det återfinns bland de upphörda företagen i Van der Hagen-
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Cederschiölds förteckning. Av de övriga 46 företagen fanns 16 i Västernorrlands, 13 i 
Jämtlands och 8 i Gävleborgs län. Söder om Dalälven registrerades sådana bolag endast i 
Östhammar och Sölvesborg. 

Hushållningsföreningsbolagen tillhörde den första vågen av folkägda handelsföretag. 
Minst 44 stycken tillkom åren 1868–74, vilket utgjorde 23 procent av samtliga registrerade 
handelsbolag. De tycks emellertid ha drabbats av motgångar och 1881 var endast 19 fort-
farande verksamma. Det kan tilläggas att varken Rundbäcks förening i Växjö eller de 11 av 
Påhlman utpekade efterföljarna finns upptagna i bolagsregistret.  

Det är alltså uppenbart att Rundbäcks idéer fick större genomslag än man tidigare 
antagit. Antalet ”hushållningsföretag”, som tillkom åren efter starten i Växjö 1867 uppgick 
om även de oregistrerade företagen inräknas till omkring 60 även om flertalet särskilt i 
Norrland genom myndigheternas försorg eller andra inflytanden i strid med Rundbäcks 
intentioner använde bolagsformen. Att dessa företag uppfattades som en grupp för sig framgår 
också av att Van der Hagen-Cederschiöld använde rubriceringen ”Magasins-, handels- och 
hushållningsföreningsaktiebolag”. Påhlman har framhållit att namnskicket – i varje fall före 
KFs tillkomst 1899 – var synnerligen skiftande men att man kunde urskilja vissa grupper 
beroende på företagens ursprung. Arbetareföreningarna använde exempelvis benämningar 
som handelsaktiebolag eller konsumentförening medan nykterhetsrörelsen hade egennamn 
som Seger, Solid, Svea, Göta, Frej, Framåt, Framtiden etc. På några orter talade man om 
uppköps- eller proviantföreningar medan ringrörelsen knäsatte beteckningen arbetarring. 
Vidare fanns yrkesföreningar bl a bland järnvägs- och postanställda och vid vissa industrier.   

Ordet kooperativ i föreningsnamn är tidigast belagt 1888 men blev mera allmänt först 
efter 1900. Det kan tilläggas att redan Ljungberg uppmärksammade det skiftande 
namnskicket. I sin rapport om arbetareföreningsväsendet 1868 efterlyste han "ett gemensamt 
och svenskt namn på dessa associationer” och föreslog för egen del förbrukningsförening. 122 
 

2.4.3  Teori och praktik 

 

Den kooperativa propaganda, som startade i Sverige kring 1865 hämtade sina förebilder från 
de ledande industriländerna England och Tyskland och blev därigenom kooperativt mångsidig 
men genom sin fokusering på hantverkare och arbetare samtidigt socialt ensidig. Särskilt 
Hamiltons och Ljungbergs insatser fick genom bristande hänsyn till de mer agrart präglade 
svenska förhållandena ett drag av ”katederkooperation” över sig. Rundbäcks utgångspunkt var 
mer realistisk dels därför att han koncentrerade sig på den kooperationsform, som hade den 
bredaste rekryteringspotentialen dels därför att han via hushållningssällskapen riktade sig till 
den största befolkningsgruppen. Han var också den ende av de tre, som omsatte sina idéer i 
praktiken. Gjöres har framhållit att om Rundbäcks förening i Växjö överlevt 
”genombrottsårens kriser och fått en yttre ställning, som svarat mot dess förträffliga 
organisation, skulle den säkerligen tagits till föredöme på många håll och genom sitt exempel 
kommit att stärka den vacklande rörelsen”. Han frågade sig också vad som kunde ha hänt om 
Rundbäck ”framträtt först av sextiotalskooperatörerna och givit rörelsen inriktning” och 
tillade att ”även då skulle missgrepp och misslyckanden ha skett, men förvisso hade mycket, 
måhända det mesta av arbetet givit bestående resultat”.  

En antydan om detta kan man möjligen få genom att jämföra med den 
konsumentkooperation, som vid samma tid utvecklades i Danmark och Norge. På Jylland 
uppstod på initiativ av prästen Hans Christian Sonne och läkaren F F Ulrik 1866–67 en rörelse 
med Rochdale-kooperationen som förebild. Den fick stor utbredning främst på landsbygden 
och resulterade 1871 i en riksorganisation – Faellesforeningen for Danmarks 
Husholdningsforeninger – som emellertid måste läggas ned efter ungefär fem år. I Norge 
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bildade lantbrukaren och skogsägaren Helge Vaeringsåsen 1868 Alfarheims Sparforening, 
som tog initiativet till en riksorganisation 1870 med Vaeringsåsen som ordförande. Också den 
tvingades upphöra i slutet av 1870-talet. Båda exemplen illustrerar svårigheterna att få till 
stånd varaktiga nationella organisationer men visar också att Rundbäcks tes om landsbygden 
som lämplig bas för konsumentkooperativa organisationer var riktig. Den danska 
konsumentkooperationen hade under lång tid sin största utbredning bland 
landsbygdsbefolkningen. 123   
 
 

2.4.4.  Bondeägda handelsföretag 

 

2.4.4.1  Landsbygden och näringsfriheten 

 
Handeln i Sverige var länge underkastad bestämmelser, som gav städerna en privilegierad 
ställning. Före 1846 kunde ingen ordnad varuförsäljning äga rum på landsbygden och även 
den förordning om skråväsendets upphävande, som då utfärdades, gynnade städerna. Bl a fick 
man inte hålla öppen salubod inom tre mils omkrets från närmaste stad. År 1851 tillkom en 
förordning, som gjorde rättigheten att hålla öppen bod beroende av kommunalstämmans 
beslut. Näringsfrihetsförordningen 1864 undanröjde alla hinder och därefter utvecklades 
lanthandeln raskt.  

Uppsvinget var ekonomiskt betingat. Industrin växte, kommunikationerna byggdes ut 
och befolkningen började anpassa sig till det nya näringslivet. Lokala marknader påverkades 
alltmer av det nationella och internationella varuutbytet. Lanthandeln framstod därför som ett 
attraktivt område för många, vilket resulterade i en övertalig handelsmannakår. 124 
  Bland lantbrukarna uppstod ett utbrett missnöje med handeln med spannmål. Det 
gällde såväl priser som kvaliteter och förnödenheter och tanken att ordna handeln i egen regi 
låg därför nära till hands. Förebilder fanns utomlands både bland arbetare och bönder och 
började vid mitten av 1860-talet bli kända i Sverige. Klagomålen över de ur lantbrukets 
synpunkt oefterrättliga förhållandena nådde snart också hushållningssällskapen. Starkast var 
kritiken i de västsvenska spannmålsområdena, som tidigast berördes av efterfrågan på den 
engelska marknaden och den handel, som till följd därav organiserades av privata företag i 
Göteborg och Uddevalla. Särskilt stark blev kritiken vid ett möte vid Ranten i Falköping, som 
Skaraborgs hushållningssällskap sommaren 1871 ordnat tillsammans med de båda Älvsborgs-
sällskapen. Mötet blev inledningen till en omfattande aktivitet både på köpar- och 
säljarsidorna och sällskapen blåste liv i sina inköpsnämnder i avdelningarna.  

Bland dem, som tog allvarligt på klagomålen var Sigge Flach, en reformivrare inom 
Skaraborgssällskapet som drev mönsterjordbruk på sina gårdar Prinshaga och Ökull. Han 
skrev till en bekant på Jylland för att ta reda på hur samarbetet lagts upp där eftersom 
undermåliga kvaliteter sades inte förekomma på Jylland. Svaret - daterat den 1 januari 1872 - 
meddelade att de danska kollegorna 1869 efter engelskt mönster bildat ”Landsforeningen i 
Jylland til Indköp av kunstig Gödning”, som endast saluförde kontrollerade varor. Förebilden 
var en förening, som 1868 bildats av lantbrukare i Lincolnshire. År 1869 tillkom ytterligare en 
dansk förening på Bornholm och 1870–71 fen föreningar till. Därutöver startade en rad 
konsumtionsföreningar inköp av konstgödsel. Föreningarna samlade in beställningar och 
förskottslikvider inklusive kostnadsersättning två gånger om året. Slutlikviden måste vara 
erlagd 14 dagar före leveransen, i annat fall tillföll förskottet föreningen.    

Att få till stånd något liknande i Sverige visade sig emellertid betydligt svårare än 
Sigge Flach hade trott. Vid ett uppföljande möte föreslogs att de tre sällskapen skulle bilda en 
- dock inte fristående - storförening för förmedling av kontrollerade gödselmedel. 
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Skaraborgssällskapet avvisade emellertid förslaget eftersom ”konkurrensen i den allmänna 
försäljningen och den ordnade handelns eget wälförstådda intresse utgör det säkraste 
korrektivet mot afsättning af en underhaltig vara”. Bakgrunden var att de tre sällskapens 
reaktioner vid Rantenmötet hade fått de västsvenska importörerna och återförsäljarna att börja 
kontrollanalysera sina konstgödselmedel och kraftfodervaror. 

Rundbäcks vädjan till sällskapen att ta sig an inköpsfrågorna förklingade också ohörd. 
Denna passivitet medförde att den omfattande rörelse av landsbygdsbaserade handelsföretag, 
som utvecklades under perioden 1865–94 kom att stå arbetareföreningsrörelsen nära och att 
anknytningen till de internationella förebilder inom spannmåls- och förnödenhetshandeln, 
vilka fr. a utvecklades i Tyskland av F W Raiffeisen och Wilhelm Haas fördröjdes. En annan 
följd blev att merparten av landsbygdens handelsföretag – Rundbäcks invändningar till trots – 
kom att använda sig av aktiebolagsformen och måste letas fram ur det källmaterial, som finns 
om bolagen enligt de kriterier för folkägda företag, som redovisats i avsnittet om bolagslagen 
och de medlemsägda företagen. 125   
                                                                                
2.4.4.2  Handelsbolagen 

 
För 30-årsperioden 1865–94 ger det officiella källmaterialet totalt 232 registrerade 
landsbygdshandelsbolag när företagen från städer, industri- och bruksorter undantas. Av dessa 
bildades 139 eller 60 procent under 10-årsperioden 1865–74. Motsvarande siffror i Påhlman-
Sjölins undersökning av det totala antalet folkägda handelsföretag är 514 företag av vilka 301  
eller 59 procent tillkom 1865–74. Av Påhlman-Sjölins företag startades 32 procent redan 
1865–69 mot endast 13 i fråga om landsbygdsbolagen. 

När man jämför de båda företagspopulationerna är det viktigt att komma ihåg att de 
232 landsbygdsföretagen ingår som en 45-procentig delpopulation i Påhlman-Sjölins material. 
Andelen 45 procent är lägre än Påhlman-Sjölins egen skattning av landsbygdsföretagen, 
vilken var 52 procent och ansågs liggs i underkant. Skillnaden, som uppgår till ca 35 företag, 
kan både bero på att urvalskriterierna tillämpats olika och på att Påhlman-Sjölin inkluderat 
företag, som inte registrerats eller inte använt sig av bolagsformen och följaktligen inte 
återfinns i det officiella källmaterialet.  

Antalet lokala oregistrerade inköpsföreningar, som i denna undersökning kunnat 
beläggas före 1895 är 12 men mörkertalet är stort eftersom ett antal ideella lantbruksklubbar 
och inköpsnämnder inom hushållningssällskapen bedrev samköp som sidoverksamhet. 
Medräknas de 12 inköpsföreningarna – vilket krävs för jämförbarhet med Påhlman-Sjölins 
undersökning – blir antalet landsbygdsbaserade handelsföretag alltså 244, vilket motsvarar 47 
procent av Påhlman-Sjölins population. 

Landsbygdsbolagen koncentrerades till Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, 
Västernorrlands och Jämtlands län vilka tillsammans svarade för 157 företag eller 69 procent 
och den första 10-årsperioden för hela 76 procent. Flest bolag hade Jämtlands län med 38 
därefter följde Västernorrland med 34 och Kopparberg med 33. Norrland stod för 118 bolag 
eller 51 procent av samtliga medan motsvarande siffror för Svealand var 77 eller 33 procent 
av vilka 60 hörde hemma i Värmlands och Kopparbergs län. Allmogeägda handelsbolag 
saknades helt i Jönköpings, Gotlands, Blekinge och Göteborgs och Bohus län och var över 
huvud taget sällsynta i Götaland, som endast uppvisade 37 stycken eller 16 procent av 
samtliga. Också i mälarlänen var typen sällsynt: 9 bolag eller 4 procent. En annan skillnad var 
att företagen i dessa områden i allmänhet tillkom senare än vad som var fallet längre norrut. 
Västerbotten och Norrbotten svarade för 21 eller 9 procent av företagen av vilka två 
tredjedelar startat före 1875. 
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Av de 12 lokala inköpsföreningar, som identifierats fanns inte mindre än 9 i Örebro län 
medan Skaraborgs, Uppsala och Värmlands län uppvisar vardera en förening. 
Örebroföreningarna faller väl in i det geografiska mönstret för handelsföretagen genom sin 
nära anknytning till de företagstäta Värmlands och Kopparbergs län och höjer länets andel till 
7 procent. 

Av Påhlman-Sjölins 514 företag fanns 136 eller 26 procent i Götaland, 179 eller 35 
procent i Svealand och 199 eller 39 procent i Norrland. Fördelningen var alltså jämnare än 
landsbygdsföretagens främst genom att Götalands andel var klart större och Norrlands klart 
mindre. De fem största länen dominerar inte heller lika starkt men hade ändå 262 eller 51 
procent av företagen. Skillnaderna antyder en starkare ställning för aktiebolagsformen inte 
minst på landsbygden i landets mellersta och norra delar, vilket möjligen kan tillskrivas 
myndigheternas agerande och influenser från de privatägda bruks- och träindustriföretagen. 
Påhlman-Sjölin framhåller att konsumtions- och hushållningsföreningar och andra 
handelsföretag var vanligare i mellersta och södra Sverige. 

Kännetecknande för landsbygdens handelsföretag var att de stadgemässigt reglerade 
inköp av förnödenheter till lantbruket och försäljning av produkter därifrån. Sådana 
bestämmelser fanns exempelvis hos bolagen i Ovansjö, Rörshyttan, Åre, Arbrå, Hedens by, 
Lögdeå, Nordmaling, Offerdal, Norrala, Regnsjö och Tjellmo. Företaget i Ovansjö, som 
bildades 1868, skulle verka för ”tillgång på allmänna förnödenhetsvaror af god beskaffenhet 
till möjligast billiga pris samt verka för ekonomisk, sedlig och intellektuell förkofran … så 
snart omständigheterna sådant medgifva genom uppköp af ortens produkter såsom jern, bräder 
m m bereda för dem förmånlig afsättning.” De var till skillnad från stads- och 
bruksföreningarna kombinerade handelsföretag. Några, som t ex Rolfstorps handelsaktiebolag 
i Halland, drevs i anslutning till mejerier. Andra karakteristiska drag var att man satte 
aktiernas nominella värde relativt lågt – som regel i intervallet 5–100 kronor – och att man 
tillämpade lika rösträtt eller begränsade antalet röster både personligen och via fullmakter. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2.4.4.3  Registrerade och oregistrerade företag 

 
När det gäller relationen mellan registrerade och oregistrerade företag kan en jämförelse 
mellan Påhlman-Sjölins material och den statistik, som redovisas i Van der Hagen-
Cederschiölds förteckning över svenska aktiebolag med begränsad ansvarighet ge viss 
vägledning. 

Enligt Påhlman-Sjölins undersökning tillkom under perioden 1865–80 373 arbetar- 
eller folkägda företag. Siffran inkluderar såväl föreningar som sanktionerade och icke-
sanktionerade bolag. Van der Hagen-Cederschiölds förteckning över aktiebolag med 
begränsad ansvarighet redovisar för samma period 314 handels- och hushållsföreningsbolag 
av vilka 239 kan betecknas som bolagskooperativa. Siffrorna antyder alltså att 64 procent av 
Påhlman-Sjölins företagspopulation registrerats. 

Av de 239 bolagskooperativa företagen hos Van der Hagen-Cederschiöld kan 162 eller 
68 procent klassificeras som landsbygdsföretag. Med tanke på att de båda källorna redovisar 
olika företagspopulationer kan andelen landsbygdsföretag därför antas ligga i intervallet 52 - 
68 procent. 

Av Påhlman-Sjölins företag fanns 87 eller 23 procent i Götaland, 134 eller 36 procent i 
Svealand och 151 eller 41 procent i Norrland medan motsvarande siffror för de registrerade 
handelsbolagen var 23 eller 10 procent, 96 eller 40 procent och 120 eller 50 procent. Den mest 
iögonenfallande skillnaden är att andelen registrerade bolag var mycket låg i Götaland och 
mycket hög i Norrland medan Svealand intog en mellanställning. Påhlman-Sjölins siffror för 
hela perioden 1865–94 ger en modifierad bild av samma tendens med en väsentligt jämnare 



51 
 

fördelning mellan landsdelarna dock med fortsatt övervikt för Norrland. Jämförelsen visar 
alltså att inslaget av oregistrerade eller föreningsdrivna företag var störst i Götaland, något 
som styrks av de liberala arbetareföreningarnas geografiska fördelning. Arbetareföreningarna 
ansågs nämligen benägna att driva sina inköpsföretag oregistrerade eller som sektioner inom 
föreningarna. Av de 121 föreningar, som tillkom 1865–81 hörde inte mindre än 63 eller 52 
procent hemma i Götaland, 37 eller 31 procent i Svealand och 21 eller 17 procent i Norrland. 
Bryter man ner siffrorna på länsnivå framstår Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, 
Västernorrlands och Jämtlands som i särklass företagstätast med sammanlagt 199 eller 53 
procent av Påhlman-Sjölins företag och 163 eller 68 procent av de registrerade 
handelsbolagen. Västra Svealand och södra och mellersta Norrland var de tidiga 
handelsföretagens verkliga styrkebälte. 

År 1881 var 124 eller 52 procent av de bolagskooperativa företagen fortfarande i 
verksamhet. Av dessa fanns 7 procent i Götaland, 39 i Svealand och 54 i Norrland. Någon 
motsvarande uppgift om företagens ”överlevandefrekvens” finns inte hos Påhlman-Sjölin. 126 
 
2.4.4.4  En svensk linje                                                                                                       

 
Näringsfrihetens införande 1864 innebar en omvälvning i landsbygdens marknadsförhållanden 
och ett större behov av att kunna påverka varornas priser och kvaliteter. Under den följande 
30-årsperioden grundades minst 244 lantbrukarägda handelsföretag av vilka 95 procent var 
aktiebolag och i många fall uppenbarligen tillkomna under påverkan av arbetareföreningarna. 
Hushållningssällskapen stod så gott som helt utanför denna utveckling och den uppmaning att 
grunda föreningsbaserade landsbygdsföretag, som fr a Abraham Rundbäck riktade till 
sällskapen hörsammades inte. Handelsbolagen var av allt att döma internationellt unika och 
innebar att Sverige isolerades från utvecklingen främst i Tyskland, som gick i spetsen för 
utformandet av bondeägda handelsföretag. 

Geografiskt hörde de landsbygdsbaserade handelsbolagen främst hemma i västra 
Svealand och södra och mellersta Norrland och uppvisade en ännu starkare koncentration till 
denna region än arbetareföreningarnas företag. Uppenbarligen finns här ett samband med de 
initiativ till handelsföretag i större skala, som togs i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg 
1867–69. Däremot var andelen handelsbolag påfallande låg i Götaland. Värt att notera är också 
att landsbygdsbolagen inte enbart var ämnade som inköpsföretag utan att man också 
genomgående hade ambitionen att samla in och sälja de produkter, som det lokala lantbruket 
producerade. En notabel skillnad i förhållande till Påhlman-Sjölins undersökning var att 
landsbygdsbolagen utgjorde 68 procent av de registrerade bolagskooperativa företagen men 
endast 52 procent av det totala antalet handelsföretag. Man var av allt att döma mer benägen 
att använda sig av bolagsformen på landsbygden än i städerna och bruksorterna. 

Det kooperativa upplysningsarbete, som påbörjades 1865 fick delvis fel inriktning och 
fullföljdes inte. Okunnigheten om ekonomi var utbredd och till detta kom propagandans starka 
betoning av rörelsens sociala sida. På många håll hävdade man att rörelsen främst var till för 
de sämre ställda men samtidigt betonades vikten av att ledningen låg i händerna på de bildade 
klasserna. Kraven på medlemmarna sköts i bakgrunden och propagandan fick en 
socialhjälpsanstrykning, som skapade passivitet i de breda lagren. En annan svaghet var att 
man inte ägnade någon uppmärksamhet åt lagstiftningsfrågorna.  

Rundbäck beskrev handelsbolagen som en specifikt svensk företeelse väsensskild från 
de engelska och tyska föreningarna. Medan de engelska sålde till alla utan undantag till 
gängse priser och fördelade överskotten bland medlemmarna i förhållande till deras inköp, 
riktade sig de tyska enbart till medlemmarna och sålde till lägsta möjliga priser. Genom att 
vinsterna på så sätt direkt tillföll medlemmarna försummades kapitaluppbyggnaden i 
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föreningarna. De svenska handelsbolagen förutsatte att aktiekapitalet regelbundet erlades med 
vissa belopp och att överskotten fördelades efter aktieinnehavet även om vissa modifieringar 
förekom. Rundbäck menade att dessa företag inte fungerade till de obemedlade klassernas 
bästa eftersom ”de fattiga äro större konsumenter än kapitalister”. Därtill kom att de i likhet 
med de tyska saknade sparkassefunktion.  
  Alla delade emellertid inte Rundbäcks negativa syn på aktiebolagsformen. Hösten 
1869 diskuterade sällskapet i Örebro frågan om det svenska lantbruket var betjänt av ”bolag 
bildade af jordbrukare för försäljning af jordbrukets alster, för förädlandet af mjölk och för 
uppköp af lefnadsförnödenheter”. Inledare var häradshövdingen C Stenberg, som förordade 
både mejeri-, uppköps- och försäljningsföreningar. I fråga om mejeriföretagen åberopade 
Stenberg schweiziska förebilder, vilka också överförts till USA, Norge och Ryssland. För 
konsumtionsföreningarna var Rochdaleföretaget och dess engelska efterföljare mönstret men 
han nämnde också Schulze-Delitzschs lagerföreningar i Tyskland.  

Trots att Stenberg genomgående talade om föreningar förordade han att de bondeägda 
företagen skulle grundas på aktier ”hela, halfva, fjerdedels och till och med åttondels” för att 
dra till sig så många delägare som möjligt. Han tänkte sig också att man skulle inrätta 
filialavdelningar. Aktieteckningen skulle ge rörelsekapital i starten, vilket efterhand kunde 
ökas genom vinstfonderingar. För en lyckosam utveckling i övrigt krävdes redbarhet, 
arbetsamhet och sparsamhet. Stenbergs anförande trycktes i sällskapets kvartalsskrift 1870 
och blev därmed känt bland länets lantbrukare. Hans rekommendationer i fråga om 
företagsformen kom att anammas på många håll under de följande årtiondena. 127      
 
NOTER 

 
118 Gjöres 1919 s 89 ff, 95 och 101 ff; Gjöres 1929 s 19 f och 22 ff; Påhlman-Sjölin s 143  
       och 207. 
119 Rundbäck s 39 f, 41 f och 44; Gjöres 1919 s 90 ff; Gjöres 1929 s 24. 
120 Rundbäck s 46, 48, 57 ff, 60 f, 70 och 101 f; Gjöres 1919 s 93 ff; Gjöres 1929 s 31 f. 
121 Rundbäck s 64 ff, 82 ff, 89 f och 105 f; Gjöres 1919 s 95 ff; Gjöres 1929 s 32 f. 
122 Gjöres 1929 s 17; Enander s 125 ff och 144; Påhlman 1937 s 465 ff; Ljungberg 1868 s  
      12;  Påhlman-Sjölin s 220. 
123 Gjöres 1919 s 105; Gjöres 1929 s 17; Påhlman-Sjölin s 69, 73 ff och 84 ff. 
124 Gjöres 1919 s. 112 ff.; Påhlman-Sjölin s. 16 f., 20 ff. och 204 ff.; Sjölin 1960 s.19. 
125 Osterman 1982 s. 27 f. och 70 ff.; Kristensen, M. K.: Dansk Andelsgödningsforretning 
       1901 - 1926 (1926) s. 15 ff. 
126 Påhlman-Sjölin s. 214 och 216 f. samt Bilaga 2, 3 A och 3 B; Van der Hagen-Ceder-        
       schiöld tabell 1.                                                                                                                
127 Örebro läns hushållningssällskaps kvartalsskrift 1870:2 s 12 ff. 
 
                                  

2.5 SÅG- OCH KVARNBOLAGEN 

  

2.5.1  Skogen får värde 

 
Vid 1800-talets mitt inleddes den svenska trävaruepoken. Exporten växte och eftersom större 
delen av landets skogar var i bondehand öppnades oanade möjligheter för tiotusentals bönder. 
Även lantbrukare, som själva inte hade så stora skogstillgångar kunde göra goda förtjänster på 
huggning och körning. Under 1840-talet började trävarubolagen skriva kontrakt med bönderna 
angående skogsavverkningen. Kontrakten löpte ofta på 50 år – som var den lagstadgade 
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maximitiden – men kunde också gälla kortare tid. Skogsägarna erhöll i regel en kontant 
engångssumma men det hände också att en del av vederlaget utgick i årliga penning- eller 
naturaavgälder. Enbart under tiden 1859–68 drogs en tredjedel av hemmanen i Jämtland in i 
sådana transaktioner, som var vanliga även i Gävleborgs och Västernorrlands län men 
förekom mera sällan i övre Norrland. Det visade sig snart att ersättningarna var alltför låga i 
förhållande till de vinster, som kunde göras. Vidare utformades ofta kontrakten så att 
bönderna fick svårt att fylla sina behov av husbehovsvirke. För att begränsa dessa olägenheter 
bestämdes 1889 att upplåtelse av avverkningsrätten endast fick gälla 20 år och 1903 
inskränktes denna tidrymd ytterligare till 5 år.  

Redan innan dessa åtgärder vidtogs hade trävarubolagen emellertid börjat köpa hela 
hemman. Utvecklingen påskyndades av 1889 års reform, som gjorde det mindre lönsamt att 
enbart förvärva avverkningsrätten. Följden blev en kraftig förskjutning av 
egendomsfördelningen. Under perioden 1885–1900 steg bolagens och enskilda sågverksägares 
andel av den privat ägda jorden i Dalarna och Norrland från 16 till 22,5 procent. Utvecklingen 
var främst koncentrerad till Kopparbergs, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. 
Totalt beräknades minst 12 000 bönder ha lämnat hemmansägarnas krets. Söderut var 
förändringarna mindre. År 1905 ägde bolagen 9,6 procent av all jord i landet mot 4,1 procent 
två årtionden tidigare.  

Därmed hade den s.k. Norrlandsfrågan uppstått. Denna hade många aspekter. Ur 
trävaruhanteringens synpunkt var det en fördel att inga hinder fanns för rätten att förvärva 
bondejord. Ur skogsvårdssynpunkt restes heller inga invändningar eftersom bolagen ansågs 
sköta jorden lika bra som bönderna eller bättre. Ur jordbrukets synpunkt ställde sig däremot 
saken annorlunda. De bolagshemman, som förvaltades direkt av bolagen eller förvandlades till 
tjänsteboställen hotades inte av vanvård. Det normala var emellertid att skötseln överläts åt en 
arrendator – vanligen den tidigare ägaren – som vid försäljningen förbehållit sig rätten att sitta 
kvar på livstid. Det kapital han erhållit vid avyttringen kunde då komma jordbruket till godo. 
Men arrendatorns barn blev oftast mindre intresserade av jordbruksarbete när deras arvsrätt 
gått förlorad och brukaren själv förlorade intresset för nyodlingar och andra förbättringar, som 
endast var räntabla på längre sikt. Ofta försummade han jordbruket för skogsarbete i bolagets 
tjänst. Ännu påtagligare blev förändringen om bolaget tvingades skaffa en ny brukare, som var 
främmande för traktens agrara förhållanden. Ur samhällets synpunkt innebar utvecklingen att 
självständiga hemmansägare ersattes av arrendatorer med en osäker och beroende ställning. 
Även hemmansägarna fick ibland sin position försämrad när bolagen och deras arrendatorer 
begärde laga skifte i oskiftade byar. 
 

Det var naturligtvis inte att förvänta att relationerna mellan bönderna och bolagen 
under sådana förhållanden skulle vara utan friktioner. Motsättningarna var ofta starka och man 
har t o m talat om ett bolagshat bland allmogen. Också många socialt ansvarskännande 
personer ur andra samhällsgrupper reagerade mot bolagens framfart. Det var därför bara 
naturligt att dessa motsättningar tog sig konkreta uttryck, särskilt i de mest utsatta områdena. 
Ett ekonomiskt verktyg blev de folkägda såg- och kvarnbolagen. 128  
 
2.5.2  Skellefteå Ångsågsaktiebolag 

 

2.5.2.1  Företaget 

 
I de översikter över föreningsväsendet, som Ljungberg utarbetade under 1860-talets senare 
år, var han mycket mån om att få med alla de produktionsföretag, som rimligen kunde komma 
ifråga och det var med särskild tillfredsställelse han beskrev de norrländska ”folkbolagen”, 
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som drev sågverksrörelse. De skilde sig från övriga företag inom branschen genom att rikta 
sig till hela befolkningen inom sina verksamhetsområden.  

Ledande bland dessa var ångsågsbolaget i Skellefteå, som bildades 1865. En av 
bolagets ledande män lämnade några år senare en redogörelse för hur det gick till vid starten. 
Resurserna var knappa men andan god och deltagarna arbetade med nit och intresse. ”Den lilla 
arbetsskaran, som dagligen tillväxte, arbetade så länge den första matsäcken räckte, en del 
tillsköto timmer, en del verktyger och hela den kontanta tillgången kunde ej uppnå 5 000 rdr. 
Men varje arbetare lämnade alltid ett större värde än han förtärt och anläggningen tillväxte 
med sådan raskhet och sparsamhet samt ingav så stort förtroende, att matsäckarne ånyo kunde 
fyllas. Redan första hösten var allmänna tanken om företaget så god, att nästan envar, som 
ägde något, lämnade sitt namn. På samma sätt som en nybyggare med sina friska armar och 
med sin matsäck på ryggen begiver sig åstad i en vildmark för att på välsignelsen av sitt arbete 
byga sin framtid, alldeles på samma sätt påräknades välsignelse av vårt förenade arbete och av 
denna tillämpning av de små krafternas förening har Skellefteå ångsågsbolag uppväxt. Dess 
grundvalar äro: enighet och oegennytta”. 
  Bolaget stod delvis främmande för kooperationens principer: röstning skedde efter 
aktier och vinsten fördelades efter insatskapitalet. Att Ljungberg ändå räknade detta och 
övriga folkbolag som produktionsföreningar berodde på att de inte var avsedda att drivas som 
vanliga affärsföretag utan inriktades på att i vid mening främja befolkningens väl. Man sökte 
därför få så stor anslutning som möjligt och hade 1869 900 delägare, ”en brokig samling av 
bönder, torpare, nybyggare, drängar, pigor, lappar samt några präster och andra folkvänliga 
personer”. Ljungberg meddelade att ”trots alla strider och svårigheter föreningen framgångs-
rikt bestått sina första prov, ägde en betryggad sågtimmerstillgång av omkring 120 000 
standards årligen, hade 12 enkla ramar med maskiner av 118 hästars kraft, beräknade för 400 
000 standards årlig tillverkning av 300 000 rdrs värde”.  

Vidare hade man arbetarebostäder för 26 hushåll, byggnad för maskinist, mekanisk 
verkstad med svarv, hyvel och ”överflöd på handverktyg”. Dessutom ägde bolaget 
timmermagasin och flottningsredskap, tretton pråmar och en liten bogserbåt samt hade en 
mjölkvarn under byggnad. Vid sidan om sågverksdriften i Klemnesnäs anskaffade bolaget 
livsmedel och tycks därvid ha samarbetat med Skellefteå arbetareförening. Man avsåg också 
att ägna sig åt boskapsskötsel. 

Trots hård konkurrens med övriga sågverksbolag gick rörelsen bra under några år men 
i början av 1870-talet hade antalet delägare sjunkit till omkring 500. Bolaget existerade dock 
ännu något tiotal år. 129  
    

I den bolagsordning, som fastställdes den 8 december 1865 angavs ändamålet vara att 
”sprida kunskap och tävlan om en klok hushållning med skogarna”, att genom att anlägga en 
ångsåg vis Skellefteälvens utlopp ”tillgodogöra och förädla den skadade skogen och den 
mogna i mån av återväxten”, att ”realisera andra skogseffekter” till fördel för bolaget, orten 
och aktieägarna samt att ”inom gränsen för denna verksamhet även förena rörelse med 
livsmedel”. Företaget var alltså en hybrid av skogs- och handelsföretag och som sådant 
uppenbarligen unikt i landet, någon förebild är i varje fall inte känd. Gustaf Renhorn, som 
beskrivit Sidéns person, uppger också att idén var hans egen.  

Företaget riktade sig till ”skogsdisponerande” hemmansbrukare och lantmän inom 
Skellefteälvens flodområde och till ”andra helst i orten boende personer”. Det sistnämnda 
uppenbarligen i sin egenskap av handelsföretag. Aktiekapitalet uppgick till minst 100 000 rdr 
fördelat på 1 000 aktier à 100 rdr. Ingen fick äga mer än 40 aktier och ingen fick för egen del 
eller genom fullmakt rösta för mer än 100 aktier på bolagsstämman. Bolaget kunde dessutom 
efter stämmobeslut lösa in aktier, som genom försäljning eller arv övergått till nya ägare, 
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vilket innebar ett skydd mot ”fientliga övertaganden”. I styrelsen, som bestod av sju ledamöter 
med en förvaltare som verkställande, hade varje ledamot en röst. Vinsten fördelades efter 
aktieinnehav. 130 
  
2.5.2.2  Johan Sidén - en pionjär för skogsägarsamverkan 

 
Initiativtagare var sågverksförvaltaren Johan Sidén, född i Nätra 1829. Efter en tid i 
Gästrikland flyttade Sidén till Skellefteå som förvaltare vid Lejonströms sågverk. Denna plats 
lämnade han 1864 för att förverkliga idéer, som han mer och mer börjat omfatta. Han hade 
sett hur liten inkomst bönderna fick av sina skogar och ville genom en producentförening ”i 
vilken ingen träpatron skulle få inträde” ändra på detta förhållande.  

I mars 1865 inbjöd han till aktieteckning för en ångsåg vid Skellefteälvens mynning. 
Uppslutningen blev stark bland bönderna men krafter sattes också omedelbart igång för att 
stjälpa företaget. Allmänhetens förtroende rubbades dock inte. ”Samtliga fjällgubbarna anse 
honom för en bland de bättre bland herremännen, för att icke säga den bäste”, skrev t ex 
kommunal-nämndsordföranden i Arvidsjaur.  

Konstituerande stämma hölls i Hedensbyn den 10 juni. Bolagets namn blev Skellefteå 
Ångsågs Aktiebolag och Sidén blev förvaltare med en årslön av 2 500 rdr.  
   I Ursviken i Klemensnäs köptes ett lämpligt industriområde och våren 1866 var 
anläggningen färdig. Maskinen var en gammal ångbåtsmaskin och Sidén, som var en 
framstående mekaniker tog själv del i monteringen. År 1868 fördubblades sågens kapacitet då 
ett andra såghus uppfördes. Senare startade Sidén också en bolagsbod för medlemmar och 
arbetare.  

Men det stod strid om Sidén och hans verk. Undermineringsarbetet resulterade i att 
Sidén 1875 ersattes som förvaltare av sin måg O W Wahlberg. Han anlade då ett nytt sågverk 
i Byske, vilket dock snart upphörde.  
  Själv framstår Sidén i sina brev som en intensiv och rastlös idealist med stort socialt 
engagemang, uppslagsrikedom och arbetsförmåga. Plutokratin, byråkratin och ibland även 
ordningsmakten utmålas som hans svurna fiender och tecknas i mörka färger. Hans motvilja – 
för att inte säga hat – mot det ocker och rofferi, som han kunde iaktta bl a i samband med 
nödåren 1867-68 stod inte hans tyske samtida Raiffeisens efter. Sidén avled 1889. 131 
  
2.5.2.3   Sidénbolagets kooperativa miljö 

 
Axel Gjöres har betecknat Skellefteå ångsågsaktiebolag som det ledande av de norrländska 
folkbolagen och tillade att det "torde ha uppstått utan någon som helst påverkan från vare sig 
Sällskapet för arbetareföreningars befrämjande eller annat kooperativt intresserat håll”. Han 
ansåg att folkbolagen hade vissa sociala ambitioner men att de på det hela taget stod 
främmande för kooperativa tankegångar. Bedömningen är knappast korrekt. Bortsett från att 
ångsågsbolaget inte var mindre kooperativt än de flesta folkägda företag vid den här tiden så 
visar Sidéns korrespondens att han hade kontakt med åtminstone tre kända kooperatörer. 132 

Den förste var Viktor Almqvist, pionjären från Örsundsbro, som 1864–72 var 
landshövding i Västerbotten och där bl a drev fram den tidiga mejeriindustrin. Jord- och 
skogsfrågorna stod i centrum för Almqvists gärning som landshövding, han stödde aktivt 
avvittringsverksamheten och fick i riksdagen fram en norrländsk skogskommitté, som han 
själv blev ordförande i. Att bevara bondeägandet av skogen var kärnpunkten i hans 
strävanden. 

Att ångsågsbolaget låg väl i linje med Almqvists strävanden och att han också verkat 
för bolagets framgång visar Sidéns brev, som fortlöpande redovisar dess utveckling och 
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kritiserar dess vedersakare. Inför landshövdingen framhåller Sidén i anslutning till statens 
påbud om reglering av skogshushållningen att ”det finnes ej mer än en väg …och den ligger i 
principen att överflytta sågverkshanteringen på befolkningen”. Almqvist och Sidén 
samarbetade också nära inom nödårshjälpen 1867–68. 133 
      Sidéns andra kooperativa kontakt var Axel Krook i Göteborg. Krook var i åtta år 
ordförande i Göteborgs arbetareförening och tillsammans med S A Hedlund ledande i 
Göteborgs Folkbank i mer än ett decennium. Inom arbetareföreningen startade han bl a en 
sjuk- och begravningskassa, en byggnadsfond och en handelsrörelse. Åren kring 1870 hade 
han klara riksambitioner både för den kooperativa verksamheten och för sin tidning Arbetaren 
där han torgförde sina idéer. Brevväxlingen mellan Sidén och Krook gällde Arbetaren, som 
Sidén betecknade som ”gagnlös” och som han av ideologiska skäl inte ville åta sig att sprida. 
Inför Krook utvecklade Sidén sin strid ”på lif och död mot ortens plutokrati” samt Norrlands 
utsatta läge. Något hjärtligare förhållande skribenterna emellan tycks inte ha uppstått. 134 
  En lokal kooperatör, som Sidén hade komplicerade relationer till, var ordföranden i 
Skellefteå södra arbetareförening C E Hjelm. Deras förhållande tycks länge ha varit mindre 
gott men i början av 1869 signalerades en omsvängning. Hjelms förening drev flera 
konsumentkooperativa företag och hade vittgående planer på ett varuutbyte med kooperativa 
sammanslutningar både i södra Sverige och i andra länder. Närmandet till Hjelm kunde också 
varit förestavat av vissa ekonomiska problem i det sidénska bolaget. I ett brev till 
styrelsemedlemmen och kyrkoherden Johannes Mörtsell i Malå i januari 1869 skrev Sidén att 
”ett närmande emellan mig och Hjelm för Skellefteå södra arbetareförening har inträffat och 
afser att gruppera kringliggande folkföreningar till gemensamt stöd och sätta oss i beröring 
med södra Sverige och det nordliga Europas folkassociationer. Du vet att denna plan varit 
länge påtänkt …”. 

Gjöres påstående om Sidéns ideologiska och organisatoriska isolering är följaktligen 
överdrivet även om resultaten av de omfattande samverkansprojekten uteblev. I själva verket 
går det en rak linje från pionjärerna i Örsundsbro till Sidéns skogsbolag. Med Krook och 
arbetareföreningsrörelsen var samarbetet mestadels mindre gott. 135    

Sidéns position i den närmast geografiska omgivningen är inte lätt att fastställa. Till en 
början tycks han ha räknat med att snabbt få efterföljare och våren 1866 meddelade han att 
”associationsprincipen sprider sig som en präriebrand”. I Bureå hade en verksamhet startat 
och vidare befann sig ”Kåge, Byske och Åby Elfvarnes Flodområde i stark svallning – ej 
vattnets men förståndets”. Hur många företag, som verkligen kom till liksom Sidéns 
medverkan i dessa är emellertid osäkert – 1869 nämner Sidén för Krook att 7–8 
produktionsföreningar upphört p.g.a. felaktiga principer. Ett företag där han som sakkunnig 
anförtroddes att hjälpa till med uppbyggnaden av en såg var bolaget i Byske, som 
konstituerades den 13 april 1869 och vars vidare öden förefaller nära knutna till både 
Skellefteåbolaget och Sidén personligen. Ett annat företag, som uppges ha arbetat efter Sidéns 
principer var Medelpads 
Skeppsbyggeribolag, som startade 1865. 136 

Stimulerad av exemplet från Skellefteå bildade befolkningen liknande bolag också i 
Kusmark, Klöverfors, Norrlångträsk, Lillkågeträsk, Djupvattnet, Finnfors, Kauleberget, 
Svanfors och Svanström. Företagen i Norrlångträsk och Lillkågeträsk bildades båda 1867 som 
andelssågar men anskaffade också livsmedel till sina medlemmar. Verksamheten där fick 
dock aldrig samma omfattning som i Skellefteå. 137 
  Tillkomsten av Skellefteåbolaget måste ses mot bakgrund av de norrländska 
skogsböndernas betryckta läge till följd av skogsbolagens uppköps- och arrendepolitik. Redan 
härigenom var det ett unikt inslag i 1860-talets kooperativa rörelse. Till skillnad från 
arbetareförenigarnas strävanden riktade det sig primärt till landsbygdens och lantbrukets 
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befolkning, vilket visar att Sidén agerade utifrån en verklighet, som var vitt skild från 
storstadsliberalernas. 

Det andra viktiga särdraget var att bolaget var ett kombinerat produktions- och 
inköpsföretag, där den senare funktionen kan tyda på viss påverkan av den 
samköpspropaganda, som bedrevs av Ljungberg och hans sällskap. Mot en sådan påverkan 
talar emellertid att Sidén bildade sitt bolag så tidigt att det är tveksamt om propagandan från 
Stockholm hunnit nå hans hemort. Å andra sidan finns indikationer på att 
samköpsverksamheten var ett senare tillskott i bolaget.  

En annan möjlighet är att Sidén fått idén från Almqvist, som tillträdde som 
landshövding året innan bolaget bildades. Källorna tiger om detta men visar att Sidén och 
Almqvist stod i nära kontakt och att den förre var angelägen om att förse landshövdingen med 
stadgar och annan information om bolaget. Att Almqvist under sådana förhållanden skulle 
underlåtit att förmedla sina erfarenheter från Örsundsbrobolaget förefaller inte sannolikt. För 
en sådan erfarenhetsöverföring talar t ex att Skellefteåbolaget hade samma kombinerade 
karaktär som Örsundsbroföretaget om än anpassat till de speciella förhållanden, som formade 
tillvaron för den norrländska landsbygdsbefolkningen. 
 
2.5.3  Allmogeägda såg- och kvarnbolag 1865-94     

 
Sidéns bolag var inte unikt även om det sannolikt var det första i sitt slag och var starkt 
präglat av sin upphovsmans kynne och idéer. Av de tio företag, som nämnts som efterföljare 
finns emellertid bara bolaget i Byske representerat i Civildepartementets register över 
bolagsordningar och i den redovisning av aktiebolag 1849–81, som sammanställts av Van der 
Hagen-Cederschiöld. Förhållandet kan vara speciellt för Västerbotten men kan också indikera 
att endast en mindre del av de allmogeägda träföretagen registrerades hos myndigheterna.  

En genomgång av bolags- och handelsregistren ger vid handen att det under perioden 
1865–94 intogs åtminstone 92 sådana företag, oftast i form av kombinerade såg- och 
kvarnbolag. De flesta tillkom 1875-79 (25) och 1890-94 (23). Geografiskt var företagen 
koncentrerade till Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens 
län, vilka tillsammans hade 74 bolag eller 82 procent av samtliga. Flest företag fanns i 
Kopparberg och Västerbotten med 19 vardera följda av Västernorrland med 17. Att 
Västerbotten med fog kan betraktas som föregångslän visas av att 7 av de 17 bolag, som 
tillkom under den första tioårsperioden hörde hemma där.  
 

Ett bondeägt kraftkombinat fanns enligt uppgifter till 1885 års bolagskommitté i 
Äggfors i Mörsil i Jämtland, vilket försåg såg, hyvel, kvarn och spinneri med vattenkraft. 
Företaget, som leddes av riksdagsmannen Gustaf Eriksson, var inte formellt registrerat men 
hade anmälts till Undersåkers häradsrätt. Andra betydande bondeägda sågar fanns i Transtrand 
(1876), Valla (1879), och Stackmora i Dalarna (1878), i jämtländska Gällö, i Vallsta (1883) i 
Hälsingland där den kände riksdagsmannen Olof Jonsson i Hof var den ledande, i Ljusdal 
(1876), Norrala (1878), Alunda i Uppland (1875) och Skällarbyn i Värmland (1881). De 
fåtaliga företagen i landets södra delar tycks i högre grad ha varit koncentrerade på 
kvarnverksamhet. 

Hur många allmogeägda företag av det här slaget, som funnits är omöjligt att fastställa 
utan mycket omfattande undersökningar men det är tämligen riskfritt att påstå att de varit 
betydligt fler än det knappa hundratal, som redovisats här. Det är också riskfritt att hävda att 
de spelat en roll som föregångare till 1900-talets skogsägarrörelse. 
 
2.5.4  Hybrid med potential 
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De folkägda såg- och kvarnbolagen kan till betydande del ses som en reaktion på det tryck 
mot lokalsamhället, som skogsbolagen utövade under 1800-talets andra hälft främst i 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Dessa svarade också 
tillsammans med Västerbottens län för 82 procent av företagen i denna kategori. Västerbotten 
var genom Johan Sidén – och troligen indirekt genom Victor Almqvist – vägröjare för såg- 
och kvarnbolagen vilka i flera fall i likhet med Örsundsbroföretaget var kombinerade inköps- 
och försäljningsföretag och i Sidéns tappning var starkt bolagsfientliga. De utgjorde en 
sammansmältning eller en särskild skogsbygdsvariant av traditionen från von Kraemer och 
hans företag å ena sidan och produktionsbolagen inom exempelvis mejeri-, slakteri- och 
industrisektorerna å den andra. De anknöt både till arbetareföreningarna och 
hushållningssällskapen. Ljungberg påtalade dock att företagen borde användas på ett mera 
lönsamt och mindre naturskövlande sätt och genom ökad förädlingsgrad och bättre 
arbetsmetoder stärka landsbygdens ekonomi. Det fanns också uppgifter om att man 
integrerade i transportledet genom egna rederier och under perioden 1865-94 tillkom ett 10-tal 
sådana med tänkbar anknytning till såg- och kvarnbolagen. Värd att notera är också dessa 
bolags koncentration till vad som skulle kunna kallas ”skattebondebältet” där de självägande 
bönderna i allmänhet stod för över 85 procent av markinnehavet.  

Med tanke på att den svenska skogsnäringen 1861 redovisade 59 ång- och 4933 
vattensågar är antalet registrerade företag anmärkningsvärt lågt. Eftersom merparten av 
sågarna härrörde från tiden före aktiebolagslagens tillkomst – redan 1821 var antalet 3633 – är 
det rimligt att anta att denna grupp inrymmer det i särklass största antalet folkägda företag, 
som existerade under 1800-talet. En grupp med rötter i den förindustriella lagekonomin utan 
styrande förebilder och vars omfattning man bara kan gissa sig till. 138 
                                                                                                       
NOTER 

 
128  Bonden i svensk historia III s 357 ff. 
129  Gjöres 1919 s 188 ff; Påhlman-Sjölin s 209 f; Ljungberg 1869 s 9 f. 
130  Bolagsordning för Skellefteå Ångsågsaktiebolag (1866) fastställd den 8 december 1865 
        § 1, 2, 3, 7, 10, 11, 22, 25 och 33. 
131  Renhorn, Gustaf: Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria II s 218  
         ff; Påhlman-Sjölin s 209 ff; Skellefteå Nya Tidning 1868-03-11 s 3 och 1869-03-17 s 2 f 
132  Gjöres 1919 s 189. 
133  Brev i Skellefteå ångsågs ABs kopiebok 1866-01-24, 1866-02-16, 1866-03-06, 1867-11- 
        17, 1867-11-29, 1867-12-23, 1868-01-13, 1868-03-06, 1868-03-22 och 1868-11-18. 
134  Skellefteå ångsågs Abs kopiebok 1868-12-17, 1869-01-11, 1869-01-29, och 1869-03-21. 
135  Skellefteå ångsågs Abs kopiebok 1869-01-07; Gjöres 1919 s 178 f och 191. 
136  Skellefteå ångsågs Abs kopiebok 1869-01-29. 
137  Skellefteå ångsågs Abs kopiebok 1869-02-19, 1869-04-13 och 1869-04-17; Ljungberg  
        1867 s 12 f och 1868 s 17 ff: 
138  Wahlgren, A - Schotte, G: Sveriges skogar och huru vi utnyttja dem II (Sthlm 1928)  
         s 897; Gadd, C J: Den agrara revolutionen 1700-1870 (Det svenska jordbrukets historia 
         3 2000) s 43 f; Ljungberg 1868 s 17 ff. 
 
 
2.6  ANDRA FOLKÄGDA LANDSBYGDSBOLAG 

 

2.6.1  Hammarskjölds redovisning 
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Bland övriga typer av produktionsföretag med anknytning till lantbruket nämnde 
Hammarskjöld svinslakteri-, flottnings-, telefon-, ångtrösk-, vattenreglerings- och 
anskaffningsföreningar för utsäde, konstgödsel, kreatur, maskiner m m. Han noterade dessa 
mera i förbigående och konstaterade att flottningsföreningarna hade egen lagstiftning och att 
telefonföreningarna var relativt vanliga. Vidare presenterade han en icke namngiven 
ångtröskverksförening från 1884. 139 

När det gällde försäkringsföreningar betraktade inte Hammarskjöld exempelvis sjuk- 
och begravningskassor eller livförsäkrings-, ålderdoms- och olycksfallsförsäkringsföreningar 
som kooperativa eftersom de enbart samlade in och förvaltade medlemmarnas besparingar. 
Däremot godtogs brandstods-, hagelskade-, kreaturs-, sjö- och kreditförsäkringsföreningar, 
som var närmare knutna till produktionen. Kreditföreningar accepterades också men låg 
liksom försäkringsföretagen utanför bolagskommitténs uppdrag och behandlades därför inte 
närmare. 140 
 
2.6.2. Lantbrukarägda slakterier 

 
Tanken på export i större skala av slaktdjur uppstod i anslutning till torkan och foderbristen 
1853 inom Hallands hushållningssällskap och länsstyrelsen i Göteborg. Medan uppslaget i 
Halland blev resultatlöst fick landshövdingen i Göteborg till stånd en styrelse av köpmän och 
ett bolag för utförsel av nötkreatur och får till England.  

Året 1853 utskeppades från Göteborg 1196 nötkreatur och 437 får till England och 
såldes till goda priser. Att kvaliteten på boskapen var tillfredsställande intygades av den 
engelske boskapshandlaren Toldorph, som vid denna tid besökte Sverige. Det kom emellertid 
att dröja till årsskiftet 1864-65 innan frågan om slaktdjursexport åter aktualiserades. Till 
lantbruksmötet i Malmö 1865 föreslog Lantbruksakademins förvaltningskommitté ett 
statsanslag på 5 000 rdr för premiering och utställning av kreatur, får och svin, fraktgarantier 
för resor till England från Skåne och Göteborg och subventionerade järnvägsfrakter samt två 
årliga utställnings- och försäljningsdagar i vardera Malmö, Göteborg och Stockholm för 
mejeriprodukter, kött och slaktdjur. Vidare äskades anslag för inköp av avelsdjur. 

Följande år förordade J G Swartz Göteborg och Malmö som exporthamnar och nämnde 
också planerna på ett exportbolag i Västergötland som tänkbart alternativ. Erfarenheterna från 
1865 hade dock enligt Lantbruksakademin visat att mellanhandsersättningarna ofta varit för 
höga, att exporten borde spridas på flera hamnar och att dröjsmål uppstått vid 
överskeppningen av djuren. Akademin förordade därför efter dansk förebild en s.k. 
exportkonduktör för att övervaka alla led i exporten. En kommitté med akademins Carl 
Juhlin-Dannfelt, Hugo Hamilton på Blomberg och lantbruksskoleföreståndaren och Alfons 
Hermelin utsågs för att undersöka den engelska marknaden, skaffa affärsförbindelser, sluta 
fraktavtal och välja försäljningsorter. Verksamheten upphörde efter 1871. Också från 
Stockholm, Kalmar och Skåne exporterades slaktdjur till England. Vidare fanns en omfattande 
indirekt export till London via Hamburg-Lubeck. 141 

Hushållningssällskapet i Skaraborg undersökte vid denna tid möjligheterna att 
exportera slaktdjur till England. Tanken på ett exportbolag väcktes 1864 i länets 
lantbruksklubb och ett förslag till ”bolag för utförsel af ladugårdsprodukter” presenterades 
1865. Bolagets ändamål skulle vara att köpa upp och exportera ladugårdsprodukter. Det skulle 
lokaliseras till Göteborg och verksamheten inriktas på England. Bakom förslaget stod bl a 
landshövdingen Jonas Waern och Hugo Hamilton men förslaget lades på is till förmån för 
Lantbruksakdemins exportsatsning. 142 
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För att fortsätta verksamheten via Göteborg och som motvikt mot privathandeln 
föreslog direktören P J Hofman-Bang 1872 ”ett export- och importbolag för länet, hvari 
delägare till största delen skulle bestå af jordbrukare”. Med länet avsågs Skaraborg vars 
hushållningssällskap emellertid inte ville medverka eftersom man ansåg att projektet hörde 
hemma inom handeln och den enskilda företagsamheten. Följande år publicerade Älvsborgs 
läns hushållningssällskaps och Lantbruksakademins tidningar några tankar om svinslakterier 
av signaturen I S L. Med hänvisning till Danmark och Hamburg framhöll denne att slakterier 
var nödvändiga om man ville hävda sig på exportmarknaden. Han påpekade också vilken 
positiv inverkan de framväxande mejeriernas biprodukter skulle få på svinuppfödningen. 
Artikeln underströk också avelsfrågornas betydelse. Både avels- och slakterifrågorna måste 
enligt författaren lösas genom initiativ från hushållningssällskapen, gärna genom 
”aktieteckning”. 143 

Vid lantbruksmötet i Norrköping 1876 kritiserades transporterna av gödkreatur till 
England utifrån både tekniska och etiska aspekter. J F Carlsson, som själv var exportör, 
föreslog därvid att lantbrukarna skulle ”sjelfva anskaffa sådana transportfartyg genom 
aktieteckning, aktierna ställda på mindre belopp, så att äfven mindre jordbrukare blefve i 
tillfälle att draga sitt strå till stacken, genom att teckna en eller flera aktier, då hinder icke 
skulle möta för att inbjuda alla, som ömma för djurens vård och skydd”. Vinsten per kreatur 
skulle enligt förslagsställaren bli avsevärd. Förslaget om en kommitté för ändamålet bordlades 
emellertid. 144 

År 1873 byggde Malmö svinslagteriaktiebolag ett exportslakteri men huvudparten av 
svinen från Sverige till England gick via de danska slakterierna dit de transporterades levande. 
Några skånska jordbrukare och mejeriägare, som var missnöjda med bolagets priser inbjöd 
därför i maj 1884 intresserade till ett möte i Eslöv för att dryfta frågan om ett eget 
exportslakteri. En utredning hade visat att frakten för de svin, som varje år levererades från 
Skåne till Danmark, belöpte sig till 52000 kronor vilka ”inbesparas, och endast detta vore ju 
skäl tillräckligt för anläggande av ett slagteri här i orten”. Detta skulle placeras i Landskrona 
och tanken var att bilda ett aktiebolag av det slag, som var vanligt i lantbrukarsammanhang 
vid denna tid med vinstutdelning på levererade produkter och enbart leverantörer som 
delägare. Planerna genomfördes aldrig eftersom innehavaren av Köpenhamns svinslakteri – 
Philip W Heyman - medan kommittén arbetade med aktieteckningen uppförde det s.k. 
engelska svinslakteriet i Malmö och därigenom avlägsnade det främsta motivet för ett 
producentägt slakteri, nämligen den inbesparade frakten till Danmark.  

År 1890 gjordes ett nytt resultatlöst försök av Johan Gyllenstierna på Bjärsgård. Men 
1891 bildades ett slakteribolag i Landskrona med en styrelse bestående av riksdagsmannen 
Nils Persson i Vadensjö, Walter Hamilton på Tågerup, lantbrukaren Per Bondesson i Svalöv, 
godsägaren H C Jensen, Hellstorp och direktören Carl Tranchell. Bolagets vidare öden är 
emellertid okända. Inte heller resulterade de planer, som 1894 diskuterades i Svedalatrakten 
på ”ett svinslagteri, byggt på andelsprincipen”. Av inbjudarnas riktlinjer för verksamheten 
framgick bl a att enbart leverantörer skulle få vara delägare och måste leverera hela sin 
avsaluproduktion under 10 år, att aktierna på 100 kronor skulle betalas dels kontant dels via 
leveranser under 3 år, att svinen skulle betalas enligt gängse pris, att delägarna skulle få högst 
5 procents ränta på aktiekapitalet och att överskjutande vinst skulle fördelas efter värdet av 
vars och ens leveranser. Det gick emellertid på samma sätt som i Eslöv 10 år tidigare. Privata 
företagare lyckades förhindra böndernas planer. 145 

Mera framgångsrik var man i Västsverige där hushållningssällskapen i Skaraborg och 
Älvsborg startade ett svinslakteri i Herrljunga 1889. Upprinnelsen var en diskussion över 
ämnet ”är ett svinslagteri inom länet behöfligt och i så fall hur bör det åstadkommas” i 
Skaraborgssällskapet i mars 1888. Frågan besvarades enhälligt jakande och en utredning med 
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Carl Klingspor på Råbäck som ordförande och ”exportkonduktören” John Kärrberg som 
verkställare tillsattes. Den senare sändes på studiebesök till Danmark och utredningen 
utformade sitt förslag vid ett sammanträde i Herrljunga den 17 augusti 1888. Man 
konstaterade att svinproduktionen befann sig i tillväxt och utgjorde en naturlig binäring till 
mejerihanteringen men att prisläget endast kunde förbättras genom ökad konkurrens. Därför 
borde ett nytt slakteri med en kapacitet för 20 000 svin per år byggas och förläggas till 
Herrljunga. Aktierna skulle lyda på 250 kronor och kapitalet anskaffas inom Västergötland-
Göteborg. Driftsbudgeten beräknades balansera på 1,1 miljoner. 146 

I uppropet till aktieteckning motiverade Klingspor behovet av det nya slakteriet med 
nödvändigheten av bättre avsättningsförhållanden, effektivare tillvaratagande av slaktavfallet 
och förbättrade produktionsmetoder. Han framhöll också att en utbyggd slakterinäring innebar 
en nationalekonomisk vinst samtidigt som den var en god affär för ägarna. Inför 
hushållningssällskapen tonade han ner vinstmotivet och framhöll i stället fördelarna med säker 
avsättning och en förbättrad svinskötsel. Hugo Hamilton i Skaraborgssällskapet betonade för 
sin del vikten av samverkan för att uppnå stora volymer och bättre priser. 147 

Bolaget bildades den 21 mars 1889 med aktier på 100 kronor och ett inbetalt kapital på 
79 100 kronor för att ”å lämpliga platser inom Vestergötland inrätta afdelningar …”. Styrelsen 
hade sitt säte i Alingsås och bestod av Carl Klingspor, Råbäck, Aron Heyman, Vårgårda, 
Johan M Kjellberg, Frielsberg, John Eriksson, Rydboholm och Philip Silfverhjelm, 
Herrljunga. De tre sällskapen satsade tillsammans 20000 kronor och utsåg 
styrelserepresentanter. Verksamheten startade i oktober 1889 med W H Bune från 
Ringkjöbing i Danmark som föreståndare och slakteriet i Helsingborg som produktions-
teknisk förebild. 

Rapporterna från verksamheten var de första åren motstridiga. Dels talades om en 
förödande priskonkurrens från ett etablerat slakteri – troligen i Göteborg – och låga priser på 
den engelska marknaden dels om att slakteriet befordrat svinaveln inom sitt område. Ännu 
1892 bedömdes utsikterna positivt men företagets vidare öden är okända. 148 

Ytterligare två bondeägda bolagsslakterier – det ena i Vimmerby, det andra i Linköping –
 startade 1889. Först ut var Vimmerby svinslakteribolag, som bildades den 21 oktober 1888 
med ett aktiekapital på 6 000 kronor. Aktierna löd på 50 kronor. Ordförande var godsägaren 
Axel Hedenberg, Hultsfred, direktör garverifabrikören Carl Erik Carlberg, Vimmerby och 
övriga ledamöter i styrelsen bruksägaren Axel Fagerholm, Ventselholm och lantbrukaren Lars 
Johan Niklasson, Rumskulla. Starten blev lyckosam men verksamheten drabbades senare av 
de dåliga konjunkturerna. Efter några förlustår upplöstes bolaget hösten 1897. 

Östergötlands svinslakteribolag, som tillkom den 29 januari 1889, var resultatet av ett 
förslag till hushållningssällskapet 1886 av mejerikonsulenten Gustaf Liljhagen. Efter en 
utdragen skapelseprocess fick bolaget en namnkunnig styrelse med bl a direktören Ivar 
Insulander på Bjärka-Säby, Thure Lybeck, Björsnäs, Wilhelm Flach, Svensksund, August 
Henricson, Karlslund och per Fredrik Hugo Laurenius, Linköping. Man emitterade 400 aktier 
a 100 kronor och byggde ett slakteri vid Stångån men råkade snart i svårigheter bl a genom 
anklagelser för djurplågeri och kritik mot kvalitetsbetalningen. Bolaget hyrde därför ut sin 
anläggning till ett danskt företag våren 1891 och upplöstes i början av 1892. Man hade då 
slaktat 5750 svin i egen regi, vilket var långt under beräkningarna. 149 

I slutet av 1887 inbjöd några lantbrukare i Örebro län med godsägaren C S von 
Stedingk i spetsen till aktieteckning i ett "blifvande svinslagteribolag i Örebro”. Slakteriet 
avsågs bli länstäckande med ett kapital på 30000 kronor fördelat på aktier om 100 kronor. 
Avkastningen beräknades till 10 procent. Det är emellertid osäkert om bolaget kom till stånd.  
I december 1888 bildades emellertid ett slakteribolag i Örebro med Fabian de Geer på Bålby 
och grosshandlarna Olof Flodin och G O V Lindgren i styrelsen. Det följdes 1892 av ett 



62 
 

”bolag med solidarisk ansvarighet” i Hallsberg och med en styrelse bestående av E L M 
Hedin, Kräklinge, D A Molander, Örebro och J A Boström, Hallsberg. Hur stort 
lantbrukarägandet var i dessa båda bolag är dock obekant. 150 

De tidiga bondeägda slakteribolagen hade en lång tillkomsthistoria och blev av allt att 
döma kortlivade. Bakom misslyckandena låg både de ekonomiska konjunkturerna och 
konkurrensförhållandena. De sex bolag, som tillkom åren 1889–92 ger också intryck av att i 
viss utsträckning ha inrymt privatföretagare inom kötthandeln och intressenter från industrin, 
vilket kan ha medfört interna intressekonflikter. Men de måste trots detta betraktas som 
utflöden av ett dokumenterat intresse från bondehåll för att etablera sig i den expanderande 
slakteribranschen. 
 
2.6.3 Övriga bolag 

 
Utöver handels-, mejeri-, och såg- och kvarnbolagen, vilkas antal sammanlagt uppgick till 
642, tillkom ytterligare drygt 100 folkägda landsbygdsbolag under perioden 1865–94. Den 
största undergruppen utgjordes av 47 brandstods- och hästförsäkringsföretag av vilka ungefär 
två tredjedelar registrerades efter 1880 och drygt 20 procent hörde hemma i Gävleborgs län. 
Vidare fanns 13 torvföretag, 8 stärkelse- och bränneribolag, 7 båt-, 6 slakteri- och 6 tröskbolag 
samt en grupp om 14 bolag bestående av sjöreglerings-, telefon-, bryggeri-, ullspinneri- och 
badhusföretag. Det totala antalet registrerade bondebolag blir därmed 743 av vilka de fyra 
största grupperna svarade för 689 eller 93 procent. Det bör dock understrykas att  
siffran – av skäl som tidigare angivits – är behäftad med viss felmarginal. 

Ett ovanligt bolagsprojekt representerar ett reglemente från 1869 från Ekeby 
församling i Östergötland avsett för utvandrare till Nordamerikas Förenta Stater. Bolaget 
skulle månatligen samla in pengar enligt en ålders- och civilståndsgraderad tariff. För personer 
över 55 år gällde särskilt stränga regler för delägarskap. Kraven på gott uppförande var 
stränga. När bolaget bildats skulle delägarna utse vilka, som först skulle resa. Dessa skulle 
sedan ta hand om senare anlända och skaffa dem arbete. De hemmavarande bolagsmännen 
svarade för försäljningen av de avresandes egendom och placerade pengarna i bolaget där de 
skulle stå kvar tills alla medlemmar emigrerat. Detsamma gällde det kapital, som betalats av 
personer, som senare ångrat beslutet att emigrera. De, som börjat arbeta i Amerika tilldelades 
en summa per dag till uppehälle och kläder medan deras lön tillfördes bolagskassan för inköp 
av biljetter till efterkommande utvandrare. Den, som lämnade bolaget innan ett år förflutit 
efter ankomsten till Amerika eller innan alla delägare hunnit emigrera gick miste om sin del 
av behållningen när bolaget avvecklades. Uppgifter om huruvida den här typen av 
”migrationskooperation” spelade någon märkbar roll under den stora utvandringen eller om 
Ekebybolaget någonsin kom till stånd har inte stått att finna. 151   
 
NOTER 

 
139  Hammarskjöld 1890; Bilaga s 137 ff. 
140  Hammarskjöld 1890;  Bilaga s  94 ff. 
141  Juhlin-Dannfelt 1913:1 s 355; Lantbruksakademins tidskrift 1865 s 3 ff och 326 och  
          1866 s 38 f, 48 ff och 52 ff. 
 142  Skaraborgs läns hushållningssällskap 1807-1907 II s 164 ff; Lantbruksakademins        
        tidskrift 1865 s 8 ff; Skaraborgs läns hushållningssällskaps tidning 1865 s 68 ff. 
143  Lantbruksakademiens tidskrift 1873 s. 93 ff; Skaraborgs läns hushållningssällskaps  
        tidning 1873 s 157 ff.         
144  Förhandlingarna vid fjortonde allmänna svenska landtbruksmötet i Norrköping 1876 s 81 
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         ff. 
 145  Sveriges Slakteriförbund 1933-1943 s. 11; Sveriges Slakteriförbund 1933-1958 s.42 ff; 
         TfL 1884 s. 327 f. 
  146 Skaraborgs läns hushållningssällskaps tidning 1888 s. 205, 208 f. och 276 ff; Elfsborgs 
         läns hushållningssällskaps tidning 1888 s. 2069, 2072 och 2087 f; D: o 1889 s. 2136 och  
         2207. 
  147 Skaraborgs läns hushållningssällskaps tidning 1888 s. 294 f; D: o 1889 s. 3 f. 
  148 Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps tidning 1889 s. 46 f. och 55; D: o 1890 s 
        59 och 61; D: o 1892 s. 40. 
  149 Svärdström 1959 s. 300 ff; Östergötlands läns hushållningssällskaps historia II s. 355 f; 
         André 1956 s. 32; Liljhagen: Några råd och upplysningar rörande svinskötseln sådan den  
         nu bör ordnas vid våra mejerier (Linköping 1888) s 6 f. 
  150 Örebro läns hushållningssällskaps kvartalsskrift 1887:4 s. 75 ff; Örebro läns lantmäns 
         centralförening 1906-1956 s. 29. 
  151  Reglemente för bildandet af ett bolag inom Ekeby församling af Östergötlands län för   
          utvandrare till Nordamerikas Förenta Stater (Vadstena 1869). § 1,2,5,6,7,9,10 och 11.  
            
 
2.7  KOOPERATION PÅ SVENSKA 

 
I Sverige uppstod den första vågen av kooperativa företag decennierna efter 1850. Den 
genererades både av de nya produktionsförhållandena och av den omreglering av det 
ekonomiska livet, som bl a omfattade laga skiftet 1827, skråväsendets avskaffande 1846 och 
näringsfrihetslagstiftningen 1864. Förebilderna hämtades från ekonomiskt mer avancerade 
länder som England, Frankrike och Tyskland men det folkliga företagandet hade också 
inhemska rötter. Det tidiga kooperativa företagandet kretsade kring hushållningssällskapen 
och de liberala arbetareföreningarna. De förstnämnda, som tillkom under 1800-talets första 
hälft, hade bedrivit samköp i egen regi och förde denna tradition vidare bl a i Lagunda och 
Hagunda häraders varuanskaffningsbolag, som var ett av de första företagen att registreras 
enligt 1848 års aktiebolagslag. Man främjade också producentägda företag efter schweizisk 
modell inom den expanderande mejerihanteringen. Arbetareföreningarna, av vilka de första 
bildades 1850–51 efter tysk förebild, introducerade på 1850-talet arbetar- och hantverkarägda 
företag av fransk och engelsk typ men övergick från 1865 till att främja det breda kooperativa 
självhjälpsprogram för hantverkare och industriarbetare, som utvecklats av Hermann Schulze-
Delitzsch i Tyskland. Båda organisationskomplexen kännetecknades av en långtgående 
decentralisering och svag intern samordning. Kontakterna var glesa och tillfälliga. 

Representationsreformen 1865 medförde att riksdagen i högre grad än tidigare blev den 
drivande kraften i den process, som omvandlade agrarsamhället till industrisamhälle. Flera av 
de ledande förespråkarna för kooperationen tog också säte och stämma där årtiondena efter 
1865. Några som Ljungberg, Hamilton och Sparre hade deltagit redan i ståndsriksdagarna och 
i tvåkammarriksdagen tillkom exempelvis landshövdingarna Almqvist, Fåhraeus och 
Asplund, framträdande representanter för arbetareföreningarna som S A Hedlund, Julius 
Mankell, Adolf Hedin, Abraham Rundbäck och Olof Wikström, lanthushållare som Hugo 
Hamilton, C A Mannerskantz och Julius von Schwerin samt Lantbruksakademins sekreterare 
Johan Arrhenius. Av dessa kom Rundbäck, Sparre, Mankell, Mannerskantz, Asplund och 
Hedlund att tillhöra riksdagen under lång tid. Under perioden 1865–94 valdes ungefär 25 
ledande kooperatörer in i riksdagen av vilka 15 1865–74. Därefter minskade rekryteringen 
även om t ex L O Smith, Johan Leffler och Axel Wästfelt gjorde kortare gästspel. Fördelar 
man den kooperativa riksdagsrepresentationen på lantbruket och arbetareföreningarna får man 
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relationstalet 3:2. Trots att det sålunda fanns kvalificerade personella resurser togs inga 
initiativ för att placera kooperationen på riksdagens agenda under tvåkammarriksdagens första 
intensiva reformdecennier. Några anspråk på statsmakterna framfördes inte, tvärtom varnade 
man i flera fall för risken att associationerna kunde råka under statens inflytande.    

En fråga, som till följd därav hamnade på undantag gällde de nya företagens särart och 
behov av regelverk. Analysen av och debatten om kooperationens rättsliga ställning var - med 
ett par undantag - obefintlig. De folkägda företagens identitet blev därför osäker vilket inte 
minst det skiftande namnskicket vittnar om. Många anknöt under omgivningens tryck eller av 
andra orsaker till den enda juridiskt reglerade företagsformen medan andra föredrog en friare 
tillvaro utanför det officiella regelverket vilket medförde att företagen kom att ha olika 
juridisk status beroende på om de var registrerade eller inte. För de registrerade företagen, 
vilkas stadgar eller bolagsordningar måste godkännas av myndigheterna, förelåg risk för 
tvångsanpassning till aktiebolagsformen till förfång för den egna särarten och för 
möjligheterna att fullt ut utnyttja kooperationens potential. En annan konsekvens var att de 
oregistrerade företagen, som i de flesta fall endast var lokalt verksamma helt saknas i det 
officiella källmaterialet. Eftervärldens bild av utvecklingen blir skev och ofullständig. 
Registreringsfrekvensen har format historien. 

Arbetareföreningarna och Ljungbergs främjandesällskap förordade av allt att döma 
aktivt aktiebolagsformen för de folkägda företagen. Det var till betydande del denna 
bolagskooperation, som låg bakom den kraftiga ökning av bolagsbildningen, som inträffade 
från 1860-talets mitt. Åren 1849–64 registrerades endast 161 aktiebolag, 1865–79 däremot 
1703. Av de senare utgjorde bolagskooperationens sammanlagda andel ca 40 procent och 
bondeföretagens ungefär 15. Också för hushållningssällskapen tycks bolagsformen ha 
framstått som den naturliga, vilket bolagiseringen av handelsföretagen och mejerirörelsen 
efter 1870 och engagemanget i slakterinäringen är tydliga exempel på. Inställningen till 
företagsformen var i övrigt oreflekterad och pragmatisk, vilket utomstående iakttagare som 
Karl Petersen också noterade och någon nämnvärd diskussion förekom inte. Den ende, som 
vid denna tid tycks ha intresserat sig för frågan var Abraham Rundbäck, som medvetet 
kopplade samman företagens form och innehåll och på ideologiska och praktiska grunder 
dömde ut bolagsformen. Han påtalade också de svenska handelsbolagens internationellt sett 
avvikande karaktär. Värt att notera är att t o m Viktor Almqvist, som i övrigt tog intryck av 
Rundbäck, registrerade sitt handelsföretag i Umeå som bolag och han fick många efterföljare. 
Detsamma kan sägas om såg- och kvarnbolagen av vilka de flesta tillkom som en reaktion mot 
trycket från de privata skogsbolagen. Sin utpräglade antikapitalism till trots tycks Sidén inte 
ha ägnat frågan om företagsformen någon uppmärksamhet. Hans företag tillkom före 
Rundbäcks, var möjligen influerat av Almqvist och i övrigt format utifrån genuina och 
särpräglade lokala behov. Att den organisatoriska potentialen inom skogsnäringen vida 
översteg antalet registrerade företag visas av att näringen 1861 redovisade 59 ång- och 4933 
vattensågar.  

Att det fanns en medvetenhet om de folkägda företagens särart och egenvärde visas 
emellertid av Ljungbergs och Krooks uppskattning av de landsbygdsbaserade handelsbolagen 
och mejerierna liksom av försöket att sprida förenings- och folkbanker till landsbygden 1865 
och 1870. Denna medvetenhet tycks emellertid mera ha grundats på en prioritering av själva 
ägandet än på insikt om vikten av artegna grundsatser och arbetsformer. Hammarskjöld 
konstaterade 1890 att den ekonomiska föreningen till skillnad från aktiebolaget var avsedd för 
människor, vilka genom ”sekundär” samverkan vid sidan av sin huvudsysselsättning strävade 
efter att förbättra sin ekonomiska ställning. Därför måste föreningarnas rättsliga ställning 
regleras och medlemmarnas ansvar för deras förbindelser fastställas. Eftersom både 
hushållningssällskapen och arbetareföreningarna förbisåg detta faktum isolerades de folkägda 
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företagen från den internationella utvecklingens huvudfåra, vilket medförde en allvarlig 
tempoförlust vid etableringen av den kooperativa rörelsen i Sverige.   

För lantbruksföretagen blev 1870-talet avgörande dels genom tillkomsten av ca 200 
bolagskooperativa handelsföretag dels genom bolagsanpassade mönsterstadgar för 
bymejerierna. För perioden 1865–79 såg nybildningen av registrerade bolagskooperativa 
landsbygdsföretag inom de tre huvudgrupperna ut som följer: 
 
                                      1865-69          1870-74        1875-79           Antal      Procent 
Handelsbolag                       31                   108                22              161            67  
Såg- och kvarnbolag              6                     11                25                42            18  
Mejeriföretag                         2                     22                13                37            15  
 
Antal                                     39                   141                60             240               
Procent                                 16                      59                13                              100 
 
För handelsbolagen framstår 1870–74 som de avgörande etableringsåren. I fråga om 
mejeriföretagen inleddes 1870-talet med misslyckandet att bilda ett mejeribolag i 
mäaarprovinserna för att konkurrera med Lidholms stormejeri och med fallissemangen i 
länsbolagen i Västerbotten och Jämtland med därefter innebar årtiondet en viktig 
etableringsperiod för lokala bolagsmejerier. Den stora expansionen inträffade emellertid först 
1885-94 samtidigt som de danska andelsmejerierna introducerades i Sverige. Även för såg- 
och kvarnbolagen var 1870-talet en viktig utvecklingsperiod. Då lades också grunden för 
bolagskooperativa företag inom slakterinäringen, torvhanteringen och försäkringsområdet.  

Av landsbygdsbolagen var handelsbolagen formade efter arbetareföreningarnas 
koncept med den skillnaden att landsbygdsföretagen i regel var kombinerade inköps- och 
försäljningsföretag. De konkurrerade förutom med privathandlarna även med 
hushållningssällskapens och lantbruksklubbarnas inköpsverksamhet och med de samköp, som 
skedde inom mejeriföretagen. Dessa marknadsaktörer begränsade utrymmet för 
inköpsföreningar av den typ, som föreslagits av Rundbäck och som efter tysk förebild senare 
tillkom i bl a Falköping, Tierp, Nyed och Örebro län. De bolagskooperativa mejeriföretagen 
var i några län nära knutna till hushållningssällskapen medan de på andra håll var mera 
fristående. Också de bolagskooperativa slakterier, som tillkom kring 1890 stod sällskapen 
nära. Genombrottet för andelsmejerierna kom under 1890-talet då den danska modellen 
stödd av framstående krafter i Skåne och av utrustningsfabrikanter som Separator slog 
igenom. Såg- och kvarnföretagen tycks liksom brännerier, stärkelsefabriker, torvföretag, 
maskinsamverkan o l ha utvecklats utan påverkan från arbetareföreningar eller 
hushållningssällskap. Bolagsformens starka ställning redan kring 1870 framgår också av att 
företagsdiskussionerna vid de tidiga mötena med hushållningssällskapens ombud där Sparre, 
Almqvist och Arrhenius spelade ledande roller genomgående rörde sig kring bolagsbildande. 
Jämför man landsbygdens registrerade handelsbolag med Påhlman-Sjölins siffror för det totala 
antalet inköpsföretag 1865–79 – där landsbygdsbolagen ingår – blir bilden följande: 
 
                                                          1865-69       1870-74       1875-79        Summa 
 Samtliga inköpsföretag       Antal           165              137               64               366     
                                             Procent          45                 37              18               100 
Landsbygdsbolagen              Antal             31               108              22               161   
                                             Procent          19                 67              14               100    
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Siffrorna ger alltså vid handen att landsbygdsbolagen utgjorde 44 procent av total-
populationen, att starten var snabbare i städerna och bruksorterna där 45 procent tillkom 1865–
69 mot endast 19 procent på landsbygden och att den senare hämtade in detta relativa 
försprång 1870–74. Fördelas företagen på landsdelar blir procentandelarna följande:    
 
                                                  Götaland         Svealand         Norrland         Summa  
 
Samtliga inköpsföretag                     23                   36                    41                 100  
Landsbygdsbolagen                             8                   35                    57                 100 
 
Koncentrationen till Norrland är påtaglig i båda populationerna men särskilt bland 
landsbygdsföretagen liksom de låga andelarna för Götaland. Av landsbygdsbolagen fanns inte 
mindre än 119 eller 74 procent i Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och 
Jämtlands län. Av sågarna och kvarnarna fanns 31 eller 74 procent i Kopparbergs, 
Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län medan mejeribolagens tyngdpunkter låg i 
Skåne och Västergötland.  

Undersökningen av bolagskooperationen har visat att aktiebolagsformen under 1800-
talets andra hälft inte var synonym med ett renodlat privatkapitalistiskt företagande utan i 
betydande omfattning användes också av bönder, hantverkare och industriarbetare. 
Undersökningen har också avslöjat att det bondeägda företagandet både startade tidigare och 
hade större omfattning än man förut antagit. Det har funnits bolagskooperativa handels-, 
mejeri-, såg- och försäkringsföretag åtminstone sedan 1865 och torv-, bränneri- och 
stärkelsebolag sedan början av 1870-talet medan de första slakterierna tillkom 1888-89. 
Pådrivare var oftast – men inte genomgående – hushållningssällskapen. Bl a tycks kvarn- och 
sågbolagen utgöra ett undantag.  

Under perioden 1865–94 registrerades ungefär 750 bolagskooperativa 
landsbygdsföretag. Av dessa var 318 mejeribolag och 232 handelsföretag, vilka utgjorde 43 
respektive 31 procent av samtliga. Vidare fanns 92 kvarn- och såg- och 47 försäkringsföretag 
(12 respektive 6 procent), 13 torvbolag och 20 slakteri-, trösk-, bränneri- och stärkelsebolag (5 
procent) och ytterligare ett 20-tal företag (3 procent). Av de registrerade bolagen hörde 236 
eller 32 procent hemma i Götaland, 190 eller 25 procent i Svealand och 317 eller 43 procent i 
Norrland. Det finns alltså fog för bedömningen att Norrland var ledande under denna 
kooperativa pionjärperiod.  

Antalet oregistrerade företag är omöjligt att ange men borde utifrån de skattningar, som 
kunnat göras av landsbygdsföretagens registreringsfrekvens ha utgjort ca 50 procent av de 
registrerade eller ungefär 375 stycken. Bland dessa kan nämnas ett drygt 60-tal bymejerier 
från åren 1860–75, vilka ökar antalet bondemejerier till ca 380 vartill skall läggas en okänd 
andel av de 322 andelsmejerier, som startades eller ombildades fram till 1895. Många av 
dessa företag var kortlivade men några uppgifter om ”medellivslängden” har inte gått att få 
fram. 

Den bondeägda bolagskooperationen var främst koncentrerad till Värmlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. Detta 
”bolagsbälte” svarade för 429 företag eller 58 procent av samtliga. Huvuddelen var handels- 
och såg- och kvarnbolag men regionen hade tack vare bymejeriernas starka ställning också 45 
procent av mejeriföretagen. De exportinriktade slakteriföretagen hörde däremot hemma i 
Götaland och Svealand.  

Organisatoriskt rörde sig bolagskooperationen kring hushållningssällskapen och 
arbetareföreningarna men dessas decentraliserade struktur och svaga samordning lämnade 
stort spelrum för individuella insatser. Inom hushållningssällskapen gällde detta framförallt 
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landshövdingarna, som fungerade som ordförande. Under pionjärperioden kan man rent av 
tala om en ”landshövdingekooperation” med förgrundsfigurer som Robert von Kraemer i 
Uppsala, Viktor Almqvist och Axel Wästfeldt i Umeå och Gustaf Asplund i Östersund. 
Vidare gjorde tjänstemän som Johan Arrhenius i Lantbruksakademin, Fredrik Cederborgh, 
Ferdinand Unander, H F Rossing, E O Mångberg och C Cavallin inom hushållningssällskapen 
betydelsefulla insatser liksom privatpersoner som Johan Sidén och Abraham Rundbäck. Inom 
arbetareföreningarna var de mest engagerade S A Hedlund, C E Ljungberg, Axel Krook och 
Olof Wikström, vilken förlorade en förmögenhet på den tidiga kooperationen.    

Av ”uppsalakotteriet” kring Geijer och von Kraemer återstod efter 1865 främst 
landshövdingarna Almqvist och Sparre och Lantbruksakademins inflytelserike sekreterare 
Johan Arrhenius. Periodens intressantaste kooperatörer ur lantbrukets synpunkt var utan 
tvekan Viktor Almqvist och Abraham Rundbäck. Almqvist förde traditionen från Örsundsbro 
och von Kraemer vidare och blev en centralgestalt främst när det gällde bymejerierna i 
Västerbotten. Hans länsmejeribolag var dock tillskapat efter H A Lidholms 
privatkapitalistiska modell. I fråga om handelsföreningen i Umeå tog han dock Rundbäcks 
förening i Växjö som förebild med den modifikationen att den också var tänkt att bedriva 
försäljningsverksamhet. Almqvist var också engagerad i en rad andra lantbruksekonomiska 
projekt som exempelvis ett tjärbränningsbolag (1868), samköp av konstgödsel inom 
hushållningssällskapet (1872), och undervisning i ”korgflätning, borstbindning, tofflors och 
mattors förfärdigande”. Man undersökte även möjligheten att öppna en försäljningslokal för 
hemslöjdsalster i Umeå. Därtill kom hans stöd till Sidéns ångsågsbolag. Även företag utan 
direkt förbindelsen med jordbruket blev föremål för diskussioner inom sällskapet som 
exempelvis bolagsordningen för ett skeppsbyggeribolag (1869), Västerbottens pärlfiskebolag   
(1870) och ett salteribolag (1871). Det senare efter kontakt med prosten A J Lyth, som 1866 
grundat det fiskarägda Herta på Gotland. 

Almqvist hade uppenbarligen nära kontakt med tiden kooperativa strömningar och 
strävanden. Han publicerade skrifter av bl a Ljungberg i sällskapets tidskrift och informerade 
om arbetareföreningarnas verksamhet, han introducerade Rundbäcks skrift i Norrland och han 
stödde aktivt företag, som kunde vara till nytta för olika medborgargrupper inom länet. Han 
utgjorde länken mellan de periodens två stora kooperativa aktörer: hushållningssällkapen och 
arbetareföreningarna. Däremot bidrog han inte till idéspridningen genom eget skriftställeri.  
Almqvists kooperativa engagemang var ett utflöde av hans allmänt utvecklingsoptimistiska 
inställning. Som landshövding drev han på laga skiftets och avvittringsverkets genomförande, 
verkade för förbättrad lantbruksundervisning, växelbrukets spridning, dikning av frostlänta 
marker m m. Som riksdagsman 1867–72 och ordförande i norrländska skogskommittén vände 
han sig mot den expanderande skogsindustrins rovdrift på skogsbestånden och arbetade för att 
tillförsäkra Norrlands bönder ett skogsinnehav, som tryggade deras existens och för en 
industri byggd på ett uthålligt skogsbruk.  

Almqvist avled vid 55 års ålder i december 1872. Hans minnestecknare Bertil Boethius 
skrev: ”För Almqvist framstod den jordbrukande befolkningen som det element, vilket måste 
betrygga Norrlands lyckliga och sunda utveckling”. Särskilt minnesvärda var hans insatser 
under nödåren 1867–68 då han utverkade stora ekonomiska stöd, vilka fördelades genom 
hushållningssällskapets försorg. Till Almqvists minne inrättades 1878 en fond för 
”jordbrukets, näringarnes och slöjdens uppmuntran i länet”.  
       Abraham Rundbäck var den akademiske praktikern och teoretikern, vilken som 
bondson betraktade landsbygden som kooperationens naturliga tillväxtområde och därför 
riktade sig till hushållningssällskapen. Han var veterligen den ende svenske kooperatör, som 
personligen träffade föregångsmannen Schulze-Delitzsch men hans skrift avslöjar en bred 
kooperativ orientering, som också omfattade andra länder, främst England. Däremot tycks han 
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inte ha känt till Raiffeisen, vilket kan förklaras av att denne ännu befann sig i början av sin 
kooperativa karriär. Med undantag för Almqvist och sällskapet i Västerbotten tycks 
Rundbäcks skrift inte ha avsatt några spår inom hushållningssällskapen även om antalet 
samköpsföretag, som tillämpat hans riktlinjer säkerligen varit större än man tidigare antagit 
och av allt att döma haft en viss koncentration till mindre samhällen i nordöstra Götaland.  
Rundbäck var den ende av 1860-talspropagandisterna, som relaterade företagsformen till 
delägarnas förutsättningar och behov och därav drog slutsatsen att kooperationen i Sverige 
liksom i England och Tyskland behövde en egen lagstiftning och att den engelska modellen 
var överlägsen när det gällde samköpsföretag. Den svenska varianten med handelsbolag hade 
enligt Rundbäck alltför stora brister för att kunna bestå i längden och var dessutom en 
internationell kuriositet. Gjöres höga uppskattning av Rundbäcks kunskaper och analyser är 
välgrundad liksom hans förmodan att den tidiga kooperationen i Sverige blivit både kvalitativt 
och kvantitativt starkare om Rundbäcks idéer tagits som rättesnöre.  

Rundbäck var emellertid främst skolman och politiker. Med början 1870 tillbringade 
han drygt två decennier i riksdagen där han de första åren var kollega med Almqvist. Båda 
lämnande tidigt den kooperativa arenan. Almqvist avled 1872 och Rundbäck fortsatte i 
riksdagen där undervisningen, indelningsverket, grundskatterna och tullarna upptog hans 
intresse. Därmed förlorade den spirande lantbrukskooperativa rörelsen sina främsta 
företrädare i ett kritiskt skede av sin utveckling utan att några likvärdiga efterföljare fanns till 
hands.    

Johan Arrhenius samarbetade nära med von Kraemer främst som sekreterare i Uppsala 
läns hushållningssällskap 1846–56 och som utredare av och därefter rektor för Ultuna 
lantbruksinstitut 1847–62. Som utgivare av lantbrukslitteratur och särskilt som redaktör för 
Tidskrift för lantmanna- och kommunalekonomin 1845–61 var han en central opinionsbildare 
i agrara ämnen. Sekreterarposten i Lantbruksakademin, som han innehade åren 1862–81, 
gjorde Arrhenius till ”landets obestritt främste auktoritet på lanthushållningens område” och 
gav honom möjlighet att både inom akademin och vid lantbruksmötena föra upp 
samverkansfrågorna på agendan, vilket också skedde vid ett antal tillfällen. Han följde 
varuanskaffningsbolaget i Örsundsbro på nära håll, engagerade sig starkt för bymejerierna i 
Norrland och var säkerligen också involverad i akademins planer på ett mejeribolag för 
mälarprovinserna 1870. Som sekreterare i akademin fick han under perioden 1882–1902 två 
kooperativt intresserade efterföljare i Ferdinand Unander, som gjort sina lärospån hos 
Almqvist i Västerbotten, och professorn Christian Lovén, som lanserade bl a Johan Leffler 
och Johan von Engeström och intresserade sig för spannmålshandeln. Sammantaget innebar 
detta att föreställningen om samverkans betydelse för lantbrukets modernisering var starkt 
förankrad i Lantbruksakademins ledande skikt under 1800-talets fyra sista decennier. 
Tillsammans med hushållningssällskapen fungerade den på samma allmänt främjande sätt 
som motsvarande organisationer i Schweiz, Tyskland och Norge. Men någon organisatorisk 
medelpunkt för lantbrukets bolagskooperation blev den inte.  
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3.  ANDELSTANKENS GENOMBROTT 

 

3.1  UTVECKLINGEN I TYSKLAND 

    

3.1.1  Förindustriella organisationsformer 

 
Omkring år 1100 inbjöds holländare till trakten av Bremen och grundade där gemenskaper för 
uppodling av hedarna och myrlanden. I slutet av 1600-, och under 1700-talet omtalas i 
Ostfriesland 15 kolonier med reglerbara kanaler. I Rhen- och Hunsruckområdet var 
kvarnbemenskaper vanliga liksom samägda bagerier. Andelsbryggerier fanns i Franken och 
Thuringen.  

En avgörande roll spelade under medeltiden de gemenskaper, som hade skogen som 
gemensam nämnare och bl a svarade för nyplanteringar och även drev vattensågar, kvarnar 
och fiske. Dessa och andra samarbetsformer kring skog, bete, myr och vatten existerade i 
århundraden innan de upplöstes i början av 1800-talet i samband med utskiftningen av 
allmänningarna. Andra ålderdomliga samverkansformer var gårds- och hyggesgemenskaperna 
i Saar, Westerwald och Siegerland. De förra byggde på roterande skogsbruk, ibland även 
omfattande åker, äng och trädgårdar medan de senare reglerade det gemensamma nyttjandet 
av skiften med skog, spannmål och beten i en 20-årig odlingscykel. Andra ”förkooperativa” 
verksamheter gällde biodling och jakt, vilka spelade en viktig roll långt in på 1800-talet.  

Den första kreditkassan i Tyskland bildades antagligen i Lehrbach i Oberharz 1743 i 
form av en begravningskassa, som senare blev sparkassa. I Baden fanns förskottskassor för 
lantbrukare redan 1821, vilka antagligen hade föregångare i Nurnberg och Betzingen. I Berga i 
Thuringen 1847 omtalas en på välgörenhet grundad mjöl- och spannmålsförening och i 
Hörnberg i Nassau bildades 1848 en solidarisk hjälpkassa för anskaffande av boskap. I början 
av 1850-talet uppstod i Rhenlandet vinföreningar med egna källare och i Westerwald och 
Bayern kredit- och inköpsföreningar.  

I spåren av nödåren 1846–47 och de politiska händelserna 1848 tillkom ett stort antal 
spar-, understöds-, byggnads- och bildningsföreningar för arbetare och hantverkare. År 1850 
redovisade Centralföreningen för arbetsklassens väl 115 understödsföreningar i Berlin. Därtill 
kom råvaru-, maskin - och magasinsföreningar i ett flertal andra städer. En pionjär på 
arbetarebostadsområdet var Viktor Aimé Huber. Denna tid formade också de följande 
årtiondenas ledande tyska kooperatörer: Hermann Schulze-Delitzsch och Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen. 152 
 
3.1.2  Raiffeisens väg till kooperationen 

 

3.1.2.1  Välgörenhetsföreningarna 

 
Ingen kooperatör har fått sitt namn så förknippat med med sitt verk som Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen. Åsikterna om Raiffeisen som människa går emellertid isär. Alla hans samtida var 
dock övenens om att han var en allvarlig och djupt troende person. Kristendomens kärleksbud 
och broderskapstanke var grunden för hans tänkande och handlande. Det var därför naturligt 
att han fäste stor vikt vid självhjälpsrörelsens etiska sida. Han såg sina föreningar i första hand 
som medel att höja människorna i andligt avseende och införa kristna principer i affärslivet.  

Att Raiffeisen var inställd på att uträtta samhällsnyttiga saker visade han redan i sitt 
första uppdrag som lantborgmästare i Weyerbusch i Westerwald nordost om Koblenz. Där 
uppförde han 1845 en ny skola, vilken snart följdes av andra i grannbyarna. Vintern 1846–47 
var särskilt svår i Raiffeisens område och för att lindra nöden distribuerades mjöl ur 
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kronomagasinen, vilket enligt föreskrifterna skulle säljas kontant till befolkningen. Men 
Raiffeisen sålde mjölet på kredit till de fattiga, vilka annars skulle blivit utan. Han bildade en 
fattigkommission, som fördelade mjölet och sedan också fick andra uppgifter. Man tog upp 
lån, köpte utsäde och sättpotatis och anlade slutligen ett bageri med vars hjälp man lyckades 
halvera brödpriserna på orten. Framgången var stor men kommissionen eller ”brödföreningen” 
som den också kallades vilade helt på välgörenhetsbasis.  

År 1848 blev Raiffeisen borgmästare i Flammersfeld. Lantbefolkningens nöd var lika 
skriande där bl a p.g.a. ockrarnas framfart och beroendet av köpmännen i städerna. För att 
lindra betrycket bildade Raiffeisen 1849 ”Flammersfelds hjälpförening för understöd till 
obemedlade lantbrukare”. Även denna var en välgörenhetsförening, som förutsatte medverkan 
från de välbärgade. Huvuduppgiften var att köpa in boskap, som därefter överläts till bönderna 
på avbetalning. Efterhand övergick man till att bevilja långfristiga lån så att lantbrukarna 
själva kunde köpa boskap, utsäde och redskap eller förbättra sina fastigheter. Föreningen blev 
därmed ett regelrätt kreditinstitut där bristen på eget kapital uppvägdes av medlemmarnas 
solidariska ansvarighet. Verksamheten sköttes på ideell basis av ett antal förtroendevalda. 
Men föret i portgången var trögt, okunnigheten stor och motståndarna talrika. Sedan 
Raiffeisen 1852 förordnats till borgmästare i Heddesdorf i distriktet Neuwied nära Koblenz 
gick föreningen snabbt tillbaka.  

År 1854 startade Raiffeisen på sin nya hemort ”Heddesdorfs välgörenhetsförening” 
vars ändamål var att skaffa boskap och ge lån till obemedlade lantbrukare. Men föreningen 
hade därutöver ett brett socialt program. Man skulle ta hand om föräldralösa barn, sysselsätta 
arbetsskygga och frigivna samt upprätta ett folkbibliotek. En nyhet var att föreningen ur 
överskotten skulle avsätta ett odelbart kapital. Föreningen var till en början framgångsrik men 
sedan svalnade medlemmarnas intresse. Den ena verksamheten efter den andra måste överges. 
Till slut återstod endast lånekassan. 153 
    
3.1.2.2  Självhjälpen tar över 

 
I maj 1862 sökte Raiffeisen kontakt med Hermann Schulze-Delitzsch, som vid den tiden var 
den främste kooperatören i Tyskland. Han var ursprungligen jurist och domare och hade 
kommit i rampljuset som liberal ledamot av den preussiska nationalförsamling, som 
inkallades våren 1848 med anledning av februarirevolutionen i Paris. Schulzes politiska 
ställningstagande 1848 kostade honom hans juridiska karriär men förde honom i kontakt med 
bl a hantverkarnas svåra situation i det framväxande industrisamhället. Sommaren 1849 
grundade han en sjuk- och begravningskassa i sin hemstad och i slutet av året började han 
bilda råvaruanskaffningsföreningar – till att börja med för snickare och skomakare.    
 Framgången med dessa stärkte Schulze i uppfattningen att bristen på kapital var 
hantverkarnas största handikapp och 1850 startade han en förskottsförening, som skulle 
tillförsäkra dem förmånliga krediter. Samma år gav han också ut sin första skrift om 
föreningsväsendet. Rörelsen gick framåt och 1858 fanns 45 föreningar med ca 11 200 
medlemmar och året därpå bildades en central ”korrespondensbyrå” med Schulze som chef. 
Man startade även en tidning och 1864 bildade 337 förskotts- och kreditföreningar, 40 råvaru- 
magasins- och produktionsföreningar och 15 konsumentföreningar ”Allgemeine Verband der 
auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”. Man 
startade också en bank.  
  Det var alltså en man på höjden av sin bana Raiffeisen vände sig till 1862. Resultatet 
blev att Raiffeisen insåg att livskraftiga och bestående föreningar måste vara de behövandes 
eget verk och att självhjälpsprincipen därför måste ersätta välgörenhetsprincipen. 
Konsekvensen av detta visade sig i de fyra föreningar Raiffeisen bildade 1862. Dessa 
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begränsade sig till endast en socken och sysslade främst med kreditgivning. Raiffeisen 
menade att ett begränsat geografiskt verksamhetsområde minimerade de ekonomiska riskerna 
och stärkte föreningsandan. Krediter beviljades endast medlemmar, vilka solidariskt svarade 
för föreningens alla åtaganden. Vinsten fördes till reservkapitalet. Detta blev föreningens 
egendom och kunde inte ens efter beslut i föreningen fritt disponeras av medlemmarna. 
Förebild för de senare Raiffeisenföreningarna blev fr a den i mars 1862 bildade föreningen i 
Anhausen, som även bedrev inköpsverksamhet. I den omorganisation av föreningen i 
Heddesdorf som Raiffeisen företog 1864 var inflytandet från Schulze påtagligt. Lån gavs 
endast till medlemmar, vilket innebar ett fastställande av självhjälpsprincipen. Inträdesavgift 
och insatser infördes (de senare kunde erläggas successivt) liksom överskottsfördelning till 
medlemmarna. Heddesdorfföreningen beslöt 1865 att ansluta sig till Schulzes förbund, ett 
beslut som dock upphävdes året efter.  

Raiffeisen gjorde ett försök att införa Schulzes principer i föreningen i Anhausen men 
medlemmarna vägrade. Raiffeisen retirerade då och rekommenderade Anhausenmodellen för 
rena landsbygdsområden medan Heddesdorfvarianten anbefalldes i ekonomiskt utvecklade 
landsbygdsområden och i städerna. Systemet med alternativa modeller blev emellertid inte 
bestående. Föreningen i Heddesdorf, som omfattade 14 församlingar med ungefär 9 000 
invånare, delades 1869 upp i flera mindre och anpassades till Anhausenmodellen. Insatserna 
och överskottsfördelningen avskaffades. Därmed var Schulzes ideologiska inflytande på 
Raiffeisen till ända.  

Raiffeisens genombrott kon när han publicerade sina erfarenheter och principer i 
bokform 1866. Det ledde till att han 1868 blev chef för en nyinrättad avdelning för 
kreditföreningar inom Rhen-Preussens lantbrukssällskap. Arbetet där blev framgångsrikt. Vid 
1871 års utgång fanns 77 kreditföreningar inom sällskapets område. 154 
 
3.1.2.3  Raiffeisens utveckling fram till 1870 

 
Raiffeisens utveckling fram till 1870, då han på allvar hunnit etablera sig som kooperatör, kan 
karakteriseras som både långsam och ryckig. Från starten i Weyerbusch 1847 fram till 1862 
och kontakten med Schulze-Delitzsch var välgörenhetstanken dominerande. Det krävdes alltså 
15 år av mer eller mindre misslyckade praktiska försök för att få honom att tvivla på dess 
bärkraft och bli övertygad om att självhjälps- och ömsesidighetstanken måste vara 
grundläggande.  

Redan 1849, då föreningen i Flammersfeld startade, kom låneverksamheten att inta en 
central position i Raiffeisens föreningar. Dessa blev kreditvärdiga genom full personlig 
ansvarighet för medlemmarna. Däremot behövde låntagarna från början inte vara medlemmar, 
vilket var helt konsekvent när välgörenhetstanken stod i centrum. Kreditbehovet och 
nödvändigheten att bekämpa ockrarna sattes i främsta rummet. I Heddesdorfföreningen 
infördes 1854 också avsättning till en odelbar fond, en tanke som kom att bli en hörnsten i 
Raiffeisensystemet. Den snäva geografiska begränsningen var inte heller given före 1862. 
Både föreningarna i Flammersfeld och Heddesdorf omspände stora områden med en 
betydande befolkning. Det var först under 1860-talet i Anhausen, Rengsdorf och några andra 
föreningar som ”kyrktornsperspektivet”, d.v.s. att en förenings verksamhetsområde inte borde 
vara större än att det kunde överblickas från kyrkan, genomfördes. 

I och med att självhjälpsprincipen knäsattes, begränsades långivningen till 
medlemmarna. Frågan om inträdesavgift, insatser och överskottsfördelning löstes efter 
experimentet med Heddesdorfföreningen 1864–69 enligt Raiffeisens intentioner genom att 
samtliga avskaffades. Det innebar i sin tur att den fulla personliga ansvarigheten måste 
behållas. Efter framgången med boken 1866, anställningen hos Rhen-Preussens 
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lantbrukssällskap 1868 och framgångarna i organisationsarbetet kände sig Raiffeisen stark nog 
att gå sin egen väg.   
 
3.1.3  Strid och samverkan 

 

3.1.3.1  Raiffeisen som federativ pionjär 

 
Raiffeisen insåg att hans princip om geografiskt begränsade föreningsområden (i genomsnitt 
1500 personer) inte enbart var av godo. De enskilda föreningarna blev för svaga både när det 
gällde att hävda sig mot ockrarkapitalet och för att maximalt kunna utnyttja 
samarbetseffekterna. För att fungera optimalt måste en förening både kunna ta emot 
medlemmarnas samtliga besparingar och tillgodose hela deras kreditbehov. För att nå dithän 
var det nödvändigt att utjämna de lokala fluktuationerna i kapitaltillströmningen, vilket krävde 
samverkan mellan flera banker. ”Kyrktornsperspektivets” logiska fortsättning var den 
kooperativa federationen.  

År 1872 grundade elva lokalbanker en regionbank för Rhenområdet. Den fick stor 
framgång och vid slutet av 1875 hade antalet medlemmar ökat till 24. Regionbanken skulle 
svara för kapitalclearing, inköp, rådgivning och revision. Den följdes 1874 av liknande banker 
för Westfalen och Hessen. Samma år tog man steget fullt ut och de tre regionbankerna bildade 
en centralbank för att handha kapitalclearingen.  

Med dessa nybildningar hade Raiffeisen som den förste kooperatören i världen skapat 
en federativ organisation i tre nivåer, en skapelse, som skulle komma att orsaka honom både 
problem och motgångar. Dock inte genom bristande funktionsduglighet utan på grund av 
externa inflytanden.  
   Försäkringar var enligt Raiffeisen alltför sällsynta bland landsbygdsbefolkningen, inte 
minst med tanke på deras betydelse för kreditvärdigheten. Han avsåg därför att vid sidan av 
bankerna också bilda försäkringsföreningar och tänkte sig att överskotten i dessa skulle bilda 
pensionsfonder för medlemmarna. Också här var han tidigt ute. Hans försäkringsanstalt 
Arminia, som var avsedd att ansluta till centralbanken, godkändes inte av myndigheterna. 
Avslaget innebar Raiffeisens första allvarliga motgång. 155 
   
3.1.3.2  Systemstriden – stad mot land 

 
Vid mitten av 1870-talet stötte Raiffeisen på motstånd även från Schulze-Delitzsch. Deras 
goda relationer från början av 1860-talet hade snart nog försämrats. Orsaken var motsättningar 
mellan den ”kommersielle” Schulze och den religiöst influerade Raiffeisen, som menade att 
de sociala och fostrande uppgifterna eftersattes i Schulzes organisation. Raiffeisen upphörde 
därför med att uppmana sina föreningar att ansluta sig dit.  

Men det fanns också motsättningar av mer grundläggande natur, vilka vid 1870-talets 
mitt utvecklades till vad som i den tyska kooperationshistorien kallas ”systemstriden”. Det 
faktum att Schulze-Delitzsch främst vände sig till städernas hantverkare och småföretagare 
medan Raiffeisen ställde lantbruket i första rummet, ledde till avgörande olikheter mellan 
deras föreningar. Viktigast var följande. 

Eftersom landsbygdsbefolkningen hade brist på kontanter men däremot säkerheter i 
fasta värden avvisade Raiffeisen i princip insatser och medlemsavgifter. För att göra 
föreningarna kreditvärdiga stadgade han i stället att medlemmarna skulle ha full personlig 
ansvarighet för föreningens skulder. Förutom dessa praktiska orsaker tillkom för Raiffeisen ett 
moraliskt skäl. Han ansåg att insatssystemet kunde skada föreningsandan och väcka 
kapitalistiska instinkter till liv. Raiffeisen önskade vidare små föreningar, som var lätta att 
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överblicka och där medlemmarna kände varandra. Föreståndaren fick på sin höjd ett 
anspråkslöst arvode men hade inte del i överskottet. Ändamålet med och användningen av 
lånen kontrollerades. För att förbättra sina kassors likviditetssituation skapade Raiffeisen 
regionbanker och en centralbank. 
  Schulzes föreningar däremot opererade över vidsträckta områden och deras 
föreståndare hade del i vinsten. Någon ändamålsprövning av lånen förekom inte. Schulze 
strävade efter största möjliga egenkapital för att komma ifrån eller i varje fall reducera 
medlemmarnas personliga ansvarighet. Räntan på insatskapitalet var inte begränsad. Schulzes 
föreningar gav som regel kortare krediter än Raiffeisens, vilka ju riktade sig till en 
befolkningsgrupp med långsiktigare produktionscykel.  
  Schulze gav 1875 ut en skrift där han kritiserade Raiffeisenkassorna för att de med 
långa frister lånade ut kapital, som inlånats kortfristigt. Detta stred enligt Schulze mot 
grundläggande bankprinciper. Han betraktade också skapandet av regionbankerna som en 
överträdelse av 1871 års tyska föreningslag, som han själv hade skrivit. Eftersom Schulze 
strikt höll fast vid decentraliseringsprincipen erkände lagen inte kooperativa föreningar av 
andra graden. 

”Systemstriden” uppmärksammades av myndigheterna och ledde till att Preussens 
lantbruksministerium tillsatte en kommission för att granska Raiffeisenkassornas verksamhet. 
Utslaget blev förmånligt för Raiffeisen. Men Schulze gav sig inte. I januari 1876 
interpellerade han i riksdagen mot Raiffeisens region- och centralbanker och mot de 
långfristiga lånen och frånvaron av insatser. Schulze menade att det principiellt var fel att göra 
medlemmar med full personlig ansvarighet för de lokala kassornas åtaganden ansvariga också 
för region- och centralbankerna (s.k. kumulativ solidaritet). Medlemmarna blev därmed 
bundna vid verksamheter, som de saknade inflytande över. 

Raiffeisen invände att region- och centralbankerna endast utgjorde medlemmarnas 
förlängda arm. De skulle enbart samverka med lokalbankerna i ett slutet system och inte 
bedriva någon självständig verksamhet. Han ansåg dessutom att hans federativa system var 
väsentligt säkrare än Schulzes stora föreningar med sina många filialer, som medlemmarna 
hade föga kontroll över.  
  Schulze fick emellertid riksdagen med sig och Raiffeisen tvangs upplösa både 
regionbankerna och centralbanken. Han såg sig också nödsakad att införa insatser. Men han 
räddade så mycket han kunde av sina principer. För att motverka alltför höga utdelningar på 
insatserna, begränsade Raiffeisen insatsräntan till högst lika med låneräntan. Han gav vidare 
stämman möjlighet att vägra utbetalning av överskott. Detta skulle i stället i största möjliga 
utsträckning tillföras en odelbar fond. 

Sedan Schulze sålunda uppnått sina syften sökte han åter närma sig Raiffeisen för att 
återföra denne till ”fadershuset”. Men Raiffeisen avböjde. Sprickan i den tyska 
kooperationsrörelsen var oåterkallelig för lång tid framöver.  
 
3.1.3.3  Raiffeisen går vidare 

 
Redan hösten 1876 grundade Raiffeisen en ny centralbank med säte i Neuwied utanför 
Koblenz. Den fick formen av ett aktiebolag där lokalbankerna ägde aktierna, jämnt fördelade 
och med lika rösträtt. Ingen utomstående tilläts bli delägare. Utdelningen begränsades till fem 
procent eller högsta räntan för borgenslån. Banken hade trots bolagsformen en omisskännligt 
kooperativ profil. Under 1877 genomförde Raiffeisen så den plan han länge haft på att skapa 
en service- och intresseorganisation för kassorna. Den arbetade i personalunion med central-
banken och var tänkt som en samlingspunkt också för de föreningar, som inte tecknat aktier i 
banken. Men även exempelvis vin- och mejeriföreningar kunde bli medlemmar.  
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Huvuduppgiften var att allmänt främja lånekassorna och företräda dem gentemot 
myndigheter och lagstiftare. Dessutom skulle organisationen förmedla samköp av 
lantbruksförnödenheter och gemensam försäljning av lantbruksprodukter. Revision av 
föreningarnas verksamhet var en annan viktig uppgift liksom att upprätta statistik över 
rörelsen och arrangera årliga föreningsdagar. Man utgav från 1879 en tidning och planerade 
att inrätta regionala och lokala avdelningar. Verksamheten leddes av Raiffeisen, som noga 
övervakade att medlemsföreningarna tillämpade hans grundsatser.  

Raiffeisens system av lokalkassor förutsatte samverkan på regional och nationell nivå. 
Han byggde därför upp en federativ organisation i tre nivåer. Det visade sig dock att han här 
var före sin tid. Varken myndigheter eller lagstiftning hade förutsett en sådan konstruktion, ett 
faktum som utnyttjades av hans motståndare, främst Schulze-Delitzsch. Detta i kombination 
med bristande erfarenhet av föreningar av andra och tredje graden medförde ett allvarligt 
bakslag för Raiffeisen, vilket även fördröjde den tyska kooperativa utvecklingen i stort. Först 
1889 års föreningslag gav de möjligheter Raiffeisen förutsatte i början av 1870-talet. Åren 
efter 1875 blev därför en vattendelare i Raiffeisens kooperativa utveckling. Motståndet från 
Schulze och från myndigheterna tvang honom till alternativa lösningar som aktiebanken och 
en generalagentur för försäkringar och medförde en varaktig splittring av den kooperativa 
rörelsen i Tyskland.  

En betydelsefull nyhet var emellertid den intresseorganisation, som tillkom 1877. Den 
räknade vid starten 24 medlemsföreningar, ett antal, som vid Raiffeisens bortgång 1888 stigit 
till 423. Därtill kom den betydelsefulla revisionsverksamheten, som gjordes obligatorisk inom 
organisationen 1883, sex år innan den lagfästes. 156 
 
3.1.3.4  Den tyska lantbrukskooperationen splittras 

 
När Raiffeisen 1877 bildade sitt förbund fick han inte med sig lånekassorna i Hessen. De 
första kreditföreningarna där hade bildats med Schulzes förskottsföreningar som mönster men 
senare tillkom också Raiffeisenkassor och 1874 även en centralkassa. De ledande 
föreningsmännen i Hessen var Rudolf Weidenhammer och Wilhelm Haas. Med bl a 
Heddesdorfföreningen, vilken även sysslade med inköpsverksamhet, som förebild uppstod i 
Hessen inköps- eller konsumtionsföreningar för konstgödsel och andra varor. Dessa gick 1873 
samman i ett förbund med säte i Darmstadt och med Haas som ledande man. Förbundet kan 
ses som en föregångare till senare tiders centralföreningar även om namnet var ”Verband der 
hessischen landwirtschaftlichen Konsumvereine”. År 1878 var 66 lokalföreningar med 4 200 
medlemmar anslutna. Förbundet skötte fram till 1890 föreningarnas inköp eftersom 
lagstiftningen först då tillät bildandet av centralföreningar.  

När Raiffeisen ville dirigera kapitalströmmarna genom sin centralbank vägrade Haas 
underordna sig centralbanken. År 1875 lämnade den hessiska centralkassan banken, vilken f ö 
upplöstes följande år till följd av systemstriden. När Raiffeisen bildade sitt förbund 1877 blev 
emellertid Weidenhammer biträdande ombudsman och i början av 1879 övertog han 
ledningen av det hessiska lånekasseförbund, som då bildades. Förbundet utökades på hösten 
genom samgående med föreningarna i Baden, Nassau och Westfalen och ledningen övertogs 
av Haas. Samgåendet skedde utan att Raiffeisen underrättades och det stod klart att man hade 
för avsikt att utbreda den nya organisationen över hela landet. Weidenhammer, som tidigare 
stött Raiffeisen mot Schulze, svängde nu och lämnade sitt uppdrag i Neuwiedorganisationen. 
Därmed var skilsmässan mellan Neuwied och Darmstadt ett faktum. Den tyska 
lantbrukskooperationen hade splittrats. 
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Orsakerna till splittringen var främst ideologiska. Weidenhammer menade att 
Raiffeisen alltmer tenderade att blanda samman religion och kooperation. Lånekassorna borde 
enligt Weidenhammer och Haas fr a ha rent materiella uppgifter. Talet om ”kristlig 
broderskärlek” kunde bibringa allmänheten uppfattningen att man också hade andra mål än att 
utveckla föreningsväsendet. Raiffeisen försvarade sina kristna grundprinciper men förklarade 
samtidigt att de aldrig hindrat tolerans mot andra grupper och att lånekassorna inte stod öppna 
för vare sig politisk eller konfessionell agitation. Inte heller hade man särbehandlat någon av 
sådana orsaker. Raiffeisenorganisationen förklarade sig därmed oskyldig till brytningen. 157 
 

3.1.3.5  Wilhelm Haas och hans organisationer 

 
Darmstadtorganisationens ledare Wilhelm Haas var född 1839, studerade juridik och blev 
därefter ämbetsman. Som sådan kom han i kontakt med lantbrukets problem. År 1871 läste 
han en skrift av Raiffeisens vän Karl von Langsdorff med titeln ”Ländliche Kredit- und 
Konsumtionsvereine”, 1872 bildade han sin första förening och 1873 tillkom det tidigare 
omtalade hessiska förbundet vars ledare han blev. Haas betraktades av sin samtid som nära 
nog ett organisatoriskt geni och nådde höga poster inom statsförvaltningen. Han förärades 
slutligen titeln geheimeråd. Politiskt var han liberal, tillhörde den hessiska lantdagen i 30 är 
och den tyska riksdagen i 14.  

Sedan Haas 1879 bildat ett förbund av kreditföreningar i sydvästra Tyskland närmade 
han sig Schulze-Delitzsch. Denne hade till en början framgång i sin strävan att samla 
lantbrukskooperativa föreningar i sitt förbund. År 1876 anslöt sig föreningarna i Väst- och 
Ostpreussen och 1880 sökte Schulze vid en konferens i Darmstadt komma överens med bl a 
Haas och med uteslutande av Raiffeisen. Man åstadkom en ideologisk kompromiss kring vissa 
kontroversiella principer men utan organisatoriska konsekvenser. År 1885 var andelen 
heltidslantbrukare i Schulzes organisation 27 procent vartill kom 15 procent deltidsbrukare. I 
takt med det ökande antalet föreningar växte sig emellertid behovet av en egen 
lantbrukskooperativ organisation starkare och 1883 bildades med Schulzes välsignelse 
”Vereinigung deutscher landwirtschaftlicher Genossenschaften” med Haas och Moritz Stöckel 
från Insterburg i Ostpreussen som ledande namn och Schulzes förbund som mönster. Den nya 
organisationen anslöt till en början inte kreditföreningar men övertog de preussiska 
föreningarna från Schulzes förbund. Det första målet blev att ansluta de fristående 
mejeriföreningarna och mejeriförbuden av vilka det första bildades i Wurttemberg 1883. År 
1890 och 1903 ombildades förbundet till ”Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen 
Genossenschaften”, som i utgångsläget bestod av 175 kredit-, 734 inköps- och 117 
mejeriföreningar. År 1897 bildade inköpsföreningarna riksorganisationen ”Bezugsverband der 
deutschen Landwirte” och inom denna avknoppades efterhand riksorganisationer för inköp av 
konstgödsel och maskiner och för lagerhus. Haas´ förbund drev frågan om lagreglering av 
centralföreningar i samband med tillkomsten av föreningslagen 1889, utgav en tidning, en 
statistisk årsbok och ett ”lantbrukskooperativt bibliotek”.  

Utvecklingen ledde alltså fram till två landsomfattande lantbrukskooperativa 
organisationer, vilka tidvis stod i ganska skarp motsatsställning till varandra. Haas mål blev 
att förena dessa organisationer och han lyckades nå en överenskommelse 1905 men försöket 
misslyckades och 1913 – samma år som Haas avled – skildes man åter efter en ”vänskaplig 
överenskommelse”. Först 1930 skedde det definitiva samgåendet i ”Reichsverband der 
deutschen landwirtschaft-lichen Genossenschaften - Raiffeisen - e V zu Berlin”. Det kan 
tilläggas att Haas 1906 också bildade ett internationellt lantbrukskooperativt förbund, som 
emellertid upplöstes 1914. 158 
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3.1.4  Teori och praktik 

 

3.1.4.1  Raiffeisens samhällssyn 

 
Många samhällsteorier och reformförslag såg dagens ljus under industrialismens genombrott. 
Somliga menade att staten borde styra utvecklingen medan andra ansåg att det enskilda 
initiativet var den bästa drivkraften. Raiffeisen förordade en tredje väg, som innebar att 
människorna själva tog kontrollen över sina angelägenheter, en väg, som ersatte statshjälp 
med självhjälp och egennytta med allmänanda.  

Statens främsta uppgifter var enligt Raiffeisen att juridiskt sanktionera 
föreningsväsendet och avlägsna de hinder, som kunde finnas för dess utveckling. Anspråken 
hade sin grund i hans kritiska inställning till den otyglade privatkapitalism, som ersatt det 
tidigare närings- och skråtvånget. Raiffeisen betraktade den ohämmade konkurrensen mindre 
som ekonomisk frihet än som den starkares tyranni över den svagare. Den ekonomiska 
liberalismen hade återinfört nävrätten i samhällslivet. 

Ett utflöde av Raiffeisens kristna grundsyn var åsikten att samhällets reformering 
skulle ske i samverkan mellan olika samhällsgrupper. Därför avvisade han Marx´ och hans 
lärjungars tankar om klasskamp och förstatligande av privat egendom. Men han var överens 
med dem om att privatkapitalet skulle bidra till att förbättra de fattigas ställning. Raiffeisens 
sätt att åstadkomma detta var att engagera de välbärgade i sina föreningar och därigenom 
stärka dessa ekonomiskt. Avsikten var att föreningarna genom att fondera överskotten på sikt 
skulle bli ekonomiskt oberoende och att avkastningen på kapitalet skulle användas till 
välfärdsändamål. Någon våldsam samhällsomdaning skulle följaktligen inte behövas. De 
välbärgades uppgift i denna process var dels att med sina förmögenheter fungera som 
hävstänger för självhjälpsföreningarna dels att med sina kunskaper, kontakter och erfarenheter 
allmänt bidra till en positiv utveckling. 

Men Raiffeisen gick längre än så. Han ville genom sina föreningar överföra 
självhushållets samägande och bygemenskap till den industriella miljön. Han såg föreningarna 
och deras kapital som en penninghushållningens motsvarighet till de byallmänningar, som till 
stor del privatiserats genom skiftesreformerna. Liksom marken, gårdarna och byarna skulle 
hans föreningar alltid finnas till stöd och gagn för sina medlemmar. 

Raiffeisen hade en vision som gick utöver hans samtida tyska kooperatörers. En 
jämförelse med det s.k. stora Rochdaleprogrammet ligger närmast till hands. Målet var i båda 
fallen ett slags självstyrande och självförsörjande lokalsamhällen på kooperativ grund. 
Raiffeisens variant var nog mer patriarkalisk än den engelska. Han förlitade sig i högre grad 
på människornas och inte minst de högre samhällsskiktens biståndsvilja och oegennytta. 
  
 
3.1.4.2  Andelssamhället  

 
På sikt tänkte sig Raiffeisen en mångkooperativ miljö på landsbygden grupperad kring 
lokalbankerna. Han förordade särskilt vin-, mejeri- och försäkringsföreningar och grundade 
också flera sådana. Principiellt betraktade han dessa som sekundärföreningar visavis banker. 
Han underströk att en bank alltid borde bildas för att sköta den ekonomiska förvaltningen 
innan någon annan förening kom till stånd.  

Raiffeisen ansåg att specialföreningarna skulle skötas av medlemmarna själva och 
avrådde bestämt från att driften arrenderades ut. Därför betonade han starkt vikten av 
kompetenta affärsledningar. Innan ett företag startades måste man alltid försäkra sig om en 
god ledning och helst också en kärna av föreningssinnade medlemmar. 
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Eftersom det här rörde sig om tidskrävande och komplicerade affärer rekommenderade 
han att ledningen skulle arvoderas. Med hänsyn till att verksamheten också krävde byggnader, 
maskiner, redskap, lagerutrustning m m måste föreningarna bygga upp ett eget kapital genom 
avgifter, insatser och fonderingar. I dessa fall hade Raiffeisen alltså full förståelse för behovet 
av avgifter och insatser. Kvalitetsbetalning och leveransplikt betraktade han som självklara.  
Raiffeisen förordade vidare försäljning av exempelvis spannmål och boskap i kooperativ regi, 
inte minst för att bekämpa ockrarna vilka ofta ägnade sig åt detta slags handel. Humle, vide, 
honung och produkter från småindustri och hemslöjd lämpade sig också för försäljning genom 
lokalbankerna.  

För att medlemmarna skulle få ut mesta möjliga av sina krediter rekommenderade 
Raiffeisen samköp av konstgödsel, foder, utsäde, kol och redskap. Dessa kunde antingen göras 
via fristående inköpsföreningar eller genom bankerna. Även kreatursförsäkringsföreningar 
kunde bildas i anslutning till dessa och ha samma verksamhetsområde som dessa. 
   Raiffeisen ägnade också uppmärksamhet åt utbildningsfrågorna. Han insåg klart att 
medlemmarna behövde kunskaper både om kooperation och om hur man på bästa sätt skulle 
använda de pengar, som kunde lånas i lokalbankerna. Samtidigt insåg han att bankerna inte 
själva kunde tillhandahålla en fortlöpande utbildnings- och studieverksamhet. Denna kunde i 
stället bedrivas i s.k. kasinon, som var ett slags lokala lantbruksklubbar. Genom föredrag, 
diskussioner och spridning av lantbrukslitteratur skulle man i dessa kunna finna botemedel 
mot lantbrukets brister, anpassa framstegen på lantbrukets område till de lokala förhållandena 
och svara för anskaffandet av de erforderliga hjälpmedlen. Detta förutsatte bl a att kasinot 
förfogade över bibliotek och att någon form av tjänsteförmedling ordnades. 
 
3.1.4.3  Principerna 

 
Raiffeisens ändamål med sina föreningar var att avskaffa fattigdomen och att förbättra 
medlemmarnas andliga och materiella förhållanden. Utgångspunkten var självhjälpstanken, 
som Raiffeisen knäsatte i ett antal principer, vilka gjordes obligatoriska för medlemskap i 
organisationen. Grundsatserna var följande: 
1.  Föreningens verksamhetsområde och medlemsantal skulle inte vara större än vad som 

absolut behövdes för att göra föreningen funktionsduglig. Meningen var att medlemmarna 
skulle känna varandra och varandras kreditvärdighet väl. På så sätt fick man det bästa 
skyddet mot förluster, en okomplicerad förvaltning och optimala möjligheter att förverkliga 
de etiska målen. 

2.  Varje välfrejdad person, som var bosatt inom föreningens verksamhetsområde kunde bli 
medlem. Om någon inlät sig i affärer med ockrare skulle han uteslutas. 

3.  Rösträtten var allmän och lika. Kvinnor fick dock inte delta i generalförsamlingarna. Detta 
motiverades dels med kvinnornas allmänna ställning i samhället dels med att de frågor, 
som behandlades låg utanför deras intresse- och verksamhetsområden. 

4.  Föreningarna byggde på obegränsad och solidarisk personlig ansvarighet. Avsikten var 
främst att göra dem kreditvärdiga men också att hos medlemmarna inskärpa vikten av 
sammanhållning. 

5.  Ekonomiska skäl fick inte hindra någon från att ansluta sig. Inträdesavgifter och insatser 
skulle endast förekomma om medlemmarna var i stånd att erlägga sådana. 

6.  Lån beviljades enbart medlemmar och endast för produktiva ändamål. Stämman fastställde 
en övre kreditgräns. Användningen av pengarna kontrollerades. 

7.  De förtroendevaldas arbete var oavlönat och ideellt. Kassören arvoderades men hade inte 
del i överskottet. 
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8.  Överskotten skulle inte delas ut. De skulle i stället tillföras en ”odelbar fond”, som inte fick 
skingras ens om föreningen upplöstes. Avsikten med fonden var att säkra bygdens framtid 
genom en gemensam förmögenhet, som stod kommande generationer till buds för deras 
utvecklingssträvanden. Ett stort eget kapital var också en garanti för föreningens bestånd. 

 
Avkastningen på föreningskapitalet skulle användas för olika slags välfärdsändamål som 
barnstugor, folkbildning, sjukhus, nödårshjälp, åldrings- och fattigvård. På så sätt skulle 
kommunalskatterna kunna hållas nere. Medel skulle också kunna anslås för att skapa nya 
inkomstkällor genom exempelvis hemslöjd och småindustri samt naturligtvis till det allt 
övergripande målet att bekämpa ockret i alla dess former. 159 
 
3.1.4.4  Schulze-Delitzsch och Haas 

 
Schulze presenterade sina principer 1855 i skriften ”Vorschuss- und Kreditvereine als 
Volksbanken”, vilken utkom i flera upplagor. Här angavs huvuduppgiften vara att på 
självhjälpens grund skapa kreditmöjligheter för småföretagare. Schulze bröt här uttryckligen 
med den välgörenhetstanke som han tidigare praktiserat och betonade starkt att medlemmarna 
både hade rättigheter och skyldigheter (”Leistung gegen Leistung”). Målsättningen var att 
förebygga fattigdom, inte att stödja redan hjälpbehövande. Föreningarna var uteslutande till 
för medlemmarna och personer, som ansökte om medlemskap granskades noga med hänsyn 
till karaktär, försörjningssituation och kreditvärdighet. Däremot fanns inga sociala eller 
geografiska inskränkningar. Obegränsad personlig ansvarighet skulle på en och samma gång 
stärka föreningarnas kreditvärdighet och medlemmarnas känsla av ansvar gentemot 
föreningen. Schulze var vidare angelägen om att stimulera medlemmarnas personliga sparande 
för att förbättra deras ekonomiska ställning. Hans grundsatser var följande: 
  
1. Föreningarna skulle grundas på strikt självhjälp och stå öppna för alla kreditbehövande, 

som bedömdes kapabla att genom samverkan själva komma till rätta med sina problem. 
2. Föreningarnas verksamhet måste baseras på strikt affärsmässiga överväganden och inte på 

filantropi. 
3. Föreningarna måste vara självständiga och oberoende och bygga på intern kapitalbildning 

genom inträdesavgifter, medlemsinsatser och reservfonderingar.  
4. Obegränsad personlig ansvarighet för medlemmarna. 
5. Demokratisk förvaltning - en medlem - en röst vid medlemsmötena. Röstning endast vid 

personlig närvaro. 
6. Strikt kontroll av den ekonomiska verksamheten genom medlemsvalda förvaltningsutskott 

och kontrollråd. 
7. Övre gräns för lån fastställdes av medlemsmötet eller stämman. Lån mot säkerhet. Växlar 

och skuldsedlar hade i regel tre månaders löptid med möjlighet till förlängning. 
8. Överskotten fördelades på medlemsinsatserna efter reservfondering. 
9. Den verkställande ledningen arvoderades och erhöll i vissa fall tantiem. 160 
 
Haas var den tyska lantbrukskooperationens store organisatör och demokratin hans främsta 
käpphäst. Han var motståndare till dominerande personligheter i föreningarna. ”Föreningarna 
måste vara opersonliga, skall de lyckas måste den enskilde underordna sig helheten. Endast en 
samlad vilja kan bestämma deras verksamhet, deras gränser och deras inriktning. En förening 
kan inte fördra någon enskilds absoluta överhöghet” löd hans credo. Som lärjunge till Schulze 
förordade Haas också i motsats till Raiffeisen en strikt decentralisering. ”Enhetlighet endast i 
stora frågor, i småfrågor och enskildheter frihet” är ett uttryck, som tillskrivits honom.  
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 Självhjälp, självförvaltning och egenansvar var hans lösenord. Haas var skeptisk till 
statlig hjälp eftersom han ville värna föreningarnas oavhängighet. Politisk och religiös 
neutralitet var andra grundstenar i hans föreningar.  

”Systemstriden” fick allvarliga följder för lantbrukskooperationen i Tyskland. Haas 
och den hessiska organisationen övertog Schulzes principer och byggde därvid främst på de 
marknadsorienterade inköps- och försäljningsföreningarna. Raiffeisen däremot fortsatte att 
hävda att kreditkassorna var grunden och att den övriga verksamheten måste byggas kring 
dessa. Till skillnad från Raiffeisen, som ofta blandade olika verksamheter i en och samma 
förening, drev Haas konsekvent principen om branschrena företag. Främst inriktade han sig på 
inköps-, mejeri-, vin- och lagerhusföreningar men ägnade sig också åt kreditföreningar. En 
annan skillnad gentemot Raiffeisen var att Haas genomgående höll fast vid principen om 
decentralisering och förlade den organisatoriska tyngdpunkten till den regionala nivån.  Haas 
avvisade också Raiffeisens odelbara fonder i kreditföreningarna till förmån för ett egenkapital 
grundat på insatser i likhet med Schulze. 

Den splittring i fråga om idéer och organisationsprinciper, som uppstod inom den tyska 
lantbrukskooperationen under främst 1870-talet och bestod under lång tid kom att få 
återverkningar på utvecklingen också i andra länder. En viktig orsak till de stora affärsmässiga 
framgångarna för Haas och hans organisationer har ansetts ligga i att han satte inköps- och 
försäljningsföreningarna i främsta rummet. Man har pekat på att dessa föreningars nära 
marknadskontakter och utsatta konkurrenssituation tvingade fram en rationellare och mer 
resultatinriktad verksamhet än i en del andra företag. Haas och hans föreningar övertog på gott 
och ont en del av konkurrenternas metoder och värderingar, vilket gjorde dem bättre skickade 
att klara sig i den omgivning de hade att verka i. 161 
 
 
3.1.4.5  En handledning från 1886 

 
Praktiska handledningar för kooperativ började tidigt publiceras. En auktoritativ skrift av detta 
slag utgavs 1886 av generalsekreteraren i Oldenburgs lantbrukssällskap H von Mendel med 
den upplysande titeln ”Die landwirtschaftlichen Ankaufs- und Verkaufsgenossenschaften 
ihr Wesen und ihre Einrichtung”. Mendel ville bryta ”varuockrarnas” grepp över lantbrukarna 
och landsbygden och såg inköps- och försäljningsföreningar bäst ägnade att uppnå detta mål. 
Genom dessa uppnåddes både konkurrens och en mer affärsmässig inställning till handeln 
med lantbrukets produkter. Kooperationen befordrade dessutom icke-materiella värden som 
samverkan och samhällsanda. Honnörsorden var ”enighet och samverkan”. 

Mendel behandlade först inköps-, – eller som han med tidens terminologi kallade dem – 
konsumtionsföreningarna. Dessa hade visat sig ytterst nyttiga både genom förbättrade 
kvaliteter och genom att eliminera ett stort antal mellanhänder. Mendel delade in dessa 
föreningar i två kategorier – förbundsanslutna och fristående. De förra hade sitt ursprung i 
Hessen 1873 och omfattade enligt Mendel 1885 elva huvud- eller centralföreningar med 19 
000 medlemmar. De svarade för medlemsföreningarnas inköp och besatt en varu- och 
marknadskunskap, som inte fanns hos lokalföreningarna och var därför särskilt lämpliga i 
områden med små och medelstora lantbruk. Ledande affärsprinciper var att endast anlita 
solida leverantörer och köpa prima varor. Kvantiteterna bestämdes genom rekvisitioner av 
lokalföreningarna och leverantörerna lämnade en provision på 1–2 procent, som användes till 
bl a affärsledarens lön, kemiska analyser och avsättning till reservfond. Lokalföreningarna 
tillämpade enligt Mendel följande principer: 
1.  Begränsat geografiskt verksamhetsområde för effektiv förvaltning och god kännedom om 

medlemmarnas kreditvärdighet. 
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2.  Bildandet av föreningar skedde i begränsade sällskap för att undvika inblandning av 
”fientliga” intressen. 

3.  Kontant betalning för att undvika onödiga fördyringar och beroende av ockrare. 
4.  Affärsledare fick inte driva egen handel med lantbruksförnödenheter. 
5.  De affärsansvarigas arvoden beräknades på varuomsättningen (1–2 procent). 
6.  Bokföringen måste vara enkel, överskådlig och aktuell. 
7.  Affärsomkostnader och fonderingar täcktes av påslag på varorna, vilka bestämdes av 

stämman. Insatser erlades inte, vilket särskilt gynnade småbrukarna.  
 
Fristående föreningar passade enligt Mendel främst i trakter med stora lantbruk. De var 
särskilt beroende av skicklig affärsledning och arbetade ofta med stora insatser. De handlade 
också ofta med icke-medlemmar. Mendel varnade för spekulativa affärer och för omfattande 
lagerhållning. Raiffeisens system med inköp i anslutning till lånekassor bedömde han som 
säkert. Bland övriga typer av inköpsföreningar nämnde Mendel sådana för kreatur, maskiner 
och utsäden. 162  
 
3.1.5  Organisationernas framväxt 

 

3.1.5.1  Lantbrukskooperationen omkring 1870 

 
Kartläggningar och översikter över kooperationens omfattning och utbredning efterlystes 
tidigt både i debatten och propagandan och av analytiker och samhällstänkare. Ett ambitiöst 
initiativ i den riktningen togs 1868 av den första nordtyska lantbrukarkongressen för att skapa 
underlag för den fortsatta utvecklingen. Materialinsamlingen skedde genom enkäter till 1 900 
myndigheter, föreningar och enskilda i Tyskland och utomlands och resulterade i över 270 
svar. Man efterlyste uppgifter om kooperationens roll i lantbrukets utveckling, goda och 
dåliga erfarenheter, kooperationens utbredning och resultat samt skriftlig dokumentation. 
Arbetsgruppen pekade själv ut ett antal tillämpningsområden, nämligen försäkringar, 
diknings- och torrläggningsföretag, förädling och försäljning av lantbrukets produkter, avel, 
inköp av maskiner, konstgödsel, fröer m m, kreditanskaffning, markanvändning och 
samverkan mellan arbetsgivare och anställda. 163 
   Resultatet publicerades i bokform av professor Karl Birnbaum 1870 under titeln ”Das 
Genossenschaftsprincip in Anwendung und Anwendbarkeit in der landwirtschaft”. Med 
reservation för källmaterialets ofullständighet gav boken en heltäckande bild av den tyska 
kooperationen med vissa internationella utblickar. Den innehöll också ett inledande allmänt 
avsnitt om kooperationens framväxt, former, karakteristika, fördelar, förutsättningar, hinder 
och problem.  

Bland fördelarna pekades på kooperationens betydelse för införandet av rationella 
brukningsmetoder, särskilt inom det mindre lantbruket men man framhöll även 
självhjälpsprincipens goda inverkan på samhällsmoralen, företagsamheten och affärstänkandet 
hos de inblandade. Kooperationen gjorde det möjligt att införa industriell stordrift och 
samtidigt bibehålla de små och medelstora lantbruken. Konkret framhölls betydelsen av 
samägda torrläggnings-, diknings- och invallningsföretag, särskilt i norra Tyskland. 
Framtidstron var stark och målet klart: ”Jedes Dorf muss im Laufe der Zeit, vielleicht im 
Laufe der Generation zu einer wirtschaftlichen Genossenschaft werden, welche die gesammte 
wirtschaftliche Thätigkeit der Einzelnen umfasst. Ueber das Genossenschaftswesen ist nicht 
mehr discutieren, es ist nur noch zu organisieren”. 164  

Som viktiga förutsättningar för framgång betraktades frihet, kunskaper, engagemang, 
självförvaltning, egenkapital, personligt ansvar och behovet av att med gemensamma krafter 
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övervinna nödsituationer. Boken gav i detta stycke förhållandevis stort utrymme åt Schulzes 
bedömningar. Organ, som kunde medverka vid tillkomsten av kooperativa företag, efterlystes. 
Lantbruksklubbarna (de s.k. kasinona) hade därvidlag visat sig nyttiga. Som problemfaktorer 
räknades främst lantbefolkningens misstro mot nymodigheter och bristen på kunskap och 
initiativ. Motmedlen hette agitation, föredömliga exempel och – i nödfall – statshjälp. 
Nödfallen gällde ekonomiskt stöd medan man ansåg det vara statens skyldighet att 
tillhandahålla en adekvat lagstiftning för kooperationen. 165 

Boken presenterade inga statistiska sammanställningar. De fyra huvudavsnitten 
omfattade föreningar med statshjälp, föreningar där andra – särskilt kapitalägare – medverkade, 
föreningar av lantbrukare tillsammans med tjänstemän eller arbetare och föreningar enbart 
mellan lantmän. Tilläggas kan att distinktionen mellan ”sällskap och kooperativ” 
(Gesellschaft och Genossenschaft) ännu var flytande och att en del av de redovisade 
sammanslutningarna tillhörde den förra kategorin.  

Bland statshjälpsföreningarna redovisades främjandeorganisationer som 
hushållningssällskap och lantbruksklubbar, patriotiska sällskap och kontroll-, försöks- och 
utbildningsanstalter. En annan grupp utgjordes av ”markförbättringssammanslutningar” för 
bevattning, dikning, torrläggning, mosskultur, jordförbättring, ängsbruk m m. Därefter kom 
föreningar kring skogshyggen, nyplanteringar och andra skogsvårdsåtgärder samt för 
markarrondering och vägar. Även en rikhaltig flora av banker som hypoteksföreningar, 
sparkassor, pantbrevsinstitut och olika äldre kreditföreningar hänfördes till 
statshjälpsföreningarna. Gemensamt för gruppen var att föreningarna hade sina rötter i 
agrarsamhället, att organisationsmönstren skiftade starkt och att gränslinjen gentemot 
myndigheter och överhet var oskarp. 166 

Gruppen ”föreningar under medverkan av utomstående” utgjordes av kreditföreningar 
som folkbanker och jordbrukskassor, vilka anlitade utomstående garanter och förvaltare. 
Birnbaum gav bl a en översikt av den tidiga Raiffeisenrörelsen och besläktade kassor. I 
samma grupp fanns en rik flora av försäkringsföreningar för brand-, frost- och hagelskador, 
kreaturssjukdomar samt livförsäkringar, ofta i ömsesidighetens form. Därtill föreningar för 
avel och skötsel av hästar, får, nötkreatur, svin, bin, fjäderfä, silkes-, fiske-, frukt-, trädgårds- 
och vinodling samt teknisk produktion. Det rörde sig här i stor utsträckning om yrkes- och 
främjandeorganisationer utan ekonomiska uppgifter. 167 
   Bland föreningar, som var gemensamma för bönder, tjänstemän och/eller arbetare 
fanns understödsföreningar vid sjukdom, fattigdom och arbetsoförmåga. Det kooperativa 
bostadsbyggandet befann sig däremot ännu på diskussionsstadiet liksom vinstdelningsfrågan 
och kooperativ lantbruksdrift, som försökts i England och Frankrike. 168 

Den fjärde gruppen utgjordes av renodlat lantbrukskooperativa föreningar. En viktig 
undergrupp utgjordes här av inköpsföreningar för maskiner, foder, konstgödsel, fröer, 
livsmedel och boskap. Det rörde sig ofta om ångtröskor men även om såningsmaskiner, 
kreatursvågar, gödselspridare, plogar, borrar, sorterare, slåttermaskiner och linskäkter. 
Samköp av maskiner tycks ha förekommit åtminstone sedan början av 1860-talet. Vidare 
redovisades ett stort antal samköpsföreningar för konstgödsel och fröer och något färre 
konsument- och kreatursföreningar (även för import). Andelsägda förädlingsanläggningar 
utgjordes av brännerier, sockerbruk, ysterier (efter schweiziskt mönster), vinframställning, 
bybagerier och kvarnar. I Bonn fanns också efter förebild från Geneve en kooperativ saluhall 
för kött. 169 
   Birnbaums bok gav bilden av ett föreningsväsende i brytningstid. Äldre 
sammanslutningar redovisades sida vid sida med yngre och kooperativa kriterier saknades. 
Det fanns en glidande organisatorisk och kronologisk skala längs linjen Gemeinschaft - 
Gesellschaft - Genossenschaft. Utgår man från en senare tids kriterier står det utan vidare klart 
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att folkbanker, kreditkassor och inköpsföreningar kunde räknas i hundratal i Tyskland vid 
slutet av 1860-talet. De mest föreningstäta områdena var Rhen-Preussen och Hessen.   
 
3.1.5.2  En tidig doktorsavhandling 

 
Frågan om hur den kooperativa sektorn definierades i Tyskland under decennierna före 
lagstiftningen 1867 var knappast okontroversiell. Medan exempelvis Birnbaum utifrån sitt 
grundmaterial och sitt samtida perspektiv utsträckte kooperationsbegreppet till ett brett och 
heterogent spektrum av sammanslutningar med anknytning till lantbruket, begränsade sig 
Friedrich Muller år 1900 i sin avhandling om den tyska kooperationens utveckling 1848–68 
till Schulzes och Raiffeisens organisationer. Muller förnekade inte den kooperativa karaktären 
hos en del av organisationerna i t ex Birnbaums bok men han utgick själv från de nya 
organisationer, som karakteriserades av ”förenklingen och preciseringen av sina ändamål”.  

Muller menade att tillkomsten av folkbankerna och jordbrukskassorna konstituerade 
brottet med det förflutna och utgjorde kärnan i den nya kooperativa organisationskultur, som 
var under framväxt. Han visade dessutom att rågången mellan Schulzes och Raiffeisens 
organisationer inte var särskilt skarp under denna tidiga period. År 1865 var exempelvis 9,2 
procent av folkbankernas medlemmar lantbrukare och ytterligare 1,6 procent vin- eller 
trädgårdsodlare, fiskare och lant- och skogsarbetare. Förklaringen var skillnaden i omfattning 
och utbredning hos de båda rörelserna. Medan det 1871 fortfarande fanns mindre än 100 
raiffeisenkassor uppgick antalet schulzeska förskottsföreningar (inklusive de österrikiska) till 
över 2 000. 170 
       
3.1.5.3  Kooperativt lantbruk 

 
Till de frågor, som tidigt diskuterades hörde kooperativ produktion och vinstdelning inom 
industri och lantbruk. Båda belystes 1873 i en tysk bok av R Seifert med titeln ”Uber 
genossenschaftliche Gutsbewirtschaftung und Anteilswirtschaft”. Förutom en historik och 
vissa nedslag i den samtida verkligheten gjorde Seifert en utförlig genomgång av frågornas 
tekniska och organisatoriska aspekter. Seifert visade både att kooperativ lantbruksdrift på 
stora egendomar och vinstdelning ännu befann sig på ett embryonalt stadium i Tyskland.  
 Överskottsrelaterad lönesättning tillämpades emellertid bl a inom brännerinäringen. 
Också fåraherdarna hade del i det ekonomiska resultatet men måste då också vara med om att 
bära förluster av djur. Systemet var också på frammarsch inom djuruppfödningen, mjölk- och 
äggproduktionen där pigor och drängar belönades för god kvalitet. Vid tröskning var 
ackordsbetalning vanlig. Sådan tillämpades även inom en rad andra områden. 171 
  
3.1.5.4  Inköpsföreningarna 

 
Tyskland var inköpsföreningarnas föregångsland och starten skedde 1870. I väster var det 
Rhen-Preussens lantbrukssällskap, som via vandringslärare och tidskriftsartiklar tog 
initiativet. Under missväxten och fransk-tyska kriget 1870–71 tillkom 19 föreningar, vilka 
handlade med konstgödsel och utsäde, ytterligare fem, som handlade med kraftfoder och inte 
mindre än 89 av kasinotyp, vilka temporärt för gemensam räkning anskaffade råvaror, 
maskiner och avelsdjur. Från 1873 fick lokala inköpsföreningar stor utbredning i Hessen där 
Wilhelm Haas bildade ett regionförbund av ”konsumtionsföreningar”. Från Raiffeisen övertog 
man det begränsade verksamhetsområdet, den oarvoderade förvaltningen och frånvaron av 
insatser. Man tillsatte regionala inköpskommissioner och varorna levererades direkt till 
föreningarna. Förbundet i Hessen utgav månatligen tidningen ”Framsteg”. Från Hessen spred 
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sig inköpsföreningarna till Baden, Oldenburg, Schleswig-Holstein och Pfalz. År 1880 började 
också Raiffeisens förbund i Neuwied med inköpsverksamhet men utan att bilda särskilda 
föreningar. Inköpen sköttes inom ramen för bankverksamheten efter samma mönster som 
inköpsföreningarna. 

I landets östra delar bildades enligt Schulzes mönster tre stora föreningar i Köningberg 
1870, och i Insterburg och Czerwinsk 1872. Magasinsföreningen i Königsberg fungerade 
främst som försäljnings- och förädlingsföretag för mjölk och i andra hand som 
inköpsförening, Insterburgföreningen handlade främst med konstgödsel och hade medlemmar 
i hela Ost-preussen medan konsumtionsförenigen i Czerwinsk bestod av stora jordägare och 
inriktades på handel med fodermedel. Från 1884 uppstod även lokalföreningar, vilka främst 
knöt an till föreningen i Insterburg. År 1889 fanns 980 inköpsföreningar inom lantbruket i 
Tyskland. 

Under 1880-talet tillkom storföreningar i Karlsruhe (1882), Kiel (1884) och Biebrich 
(1888). Sedan 1889 års föreningslag trätt i kraft bildades inom en femårsperiod ytterligare ett 
dussintal centralföreningar. Föreningen i Insterburg arbetade redan från början enligt följande 
principer: 
1. Inköp av varor av bästa kvalitet från en leverantör och med försteg för konkurrenskraftiga  
    företag i närområdet. 
2.  Koncentration på de varor, som var nyttigast för medlemmarna.  
3.  Hemlighållande av inköpspriserna. 
4.  Kontroll av de inköpta varornas kvalitet och prisvärdighet. 
5.  Försäljning till ortens genomsnittspris. 
6.  Inga kostnader för annonser, resanden eller agitation. 
 
Tyngdpunkten låg från början på handeln med konstgödsel, som var lättast att hantera medan 
fodermedel och utsäde bjöd på betydligt större problem. Vid starten samarbetade man med en 
konsumentförening men när verksamheten ökade skaffade man sig i mitten av 1870 - talet 
egna lokaler. Den ekonomiska kontrollen var noggrann. Insterburgs förskottsförening var från 
första stund inköpsföreningens kreditgivare och bankförbindelse. Eftersom insatserna till en 
början måste hållas ganska höga kom medlemmarna fr a att utgöras av större lantbrukare. År 
1886 beslöt man emellertid att också ta emot lokalföreningarna med mindre lantbrukare som 
medlemmar och ombesörja inköpen för dessa. År 1896 hade föreningen åtta lokalföreningar 
och 337 enskilda lantbrukare som medlemmar. 172 

Föreningar av speciellt svenskt intresse var ”Zentralgenossenschaft zum Bezuge 
landwirtschaftlicher Bedarfsartikel” (1891) och ”Centralankaufsstelle fur landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräte” (1889) båda i Halle i Sachsen, vilka åberopades och/eller besöktes av 
Gilbert Hamilton, E O Arenander och Gustaf Leufvén och därmed blev av stor betydelse för 
de svenska inköpsföreningarna. Den förra hade 1896 74 mejerier, 51 inköpsföreningar, 39 
spar- och lånekassor och tre enskilda lantbrukare som medlemmar. De viktigaste varu- 
grupperna utgjordes av gödnings- och fodermedel, utsäden och kol. Centralföreningen var en 
kombinerad inköps- och kreditorganisation. Den hade tillkommit på initiativ av provinsens 
”hushållningssällskap” och svarade för kontakter och kontrakt med tillverkare och 
leverantörer samt förde statistik över fel och skador som underlag för inköpen. Maskinerna 
betalades på tio veckor och för överdrag debiterades sex procents straffränta. Smärre verktyg 
m m betalades kontant. För installationer svarade utbildade montörer och för den permanenta 
utställning av ca 900 artiklar, som föreningen arrangerade betalade leverantörerna hyra.  

”Maskinföreningen” mötte inledningsvis starkt motstånd från handel och leverantörer, 
vilket stärkte uppslutningen bland lantbrukarna. Föreningens priser till lantbrukarna låg ca 10 
procent under katalogpriserna. Av omsättningen 1896 svarade maskinerna för 62, verktyg och 
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förnödenheter för 28 och reparationer och reservdelar för 10 procent. Föreningen bedrev också 
maskinprovning. 173 
    En annan viktig centralförening fanns i Darmstadt i Hessen och leddes av Wilhelm 
Haas. Föreningen hade 1896 82 lokalföreningar som medlemmar. De ledande varugrupperna 
var desamma som i Halle. Haas kom kring sekelskiftet att få ett inflytande inom tysk 
lantbrukskooperation, som var ännu större än Raiffeisens och hans föreningar blev i hög grad 
mönsterbildande. Darmstadtföreningen registrerades enligt den nya lagstiftningen av 1889 och 
var en direkt fortsättning på ”Verband der hessischen landwirtschaftlichen Konsumvereine”, 
som Haas grundat 1873. Förbundet fick utkämpa hårda duster med fabrikanter och grossister 
men omdanade på kort tid både konstgödsel- och utsädesmarknaden. Man handlade också 
med avels- och mjölkboskap. 174 

Andra betydelsefulla centralföreningar, som besöktes av Leufvén 1903 var Kiel från 
1884, Stettin från 1895, vilken också drev maskinhandel och Berlin. 175 
 
3.1.5.5  Verksföreningar 

 
S.k. verksföreningar – vilka reglerades i 1889 års föreningslag – arbetade med inköp och 
användning av t ex maskiner och avelsdjur. Ibland var de knutna till inköpsföreningar, 
lantbrukssällskap eller kasinon. De var nära besläktade med de 89 föreningar, som 1871 
redovisades i Rhen-Preussen och anskaffade exempelvis ångplogar och ångtröskor men 
arbetade också med stambokföring. Maskin- och redskapsföreningarna befann sig i tillväxt 
och Mendel redogjorde för principerna hos en etablerad förening i Nassau, som köpte in och 
lånade ut verktyg, maskiner och instrument. Maskinerna disponerades per dag och lånen 
måste anmälas i förväg. Tarifferna fastställdes vid stämman och betalades till 
verksamhetsledaren. Reparationer betalades av föreningen. Av överskottet användes hälften 
till inlösen av andelsbevisen och hälften till materialanskaffning. Ägarna till inlösta 
andelsbevis erhöll i utbyte deltagarbevis, som berättigade till medverkan och medlemskap i 
föreningen. Medlemmarnas förslag till anskaffande av maskiner och redskap prövades av en 
särskild tremannakommission. 176 
  
3.1.5.6  Försäljningsföreningar 

 
Mejeriföreningar utvecklades parallellt med inköpsföreningarna främst i norra och östra 
Tyskland. De första uppstod i Preussen, 1871 fanns 2, 1880 70 och 1889 846 föreningar. 
Dessa var av tre slag: magasinsföreningar för försäljning av konsumtionsmjölk, kombinerade 
konsumtions- och förädlingsföreningar och rena förädlingsföreningar. Dominerande blev en 
modell från Schleswig-Holstein, som grundade sig på förpaktning och där man från 1883 
satsade på smörmejerier med återtag av skummjölken. Förbund av mejeriföreningar med bl a 
export fanns i Oldenburg och Hessen. Några mönsterstadgar fanns under 1870- och 80-talen 
varken för inköps- eller mejeriföreningarna. De förra tycks i regel ha arbetat efter principerna: 
försäljning till gängse pris och överskottsfördelning vid årets slut, kontantbetalning och 
försäljning endast till medlemmar. Såväl Schulze och Raiffeisen som andra kooperatörer 
intresserade sig för dessa föreningars princip- och stadgefrågor men utan att få fram lösningar, 
som blev allmänt accepterade, bl a beroende på att den organisatoriska splittringen försvårade 
samlande lösningar  

Karl Birnbaum tog i sin undersökning från slutet av 1860-talet under rubriken 
avsättningsföreningar särskilt upp sammanslutningar för ”Verringerung der Transportkosten, 
gemeinsamen Viehverkauf, Errichtung von Fleischbänken” och nämnde att företag för 
inhemsk försäljning av göddjur och kött- och fläskprodukter bildats. 177 
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I Danmark bildade lantbrukare på Jylland på 1880-talet ett par exportföreningar, vilka 

bl a sålde svin till ett slakteri i Göteborg. När Horsens Landbrugsforening misslyckades med 
att få till stånd ordnad vägning av svinen vid Horsens järnvägsstation, tog man på förslag av 
seminarieföreståndaren Peter Bojsen upp frågan om att bilda en slakteriförening, vilket skedde 
1887. Redan följande år bildades sex ytterligare föreningar och 1889 hade antalet stigit till 
hela 26. 178 
  Mendel ägnade i sin bok 1886 uppmärksamhet åt avsättningen av boskapen och dess 
produkter. Han konstaterade att för Tysklands del konkurrensen från Holland och Schweiz var 
utomordentligt stark och rekommenderade kooperation inte minst för exportsatsningar av den 
typ, som redan fanns i holländska Friesland för export till USA. Beträffande slaktboskapen 
förordade han direkta förbindelser mellan producenter och konsumenter via försäljnings- eller 
slakteriföreningar. I fråga om de förra anfördes som exempel föreningen i Löningen i 
Munsterland från 1884. På slakterisidan redogjorde han för andelsföretagen i Schwabing 
utanför Munchen och i Augsburg. Förslag om slakteriföreningar i anslutning till de offentliga 
slakthusen förelåg också.  
  Löningenföreningen arbetade med leveransplikt och kvalitetsregler och böter för brott 
mot dessa. Affärsansvaret låg hos styrelsen, som utsåg uppköpare, fastställde leveranspriser 
och skötte kommissionärskontakterna. Varje ägare informerades om försäljningspriset på sina 
djur. Kostnaderna för verksamheten täcktes genom försäljningsprovisioner. Man sålde 
storboskap, svin och kalvar, vilka varje vecka transporterades till marknaderna i Köln, Aachen 
och andra platser. Åren 1884-85 såldes drygt 8 400 storboskap, 3 100 svin och 5 300 kalvar, 
vilket totalt inbringade ca 500 000 mark.   

Även slakteriet i Schwabing arbetade med leveransplikt. Verksamheten bekostades av 
slaktavgifter, vilket också var fallet med den kontrakterade slaktaren. Denne hade inflytande 
på prissättningen och svarade för avräkningen till medlemmarna. I tvistefrågor avgjorde en 
utskottsmedlen och köttinspektören. Vägningen av djuren utfördes av slaktaren och ägaren 
eller en utskottsmedlem och noterades i en särskild bok. Föreningsslaktaren spelade alltså en 
central roll i verksamheten. Mendel ansåg slakterierna lämpligast för städerna och deras 
närmaste omgivningar men uteslöt inte att förbättrade transportmöjligheter skulle komma att 
utvidga upptagningsområdena. Däremot menade han att exportslakterier av den typ, som 
startats i Danmark, Sverige och Hamburg borde drivas som aktiebolag, Motiveringen var den 
storskaliga och kapitalkrävande driften. 179 
  Ertl och Licht underströk i sin bok 1899 slaktdjurshandelns problem och pekade främst 
på lantbrukarnas beroende av kreaturshandlarna. Försäljnings- och andelsslakteriföreningar 
kunde förbättra förhållandena. Den äldsta försäljningsföreningen i Löningen från 1884 hade 
fått efterföljare i en ostfrisisk exportförening 1887 och försäljningsföreningar i Oldenburg och 
i Neustadt i Västpreussen. Föreningsbildandet tog fart på allvar under 1890-talet och 
föreningarna samarbetade i regel med kreditkassorna, hade full personlig ansvarighet och 
förvaltades ideellt. 

Beträffande andelsslakterierna underströk man att de ställde stora krav på yrkes- och 
affärsskicklighet, vilket bl a lett till att man i den schulzeska rörelsen ansåg att de inte 
lämpade sig för kooperativ verksamhet. Ertl och Licht framhöll att inte minst de danska 
erfarenheterna pekade i motsatt riktning, särskilt som man avstått från långtgående förädling. I 
Tyskland hade det första andelsslakteriet startat i Rosenberg i Västpreussen 1894, andra 
tillkom i Waren i Mecklenburg 1896 och Elspe i Westfalen 1895. Erfarenheterna var 
emellertid blandade. Föreningen i Rosenberg måste rekonstrueras och mecklenburgföretaget 
tvingades till följd av alltför stora omkostnader i likvidation 1898. 180        
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Frukthandeln påminde om smörmarknaden och intressanta förebilder fanns i Delaware 
och Kalifornien. Man kunde ha rena försäljningsföreningar eller konserveringsföretag. En 
kombinerad förening – ”Framsteg” – fanns i Hessen och hade bildats 1884. Ansatser fanns 
också i Ostpreussen, Hannover och Sachsen. 

En sorts egnahemsförening för inköp, styckning och försäljning av mark tillkom 1889 i 
Pinschin i Västpreussen och mötte betydande motstånd bl a från myndigheterna men mottogs 
med stort intresse av Schulzes Allmänna förbund.  

Försäljningsföreningarna borde enligt Mendel så långt möjligt arbeta med förädling 
och förpackning men avhålla sig från spekulation och i stället försöka sälja varorna snabbt. De 
syftade inte till att utrota de hederliga köpmännen men skulle motverka mellanhänderna och 
ockrarna. 181 
 
3.1.6  Framgång och splittring 

 
Karl Birnbaums översikt från 1870 över föreningsväsendet inom det tyska lantbruket 
uppvisade ett brett spektrum av sammanslutningar längs linjen Gemeinschaft - Gesellschaft - 
Genossenschaft. Framställningen speglade det turbulenta övergångsskede mellan agrar- och 
industrisamhälle under vilket undersökningen gjordes. Birnbaum ägnade Schulze-Delitzsch 
och Raiffeisen och deras föreningar förhållandevis liten uppmärksamhet och ansåg dem 
knappast relevanta för den framtida utvecklingen. Under de följande årtiondena klarnade 
emellertid linjerna och när Friedrich Muller behandlade perioden 1848–68 i sin avhandling år 
1900 koncentrerade hansig helt på Schulzes och Raiffeisens organisationer utifrån 
utgångspunkten att dessa konstituerade det definitiva brottet med det förflutna och utgjorde 
kärnan i industrisamhällets kooperativa organisationskultur. 
  Utvecklingen hade varit snabb. Antalet föreningar, som – med reservation för 
siffermaterialets osäkerhet – kunde uppskattas till ca 1 000 1870 hade 1890 stigit till 6 800 och 
1905 till 24 700. Kooperationen hade nått nya samhällsgrupper och blivit mer differentierad. 
Schulzes allmänna förbund, som 1870 svarade för hela 85 procent av föreningsbeståndet hade 
1890 minskat sin andel till 20 procent. Folkbankerna och jordbrukskassorna minskade sin 
sammanlagda andel från 79 procent 1870 till 58 procent 1905. Den kraftiga ökningen av 
antalet föreningar 1890–1905 kom nästan helt lantbruks- och konsumentkooperationen till del 
och förklarades förutom av deras anknytning till de båda största befolkningsgrupperna även av 
att 1889 års föreningslag innebar en avgörande modernisering och bl a tillät föreningar med 
begränsad personlig ansvarighet och föreningar av andra graden dvs. region- och 
centralföreningar. Schulzes förbund stagnerade och gick tillbaka sedan ett stort antal 
hantverks- och konsumentföreningar brutit sig ut och bildat egna organisationer 1901–02. 
  Under 1800-talets senare årtionden var det främst kredit- och inköpsföreningarna, som 
expanderade i Tyskland. Det var också dessa, som främjades av ledande kooperatörer som 
Schulze, Raiffeisen och Haas. Betydligt trögare gick det trots beaktansvärda ansträngningar 
för försäljningsföreningarna inte minst inom mejeri- och slakterinäringarna. Problemet var 
främst bristen på allmänt accepterade organisationsmodeller och stadgar. En rad 
företagsvarianter prövades utan att några standardlösningar utkristalliserades. Bristen på 
slagkraftiga vägröjare och teoretiker var också påtaglig.  
     Från de etablerade föregångsmännen utgick två huvudlinjer där Raiffeisen stod för den 
ena och Schulze och Haas för den andra. Skillnaden låg främst i synen på de etiska värdenas 
ställning inom kooperationen. De skilda synsätten ledde till en splittring av 
lantbrukskooperationen, som hade sitt ursprung i Schulzes och Raiffeisens mellanhavanden 
under 1860-talet och fördjupades under systemstriden och dess fortsättning på 1870- och 80-
talen. Resultatet blev två konkurrerande riksorganisationer, vilka med avbrott för ett kortvarigt 
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samgående 1905–13 vandrade skilda vägar ända fram till 1930. Den organisatoriska 
splittringen kom fr a att få betydelse för inköpsföreningsverksamheten där två modeller 
utvecklades, den ena av Raiffeisen med samköp genom jordbrukskassorna, den andra av Haas 
med fristående lokal- och centralföreningar. Denna tyska dualism fick också internationella 
återverkningar. 
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3.2  IDÉSPRIDNING TILL SVERIGE 

 

3.2.1  Tidiga förebud 

 
Tyskland blev genom banbrytarna Schulze-Delitzsch, Raiffeisen och Haas det ledande 
lantbrukskooperativa landet i Europa under senare hälften av 1800-talet. I Sverige 
introducerades Schulzes idéer i mitten av 1860-talet av den liberala arbetarerörelsen. De 
lantbrukskooperativa företag – främst jordbrukskassor och inköpsföreningar – som utvecklades 
av Raiffeisen och Haas förblev däremot länge okända här. Huvudorsakerna var att dessa 
tillkom 10–15 år senare än Schulzes och att deras utveckling hämmades av interna 
motsättningar. En annan försenande omständighet var att Sverige led brist på engagerade 
introduktörer. Hushållningssällskapen, som tidigare propagerat för bymejerier och kunde ha 
kreerat denna roll, prioriterade under 1870- och 80- talen andra verksamheter. Kanske kan det 
ljumma intresset för folkbanker, jordbrukskassor och inköpsföreningar förklaras av att man 
bedömde de redan existerande spar- och hypoteksbankerna och handelsbolagen som 
tillräckliga. Den tyska lantbrukskooperationens väg till Sverige blev därför längre än man 
utifrån rent geografiska utgångspunkter haft anledning att räkna med.  

Näringsfriheten, den ökande efterfrågan på spannmål i England och det växande bruket 
av konstgödsel skapade en helt ny marknadssituation för handeln med lantbrukets produkter. 
Lant- och spannmålshandlare av varierande ursprung etablerade sig snabbt på landsbygden 
och deras framfart ledde snart nog till klagomål från bönderna både när det gällde kvaliteter 
och priser på produkterna. Mest kännbara blev problemen i Västsveriges spannmålsområden, 
som tidigast berördes av efterfrågan på den engelska marknaden och den spannmålshandel, 
som till följd därav organiserades av privata företag i främst Göteborg och Uddevalla.  

Följande lägesbeskrivning är författad av landsantikvarien Gunnar Ullenius och 
hämtad ur Skaraborgs läns centralförenings jubileumsbok 1945: ”Spannmålshandeln i 
Lidköping under årtiondena 1840–80 bedrevs av upp till 20-talet i staden fastboende 
handlande, av vilka en del var specerihandlande med öppna bodar. Vid torgdagarna höst och 
vinter samt vid marknaderna uppköptes de från landsorten inkomna småpartierna säd av 
handlandena samt särskilt anlitade kommissionärer. Stora handelsfirmor i hamnstäderna 
Göteborg och Uddevalla gjorde sedan uppköp i Lidköping vid särskilt anordnade ”bakvända 
auktioner”, dvs. de gick till väga på samma sätt som den här tidens myndigheter när de satte 
bort sockenbarnen: leveranserna gick till de lägstbjudande. För de lokala handlandena gällde 
det att verkligen ha fått spannmålen billigt från bönderna för att i sluttampen kunna bli av med 
den utan att behöva avstå från beräknade mellanhandsmarginaler”.    

Eller när bonden köpte förnödenheter t ex konstgödsel eller kraftfoder hos närmaste 
handlande: ”För lågprocentiga varor debiterades icke sällan samma pris som för 
högprocentiga. Allsköns utspädningar och blandningar praktiserades. Ofta blandades varorna 
upp med sand, märgel, kalk eller tegel i pulvriserad form”.  

Särskilt stark blev kritiken vid ett möte vid Ranten utanför Falköping som sällskapet i 
Skaraborg sommaren 1871 ordnade tillsammans med de båda Älvsborgssällskapen. Mötet 
blev inledningen till en omfattande aktivitet på både köpar- och säljarsidorna. Sällskapen 
blåste liv i sina inköpsnämnder och vid ett uppföljande möte i slutet av året föreslogs att man 
skulle bilda en ”storförening” för förmedling av kontrollerade gödselmedel. Sällskapet i 
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Skaraborg avvisade emellertid förslaget med motiveringen att de skarpa reaktionerna vid det 
första mötet fått importörerna och återförsäljarna att kontrollanalysera sina varor. 182 
 
3.2.2  Pionjärföreningar  

 

3.2.2.1  Föreningen på Falan 

 
Nio år efter mötet på Ranten hade man inom Skaraborgssällskapet förlorat tron på handelns 
vilja till självsanering. Ordföranden Hugo Hamilton ”på Blomberg” motionerade 1880 i 
föreningsfrågan och ansåg att handelns avarter bäst kunde motverkas ”genom bildande af 
konsumtionsföreningar, som kunde åt den mindre jordbrukaren bereda alla de fördelar, hvaraf 
partihandlaren kommer i åtnjutande. Då likväl en konsumtionsförening, som omfattar hela 
länet, skulle få alltför stora dimensioner och sannolikt komma att sakna den personkännedom, 
som för företagets framtid är nödvändig, får jag föreslå, att flera konsumtionsföreningar måtte  
inom länet bildas och att herrar ordförande i kretsafdelningarne uppmanas att söka bilda inom 
hvarje kretsafdelning en förening för gemensamt anskaffande af artificiella gödningsämnen”. 
Sällskapet instämde i motionens syfte och uppmanade avdelningarna att bilda föreningar. 
 Som ett resultat bildades 1880 ”Falbygdens förening för inköp af konstgjorda 
gödnings- samt foderämnen” med lantbrukaren på Rantens gård Alfred (Alf) Werner som 
ordförande. Föreningens uppgift var att ”genom större inköp förse dess medlemmar med 
konstgjorda gödnings- samt foderämnen af kontrollerad beskaffenhet och till billigaste pris” 
och den verkade ”å Falbygden och närgränsade orter”. Man hade 2–3 ombud i varje kommun, 
vilka två gånger årligen skulle ta upp rekvisitioner och garantera likviden för dessa. 
Föreningen krävde inga insatser. Medlem blev man genom att rekvirera varor och samtidigt 
erlägga ”8 öre för varje centner” (42,5 kg) av gödsel och foder, som man beställde. 
Medlemmarna hade vid sammanträden endast personlig rösträtt. Föreningen leddes av en 
styrelse på fem personer. Alla gödnings- och foderämnen, som levererades genom föreningen 
undersöktes kemiskt och resultatet gratis meddelas medlemmarna. Tvister avgjordes av 
styrelsen. Föreningen knäcktes efter en tid av ”den vittutgrenade privathandeln” och fick 
veterligen ingen efterföljare.  
  
3.2.2.2  Initiativ i Örebro län  

 
Ett tidigt förslag om att bilda lantmannaföretag för inköp och försäljning lades fram 1869 
inför Örebro lantbruksklubb – bildad 1864 – av häradshövdingen C Stenberg. Förslaget avsåg 
bolag och Stenberg tänkte sig dels mejerier dels konsumtionsföretag. I fråga om de 
förstnämnda hänvisade han till förebilder i Schweiz, beträffande de senare till 
konsumentkooperationen i England. Något omedelbart resultat blev det inte men frågan 
återkom 1875 då en teckningslista för en inköpsförening presenterades men utan resultat. År 
1878 tillkom dock en förening i Linde med uppgift att köpa in konstgödsel och kraftfoder men 
den upplöstes enligt uppgift sedan en enskild handlande åtagit sig uppgiften. På förslag av 
översten J Lilliehöök på Körtingsberg bildades emellertid genom hushållningssällskapet 1883 
”Örebro läns förening till inköp af konstgjorda gödnings- och foderämnen”, vilken 
betecknades som konsumtionsförening men veterligen inte bedrev någon mer omfattande 
verksamhet. Inom länet bildades fram till 1895 kombinerade diskussions- och 
inköpsföreningar i Linde, Järnboås, Fellingsbro, Hallsberg, Ljusnarsberg, Karlskoga Bergslag, 
Nora och Kvistbro. 
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3.2.2.3  Tierps lantmannaförening 

 
Vid Lantbruksakademins sammankomst i februari 1889 behandlades frågan om samköp och 
kontroll av foder och gödning och organiseringen av detta. Som inledning redogjorde 
förvaltaren vid Strömsbergs egendom A R Thalén för verksamheten inom Tierps 
lantmannaförening, som bildats 1885 på initiativ av riksdagsmannen Alfred Kihlberg i 
Ullsfors och var tänkt som en allmän yrkes- och diskussionsförening. Kihlberg var ordförande 
i Tierps och Vendels hushållningsnämnd och godsarrendator. Föreningen fick snabbt stor 
anslutning och började med samköp av gödningsämnen och oljekakor med Thalén som 
förtroendeman. Antalet rekvirenter uppgick till ca 300. Varorna rekvirerades två gånger om 
året, omkostnaderna täcktes av säljarprovisioner och leveranserna kontrollerades. Enligt 
Thalén hade inköpsverksamheten medfört ökad kunskap om och användning av konstgödsel 
och oljekakor och bättre tillgänglighet till dessa varor. Dessutom hade rekvirenterna erhållit 
fullgoda kvaliteter till lika priser och reducerade fraktkostnader oberoende av beställningarnas 
storlek. Däremot var verksamheten inte tillräckligt stor för att möjliggöra inköp direkt från 
utländska producenter.  

År 1891 meddelades att inköpen omsatt 10-14 000 kronor årligen och att betydliga 
prisreduktioner uppnåtts. Föreningen var också aktiv i kreaturshandeln vid Tierps torgdagar, 
främjade redskapsprovning och tjurföreningar och förmedlade penningtransaktioner med 
Uppsala sparbank. År 1906 gick verksamheten över i Tierps nya lantmannaförening, som 
anslöts till Lantmannaförbundet i Gävle. Det föreligger inga uppgifter om Alfred Kihlbergs 
inspirationskällor men verksamheten visade påfallande släktskap med Raiffeisens föreningar 
och ett samband verkar sannolikt. 183 
      
3.2.3  Den tyska lantbrukskooperationen introduceras 

 

3.2.3.1  Lennart Klebergs rapport 

 
Den första allsidiga presentationen i Sverige av det tyska föreningsväsendet inom lantbruket 
gjordes av agronomen och kamreren vid Alnarp Lennart Kleberg, som studerade 
förhållandena på plats 1885. Redogörelsen lämnades vid två möten med Malmöhus läns 
hushållningssällskaps ledamöter 1886 och publicerades i Tidskrift för Landtmän och 
sällskapets kvartalsskrift. I fråga om kreditföreningarna beskrev Kleberg den förening 
Raiffeisen bildat i Flammersfeld 1849 för att hjälpa lantbrukarna att återlösa den boskap, som 
några handelsmän tagit som säkerhet för kontantlån. Han noterade att föreningen uppnått 
kreditvärdighet genom att förmögna lantbrukare anslutit sig av intresse för saken och med full 
personlig ansvarighet, vilket möjliggjort för lantbrukarna att återköpa boskapen inom fem år. 
 Kleberg konstaterade att föreningsväsendet sedermera utsträckts till områden som avel, 
inköp och uthyrning av maskiner och redskap, dikningsföretag mejeri- och vinhantering m m. 
Särskilt uppehöll han sig vid de s.k. konsumtionsföreningarna, som arbetade med samköp av 
fodermedel, gödningsämnen, utsäde etc och framhöll deras fördelar i form av låga priser och 
kontrollerade kvaliteter. Den mest framgångsrika föreningen fanns enligt Kleberg i Darmstadt 
daterade sig från 1873 och anskaffade för medlemmarnas räkning gödningsämnen, kraftfoder, 
stenkol, utsäden och mjölkkobesättningar av lämplig ras. Alla varor kontrollerades på 
leverantörernas bekostnad före leveransen. De betalade också två procent av inköpssumman i 
säljarprovisioner till centralföreningen. Beloppet användes till föreningens omkostnader och 
till reservfondering. Lokalföreningarnas medlemmar ansvarade solidariskt för betalningen till 
leverantörerna. Likviden erlades en månad efter mottagandet med undantag för 
gödningsmedlen, som betalades på sex månader.  
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År 1884 hade centralföreningen i Hessen 7 000 medlemmar med sammanlagt ca 40 

000 ha åker och 30 000 kreatur. Man hade egen tidskrift. Kleberg framhöll särskilt fördelarna 
för de mindre lantbrukarna, vilka genom föreningen kunde handla till grosshandelspriser. Han 
konstaterade emellertid att försäljningen av lantbruksprodukter inte nått någon större 
omfattning men förutspådde bättre priser för lantbrukarna när den väl kom igång. Föreningen i 
Hessen hade grundats av Wilhelm Haas och representerade en självständig företagstyp, som 
var influerad av de konsumtionsföreningar, som fanns inom Schulzes organisation. Det 
framgick inte om Kleberg träffade Haas personligen men det får väl anses sannolikt att denne 
informerade sin svenske besökare om sin skapelse och om det tyska föreningsväsendet. 
Däremot ger Klebergs referat av Raiffeisen och hans förening från 1849 intryck av att vara 
hämtat ur någon skriftlig publikation. 184 

Som avslutning på sin redogörelse meddelade Kleberg att ”frågan om 
konsumtionsföreningars bildande bland jordbrukarne” diskuterats vid två möten i Malmöhus 
län. Följande år presenterades stadgar för Bara härads inköpsförening med ändamålet att för 
sina medlemmar anskaffa artificiella gödselämnen, lantbruksredskap, utsäden och stenkol till 
billigaste pris. Föreningen var indelad i tio kretsar, vilka i sin tur antog nya medlemmar. 
Styrelsen utgjordes av fem oarvoderade ledamöter medan sekreteraren/kassören uppbar 
arvode. Underavdelningarna utsåg förmän, vilka inte fick ingå i styrelsen, för ett år i taget. 
Medlemmarna ansvarade i förhållande till delägandets eller sina fastigheters värde solidariskt 
för varornas betalning och vidareförsäljning till utomstående var förbjuden. Inköpen gjordes 
och varorna kontrollerades av styrelsen, de levererades till förmännen och betalades kontant 
av rekvirenterna. Omkostnaderna täcktes genom två procents avdrag på inköpssummorna till 
leverantörerna. Vid föreningsmöten tillämpades regeln en medlem – en röst. Stadgarna hade 
upprättats vis ett möte på Alnarp med Bara härads lantbrukare men det saknas säkra belägg för 
att föreningen verkligen trädde i verksamhet. Osterman förmodar att de föreningar, som 
bildades i Skåne förde ”en mycket tynande tillvaro eller snabbt dödades av en obeveklig 
privathandel”. 185 
 
3.2.3.2  Johan Leffler och Lantbruksmötet 1886  

 
Frågan om föreningsväsendet – särskilt kredit- och inköps- och försäljningsföreningar – 
behandlades också vid lantbruksmötet i Stockholm 1886. Inledare var doktorn och 
nationalekonomen Johan Leffler, nära medarbetare till brännvinskungen L O Smith, direktör i 
Arbetarringens bank och som sådan praktiserande bankkooperatör. Han intresserade Smith för 
den engelska konsumentkooperationen och inspirerade ringrörelsen, som hade förebilder i 
Tyskland och Österrike. Johan Leffler var född 1845 och växte upp i ett välbärgat 
Göteborgshem. Efter studentexamen studerade han naturvetenskapliga ämnen i Uppsala och 
fortsatte i Paris och Genève. För att stärka sin vacklande hälsa ägnade han sig 1869–74 åt 
lantbruk på gården Stavlösa i Orlunda utanför Vadstena där han särskilt intresserade sig för 
betodlingen och sockerindustrin. Åren 1874-76 studerade han ekonomi i Leipzig och 
doktorerade i jordbruksekonomi, nationalekonomi och botanik. I Tyskland kom han i kontakt 
med de s.k. katedersocialisterna i Verein fur Sozialpolitik, vilka arbetade för sociala reformer 
med ingripande från staten men samtidigt värnade om den enskilda äganderätten.  

Lefflers studier och utlandskontakter öppnade ett verksamhetsfält som föreläsare och 
idéspridare inom nationalekonomi och socialpolitik. Ett unikt tillfälle att komplettera sina 
kunskaper fick Leffler när Smith 1880 gav honom i uppdrag att studera arbetarförhållandena i 
de större europeiska länderna. Han studerade bl a avlöningsformer, kooperation, 
ångköksföretag, sparbanks- och försäkringsväsen. Leffler medverkade vid postsparbankens 
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tillkomst 1884 och hade där ett livslångt styrelseengagemang. Andra viktiga uppdrag var 
sekreterarskapet i Lorénska stiftelsen från 1885, i Försäkringsföreningen från 1890 och 
ledamotskapet i riksdagen 1888–90. Via Lorénska stiftelsen och dess skriftserie bidrog Leffler 
verksamt till att främja de ekonomiska och sociala studierna i landet.  
   Sina kooperativa intryck från Europa förmedlade Leffler i tal och skrift. I ett föredrag i 
mars 1881 inför Göteborgs vetenskaps- och vitterhetssamhälle – följande år tryckt i Ny svensk 
tidskrift – lanserade han kooperationen som alternativ till de merkantilistiska, fysiokratiska, 
liberala och socialistiska doktrinerna, byggt på privat ägande, frivilligt deltagande och med 
utpräglat praktisk karaktär. Som särskilt efterföljansvärda exempel framhöll han den engelska 
konsumentkooperationen av Rochdaletyp och den franska s.k. familistären i Guise öster om 
Amiens, som var ett industrikooperativt lokalsamhälle inspirerat av Charles Fourier och 
skapat av André Godin. Som de flesta av tidens kooperatörer ansåg han 
produktionskooperativa företag representera ett högre utvecklingsstadium än de 
konsumentkooperativa även om han noterade den stora betydelse CWS´ ”banking 
department” i Manchester hade och jämförde den med Schulzes bankrörelse i Tyskland.  

I en artikel med rubriken ”Om kooperation eller ekonomisk samverksamhet” i Läsning 
för folket 1884 – även publicerad separat – upprepade Leffler sin argumentation för 
kooperationen som korrektiv och konfliktdämpare mellan arbete och kapital jämte 
pläderingen för Rochdalemodellen. Den här gången lade han också större vikt vid de 
immateriella aspekterna i form av tillförlitlig varuinformation, ekonomisk fostran och 
medlemsutbildning samtidigt som han tydligare påtalade de ekonomiska för medlemmarna i 
kooperativa produktionsföretag. Kooperativa banker och bostadsföretag omnämndes i positiva 
ordalag. När det gällde kooperationens framtid i Sverige var Leffler tveksam. Han 
konstaterade att båtlag, vadlag och partrederier sedan gammalt fanns inom fisket, att några 
produktionsföreningar uppstått inom hantverket liksom bostadsföreningar i de större städerna.  

I fråga om ringrörelsen, som han själv var engagerad i, beklagade han att motståndet 
varit så starkt inte bara från myndigheter och privathandlare utan t.o.m. från 
nykterhetsvännerna, som borde varit naturliga bundsförvanter. De yttre svårigheterna hade 
även medfört interna problem men Leffler var dock i förlitan på rörelsens inre kvaliteter 
optimistisk om möjligheterna på sikt. Inte minst gällde detta hans eget företag AB 
Arbetareringens Bank. Avslutningsvis konstaterade Leffler att det var 
landsbygdsbefolkningen, som dominerade Sverige men att glesbygden inte kunde förväntas 
bära upp en livskraftig kooperativ handelsrörelse. Han hoppades därför få tillfälle att 
återkomma till en tämligen oprövad men för Sverige förhoppningsvis lämplig form av 
kooperation, nämligen det kooperativa lantbruket. 
         Tillfället kom vid det allmänna lantbruksmötet i Stockholm sommaren 1886. Med 
anledning av de framgångsrika föreningar, som i olika länder bildats för lantbrukets 
kapitalförsörjning och för inköp och försäljning av redskap, förnödenheter och produkter 
frågade sig mötet vad som kunde göras på föreningsområdet i Sverige. Johan Leffler kallades 
som inledare och vidimerade föreningsväsendets betydelse som framgångsfaktor. Med 
utgångspunkt i några reflektioner om det större och mindre lantbrukets effektivitet och 
arbetskraft och med exempel från Tyskland och Sverige tog Leffler först upp frågan om 
andelshushållning och kooperativ lantbruksdrift. Det tyska exemplet gällde andelshushållning 
på egendomen Bredow i Nauen i Preussen där fem lantarbetare 1872 övertog driften och 
inventarierna mot fria bostäder, trädgårdslotter, eldningstorv och viss kontantersättning. 
Ägaren svarade för rörelsekapital, skatter, försäkringar, reparationer och bokföring och behöll 
hälften av nettoavkastningen, erhöll en årlig kontantsumma, bostad, trädgård och 
jakträttigheter. Försöket, som både gav högre inkomster och medförde inbesparingar av 
lantbruksbefäl, väckte stor uppmärksamhet i Tyskland.  
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I Sverige genomförde Fredrik Signeul 1874–81 andelshushållning på Hässleröd utanför 
Uddevalla. Mot att gårdens torpare åtog sig att driva jordbruket, sköta skogen, leverera ved, 
vårda dragare och redskap och underhålla vägarna åtog sig ägaren att hålla fria bostäder, avstå 
från en fjärdedel av säd- och rotfruktsskörden, betala torparnas skatter och en 
pensionsgrundande arbetsersättning, avsätta medel för legoarbeten, leverera tröskad säd, hålla 
redskap, dragare, gödsel och utsäde och bestå material för vägreparationer. När Signeul, som 
tillämpat ett liknande arrangemang vid sitt företag i staden sedan 1842, sålde gården till en 
sjökapten, som var förtrogen med fördelarna med besättningarnas delägande i fartyg, övertog 
denne arrangemanget, vilket tillämpades tills ägaren mönstrade av som kapten. Leffler anförde 
liknande exempel från Ralahine på Irland och Assington, Radbourne Manor, Chipping Norton 
Hill Farm och Craig Farm i England och efterlyste försök med samföretag inom lantbruket 
också i Sverige.  
    Därefter övergick Leffler till att redogöra för de ca 2 200 folkbanker, som Schulze 
startat i Tyskland, vilka också riktade sig till lantbefolkningen, för de kooperativa mejeri-, 
slakteri-, kvarn-, inköps-, konsumtions- och försäljningsföreningarna och för 
centralorganisationen i Berlin. Han presenterade också Raiffeisens 4-500 kredit- och 
inköpsföreningar och de principer dessa grundades på. Leffler redogjorde också för 
skillnaderna mellan de båda organisationerna och relaterade dessa till deras skilda 
medlemskadrer och verksamhetsområden. Han underströk vilket styrkebälte den solidariska 
ansvarigheten och gemensamma kapitalclearingen utgjorde för kreditföreningarna och belyste 
kasinonas betydelse för kunskapsbildningen och erfarenhetsutbytet bland medlemmarna och 
för tillkomsten av nya kooperativa företag.  

För Sveriges del förordade Leffler initialt små medlemsnära föreningar, vilka efterhand 
skulle bilda federationer på regional och nationell nivå. Han hänvisade till att motsvarande 
lokala företag redan bildats på mejerisidan. Avslutningsvis underströk Leffler lagstiftningens 
stora betydelse för det tyska föreningsväsendets framgångar och hoppades att den svenska 
bolagskommittén skulle uppmärksamma denna fråga. 
  I en kommentar framhöll L G von Paykull på Valloxsäby i Knivsta att ett stort antal 
mejeribolag tillkommit i Sverige och att dessa i många fall också svarade för inköp av 
förnödenheter. Däremot var försäljningssidan och kontakterna mellan säljare och köpare 
underutvecklade i Sverige. Paykull nämnde auktionshallar efter kontinentalt mönster, centrala 
försäljningsföreningar och spannmålsbörser som verksamma medel. Han kritiserade också 
hypoteksbankens sätt att hantera lantbrukets inteckningar och föreslog särskilda föreningar 
med ändamålet att sänka räntan på inteckningar i jordbruksfastigheter. 186 
 
3.2.3.3  Stael von Holsteins förslag 

 
Första gången en jordbrukskasserörelse av tysk modell aktualiserades i statliga 
utredningssammanhang var i anslutning till 1886 års kommitté för lantbrukets 
kreditförhållanden. Dess betänkande, som avlämnades i september samma år, behandlade 
huvudsakligen realkrediterna och säkerheten för dessa, särskilt frågan om lösegendomens 
användning som realsäkerhet. Men betänkandet redogjorde också för kreditförhållandena i 
andra länder och uppgav att i Tyskland inte mindre än ca 2 000 av Schulze-Delitzschs 
förskottsföreningar var verksamma på landsbygden och att även Raiffeisens kassor var på 
stark frammarsch. Även de av Luigi Luzzatti grundade italienska folkbankerna omnämndes. 
Till kommitténs betänkande fogades ett särskilt yttrande av ordföranden och 
hovrättspresidenten O W Staël von Holstein med förslag om en lag angående 
sockenföreningar. Dessa skulle i sedligt och ekonomiskt hänseende förbättra sina 
medlemmars ställning och särskilt genom medlemmarnas gemensamma ansvarighet anskaffa 
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förlagskapital men också bedriva inlåning. I en och samma kommun fick endast finas en 
sockenförening och i städer med mer än tvåtusen invånare var bildande av sockenföreningar 
inte tillåtet. Av medlemmarna i en sockenförening fordrades: 

 att åtnjuta medborgerligt förtroende 
 att vara myndig och råda över sig själv och sitt gods 
 att vara mantalsskriven eller äga fastighet inom socknen 
 att inte tillhöra annan sockenförening  
 
Medlem kunde uteslutas: 
 om han inte längre uppfyllde ovanstående villkor 
 om han försatts i konkurs 
 om han avhänt sig större eller mindre del av sin lösegendom 
 om han upprepade gånger blivit lagsökt för skuld till föreningen 
 om han använt de medel han lånat av föreningen till annat ändamål än han uppgivit 

 
En sockenförening skulle ha minst 20 medlemmar. Föreningens bildande skulle offentliggöras 
och uppgifter om medlemmars inträde och utträde lämnas till närmaste underrätt. 
Sockenföreningarnas verksamhet skulle bestå i in- och utlåningsrörelse, den förra i form av 
sparkasseräkning. Vidare kunde en del av föreningens eget kapital användas till uppköp för 
medlemmarnas räkning av utsäde, gödningsämnen, kraftfoder och råämnen för hemslöjd 
liksom till anläggning av mejerier, upplagsmagasin och andra inrättningar för gemensam 
nytta. Någon annan handelsrörelse fick inte bedrivas av föreningen. 

Lån fick inte lämnas till andra än medlemmar och endast mot full säkerhet. Prövningen 
av låneansökningar skulle inte bara avse säkerheten utan även ändamålet. Vinsten skulle 
användas till medlemsutdelningar. 

Stämma, där varje medlem hade en röst, skulle hållas två gånger årligen och besluta 
om in- och utlåningsrörelsen samt fastställa det belopp, som styrelsen fick bevilja varje 
medlem. Stämman fastställde också det belopp styrelsen fick låna upp för föreningens 
räkning. Den utsåg vidare nämnd, styrelse och kassaförvaltare och beslöt om ansvarsfrihet för 
styrelsen och kassaförvaltaren. Styrelsen skulle bestå av föreståndaren, en suppleant för denne 
och tre bisittare. Den tecknade föreningens firma, utfärdade rättegångsfullmakter, upptog lån, 
svarade för kreditgivningen till medlemmarna, kontrollerade lånens användning och beslutade 
i medlemsfrågor.  

Nämnden skulle bestå av minst nio ledamöter och se till att föreningen förvaltades 
enligt stämmans och nämndens beslut. Den avgjorde klagomål över styrelsens beslut och 
kunde i vissa fall bevilja lån till högre belopp och på längre tid än stämman fastställt. 

Ledamöterna, styrelsen och nämnden hade varken arvode eller ersättning för 
resekostnader. Kassaförvaltaren arvoderades enligt stämmans beslut. Om antalet medlemmar 
sjönk till 19 eller lägre eller tillgångarna till 90 procent av skulderna eller därunder skulle 
föreningens affärer avvecklas.  

Von Holsteins förslag, som utarbetats med Raiffeisens lånekassor som förebild, 
överlämnades till den kommitté med Hjalmar Hammarskjöld som sekreterare, som i slutet av 
1885 tillsattes för att bl a utarbeta en lag om ekonomiska föreningar. Kommittén tog 
emellertid inte upp förslaget till behandling med motiveringen att försäkrings- och 
kreditföreningarna var föremål för särskilda utredningar och åtgärder. 187 
 
3.2.3.4  Halvar Tisells förslag 
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Ett förslag utan kända internationella förebilder presenterades 1886 av kaptenen och 
lantbrukaren Halvar Tisell i broschyren ”Om jordbrukets kreditförhållanden”. Huvudsyftet var 
enligt författaren ”att få bort borgenseländet samt de minsta lantbrukarnas lånesätt att sälja på 
hösten för underpris och sedan köpa åter under vintern och våren kanske samma varor för ca 
50 procent högre pris”. Lösningen ansåg Tisell ligga i en lag om förlagsinteckning för 
jordbruk och kreditföreningar, som med säkerhet i inteckningar skulle anskaffa kontanter till 
föreningens medlemmar. Tisell tänkte sig relativt kortfristiga krediter med normal 
återbetalning inom ett år. Varje län borde ha en kreditanstalt med en edsvuren nämnd för 
värderingar av lånepanter och lånen borde kontrolleras av socknarnas kommunalnämnder. 
Lånebeloppen borde vara högst en tredjedel av lösegendomens värde. Avsikten var att avlösa 
lantbrukarnas skuldbörda och ge dem ekonomisk självständighet och att skaffa fram nya 
kreditkällor genom inlåning från allmänhet, sparbanker, kommunkassor och 
försäkringsföretag. Tisell räknade med att Sveriges Allmänna Hypoteksbank skulle fungera 
som centralorgan för kreditföreningarna. 188 
 
3.2.3.5  Spannmålshandeln i akademin 

 
Hösten 1887 höll Lantbruksakademins sekreterare Christian Lovén ett anförande om 
spannmålshandeln och lämnade vissa upplysningar om vad man uppnått genom associationer i 
England, Tyskland, Frankrike, Ungern och USA. Lovén förordade för Sveriges del 
distriktsdepåer utmed järnvägarna i de spannmålsproducerande områdena kombinerade med 
lokala sockenmagasin och med möjligheter till förskottsbetalning till leverantörerna. 
Samtidigt påtalade han problemet med ”det hos vår landtbefolkning ännu föga utvecklade 
sinnet för ekonomiskt samarbete - till gemensamt gagn och med gemensam ansvarighet”. 
Dock skymtade en ljusning i form av exempelvis sjösänkningsföretag, mejerier m m som 
säkerligen skulle förbättra samarbetsandan. Lovén menade att gemensam 
spannmålsförsäljning lämpligen borde kombineras med föreningar för inköp och kontroll av 
utsäde, konstgödsel och andra förbrukningsartiklar och stödjas av lånekassor av Raiffeisentyp, 
som visat sig synnerligen nyttiga ”för befordrandet af en sund och väl ordnad 
spannmålshandel i ändamål att med minsta kostnad och omgång för producenten bereda en 
regelbunden afsättning af hans skörd såväl inom landet som till export”. Lovéns förord för 
Raiffeisens föreningar berodde antagligen på deras möjligheter att eliminera mellanhänderna 
och därmed gynna de mindre producenterna. 189 
 
3.2.3.6  Tysklands år 

 
Av de presentationer av det tyska föreningsväsendet, som gjordes 1886–87 byggde Klebergs 
och Lefflers på studiebesök på ort och ställe medan uppgifter om von Holsteins och Lovéns 
källor saknas. Kleberg, Leffler och Lovén framträdde också inför representativa – om än 
högreståndsdominerade – församlingar av lantbrukare medan von Holsteins förslag, som var 
det mest genomarbetade men begränsade sig till kreditföreningarna, uppenbarligen aldrig 
nådde offentligheten. Lefflers framträdande inför lantbruksmötet bör också ses som ett utflöde 
av ringrörelsens koncept för lantbruket och ett försök att nå kontakt med dess främsta 
företrädare. Några omfattande praktiska resultat avsatte dock dessa tidiga presentationer av 
Tysklands föreningsväsen av allt att döma inte men inköpsföreningar i anslutning till 
lantbruksklubbar bildades redan 1878 i Linde i Örebro län, i Malmöhus län i anslutning till 
Klebergs rapport och under perioden 1885–94 på ytterligare ett 20-tal orter, de flesta i Örebro 
län.  
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3.2.4  Lantbruksklubbar och inköpsföreningar 

 
Omfattningen av och verksamheten inom landets lantbruksklubbar är inte känd. En 
genomgång av Tidskfift för lantmän ger vid handen att klubbar fanns såväl på landskaps- och 
länsnivå som häradsvis och lokalt. Tendensen tycks ha varit att klubbarna först bildades på 
den högre nivån för att därefter utbreda sig nedåt. Verksamheten var mångfasetterad men 
dominerades av praktiska yrkesfrågor, vilka också inkluderade lantbrukets organisering inom 
bl a mejerihanteringen, aveln, kreatursförsäljningen, varuförsörjningen och binäringarna. 

Bristen på samordning och erfarenhetsutbyte mellan lantbruksklubbar och 
lantmannaföreningar var en viktig orsak till den svaga utvecklingen på inköpssidan. För att i 
någon mån motverka denna brist uppmanade Lantmannen 1890 landets lantbruksklubbar och 
lantmannaföreningar att meddela tidningen vilka frågor man avhandlade och de slutsatser man 
dragit. Vidare önskade man få del av föreningarnas stadgar för att dels kunna jämföra 
organisationen i olika delar av landet dels ge handledning åt intresserade föreningsbildare. 
Något resultat av denna anmodan redovisades dock inte.  

Ett exempel är Nyeds lantmannaförening i Värmland, som bildades som 
diskussionsinriktad lantbruksklubb 1889 på initiativ av agronomen Adrian Billström vid 
Molkoms lantmannaskola. Redan första året utsågs två kommissionärer, som skulle bistå 
medlemmarna vid försäljning av skogs- och lantmannaprodukter och 1893 ombildades 
föreningen och inriktades på inköp av konstgödsel, kraftfoder, spannmål och fröer. Från 
starten anslöt sig medlemmar från 13 socknar i Värmland samt Gustafsfors bruk i Dalsland. 
Valspråket var ”Jordbrukets förkovran vårt mål. Enig samverkan är medlet”. Överskottet till 
medlemmarna utgjorde de första åren 10 procent av omsättningen. Man intresserade sig också 
tidigt för andelsmejerier och kontrollföreningar. Åren 1900-05 var föreningen ansluten till KF 
och den tillhörde grundarna av centralföreningen i Värmland 1904. Den drivande kraften var 
under det första dryga decenniet agronomen J A Andersson, som senare blev föreståndare i 
central-föreningen där han bl a arbetade för att få till stånd en lantmannatidskrift, en 
bokförings- och en slakteriförening i landskapet. 
   I fråga om samköpen tog Sydvästra Upplands lantbruksförening genom sin sekreterare 
Vilhelm Nauckhoff 1893 initiativ till ett samarbete i större skala. Nauckhoff tänkte sig en 
samordnad och riksomfattande intressebevakning bl a genom gemensam 
publiceringsverksamhet. Man uppmanade landets alla lantmannaföreningar att diskutera 
frågan och delge Nauckhoff sina synpunkter. Resultatet blev av allt att döma Sveriges 
Agrarförbund, en konservativt inriktad påtryckarorganisation, som tillkom 1895 och under 
1900-talets tidiga år också kom att propagera för lantbrukets inköpsföreningar men genom 
bildandet av Svenska Lantmännens Riksförbund 1905 förvisades till en undanskymd tillvaro. 
190 
                                                                                                                                                             
3.2.5  Den första storföreningen  

 
Femton år efter falbygdenföreningen bildades en centralförening för hela Skaraborgs län. 
Också denna gång stod en Hamilton för initiativet, nämligen Gilbert Hamilton på Hjelmsäter, 
som efterträtt sin äldre broder som ordförande i sällskapet och 1894 väckte motion i saken. En 
utredning godkändes den 12 juni 1895 och den 3 september konstituerades Skaraborgs läns 
Konsumtionsförening med Gilbert Hamilton som förste ordförande. Tillkomsten hade bl a 
föregåtts av ett brev från den avsomnade falbygdenföreningens ordförande Alf Werner, som 
påtalat lantbrukarnas ekonomiskt utsatta ställning. Hamilton konstaterade i sin motion att: 
”Användandet af konstgjorda gödningsämnen och kraftfoder tilltager år från år och kostnaden 
härför är ganska betydlig, och det är därföre nödvändigt att jordbrukarne använda alla medel 
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såväl för att erhålla dessa varor till så billigt pris som möjligt som för att skydda sig emot de 
förfalskningar, som beklagligen ofta förekomma. I åtskilliga andra länder hafva därföre 
jordbrukarne sammanslutit sig i föreningar som gemensamt inköpa de varor som 
medlemmarne behöfva. I Sachsen finns en centralförening, som omfattar icke mindre än 54 
lokalföreningar, och har denna förening kunnat lemna sina medlemmar 10 till 15 proc. lägre 
pris än eljes kunnat erhållas. Föreningens omsättning uppgår till öfver en million mark årligen 
och anskaffar den äfven maskiner och redskap. En konsumtionsförening för Skaraborgs län 
skulle troligen vara särdeles nyttig om en sådan kunde bringas till stånd och anser jag att 
Hushållningssällskapet bör taga denna fråga om hand”.  
   Sällskapet bidrog med 1 000 kronor till organisationsarbetet och därmed till att den 
första regionföreningen inom lantbrukskooperationen kom att bildas i Skaraborgs län. Namnet 
”konsumtionsförening”, som hämtats från Tyskland ändrades under inflytande från samma 
land 1906 till centralförening, vilket bättre återspeglade det faktum att föreningen också 
sysslade med försäljning. 

Föreningen hade både lantmannaföreningar och enskilda lantbrukare som medlemmar. 
Av fem styrelseledamöter utsåg hushållningssällskapet två. Överskotten fördelades bland 
medlemmarna i förhållande till deras inköp och varje medlem hade en röst på årsmötet och 
andra sammankomster. År 1896 utfärdades mönsterstadgar för de lokala lantmannaföreningar 
som skulle ingå i centralföreningen. Dessa leddes inte av en styrelse utan av en vald 
förtroendeman och saknade regler för rösträtten.  

Skaraborgsföreningen lyckades snabbt skaffa en ”mycket god leverantörstab och över 
huvud taget goda affärsförbindelser”. Den hade första verksamhetsåret 38 större lantbrukare 
och sju lantmannaföreningar som medlemmar. När föreningslagen trädde i kraft 1897 
registrerades centralföreningen som ”förening u p a” men 1906 ändrades organisationsformen 
till ”m b p a” och namnet till Skaraborgs läns Landtmäns Centralförening, som endast 
accepterade lokala lantmannaföreningar som medlemmar. 191 
 
3.2.6  Idéer och verklighet 

 
Idéspridningen i fråga om lantmannaföreningarna uppvisar en splittrad bild. De tidiga 
förebilderna var av allt att döma engelska. Häradshövdingen Stenberg i Örebro angav 
uttryckligen den engelska konsumentkooperationen som mönster för sina tilltänkta 
inköpsföretag. Också de inköpsföreningar, som tillkom i Danmark i början av 1870-talet och 
som Sigge Flach inhämtade uppgifter om hade engelsk förebild. 

Under 1880-talet vann det tyska systemet insteg och ett antal lokala föreningar bildades 
i anslutning till lantbruksklubbar. Det gällde också den första centralföreningen. De viktigaste 
förebilderna fanns inom Wilhelm Haas´organisation med centralföreningarna i Darmstadt och 
Halle. Från Tyskland och Haas hämtades också benämningen konsumtionsförening. Ledande 
introduktörer var Hugo Hamilton, Lennart Kleberg, Johan Leffler, Christer Lovén och Gilbert 
Hamilton. I fråga om bankerna tillkom O W Staël von Holstein vars väl genomarbetade 
förslag dock gick ett oblitt öde till mötes. Kännedomen om den tyska utvecklingen måste 
emellertid ha funnits före Lefflers och Klebergs studieresor 1880 och 1885 eftersom 
åtminstone föreningsbildningarna i Linde och Falköping ägde rum tidigare. Hugo Hamilton 
talade exempelvis om konsumtionsföreningar i anslutning till sällskapens kretsavdelningar 
redan 1880. 

Hur många ekonomiska lantmannaföreningar, som tillkom före 1895 är svårt att 
fastställa. Orsaken är dels att gränsen mellan de ideella lantbruksklubbarna och de 
ekonomiska lantmannaföreningarna var flytande och att många klubbar bedrev samköp som 
sidoverksamhet dels att de bondeägda handelsbolagen i stor utsträckning förutom livsmedel 
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och andra dagligvaror också handlade med utsäde, konstgödsel och andra lantbruksartiklar. 
Sammantaget innebar detta att utrymmet för inköpsföreningar var ganska begränsat och att 
endast ett 25-tal sådana med någorlunda säkerhet kunnat identifieras under perioden 1865-94. 
Av dessa hörde ungefär en tredjedel hemma i Örebro län.  

De lokala inköpsföreningarnas genombrott kom under en 15-årsperiod efter 
föreningslagens tillkomst och drevs fram av de centralföreningar, som då bildades. Det var till 
övervägande delen fråga om organisering uppifrån. Före 1900 var handelsbolagen betydligt 
viktigare för lantbrukets försörjning med redskap, insatsvaror och andra förnödenheter än 
lantmannaföreningarna. Centralföreningarnas genombrott betydde slutet för många av de 
bondeägda handelsbolagen från 1870- och 80-talen men ännu i början av 1900-talet föredrog 
man på sina håll modellen med kombinerade konsument- och lantmannaföreningar, 
exempelvis i Halland. 
    Kunskapsförmedlingen om den tyska lantbrukskooperationen koncentrerades av 
naturliga skäl på inköps- och kreditföreningarna. I fråga om de förra förordades Haas´modell 
och föreningarna i Darmstadt och Halle anfördes som efterföljansvärda exempel även om t ex 
Christian Lovén menade att Raiffeisens kombinerade företag kunde vara värda att pröva. 
Leffler underströk också i likhet med Raiffeisen vikten av att anknyta till lokala klubbar och 
den vägen få till stånd samköp av förnödenheter, en väg, som försöktes i Örebro län, Tierp 
och Nyed. Försöken att via Agrarförbundet etablera en nationell samköpsrörelse misslyckades 
dock. Den svenska propagandan för inköpsföreningar uppvisar vidare en omisskännlig 
påverkan av von Mendels skrift från 1886. 

Propagandan för kreditkassor var mindre intensiv och avsatte heller inga konkreta 
resultat. Staël von Holsteins förslag om sockenföreningar enligt Raiffeisens modell begravdes 
i det statliga utredningsmaskineriet och kom av allt att döma aldrig till allmänhetens 
kännedom. Vissa bedömare var också negativa till konceptet med lånekassor. Man hänvisade 
till att hypoteks- och sparbankerna fyllde samma behov. 
  Idéspridningen ägde mestadels rum i officiella eller officiösa sammanhang där 
Lantbruksakademin och hushållningssällskapen spelade ledande roller. Introduktörerna var 
också en ganska heterogen grupp ekonomer och samhällsdebattörer som Leffler, en hög jurist 
som von Holstein och tjänstemän som Kleberg och Lovén.  

Efter de inledande turerna på kreditområdet 1865 och 1870 och inflytandet från 
Schulze-Delitzsch koncentrerades propagandan för den tyska andelsmodellen till ett par år i 
mitten av 1880-talet. De praktiska resultaten av 80-talspropagandan begränsade sig till några 
lokala lantbruksklubbar och inköpsföreningar. Bolagskooperationen behöll greppet över 
landsbygden. Under 10-årsperioden 1885-94 tillkom inte mindre än 331 bolagskooperativa 
bondeföretag av vilka 202 eller 61 procent var mejerier, 45 eller 14 procent samköpsföretag, 
36 eller 11 procent kvarnar och sågar medan 48 eller 15 procent fanns inom försäkring m fl 
områden. Värt att notera är emellertid att 159 mejerier tillkom 1885–89 mot endast 43 1890–
94. Mot bakgrund av att antalet andelsmejerier ökade från 73 1890 till 322 1895 ligger 
slutsatsen att bolagsdominansen inom den bondeägda mejeriindustrin bröts under 1890-talets 
första hälft nära till hands. I fråga om de 45 handelsbolagen var tendensen den motsatta – 16 
tillkom 1885–89 och 29 1890–94. 
 

NOTER 

     
182. Osterman 1982 s 27 f, 70 ff och 76; Ullenius, Gunnar: Skaraborgs läns Lantmäns    
        Centralförening s. Skaraborgs läns hushållningssällskaps tidskrift s 172 ff; Kristensen,  
        M K: Dansk andelsgödningsforretning 1901-1926 (1926) s 15 ff. 
183. Osterman 1982 s 30 ff, 53, 74 ff och 408 f; Örebro lantmäns Centralförening 1906-1956  
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        s 27 ff; Återblick på ett händelserikt sekel s 14; Lantbruksakademins handlingar 1889 s 
        251 ff; Lantmannen 1891 s 235 f. 
184. Tidskrift för landtmän 1886 s 383 ff; Malmöhus läns hushållningssällskaps kvartalsskrift  
        1886 194 ff. 
185. Malmöhus läns hushållningssällskaps kvartalsskrift 1886 s 201 och 1887 s 94 ff;  
        Tidskrift för landtmän 1886 s 383; Osterman 1982 s 48 och 99. 
186. Berättelse öfver sextonde Allmänna Svenska Lantbruksmötet 1886 s 333 ff och 479 ff; 
        Sjölin 1948 s 56 ff och 123; Leffler, Johan: Om en sida af det moderna associations- 
        väsendet, den s.k. kooperativa rörelsen. Ny svensk tidskrift 1882 s 1 ff; Leffler, Johan: 
        Om kooperation eller ekonomisk samverksamhet. 1884. 
187. Underdånigt betänkande … Den 23 september 1886 s 54 f och 84 ff; Lantbruks- 
        styrelsens förslag den 1december 1908 angående ordnande af kreditförhållandena för  
        det mindre jordbruket s 31 ff; 50 år i lantbrukets tjänst s 9 ff; Bygdekassa blir storbank 
        s 26 f; Johansson 1999 s 14 0ch 24. 
188. Tisell s 8 f, 21, 25, 31 och 33 ff; SLF 1907 s 162 f. 
189. Lantbruksakademins tidskrift 1888 s 43 ff. 
190. Lantmannen 1890 s 13, 66, 78, 157, 200 och 243 f, 1891 s 39, 96 och 235 f, 1893 s 
        39, 66 f. 83, 111, 125 f och 138 f; Nyeds lantmannaförening 50 år (1943) s 3 ff och 8 ff; 
        Tidskrift för Landtmän 1885 s 70 och 110, 1892 s 802 och 1893 s 111; SLR 1905-1955 
        s 37 f och 39 f. 
191. Osterman 1982 s 79 och 409 f; 100 år med svenska bönder; Skaraborgs läns Lant- 
        mäns Centralförening 1895-1945 s 
 
 
3.3  ANDELSRÖRELSEN I DANMARK 

 

3.3.1  En landsbygdsbaserad konsumentkooperation 

 
Till skillnad från många andra länder kännetecknas konsumentkooperationen i Danmark av att 
den först slog igenom bland bönderna och av att den bevarat sin anknytning till landsbygden. 
Den första föreningen bildades 1866 av prästen Hans Christian Sonne och var snarast ett 
utflöde av hans sociala verksamhet bland arbetarna i Thisted på norra Jylland. Förebild var de 
engelska pionjärernas företag i Rochdale och föreningen riktade sig till arbetare och 
hantverkare. Sonne vars kooperativa intresse ådrog honom smeknamnet ”hökarprästen” hade 
hjälp och stöd av läkaren F F Ulrik och sparkasseinspektören V Faber. Efter fem år hade 
antalet konsumentföreningar ökat till 62, de flesta på landsbygden. Både 1871 och 1874 
försökte man samla dessa till ett närmare samarbete men utan varaktig framgång.  
Först vid mitten av 1880-talet sköt den danska konsumentkooperationen fart på allvar. Även 
denna gång gick landsbygden i spetsen. År 1880 fanns 119 eller 96 procent av landets 124 
konsumentföreningar på landsbygden, 1914 1 470 av 1562 eller 94 procent. Sistnämnda år 
hade föreningarna ca 244 000 medlemmar.  

Mannen bakom den danska konsumentkooperationens expansion var fr a Severin 
Jörgensen. Han var ursprungligen handlare på Falster men blev den starke mannen i Jyllands 
konsumentkooperation och så småningom i hela Danmarks. Jörgensen var också 
initiativtagare till Andelsudvalget (1899) och Andelsbladet (1900). Redan 1883 försökte 
Jörgensen skapa en nationell konsumentkooperativ organisation men bl a till följd av 
motsättningar mellan kooperatörerna på Jylland och Själland dröjde det till 1896 innan 
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) kunde träda i funktion. Severin 
Jörgensen blev dess ledande kraft och FDB utvecklade sig raskt. Fram till 1914 startade man 
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efter engelskt mönster bl a kafferosteri, choklad- och konfektyrfabrik, tobaksindustri, 
repslageri, tvål-, senaps-, margarin-, och kemisk-tekniska fabriker, konfektionsindustri och en 
cykelfabrik. 

Till följd av sin starka landsbygdsförankring kom den danska konsumentkooperationen 
också att handla med fröer, konstgödsel och andra lantbruksförnödenheter. Bl a utvecklades 
ett nära samarbete med den 1906 grundade fröodlareföreningen. 192 
    
3.3.2  Andelsmejerierna 

 
Den danska mejerihanteringen började utvecklas på allvar under 1860-talet främst genom 
Lanthushållningssällskapets försorg. Sällskapet hade redan 1853 rekommenderat sina 
medlemmar att överväga tanken på gemensamhetsmejerier. Som lyckade exempel pekade man 
på sådana i Schweiz och Brandenburg. Man presenterade tre olika framgångsvägar: 

1. bönderna kunde gemensamt bygga ett mejeri, anställa mejerist och dela överskottet 
2. man kunde låta en förpaktare anlägga ett mejeri och antingen köpa mjölken eller 
skaffa egna kor och hyra in dessa hos bönderna                                                                      
3. man kunde avtala om leveranser med ett herrgårdsmejeri           

 
Det första gemensamhetsmejeriet startade 1863 i Marslev på Fyn och följdes av andra. Men 
verksamheten hade ingen större framgång innan separatorn, som konstruerades ungefär 
samtidigt av svensken Gustaf de Laval och dansken L C Nielsen, kom. Man konkurrerade 
med herrgårds-, gårds-, uppköps- och aktiemejerier av vilka många drevs av privatpersoner 
utan anknytning till lantbruket. I början av 1880-talet fördes en ganska livlig diskussion om 
vilken av organisationsformerna andelsmejeri, gemensamhetsmejeri eller 
smörförpackningsförening, som var att föredra.  

Man förde också en diskussion om vilket av Koslunde mejeri, som startade 1875 eller 
Hjedding, som startade 1882, som skulle betraktas som det äldsta andelsmejeriet. Man 
stannade vid att konstatera att Koslunde var det första där drift och avräkning skedde enligt 
andelsprinciperna men att Hjedding var det första, som blev stilbildare för näringen. Hjedding 
betraktades därför som de danska andelsmejeriernas födelseort och tillämpade bl a solidarisk 
ansvarighet och överskottsfördelning efter leveranserna storlek. Dess stadgar blev snabbt 
mönster för många andra mejeriföreningar. 193 
   Enligt den danska statistiken startade t o m 1885 80 andelsmejerier och 1886–90 inte 
mindre än 595. Det var främst de små och medelstora lantbruken, som anslöt sig medan de 
största var svagt representerade. Hertel uppger att det i början var vanligt att medlemmarna 
röstade efter antalet kor men att detta efterhand ändrades så att bara sex procent av 
föreningarna hade graderad rösträtt 1909. Leverans- och arbetsplikt förekom allmänt.  
Andelsmejeriernas stora framgång gjorde att behovet av samarbetsorganisationer tidigt gjorde 
sig påmint. Mejeriförbund bildades, det första på Fyn 1889. De tog sig fr a an frågorna 
rörande kvalitetsbetalning, samköp, personallöner, statistik och information. År 1895 bildades 
en samorganisation för Jylland och 1901 en för Själland m fl öar. År 1899 tillkom ett 
nationellt samarbetsorgan, som 1912 utvecklades till De samvirkende danske mejeri-
foreningers faellesorganisation med administration, omvärldsbevakning, juridik, rådgivning, 
statistik och noteringar på programmet.  

Andelsmejerierna, som snart blev stora smörproducenter, bildade med början 1888 
smörexportföreningar och 1904 upprättade sex sådana en riksorganisation, som 1914 svarade 
för 20 procent av landets utförsel. Man bildade också 1900 en smörmärkesförening för att 
etablera ett gemensamt varumärke och registrerade som sådant lurmärket i Danmark, England 
och Tyskland. Av andra organisationer med anknytning till mejerihanteringen kan nämnas 
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mjölkbedömningsföreningar – den första i Ringköbing amt 1902 – och kontrollföreningar av 
vilka den tidigaste tillkom 1892 men den tongivande i Askov på Jylland 1895. Från Danmark 
spred sig kontrollföreningarna till de andra nordiska länderna och Tyskland och efter 
sekelskiftet 1900 vidare till Ryssland, Polen, Holland, Österrike, England, Ungern, USA, 
Kanada, Argentina och Nya Zeeland. 194 
 
3.3.3  Andelsslakterierna 

 
De första danska privatslakterierna för export till England tillkom på 1860-talet och därtill 
hade man sedan gammalt export av levande svin till Tyskland. Den senare tullbelades 
efterhand av tyskarna och förbjöds helt p.g.a. svinpest 1887. Förbudet medförde ett starkt 
prisfall. I Horsensområdet på Jylland upplevdes avsättningsproblemen som särskilt besvärliga  
och 1887 slöt man sig samman för att bygga ett eget slakteri med folkhögskolerektorn Peter 
Bojsen som ledare. Ändamålet var främst att avveckla mellanhänderna och säkra avsättningen 
för biprodukterna. Inför starten lovade 1 200 andelsägare att leverera 10 500 svin under sju år.  

Starten blev motig p.g.a. åtgärder från privathandeln och Horsens stad, som till en 
början vägrade byggnadstillstånd. Till osäkerheten bidrog också att man under denna tid förde 
en debatt om huruvida man skulle satsa på andelsslakterier eller svinförsäljningsföreningar. 
Det blev emellertid andelstanken, som segrade och redan 1888 tillkom sex slakteriföreningar 
och de följande åren ytterligare nio. Efter några marknadsmässigt och organisatoriskt 
besvärliga startår inrättades 1890 Andelsslagteriernes faelleskontor i Horsens med Bojsen som 
ledare, vilket 1897 utvecklades till De samvirkende danske andelsslagterier, som arbetade 
med noteringar, rådgivning, transportfrågor, försäkringar och förhandlingar. För att komma 
förbi mellanhänderna i England bildades 1906 Danish Bacon Company, som bröt den s.k. 
”fläsk-ringen”, som tidigare behärskat marknaden.  

Slakterierna omfattade som regel betydligt större geografiska områden än 
andelsmejerierna och medlemmarna var bundna av leveransplikt i 7–10 år. Man saknade ofta 
insatskapital och arbetade med både begränsad och obegränsad personlig ansvarighet. Allmän 
och lika rösträtt tillämpades. Tidigt infördes avräkning efter slaktvikt och 
kvalitetsklassificering. År 1915 hade Danmark 46 andelsslakterier med ca 146 000 
medlemmar. 195 
  
3.3.4  Äggexporten 

 
Även för ägghandeln innebar den ökande exporten till England ett uppsving men klagomålen 
på kvaliteten var många. År 1895 fick Severin Jörgensen och läraren Fredrik Möller till stånd 
föreningen Dansk äggexport vars verksamhet den senare kom att leda i många år. Man började 
med att inregistrera ett varumärke och ge samtliga kretsar och medlemmar i organisationen 
egna nummer för att göra det möjligt att identifiera producenter och leverantörer. Systemet 
medförde en omedelbar kvalitetshöjning och exporten sjudubblades på tre år. Man skaffade 
egna packerier, konserverings- och uppfödningsanstalter för fjäderfä, liksom avelsverksamhet. 
Bortsett från handeln med smör, fläsk och ägg gjorde försäljningsföreningarna i Danmark 
ingen större lycka före 1914. 196  
 
3.3.5  Avelsföreningarna 

 
Med andelsmejeriernas framträdande aktualiserades avelsfrågorna på allvar. Redan 1881 
bildades en avelsförening för nötkreatur på ön Mors och 1884 tillkom en tjurförening i 
Roholte socken på Själland vars stadgar blev mönsterbildande. Initiativtagare var arrendatorn 
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Ingo Marius Friis. Samma år bildades två föreningar på Jylland och 1909 var antalet 1259, 
som samlades i samarbetsorganisationer. Från 1879 började man bilda hästavelsföreningar, 
under senare delen av 1880-talet tillkom svinavelsföreningar och 1899 grundades den första 
fåravelsföreningen. För de tre kategorierna fanns 1909 sammanlagt ca 625 avelsföreningar. 
197 
 
3.3.6  Inköpsföreningarna  

 
De första inköpsföreningarna för förnödenheter till lantbruket tillkom åren kring 1870 men 
blev kortlivade. Därefter följde en period när konsumentföreningarna och mejerierna försåg 
lantbruket med konstgödsel, foder och fröer och det var först när de privata köpmännen slutit 
sig samman som den första stora inköpsföreningen Jysk andelsselskab for indköb av foder-
stoffer (JAF) bildades 1898. JAF hade bl a andelsmejerier som medlemmar men man bildade 
också egna lokalavdelningar. Motsvarande organisationer för de danska öarna tillkom 1901. 
Samma år startade mejeriernas samköp och maskinfabrik och Dansk andelsgödnings-
forretning (DAG) i Århus som samarbetsorgan för de föreningar, som sysslade med inköp av 
konstgödsel. DAG blev en stor organisation med ca 800 medlemmar.   
          Ordförande i JAF och DAG blev den man, som vid sidan av Severin Jörgensen var den 
ledande i den tidiga danska andelsrörelsen nämligen Anders Nielsen från Svejstrup Östergård 
på Jylland. Han var lantbrukarson, genomgick folkhögskola, var en tid folkhögskollärare och 
köpte vid 23 års ålder fädernegården, som han förvandlade till ett mönsterjordbruk. Han blev 
medlem i Andelsudvalget 1899, var dess ordförande 1909–27 och utgav Andelsbladet från 
1900. Han såg grundandet av Andelsbanken 1914 som höjdpunkten i sin karriär men denna 
blev också hans fall. När banken tvingades inställa betalningarna 1925 utsågs Nielsen till 
syndabock och fick bl a lämna sin post i JAF. Nielsen betraktades som den store praktikern 
och organisatören i dansk kooperation. Det var i regel Jörgensen, som stod för idéerna och 
Nielsen, som genomförde dem. 198 
 
3.3.7  Kreditföreningar och andelsbanker 

 
Redan tidigt gjordes försök att efter tyskt mönster få till stånd kreditföreningar för det danska 
lantbruket men det dröjde till 1850 innan en ”lag om upprättande av kreditföreningar och 
lånekassor för jordägare” kunde antas. Fram t o m 1860 bildades 10 kreditföreningar av vilka 
två gick omkull under uppmärksammade omständigheter.  

Medlem i en kreditförening blev man genom att ta lån mot säkerhet i fast egendom. 
Denna värderades av föreningens värderingsmän, därefter fastställdes lånebeloppet och 
låntagaren utställde en pantobligation till föreningen, betalade värderingsförrättning och 
stämpelavgifter samt mottog av föreningen räntebärande obligationer motsvarande 
lånebeloppet. Låntagaren hade sedan att själv sälja obligationerna till gällande kurs. Det var 
dock låntagarna, som styrde föreningen inte obligationsinnehavarna. Kreditförenigarna 
betydde mycket för att skaffa lantbrukarna billigare lån och de bidrog också till att dra 
utländskt kapital till landet. De inledde ett regelbundet samarbete 1887 och skapade ett 
permanent organ för ändamålet 1892.  

Tilläggas kan att det i Danmark också bildades tre landshypoteksföreningar där både 
låntagare och obligationsägare hade inflytande på verksamheten.  
  Att det tog lång tid att i Danmark få till stånd en andelskasserörelse liknande de tyska 
har bl a förklarats med att sparbankerna delvis fyllde deras uppgift. Åren 1886–87 fördes 
livliga diskussioner om att bilda andelskassor av Raiffeisens modell men frågan rann ut i 
sanden.  
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År 1898 kom emellertid en lag om ”lantekonomiska förskottsföreningar” följd av 
statliga lån till sådana. Det ledde till att 168 föreningar hann bildas innan statens lånepengar 
tog slut. Den starka knytningen till statslånen gjorde emellertid deras tillvaro osäker och de 
upphörde till stor del under kriget 1914–18 när staten slutade att stödja dem.  

Andelskassetanken återuppväcktes 1915 då en andelskassa stiftades i Outrup vid 
Varde. Den fungerade som ett slags lokal clearingcentral för transaktioner mellan 
andelsföreningarna och deras medlemmar. Genom att tillämpa girosystemet sparade man in en 
mängd kontanta in- och utbetalningar. Man sökte också främja bruket av checkar. Kassan gav 
även driftskrediter till medlemmarna. Den hade ett nära samarbete med Andelsbanken. Kassan 
i Outrup fick ganska många efterföljare och 1921 bildades en riksorganisation. Detta var det 
närmaste man i Danmark kom de tyska kassorna men deras utbredning blev aldrig ens 
tillnärmelsevis jämförbar med jordbrukskasserörelsen i Tyskland och många andra länder. 199    
 
3.3.8  Andra andelsföretag 

 
Vid 1800-talets mitt uppstod lokala kreatursförsäkringsföreningar och 1866 bildade man en 
riksorganisation. Under seklets andra hälft tillkom vidare ömsesidiga hagelskadeförsäkrings-
föreningar, den första på Fyn 1864. Den första föreningen mot stormskador bildades på Fyn 
1896. Vidare fanns försäkringsföreningar för brand, olycksfall och dödsfall. 

Andra samverkansföretag gällde tröskverk, elmotorer och såmaskiner. Efter tyskt 
mönster tillkom även elföreningar, år 1916 fanns 271 kooperativa elverk, vilket motsvarade 
nästan 60 procent av samtliga. Vidare bildades andelsföreningar för anskaffning och 
distribution av märgel och gödningskalk. Andelsbagerier med egen riksorganisation fanns 
tidigt och 1903 startades i anslutning till Sorö hushållsskola det första andelsfrukteriet. Där 
förädlades medlemmarnas frukt och grönsaker, utexperimenterades konserveringsmetoder och 
bedrevs rådgivning. Initiativtagare var skolans föreståndarinna Magdalene Lauridsen. Sorö 
fick ett flertal efterföljare av vilka merparten stupade på avsättningssvårigheter. 200 
   
3.3.9  Andelsudvalget - en ideell samverkansorganisation 

 
Andelsudvalget tillkom 1899 på initiativ av Severin Jörgensen som samarbetsorgan för danska 
andelsföretag. Man tog sig an frågor som kreditförhållandena, vilket ledde till Andelsbankens 
bildande, transportfrågorna, smörmärkningen (med märkningsföreningen som följd), sjuk- och 
understödskassor för andelsägarna, samverkan mellan föreningar, revision, bokföring och 
lagstiftning. Med början 1900 utgav man Andelsbladet och arrangerade andelskongresser. 
Sammanlagt utgjordes den rörelse Andelsudvalget representerade år 1917 av 7 893 föreningar 
med 818 630 medlemmar. 201 
 
3.3.10  En egen modell  

 
Andelsrörelsen i Danmark uppvisade en klart självständig utveckling. Här saknades 
anknytning till 1840-talets hungerår och inflytandet från industrialismens genombrott var 
indirekt. Inte heller var den danska rörelsen fotad på lika fast ideologiska grund som den 
engelska och den tyska. I Danmark var fr a handels- och produktionsförhållandena avgörande 
som den engelska frihandeln, de tyska importrestriktionerna och de ryska och amerikanska 
spannmålsöverskotten, vilka tvingade fram en omläggning av produktionen. Andra särdrag 
var att kooperationen i allt väsentligt var en landsbygdsföreteelse och att den på många håll 
hade nära anknytning till lantbruks- och folkhögskolor.  
     



36 
 

Andelsmejerirörelsen var det nav kring vilket utvecklingen rörde sig. Dess snabba och 
kraftiga genombrott under 1880-talet gav upphov till en rad  smörexport-, kontroll-, avels- och 
yrkesföreningar. Den möjliggjorde svinuppfödning i stor skala och skapade därmed 
förutsättningar för andelsslakterierna, den medförde ökad efterfrågan på foder m m och 
beredde på så sätt marken för inköpsföreningarna. Överhuvud är utvecklingens snabbhet 
iögonenfallande, dansk kooperation var i allt väsentligt fullt utbildad redan 1914.  

Den danska självständigheten på idéområdet var också påfallande, särskilt gentemot 
Tyskland. Apropå Schulze och Raiffeisen underströk Hertel också att ”de ikke direkte har 
indvirket paa vore forhold”. Om orsakerna kan man bara spekulera. Det kan röra sig om 
kvardröjande psykologiska blockeringar i kölvattnet på kriget 1864 och förlusten av 
hertigdömena men det kan också bero på den engelska marknadens dominerande ställning och 
inflytandet från den brittiska kooperationen. Ett konkret resultat var emellertid att man aldrig 
lyckades etablera någon stark kreditkasserörelse. 
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3.4  FRAMSTEGENS FÖRETAGSFORM 

 

3.4.1  Två avgörande årtionden 

 
Flera faktorer medverkade till att göra 1880-talet till en expansiv period för mejerinäringen. 
Den tekniska utvecklingen med lanserandet 1878 av Gustaf de Lavals separator, som tillät 
mejerihantering i industriell skala var en. Jordbrukskrisen till följd av överutbudet av billig 
amerikansk och rysk spannmål var en annan. Krisen resulterade för Sveriges del i en markerad 
förskjutning från vegetabilie- till animalieproduktion. I samma riktning verkade 
urbaniseringen, som skapade en ny och växande marknad för livsmedel i allmänhet och 
animalier i synnerhet.  
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Sammantagna medförde dessa faktorer en närmast explosionsartad ökning av antalet 
mejerier under 1880-talet. Expansionen gällde samtliga driftsformer. Enligt 
Lantbruksstyrelsens statistik utgjorde av de 1 499 mejerier, som 1890 kunde klassificeras efter 
företagsform, 809 eller 54 procent herrgårds-, 617 eller 41 procent uppköps- och 73 eller 5 
procent andelsmejerier. Mejeriernas sammanlagda invägning uppgick till 506 miljoner kg och 
antalet leverantörer var 38 441.  

Av herrgårdsmejerierna fanns 166 eller 21 procent i Östergötlands, 103 eller 13 
procent i Skaraborgs, 91 eller 11 procent i Södermanlands och 85 eller 11 procent i Malmöhus 
län. Bland uppköpsmejerierna fanns den största gruppen – 114 eller 18 procent – i Malmöhus 
län därefter följde Kristianstads men 94 eller 15 procent och Hallands med 51 eller 8 procent. 
Av andelsmejerierna fanns 13 i Västernorrlands, 11 i Kopparbergs och 9 i vardera Gotlands 
och Kristianstads län. Definitionen på andelsmejeri var dock inte glasklar. I exempelvis 
Väster-norrland räknades dit föreningsägda mejerier, som hade andra ägare än leverantörerna, 
prioriterade utdelning på insatser framför leveranser och tog emot mjölk från icke-
medlemmar.  

Frapperande var herrgårdsmejeriernas starka ställning i de centrala jordbruksbygderna 
Östergötland, Skaraborg, Södermanland och Malmöhus län. Av uppköpsmejerierna fanns en 
tredjedel i Skåne och de var relativt sett dominerande i Västerbottens, Älvsborgs, Hallands 
och Kronobergs län. Andelsmejerierna slutligen dominerade 1890 endast på Gotland. 

Mejerirörelsens frammarsch fortsatte under 1890-talet om än i lugnare takt. År 1895 
redovisades totalt 1 793 mejerier, en siffra, som 1900 sjunkit till 1 688. 
Koncentrationstendenserna började alltså göra sig gällande under denna tid. År 1900 var 629 
eller 37 procent herrgårds- eller kombinerade herrgårds- och uppköpsmejerier, en siffra, som 
minskat med inte mindre än 323 sedan 1895. Högst antal hade Skaraborgs län med 89 följt av 
Östergötlands med 86 och Södermanlands med 66. Antalet uppköpsmejerier uppgick likaledes 
till 629 eller 37 procent. Av dessa svarade Skaraborg för inte mindre än 221 medan tvåan 
Södermanland endast hade 52. Andra län med starka inslag av uppköpsmejerier var 
Östergötlands, Älvsborgs, Stockholms, Örebro, Jönköpings och Hallands. 1890-talets 
vinnare var andelsmejerierna, som ökat till 430 eller 26 procent, vilket innebar en sexdubbling 
på tio år.  

Flest andelsmejerier hade Malmöhus län med 54, Kristianstads med 52 och 
Västmanlands och Kopparbergs med 38 vardera. Helt dominerande var företagsformen i 
Jämtland och Västerbotten där uppenbarligen de flesta av de gamla bymejerierna ombildats 
under 1890-talet. Svagast var rörelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Göteborgs 
och Bohus, Jönköpings och Kronobergs län.  

Den samlade invägningen uppgick år 1900 till 842 miljoner kg och antalet leverantörer 
till 68 947, en ökning med 79 procent jämfört med 1890. Under 1890-talet etablerade sig 
Skaraborg som småmejeriernas län framför andra med nära nog en tredubbling från 115 
mejerier 1890 till 338 1900. Koncentrationstendenserna gjorde sig främst gällande i Skåne, 
som minskade från 320 till 190 anläggningar och i Östergötland där antalet sjönk från 204 till 
141. 
   Man kan utan överdrift påstå att mejerihanteringen under perioden 1880–1900 
utvecklades till en självständig näringsgren i Sverige. Perioden utmärktes såväl av ny teknik 
och uppkomsten av nya marknader genom urbaniseringen som av införandet av 
andelsmejeriformen, som ansågs anpassad till de nya förhållandena. Andra tecken på att 
mejerinäringen blivit fast etablerad var de begynnande koncentrationstendenserna och att 
hushållningssällskapen, som länge varit de viktigaste främjarna och vilkas bidrag 1895 
uppgick till 94 173 kronor, nu avvecklade sina engagemang. 202 
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3.4.2  Den nya tidens företagsform 

 
I takt med att separatorer under 1880-talet blev allmännare anlades allt större uppköpsmejerier 
i synnerhet i landskapen söder om Mälaren där mjölkproducenterna ofta gick in som 
aktieägare för att bli delaktiga i vinsten. Ju mer uppköpsmejerierna expanderade desto mer 
uppenbarades emellertid systemets svagheter särskilt bristerna i produkternas kvalitet och 
svårigheterna att på ett ekonomiskt sätt ta till vara biprodukterna. Företagen lämnade ofta 
mindre goda resultat och mot slutet av årtiondet hotades mjölkhanteringen av en allvarlig kris. 
En del av lösningen låg i att gå över till att driva mejerierna i leverantörernas egen regi i form 
av andelsmejerier.  
   Traditionellt har Hvilans mejeriförening i Åkarp i Skåne, som bildades 1880 betraktats 
som det första andelsmejeriet i Sverige. På initiativ av föreståndaren för Hvilans folkhögskola 
Leonard Holmström sammanslöt sig några mindre lantbrukare för att gemensamt förädla sin 
mjölk. Man satsade tio kronor per ko till lokaler och inventarier. Till en början arbetade man 
efter ismetoden, grädden kärnades till smör. Skum- och kärnmjölken såldes dels till närboende 
dels bereddes ost dels återtogs den av delägarna i proportion till levererade mjölkmängder. 
Mejeriets överskott fördelades månadsvis bland deltagarna efter vars och ens leveranser. 
Mejeriet tillämpade således andelsprinciper men bolaget ombildades först 1890 till 
andelsförening och ett nytt mejeri anlades. Övriga andelsmejerier i Skåne, som inledde sin 
verksamhet detta år var Borrby, Hammenhög, Rolsberga och Stehag. De bedrev fr a 
smörtillverkning.  

Andelsmejeriets fördelar ansågs fr a vara att anskaffandet av kapital och därmed 
möjligheterna att bättre följa med den tekniska utvecklingen underlättades. Därtill kom att 
leverantörerna som delägare i företaget var angelägna om så stor avkastning som möjligt, 
vilket gjorde det lättare att upprätthålla en hög kvalitet på råvaran. Smörprovningarna visade 
att andelsmejeriernas produkter i allmänhet var klart bättre än konkurrenternas. Vidare bortföll 
svårigheterna att avsätta biprodukterna eftersom leverantörerna återtog dem. Andelsmejerierna 
producerade i allmänhet standardiserade kvaliteter varför även de små mjölkproducenterna 
blev delaktiga i storproduktionens fördelar. De tillämpade i början solidarisk ansvarighet men 
övergick senare till begränsad sådan, vanligen baserad på åkerareal eller koantal. En 
avgörande förutsättning för andelsmejeriernas framgång var slutligen att de i sina stadgar 
utarbetade ett adekvat regelverk. 203 
  Bilden av Hvilan som det första andelsmejeriet rymmer en sanning med stark 
modifikation. Ludvig Nanneson anförde uppgiften med reservation och ifrågasatte dessutom 
att Holmström var upphovsmannen. Han skrev: ”Holmström brukade berätta att han fått idén 
till den vid Hvilans mejeri tillämpade andelsprincipen från några bönder i Färs härad, vilka ett 
par år drivit ett mindre ismejeri tillsammans och delat inkomsten för produkterna efter den av 
var och en levererade mjölkmängden”. Dessa bönder hade drivit mejerier för gemensam 
räkning vid Felestad från 1874 och Skartofta från 1876. Till skillnad från Hvilan blev 
företagen dock kortlivade.  

Även Rosengren betecknade Hvilan som landets första andelsmejeri. Troligen har 
Hvilan fått så starkt genomslag p.g.a. att uppgifterna attribuerats till framstående personer som 
Leonard Holmström, mejeriprofessorn L F Rosengren, Ludvig Nanneson och Nils Hansson, 
kontrollföreningarnas upphovsman, vilka alla hade nära anknytning både inbördes och till 
Hvilan.  
  Upprinnelsen till Hvilans mejeribolag var enligt en artikel av Sverker Lundberg i SLF 
1907, vilken antagligen byggde på uppgifter från Leonard Holmström, ett besök som denne 
gjorde hos landstingsmannen Anders Nilsson i Skartofta i augusti 1880. Nilsson drev 
tillsammans med några grannar ett litet smörmejeri där betalningen utgick efter 
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smörleveranserna. Holmström insåg idéns användbarhet och bildade sitt bolag på Hvilan ett 
par månader senare. Insatsen var tio kronor per ko och bolaget var skyldigt att lösa in aktier 
från medlemmar, som lämnade företaget till nominella värdet. Betalning skedde efter 
mjölkleveranser och fetthalt och samma principer gällde återtagen av skum- och kärnmjölken. 
Mejeriet arbetade efter ismetoden och kärningen skedde med hästvandring. 

Mejeriet drevs på detta sätt framgångsrikt i tio år då emellertid både lokalen och 
utrustningen måste förnyas. Men eftersom man inte lagt upp någon reservfond saknades medel 
till investeringar. Holmström föreslog då en omorganisation till andelsmejeri dit traktens 
lantbrukare kunde ansluta sig avgiftsfritt mot att var och en ansvarade för sin del av det lån, 
som skulle tas upp för att modernisera mejeriet. Ansvarigheten beräknades per hektar jord och 
var bindande tills skulden var betald. Mjölken skulle som förut betalas efter fetthalt och 
leveransplikt införas. Förslaget mottogs positivt och i juni 1890 ombildades bolaget till 
andelsmejeriförening. Till föreståndare utsågs agronomen Yngve Melander vid Hvilan.  
  Det kan tilläggas att Leonard Holmström ingalunda gjorde anspråk på att vara 
upphovsman till andelsmejerirörelsen. I en notis i TfL 1905 apropå uppgifter om att Hvilan 
skulle ha varit Skandinaviens första andelsmejeri konstaterade Holmström att det visserligen 
var riktigt att andelsprinciperna från början tillämpades vid Hvilan men att det dröjde tio år 
innan företaget blev andelsmejeri och att det inte var korrekt att påstå att danskarna övertagit 
idén från Sverige. 
   Även andra föreningsinitiativ rapporterades vid denna tid. Vid lantbruksmötet i 
Vadstena 1879 meddelades att en förening höll på att bildas ”för att gemensamt på ett ställe 
afkärna den grädde, som produceras från deltagarnas ladugårdar”. Föreningen kom också till 
stånd och stod under överinseende av statsagronomen Alfred Nathorst men upphörde efter 
några år av ekonomiska skäl. Föreningen har betecknats som det första andelsföretaget inom 
mejerinäringen i Östergötland där det första ”reguljära” andelsmejeriet startade vid Sjögestad 
1893. 

Andelsmejerierna utgjorde efter by- och bolagsmejerierna det tredje steget i 
mejerihanteringens organisatoriska utveckling. De hade åtskilligt gemensamt med de 
principer, som tillämpades av de schweiziska bondeägda mejeriföretagen och som 
introducerats i Sverige 1859-60. Hur många inom den tidiga bymejerirörelsen, som tillämpade 
dem fullt ut är idag omöjligt att fastställa men de sattes definitivt i strykklass när den 
bolagskooperativa företagsformen slog igenom under 1870-talet. Produktionsförändringarna 
till följd av separatorns genombrott demonstrerade emellertid bortom allt tvivel 
bolagsmejeriernas svaga punkter och beredde därmed marken för andelsmejeriet som den 
moderna mejerinäringens företagsform genom sina principer för styrning, betalning, 
kvalitetskontroll och återtag av biprodukterna.  

Andelsmejeriets genombrott låg i luften redan vid 1880-talets början och tycks ha 
inträffat på flera platser ungefär samtidigt. I Sverige har ofta Munktorps mejeriförening från 
1881 ansetts vara det första andelsmejeriet och det fick snabbt efterföljare i västra 
Västmanland. I Västmanlands läns hushållningssällskaps jubileumsskrift 1915 uppger 
emellertid August Hahr att länets första andelsmejeri tillkom i Strömsholm 1885, en uppgift 
som även lämnades av Lundin 1900 och Pudor 1904. I sällskapets i Västernorrlands 
jubileumsbok 1905 uppges att länet hade åtta andelsmejerier redan 1885, vilka fanns i 
området kring Bjästa och Nätra och tillkommit i samarbete mellan sällskapet och 
statsagronomen Fredrik Cederborgh. Ett annat område där andelsmejerier tidigt startades var 
Blekinge. Det kan emellertid konstateras att mejeriet i Munktorp redan vid tillkomsten 1881 
betecknade sig som ”förening” och därför kan sägas ha ett försteg. När propagandan tog fart 
1886 hade emellertid redan flera andelsföretag etablerats.     
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Den 23 maj 1881 bildade några lantbrukare från Munktorps och Odensvi socknar i 
Västmanland en mejeriförening med lantbrukaren C P Johansson i Arla by som ordförande. 
Insatsen var 30 kronor per hemman och medlemmarna förband sig att dagligen leverera minst 
åtta kannor mjölk. Mjölkpriset sattes efter smörpriset och verksamheten blev så lyckosam att 
föreningen 1887 delades i två. Exemplet vann också snabb efterföljd i närområdet och de 
följande åren bildades mejeriföreningar i Dingtuna, Strömsholm, Himmeta, Medåker och 
Valskog. År 1894 tillkom Västmanlands läns mejeriförening som sammanhållande länk, 
främjare av utbildning, samordnare av transporter, arrangör av utställningar och introduktör av 
kontrollföreningar. Initiativtagare var Alexander Hamilton på Hedensberg. 

Ett annat tidigt andelsmejeri grundades i Bredöl i Västergötland 1888 av 128 
lantbrukare med häradsdomaren Johannes Andersson i Bäreberg som föreståndare. Eftersom 
förebilder saknades utformade man på egen hand stadgar och driftsformer. Man avstod från 
insatser och medlemmarnas ansvarighet baserades på deras leveranser. Huvudprodukten var 
smör och till en mindre del ost och föreningen höll – med gott ekonomiskt utbyte – en 
svinbesättning, som utfodrades med vassla och skummjölk. För att åstadkomma rättvisa 
mellan gamla och nya medlemmar ”köpte” föreningen varje år mejeriet av föregående års 
förening och delade ut köpeskillingen som överskott till medlemmarna. Som mest hade 
föreningen under 1890-talet 368 medlemmar och hade genom skicklig ledning högre 
betalningsförmåga än konkurrenterna. Periodvis bedrev man också inköpsverksamhet för 
medlemmarnas räkning liksom kortfristig kreditgivning där lånen amorterades via 
månadslikviderna. Åren 1888–1908 invägdes ca 38,5 miljoner kg mjölk, som betalades med 
2,9 miljoner kronor till leverantörerna. Smöravsättningen uppgick till 1,38 miljoner kg.   

Den tidigaste mejeriförening, som intogs i anmälningarna till handelsregistren var 
Täfteå utanför Örnsköldsvik i Västernorrland 1888. Därnäst kom ett antal föreningar i 
Malmöhus län som Hvilan och Reslöv (1890), Kävlinge (1891), Hällestad och Västra Sallerup 
(1892) och Kyrkheddinge (1893). Andra tidiga föreningar var Skogså (1891) och Boden 
(1893) i Norrbotten, Torsås (1893) och Sävsjö (1894) i Småland och Ragunda i Jämtland 
(1894). Föreningsbildningarna – inte minst i Skåne – var antagligen resultat av den 
propaganda för andelsmejerier, som tog fart i mitten av 1880-talet. Därmed inte sagt att det 
inte kan ha funnits enstaka äldre föreningar men det är samtidigt ställt utom allt tvivel att 
aktiebolaget var den helt dominerande företagsformen inom mejerihanteringen före 
tillkomsten av 1895 års lag om ekonomiska föreningar. 204 
 
3.4.3  Danska exempel     

 
Tillkomsten av Hvilans mejeribolag åtföljdes inte av någon propaganda för att få till stånd 
flera företag av samma typ, vilket kan tyda på att Holmström och hans bolagsmän inte 
betraktade eller ville lansera sitt företag som något principiellt nytt. Över huvud taget verkar 
intresset för mejerihanteringens organisatoriska aspekter ha varit lågt under nästen hela 1880-
talet. Det fanns emellertid några underliggande faktorer, som efterhand nödvändiggjorde att 
dessa frågor aktualiserades på nytt. Viktigast var separatorn, som drev fram större 
produktionsanläggningar. Andra var användningen och avsättningen av biprodukterna, främst 
skummjölk och vassla och tyngdpunktsförskjutningen från vegetabilie- till 
animalieproduktion i det svenska lantbruket.  
   Rapporteringen om utvecklingen utomlands var omfattande och genomslagskraften 
ökade genom tillkomsten av tidskrifterna Tidskrift för lantmän 1880 och Lantmannen 1890. 
Båda ägnade mejerifrågorna stort utrymme och särskilt intressant blev andelsmejerirörelsen i 
Danmark. Det blev mejeriet i Hjedding utanför Varde på Jylland, som kom att stå som modell 
för den fortsatta utvecklingen. Andelsmejeriet passade som hand i handske till den nya tidens 
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teknik och ekonomi och spred sig snabbt över landet. År 1890 uppskattades antalet till 700. 
205 

Detta var delvis utgångspunkten för ett danskt inlägg, som publicerades i TfL 1886 
med motiveringen att det var tillämpligt också på förhållandena i Sverige. Författaren, som 
var en av Danmarks mest kända mejerimän, menade att småmejerierna borde läggas ned och 
ersättas med bolags- eller andelsmejerier. Motiveringarna var dels att deras 
produktionsvolymer var för små för att tillåta rationell hantering dels att kvaliteten ofta var för 
dålig inte minst för att kunna konkurrera på den engelska marknaden. Författaren 
rekommenderade andelsmejerier bl a för deras avståndsneutrala transportprinciper men också 
för deras bättre hushållning med biprodukterna och ekonomiska skalfördelar. 206 

För ett annat inlägg med dansk utgångspunkt svarade mejeriföreståndaren N 
Rasmussen på Bornholm, vilken arbetat som mejerist i Sverige i tio år. Hans främsta 
argument var andelsmejeriernas ekonomiska fördelar för producenterna men han framhöll 
också de samköp av foder och fröer, som medlemmarna ofta gjorde genom de danska 
mejerierna. Förutsättningen var emellertid solidarisk samverkan mellan medlemmarna. 
Resultatet var enligt Rasmussen en kraftig förbättring av fr a smörproduktionen och han 
rekommenderade andelsmejerierna också för Sverige. 207 
     För den troligen första mer ingående presentationen av de danska andelsmejerierna 
svarade Herman Olsén i Lantbruksakademins tidskrift 1886. Olsén noterade att mejerierna 
blivit särskilt vanliga på södra Jylland och förklarade det med att det stora antalet små 
lantbruk i området. Han framhöll andelsmejeriernas modernitet och fördelar vid 
tillvaratagandet av skummjölken och deras betydelse för svinuppfödningen, slakterierna och 
fläskexporten.  

Olsén noterade också tjurföreningarnas betydelse och beskrev deras principer och 
verksamhet. Han refererade ett exempel på stadgar från ett andelsmejeri i trakten av Ribe med 
dess bestämmelser om leveransplikt, andelsreduktion vid utträde ur föreningen inom de första 
sex åren, återtagande av skum- och kärnmjölk, skyldighet för medlemmarna att åta sig 
styrelse-uppdrag (minst sex år), förpliktelser att leverera ren och oförfalskad mjölk, 
övervakning av ladugårdshygien, ansvar och påföljder vid förfalskningar, kornas utfodring 
under vinterhalvåret, årsmöte, styrelsens ansvarighet och ansvar för föreningens lån. Värt att 
notera var att någon uttrycklig regel om rösträtten inte fanns och inte heller någon detaljerad 
beskrivning av styrelsefunktionärernas uppgifter. 208 

Från svensk sida gick mejerikonsulenten Nils Landberg i Eslöv så långt att han 
tillskrev andelsmejerisystemet hela förtjänsten av det försteg Danmark uppnått inom 
smörproduktionen. Utslagsgivande var enligt Landberg att andelsmejeriets kombination av 
leverantör och ägare innebar en knytning, som i stort sett eliminerade fusket med råvaran och 
förstärkte kvalitetstänkandet och den sociala kontrollen. Ett annat avgörande framsteg var 
betalning efter fetthalt. Andra fördelar, som Landberg fäst sig vid var återtaget av 
skummjölken och samköpen av foder och gödningsämnen.  

Även Landberg refererade stadgarna från ”ett av Danmarks bäst skötta andelsmejerier”, 
som han dock inte namngav. Enligt dessa hade medlemmarna leveransplikt i tio år, 
ägarandelen beräknades efter mjölkleveranserna, utträde medförde andelsreduktion i en skala 
från 100 procent de första fem åren till 50 procent efter tio år, råvaran skulle vara ren och 
oförfalskad, förfalskning bestraffades, mejeriet svarade för transporterna, medlemmarna 
ansvarade för företagets skulder efter koantal, överskotten fördelades efter leveransmängd, 
medlemmarna hade lika rösträtt, mejeristen förde de löpande räkenskaperna medan styrelsen 
utsåg en arvoderad räkenskapsförare för huvudräkenskaperna, ordföranden ombesörjde alla in 
- och utbetalningar och förvaltade kassan, bokslut gjordes två gånger per år, styrelsen 
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anställde mejerist och att tvister mellan denne och medlemmarna kunde underställas stämman. 
Upplägget överensstämde väl med stadgar, som tidigare utarbetats i Schweiz och Tyskland.  
 209  

Leonard Holmström ansåg för sin del att betalning efter fetthalt var ett följdriktigt 
utslag av andelsprincipen och påpekade att kvantitetsbetalning redan övergivits inom 
spannmålshandeln. 210 

Vid det allmänna lantbruksmötet i Malmö 1896 diskuterades åtgärder för att förbättra 
svinaveln och mejerikonsulenten Landberg underströk att andelsmejeriernas expansion skulle 
medföra ökad fläskproduktion vid de mindre lantbruken. Han hade även funnit att 
andelsslakterierna i Danmark tidigt bidragit till förbättrade kvaliteter och menade att sådana 
borde bildas också i Sverige. Lantbrukarnas ägarengagemang och delaktighet i överskotten var 
avgörande incitament i denna utveckling. 211 
 
3.4.4  K F Lundin, Gustaf Liljhagen och andelsmejerierna 

 
En profilerad anhängare av andelsmejerisystemet var mejerikonsulenten vid Separator K F 
Lundin, vilken i skriften ”Om andelsmejerier” 1890 bröt staven över de svenska bolags-
mejerierna samtidigt som han presenterade och rekommenderade andelsmejerisystemet. 
Lundin hämtade sina exempel från Danmark, där ca 1 000 andelsmejerier som bäst höll på att 
konkurrera ut de äldre s.k. faellesmejerierna. Enligt Lundin hade andelsmejerierna tack vare 
sina inbyggda förtjänster inneburit ett exempellöst kvantitativt och kvalitativt uppsving för 
smörproduktionen. Han presenterade ett stadgeexempel i 15 paragrafer, som bl a innehöll 
månadsbetalning och skummjölksåtertag, överskottsfördelning efter leveranser, 
borgensansvar, förlusttäckning och rösträtt i förhållande till antalet kor (dock fick ingen ha 
fler än tre röster), intern tvistreglering, väl definierade uppgifter för styrelsearbetet, mötes- och 
revisionsverksamheten, foderämnenas och mjölkens kvalitet, leveransskyldighet, tillsyn av 
djur och ladugårdar m. 

Lundin menade att andelssystemets styrka främst låg i att mejeriet och dess 
leverantörer hade samma intressen, nämligen ”att producera prima produkter och att för dem 
erhålla högsta möjliga pris”. Därtill kom att vinsterna tillföll leverantörerna och att dessas 
förpliktelser gentemot företagen och de sanktioner, som var knutna till dessa, innebar en stark 
intern kontroll, som garanterade god kvalitet på den levererade råvaran. Därtill kom att 
anläggningarna var bättre och transportsträckorna kortare än privatmejeriernas och att 
föreståndarnas inkomster delvis var beroende av produkternas kvalitet. Biprodukterna såldes 
till leverantörerna och tillgodogjordes därmed andra delar av primärproduktionen. Andra 
fördelar – särskilt för småbrukarna – var principen om lika ersättning för lika prestation och 
andelsmejeriernas samköp av kraftfoder, konstgödsel, utsäde m m till förmånliga priser, vilka 
kunde betalas ur mjölklikviderna.  

Lundin menade att andelsmejerisystemet borde kunna etableras efter samma linjer i 
Sverige som i Danmark. De svenska exempel, som dittills fanns hörde enligt honom 
huvudsakligen hemma i Västmanland och Närke. Han refererade två framgångsrika men inte 
namngivna exempel och presenterade stadgarna för dessa. Det ena avsåg en branschren 
mejeriförening och det andra ett kombinerat mejeri- och kvarnföretag. Det förstnämnda 
omfattande 24 paragrafer och påminde om det danska upplägget men lade jordarealen till 
grund för medlemmarnas rättigheter, skyldigheter och rösträtt samt ålade dessutom delägarna 
att delta i isupptagning. Det andra omfattade 16 paragrafer, tillämpade lika rösträtt, fördelade 
betalning och överskott efter areal men saknade föreskrift om betalning efter fetthalt liksom 
om hur mejeri- och kvarnverksamheterna skulle avgränsas från varandra. Lundin menade att 
man i Sverige borde lägga större vikt vid produktion av sötmjölksost för export än man gjorde 
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i det smördominerade Danmark. Avslutningsvis tillfogade han att andelsmejerisystemet var att 
föredra även inom det svenska lantbruket. 
         Lundin var lika positiv till andelsmejerierna som han var negativ till bolagsföretagen 
och den danska utvecklingen gav tyngd och relief åt hans plädering. Han bedömde 
andelsföretagens s a s konstitutionella fördelar i fråga om förhållandet mellan ägare och 
leverantörer på ett korrekt sätt även om argumentationen stundom kunde kännas tillspetsad. 
Lundin insåg också deras större potential för en expanderande mejeriindustri genom att de 
engagerade nya grupper av leverantörer särskilt bland de mindre lantbrukarna, vilket inte bara 
hade ekonomiska utan även sociala effekter liksom deras överlägsna möjligheter när det 
gällde att skapa nya produktionsvägar baserade på mejerihanteringens biprodukter. För en 
moderniserad mejerinäring var andelsföretaget och aktiebolaget inte på långt när jämbördiga 
organisationsformer. De ekonomiska, tekniska och sociala faktorerna talade entydigt för att 
det var andelsmejeriet, som bäst motsvarade både den agrara och den industriella 
utvecklingens krav. Det inkluderade självfallet den för Lundin inte helt oväsentliga bieffekten 
att en satsning på denna organisationsform också var fördelaktigast för leverantörerna av 
utrustning till mejeriindustrin. 212 
  I sin översikt över mejerihanteringen åren 1891–95 publicerade statsinstruktören Gustaf 
Liljhagen bl a stadgar för olika slags sammanslutningar på mejeriområdet. En kategori var 
mejeriidkareförenigarna, dvs. intresseföreningar för mejeriägare. Liljhagen redovisade regler 
för sådana i Södermanland, Östergötland, södra Sverige, Västmanland, Gävle-Dalaområdet 
och södra Kalmar län. Föreningarnas huvuduppgifter var att främja tankeutbyte och 
samarbete, organisera samköp av förnödenheter, ta till vara och utveckla ny teknik och nya 
produktionsmetoder, underlätta transport och avsättning av mejeriernas produkter, upprätta 
prisnoteringar och utforma principer för betalningen till leverantörerna. I några fall 
intresserade man sig också för de anställdas utbildning, för ekonomisk och teknisk rådgivning 
och för att säkra en jämn och hög kvalitet på mejeriprodukterna. Liljhagen framhöll 
föreningarnas stora betydelse för näringen, särskilt genom prisnoteringarna och uttryckte en 
förhoppning om en landsomfattande sammanslutning. 

I översikten 1891–95 publicerade Liljhagen även stadgar för två mejeriföreningar, den 
ena för det smörproducerande andelsmejeriet i Höör i Skåne, den andra för Sjögestads 
andelsmejeri i Östergötland, vilket även framställde ost. Mejeriet i Höör ålade sina 
medlemmar att leverera all överskottsmjölk och att återta skummjölken för ett öre per kilo. 
Leveranser utom föreningen var i princip förbjudna. Föreningen var en u p a-förening 
baserad på andelar, vilka lades till grund för utdelningen till delägarna och för täckning av 
eventuella underskott. Vid stämman hade varje medlem en röst samt därutöver en röst för 
varje 50-tal ”årsandelsfyrkar”, vilka byggde på mjölkleveranserna. Styrelsen bestod av sju 
medlemmar inklusive ordföranden som samtidigt var disponent. Delägarna hade rätt att få 
smör och grädde till försäljningspris och skummjölk till särskilt fastställt pris.  

Överskottsutdelning ägde rum två gånger per år. Mjölken samlades in längs fasta 
körlinjer, skulle levereras i oförfalskat skick och inspektioner av ladugårdsskötseln tillåtas. 
Förfalskning eller försäljning till utomstående medförde uteslutning och förlust av andelarna. 
Sjögestadsmejeriet hade en styrelse om fem personer där kassaförvaltaren (men inte 
ordföranden) utsågs av stämman. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter baserades på 
åkerarealen. Inträdesavgifter erlades med en krona per hektar och vid stämman hade varje 
hektar en röst. Överskottet fördelades efter leveranser. Skummjölken återtogs till ett öre per 
kilo och kraven på rena och oförfalskade råvaror och foderämnen var ovillkorliga. Brott mot 
reglerna kunde medföra avstängning eller uteslutning med förlust av insatskapitalet. 
Leveransplikt gällde och betalningen skedde efter fetthalt. Medlemmarna kunde åläggas 



44 
 

arbetsplikt och tvister hänsköts till tre utomstående, av vilka föreningen utsåg en och den 
klagande en varefter dessa valde den tredje, ett val, som inte kunde överklagas. 213 
    
3.4.5  Samarbetsförsök 

 
Det tilltagande antalet mejeriföretag alstrade behov av branschsamarbete. Det äldsta försöket 
av detta slag utgjorde antagligen Skånska mejeriföreningen, som bildades 1877 men av notiser 
i lantbrukspressen att döma hade svårt att få till stånd någon konkret verksamhet. Den 
upplöstes enligt uppgift 1880 och 1895 meddelades att dess kvarlämnade medel tillförts 
Föreningen för andelsmejerier. Den senare, som kan ses som ett resultat av propagandan för 
andelsmejerier åren kring 1890, konstituerades den 6 maj 1893 i Eslöv. Upprinnelsen var en 
mejerikurs på Hvilan hösten innan där man bl a behandlat frågan om samverkan mellan 
andelsmejerierna. Man såg en förening som rätta lösningen och utlyste ett förberedande möte i 
januari 1893 för att ta upp frågor om andelsmejeriernas spridning och utveckling, behovet av 
en samverkansförening samt frågor om betalningssätt, mjölkkontroll och samköp av foder. 

Till att förbereda konstituerandet utsågs en kommitté bestående av landstingsmannen 
Nils Andersson, Slagtofta, direktören C O Hammargren, Oregården, agronomen Yngve 
Melander, Hvilan, konsulenten K F Lundin och utsädesföreningens sekreterare Wilhelm 
Flach. Dessa kom också att tillsammans med doktorn Nils Engström, Alnarp och 
mejeridisponenten Måns Jönsson i Löberöd utgöra den första styrelsen. Värt att notera är att 
Leonard Holmström, som satt ordförande vid det förberedande mötet inte återfanns på någon 
framträdande post i föreningen. Målsättningen var att ”verka för en sund utveckling af 
mejerirörelsen inom landet med speciellt afseende fästadt vid andelsmejerirörelsen”. Man 
skulle bl a ge ut skrifter och bedriva rådgivning. Föreningens säte var Eslöv. 

Vid årsmötet 1894 meddelades att 18 mejeriföreningar med 1 600 medlemmar anslutit 
sig och att medlemsantalet totalt uppgick till 2 000. Styrelsen hade bl a arbetat med 
betalnings-, kontroll- och utbildningsfrågor och slutit ett rabattavtal. På agendan stod 
bokföringsfrågan och förslag om att bilda kretsföreningar. Samma frågor dominerade följande 
år då också en kartläggning av landets andelsmejerier presenterades. Antalet 
medlemsföreningar hade ökat till 33. Vidare beslöts att man skulle försöka minska den starka 
skånska dominansen och öka anslutningen från i första hand södra Sverige och ändra namn till 
Sydsvenska mejeriföreningen. Under detta namn fortsatte den några år och arbetade bl a med 
utbildnings- och transportfrågor. Sista sammanträdet hölls enligt uppgift 1904. 214 

Regionala mejeriorganisationer uppstod också på andra håll. År 1887 bildades 
Gävleborgs och Dalarnas mejeriförening med 16 anslutna mejerier och bl a samköp och 
exportfrågor på programmet. Den tycks ha bestått av både privat- och andelsmejerier. 
Initiativtagare var kaptenen Axel Geijer i Storvik och anslutna mejerier fanns bl a i Korsnäs, 
Hedemora, Långshyttan och Husby. Föreningen existerade ännu 1895. Liknande föreningar 
tillkom i Värmland och Östergötland. Den senare, som bildades 1895, hade till uppgift att 
främja näringen genom att ta till vara nya rön och uppfinningar, bedriva samköp av 
förnödenheter och underlätta avsättning och transporter. 215 
 
3.4.6  Andelsmejerirörelsen under 1890-talet 

 
Frågan om andelsmejerirörelsens omfattning vid tiden för föreningslagens tillkomst är svår att 
entydigt besvara. Gustaf Liljhagen redovisade i sin statistik för 1895 322 andelsmejerier. Av 
dessa fanns 172 eller 53 procent i Götaland, 83 eller 26 procent i Svealand och 67 eller 21 
procent i Norrland. Andelsmejerierna utgjorde 18 procent av det totala antalet mejerier i 
landet. Flest andelsmejerier fanns i Malmöhus, Kristianstads, Kopparbergs, Västerbottens och 
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Västmanlands län med respektive 48, 40, 38, 36 och 30 stycken eller tillsammans 60 procent. 
Helt utan andelsmejerier var Uppsala och Kronobergs län. Liljhagen var statens instruktör för 
mejerihushållningen med ingående kännedom om branschen och hans siffror har traditionellt 
accepterats av forskare och författare. 

Samtidigt med Liljhagens rapporter publicerades i Lantbruksstyrelsens meddelanden 
också förteckningar över mejerier med bl a uppgifter om ägare och innehavare. 1895 års 
förteckning redovisar 146 andelsmejerier vilket är mindre än hälften av Liljhagens siffra och 
endast åtta procent av samtliga. Av förteckningens mejerier fanns 65 eller 45 procent i 
Götaland, 53 eller 36 procent i Svealand och 28 eller 19 procent i Norrland. Flest 
andelsmejerier uppvisade här Västmanlands, Hallands, Skaraborgs, Norrbottens och Örebro 
län med respektive 33, 19, 15, 13 och 9 stycken eller 61 procent av samtliga. Helt utan 
andelsmejerier var Kronobergs, Gotlands, Göteborgs och Bohus, Kopparbergs och 
Västerbottens län.  

Av de län, som toppade Liljhagens statistik återfanns endast Västmanland bland de 
främsta i förteckningen medan skånelänen endast redovisade nio och Kopparberg och 
Västerbotten helt saknade andelsmejerier. Omvänt uppvisade Hallands, Skaraborgs och 
Örebro län sammanlagt endast 30 mejerier eller nio procent i Liljhagens statistik. Det var 
således både antalet mejerier och den geografiska fördelningen, som skilde de båda källorna 
åt. Samma skillnader fanns både 1890 och 1900 då Liljhagen redovisade 73 respektive 430 
andelsmejerier mot mejeriförteckningens 43 och 204. Medeltalet för de tre mätåren 1890, 
1895 och 1900 blir för Liljhagen 242 och för Lantbruksstyrelsens förteckning 131. 
Geografiskt skilde sig fördelningen främst mellan Götaland där Liljhagen i genomsnitt 
redovisade 52 procent av andelsmejerierna mot förteckningens 42 och Svealand där andelarna 
var respektive 25 och 36 procent. För Norrland låg medeltalet på 21 respektive 23 procent. 
    Av de ca 1 650 mejeriägare, som exklusive andelsmejerierna fanns i 1895 års 
mejeriförteckning utgjordes ca 200 av lokala bolag och resten av ett fåtal storbolag och ett 
stort antal privatpersoner. Med sin kännedom om de lokala förhållandena klassificerade 
Liljhagen uppenbarligen företag ur båda dessa grupper som andelsmejerier. I fråga om 
bolagen gällde detta 36 mejeribolag i Västerbotten och ett 20-tal på Gotland och i Kalmar och 
Göteborgs och Bohus län. I Skåne, Blekinge och Dalarna extraherades däremot ca 135 
andelsföretag ur personägarnas krets. Det kan tilläggas att Liljhagen redovisade sammanlagt 
20 andelsföretag mindre än Lantbruksstyrelsens förteckning i bl a Hallands, Skaraborgs och 
Örebro län. Slutsatsen blir att antalet kooperativa mejeriföretag 1890, 1895 och 1900 enligt 
Lantbruksstyrelsen formellt uppgick till 43, 146 respektive 204 medan det reella antalet enligt 
en samtida auktoritet som Liljhagen var 73, 322 respektive 430. 216 
 
3.4.7  I framstegets tjänst 

 
Den moderna andelsmejerirörelsen utvecklades organisatoriskt i Danmark, men byggde på 
principer som utvecklats i Schweiz och även hade tillämpats i Tyskland. Det bolag med 
kooperativ karaktär, som Leonard Holmström startade på Hvilan 1880 och som ofta betraktats 
som Nordens äldsta andelsmejeri, återgick på två äldre skånska bymejerier i Felestad och 
Skartofta, vilka av allt att döma också arbetade enligt de schweizisk-tyska grundsatser, som 
introducerades i Sverige omkring 1860. Andelsmejeri blev Hvilan först 1890. Det var också 
först under 1890-talet som andelsmejerisystemet slog igenom i Sverige. 

Övergången till andelsmejeriformen motiverades av ekonomiska och tekniska skäl och 
av behovet av modernisering och rationalisering av mejeriindustrin. Den framställdes som 
skalfördelarnas, kvalitetsproduktionens och biproduktsanvändandets företagsform och 
propagerades av såväl lantbruksutbildare, mejerikonsulenter som separatortillverkare.  
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Propagandan och föreningsbildningen var intensivast i Skåne där en regional 
främjandeförening bildades 1893, vilken också ägnade sig åt samköpsverksamhet. Regionala 
samarbetsorganisationer av mer blandad karaktär tillkom i mer bolagspräglade områden som 
Gävle-Dala, Värmland och Östergötland. Dessa koncentrerade sig på samköp och transporter.  
Värt att notera är att propagandan till stor del fördes i TfL, som utgavs i Skåne men också att 
tjänstemän som mejerikonsulenterna Landberg och Liljhagen och den privatanställde Lundin 
spelade ledande roller. I fråga om de tidiga anmälningarna till handelsregistren intog 
Malmöhus län den ledande platsen men i övrigt visar den geografiska fördelningen att tanken 
på andelsmejerier var väl spridd i landet.     
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3.5  RINGRÖRELSEN 

 

3.5.1  Brännvinskungen som filantrop 

 
En av de märkligaste företeelserna inom den tidiga kooperationen var ringrörelsen, som 
startades av brännvinskungen L O Smith 1883 och fick en snabb men kortvarig blomstring. 
Smith var främst känd för sina strider mot de s.k. Stockholms- och Göteborgssystemens 
inköps- och produktionsmetoder och för sin brännvinshandel på Fjäderholmarna utanför 
Stockholm. Han skapade sig en stor förmögenhet redan i unga år och då han vid mitten av 
1870-talet började studera alkoholens verkningar, fann han förhållanden av sådan art att han 
beslöt ägna uppmärksamhet åt samhällsfrågorna. År 1880 gav han därför nationalekonomen 
Johan Leffler i uppdrag att i de större europeiska länderna studera arbetarnas strävanden till 
självhjälp. Leffler hade sedan tidigare goda förbindelser med de tyska s.k. katedersocialisterna 
i ”Verein fur Sozialpolitik”. Leffler fick stort inflytande hos Smith och lyckades intressera 
honom för den engelska konsumentkooperationen. Smith besökte partihandelsföreningen 
CWS i Manchester och konsumentföreningen i Rochdale. Han studerade partihandelns 
organisation men han menade att systemet inte passade för svenska förhållanden därför att de 
svenska arbetarna inte var mogna att bära upp en så komplicerad organisation. 217 
     
3.5.2  Program och organisation 

 
Smith ville inte ha konsumtionsföreningar. Han utvecklade i stället ett system med s.k. ringar. 
Varje ring skulle bestå av tusen medlemmar och varje stadsdel eller församling skulle ha en 
ring. Då ringarna var organiserade skulle man vända sig till de lokala handlarna och träffa 
avtal om varor och priser. Sådana inköpsringar hade funnits länge i Tyskland och Österrike 
och Smith avsåg att de skulle utgöra basen i en nationell konsumentkooperativ organisation. 
Ringarna skulle dra in privathandlarna under sitt inflytande och på så sätt skaffa sig en 
omfattande detaljhandelsorganisation. Fick man affärsnätet s a s gratis kunde man sedan starta 
partihandels- och finansföretag och till dessa knyta företag inom försäkring, arbetsförmedling 
etc. 

Den ringrörelse, som startade i Stockholm våren 1883 avsåg att sänka 
levnadskostnaderna och skulle vara gemensam för män och kvinnor. Namnet blev ”Sällskapet 
arbetarnes ring ” och skulle bestå av 20 ringar om tusen medlemmar vardera. Man skulle 
verka för ett gott och rättvist förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Medlemmarna 
skulle köpa sina förnödenheter i de butiker och matställen, som sällskapet anvisade och 
gemensamt hyra hus och garantera hyran. Öl borde köpas i fat för delning och om bryggarna 
kom på idén att höja priset, skulle man anlita landsortsbryggerierna.  

De besparingar arbetarna gjorde genom att minska sina levnadskostnader skulle tas om 
hand i arbetarnas egen bank. Inlåningen skulle ske på två konton, sparsamhets- och 
depositionsräkning. Arbetsgivarna kunde sätta in lönerna direkt på sparsamhetsräkningen och 
arbetarna ”drog” sedan pengar i mån av behov. Kontoöverskotten kunde sedan efterhand 
överföras till depositionsräkningen där räntan var något högre. Banken skulle lämna lån till de 
handlare, slaktare, bagare, bryggare, fastighetsägare m fl, som förbundit sig att leverera varor 
eller tjänster till ringarna. Man skulle även hjälpa till att finansiera nykterhetsvärdshus. 
Delägarna skulle också få låna men bara till produktiva ändamål. Hantverkare och 
småföretagare skulle kunna ordna sina avsättningsfrågor genom banken.  
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Teckningslistor spreds över hela landet, handlarna i Stockholm uppmanades lämna 
offerter och ett förslag till bolagsordning för Aktiebolaget Arbetareringens Bank skickades ut. 
Banken bildades den 2 september 1883, Smith blev ordförande och Leffler direktör. Efter en 
tid blev emellertid banken inblandad i decenniets hus- och tomtjobberi och begärdes i 
konkurs. Efter Smiths och Lefflers avgång omvandlades den 1886 till vanlig affärsbank.  
   Sitt sociala program lanserade Smith i form av ett ”öppet brev till Sveriges arbetare” 
hösten 1883. Det var tryckt på gult papper och gick därför under namnet ”gula brevet”. Smith 
tänkte sig fyra landsomfattande organisationer: arbetarnas ring med centralstyrelse i 
Stockholm, minuthandlarnas ring, bestående av de till ringarna anslutna handlarna och med 
uppgift att rationalisera detaljhandeln, industri- och hantverksringen med uppgift att 
organisera produktion och export och lantbruksringen, som skulle förbättra 
brukningsmetoderna, jordfördelningen och avsättningen. Dessa ringar skulle bära upp 
arbetarebanken, vilken skulle bli landets största bank, svara för kapitalanskaffning, import och 
export och fungera som partihandelsföretag för minuthandlarnas ring. Banken skulle ha 
agenter i de större länderna för att övervaka marknaderna, göra inköp och undersöka 
avsättningsmöjligheterna för svenska varor. Den skulle fungera som kooperativ 
centralorganisation.  

Smith beräknade att ca 60 procent av arbetarnas inkomster användes till mat, vilken av 
flera orsaker måste betraktas som underhaltig. Man borde därför i första hand sluta rabattavtal 
med handlarna. För städernas del kunde matfrågan också lösas genom centrala ångkök. 
Kostnaderna kunde då sänkas, kvaliteten kontrolleras och husmödrarna befrias från 
matlagningen. Smith hade sänt Leffler till Tyskland och två ingenjörer till Amerika för att 
studera ångkök. Dessa skulle ägas och drivas av arbetarna men ett försök i stor skala i 
Stockholm 1884 misslyckades. Andra varor, som tillhörde livets nödtorft skulle anskaffas där 
man kunde få dem bäst och billigast och köpas i stora kvantiteter.  

En central arbetsförmedling skulle inrättas i Stockholm med ringarna som lokalkontor. 
Arbetare, som visat studieintresse skulle ges företräde. Sjöfolket fick rådet att bilda ringar för 
att anskaffa kooperativt ägda fartyg. 218 
 
3.5.3  Ringrörelsen i praktiken     

 
De första ringarna bildades våren 1883. Rörelsen stöddes av en rad tidningar och uppfattades 
av många som lösningen på tidens sociala problem. Ringar tillkom i 61 städer och totalt 
uppskattades antalet till 400–500. De flesta ringarna fanns alltså utanför städerna. En av de 
viktigaste anledningarna till att rörelsen fick så snabb spridning på landsbygden var enligt 
Sjölin de kooperativa inslagen i Smiths sociala program. Tiden tycktes inne för en ny 
kooperativ period och på många håll hade man traditioner att falla tillbaka på. 
    Ringen i Gävle spelade en viktig roll. Den bildades 1883, träffade avtal med handlare 
om rabatter, inrättade en platsförmedling och bildade en spar- och lånekassa. Hösten 1884 
bildades ett handelsbolag, som öppnade tre butiker i staden och även spelade en framträdande 
roll vid bildandet av ringar på landsbygden. Man drev handel med ett betydande antal ringar, 
drev propaganda och upplysningsverksamhet och fungerade som central i sin del av landet. 
Bolaget upplöstes 1888 beroende på att handeln med landsbygdsringarna orsakat förluster 
men flera ringar levde kvar i många år.  
  Ringrörelsen i Norrland gick sina egna vägar. Den hade sitt centrum i Sundsvall och 
var utpräglat kooperativ. Ränderna satt i sedan arbetareföreningarnas dagar då Olof Wikström 
drev fram en omfattande kooperativ rörelse. Redan innan Smith började hade man 1881 hållit 
ett stort arbetarmöte i Söderhamn för att diskutera handeln i Norrland. När ringrörelsen 
startade var man tveksam men då de kooperativa dragen började framträda blev det fart på 
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rörelsen. Budet gick till Olof Wikström men han tvekade att gå i spetsen eftersom han blivit 
helt ruinerad förra gången. Han accepterade dock ännu en gång, bildade ringar, upprättade 
partihandel och skaffade magasin. Efter ett år hade sundsvallsringen 4 000 medlemmar i 22 
ringar vid sågverken och i byarna miltals från staden. Smith besökte Sundsvall hösten 1884 
men någon förståelse mellan honom och Wikström uppstod inte. Den senare ville skapa en 
kooperativ rörelse för Norrland och saknade intresse för de centrala företagen i Stockholm.     
Men han lyckades inte heller denna gång och orsaken var främst brist på kapital. Ringarna 
mötte också hårt motstånd från sågverksägarna eftersom de hotade trucksystemet.  

På landsbygden bildade man antingen sektioner av någon stadsring eller självständiga 
ringar, som avsatte sektioner i närliggande byar. Exempel på de förstnämnde fanns i Gävle 
och Sundsvall och på de senare bl a i By arbetarering i Folkare härad i Dalarna. Denna 
bildades 1883 och hade sektioner i Horndal, Morshyttan, Näs och Bredgrind. Man köpte varor 
för 40-50 000 kronor om året, huvudsakligen från Valbo handelsaktiebolag utanför Gävle, 
vilket hade kooperativa traditioner från 1860-talet och försåg minst tolv ringar med varor. 
  Lokalt arbetade man med både delningslag och ringar. Delningslaget var en lös 
sammanslutning av hushåll för att till lägsta kostnad anskaffa varor. Man valde en 
varuutdelare eller inköpare, som köpte in varor i större partier för delning mellan de 
rekvirerande hushållen. Laget hade inga avgifter och någon kapitalbildning förekom inte. 
Ersättningen till inköparen betalades ibland av delningslaget ibland av handlaren, som då satte 
priserna något högre. Delningslagen var ingen ny företeelse när ringrörelsen började utan hade 
långt tidigare bl a funnits vid bruken där folket sände bud till staden med forbönderna. Sådana 
delningslag förekom sedan långt tillbaka också i Dalarnas skogs- och jordbruksbygder.  

Ringarna var däremot förhållandevis fasta sammanslutningar med program, stadgar, 
årsavgifter och regelbundna möten. Handeln skulle skötas av köpmännen med vilka ringen 
träffade avtal om rabatter eller återbäring. Medlemmarna fick vända sig direkt till handlaren, 
köpen bokföras och rabatterna utbetalas på bestämda tider. Ringarna sysslade vidare med 
sjuk-, begravnings- och lånekassor m m.  

Rena ”brännvinsringar” bildades bl a i Lönneberga i Småland, Enhörna i Östergötland 
och i Ånge. Man brukade i ringens bod lägga fram en lista för gemensamma köp av 
julbrännvin. I Ånge hotade nykterhetsfolket att ”utrota” ringens handelsbod men sedan 
Wikström medlat återställdes friden och handeln kunde fortsätta. 

Försök att samverka utöver den rena handeln gjordes också. Ett av de största mötena 
hölls sommaren 1884 vid Ringsjön i Skåne. Inte mindre än 24 föreningar infann sig och 
antalet deltagare uppskattades till 20 000. Samtidigt hölls ett möte i Arboga med ringarna i 
Eskilstuna, Västerås, Köping, Kungsör, Medåker, Jäder, Fellingsbro, Näsby och Ramsberg.  
Man planerade en centralkommitté för hela området. Något senare hölls ett möte i Halmstad 
med ringar från Skåne, Småland och östra Halland och därpå liknande möten i Frövi och 
Gravefors. År 1885 hölls ett stort möte i Eskilstuna där frågorna från Arbogamötet togs upp på 
nytt och man föreslog en riksomfattande centralstyrelse i Stockholm.  

Det viktigaste var emellertid det s.k. norrlandsmötet i Bollnäs den 25 juli 1885. 
Initiativet togs av Wikström, som drabbade samman med Smith och menade att man i 
Norrland inte kunde få någon nytta av den planerade partihandeln i Stockholm. Smith var av 
annan åsikt och menade att det avgörande var att nå så stora volymer som möjligt för att få 
ned priserna. Hösten 1884 inrättades Centralkommittén för Norrlands Arbetareringar med säte 
i Gävle, som emellertid tycks ha haft en obemärkt tillvaro.  

Smith berättade i sina memoarer att han studerade den engelska 
konsumentkooperationen och sökte omplantera dess idéer i svensk jordmån och att 
arbetarringarna som mest hade 145 000 medlemmar. Förebild för arbetarbanken var CWS´ 
bankavdelning i Manchester och Smith ansåg att denna i Sverige ”skulle omstöpas i form av 
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en folkbank i detta ords egentliga bemärkelse samt sålunda så småningom blifva förlagsman 
för de kooperativa föreningar, som uppstodo här och hvar i landet och hvilkas antal på ett 
glädjande sätt år efter år ökades”. Han startade också en partihandelsförening, som skulle 
förse ringarna med deras behov av varor till lägsta möjliga pris utan annan vinst än ränta på 
rörelsekapitalet. 219 
     
3.5.4  Smith och lantbruket  

 
Smith reste mycket och såg hur den ena sockerfabriken efter den andra växte upp i Tyskland, 
Frankrike och Österrike, hur betfälten blev allt större och hur snabbt betsockret vann 
spridning. Han tecknade kontrakt med betodlare kring Uppsala och Västerås och anlade ett 
provbränneri på sin gård Skälby norr om Stockholm.  

Smith avsåg att bilda en sockertrust med säte i Stockholm och anlägga en stor fabrik 
med ett nät av samverkande fabriker i hela området söder om Mälaren. Fabriken byggdes vid 
Inedal och fick modernast tänkbara utrustning. Smith satsade vidare pengar på en avhandling 
om sockerbetsodling inom Lantbruksakademins ram, lät trycka den och spred den bland 
lantbrukarna. Föredrag ordnades och samtliga län inventerades med hänsyn till deras 
möjligheter för betodling. Smith försåg alla med fröer och anordnade försöksodlingar ända 
uppe i trakten av Haparanda. Bönderna var emellertid försiktiga och Smith måste till slut ge 
med sig.  

Smith var genom brännerierna, som levererade hans råsprit, nära förbunden med 
lantbrukarna. Lantmannapartiet anlitade honom som expert i jordbruksfrågor och som 
författare av motioner, främst i brännerifrågor. Han försökte också ordna spannmålsexport 
under goda år, han studerade och hemförde lantbruksmaskiner och stödde odlingsförsök. 220 
 
3.5.5  En originell skapelse    

 
Ringrörelsen byggde på ett bredare koncept än arbetareföreningarnas kooperation. Socialt 
vände den sig till hela den arbetande befolkningen inom industri, sjöfart, handel, hantverk och 
lantbruk och den avsågs omfatta även verksamheter som arbetsförmedling och restauration. 
Den var hierarkiskt konstruerad med en stor bank i centrum för de ekonomiska aktiviteterna. 
Inom dagligvaruhandeln anknöt man till den befintliga strukturen i stället för att bygga ett eget 
butiks- och distributionsnät, vilket minskade investeringsbehovet väsentligt. Inom hantverket 
och lantbruket måste man däremot skapa nya enheter. Konceptet var så vittfamnande att det 
kan vara befogat att tala om en helkooperativ ekonomi för de grupper, som berördes. Någon 
direkt förebild fanns inte utan Smith fogade uppenbarligen samman komponenter från olika 
utländska företeelser till en egen skapelse med samhällsutopisk karaktär. Särskilt tanken med 
en bank som nav för alla de olika verksamheterna förefaller originell och framåtsyftande även 
om ansatser fanns hos både Schulze och Raiffeisen.  

Som praktiskt samhällsexperiment kom ringrörelsen att dela många tidigare utopiers 
öde att efter inledande framgångar snabbt försvinna igen. Liksom Owen, Fourier, Cabet och 
andra försökte Smith organisera ett nytt samhälle ovanifrån, i Smiths fall dessutom med 
betydande tillskott av egna medel men också med en belastning i form av mäktiga personliga 
motståndare inom näringsliv och förvaltning. När därtill enighet inte gick att uppnå inom de 
egna leden var visionen döms att misslyckas.     
 

NOTER 

 
217. Sjölin 1948 s 54 och 56 ff. 
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218. Sjölin 1948 s 58 f, 75, 78, 103 f, 120 f, 123 f och 165 f. 
219. Sjölin 1948 s 167 f, 173 f, 176 ff, 179 ff och 198; Smith, L O: Memoarer (1913) s 68 ff. 
220. Sjölin 1948 s 199 ff. 
 
 
3.6  1895 ÅRS FÖRENINGSLAG 

 

3.6.1  1885 års utredning 

 
Den 30 december 1885 tillsatte regeringen en utredning för att utarbeta förslag till lagar om 
solidariska bolag, aktiebolag och föreningar för ekonomisk verksamhet. Därutöver infördes en 
lag om handelsregister 1887. Utredningen, som alltså skulle se över hela spektrat av 
företagsformer, hade fem ledamöter men dess arbete försenades genom att två av de 
tongivande – bankdirektörerna A O Wallenberg och J H Palme – lämnade arbetet på ett tidigt 
stadium. Dessa och andra personförändringar medförde att förslagen presenterades först 
sommaren 1890. Betänkandet innehöll förslag och motiveringar till lagar om enkla bolag och 
handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och försäkringsbolag. Som bilaga intogs en 
av sekreteraren Hjalmar Hammarskjöld utarbetad översikt över lagstiftningens utveckling och 
över det svenska föreningsväsendet. Den sistnämnda omfattade 81 sidor av vilka sju ägnades 
en inledande översikt och därefter behandlade 26 sidor konsument-, 11 producent- och 37 
bostadsföreningar. Framställningen grundades på en rundfråga till länsstyrelserna 
kompletterad med uppgifter ur det nyinrättade handelsregistret och har av bl a Walter Sjölin 
kritiserats för brister i faktaunderlaget beträffande de konsumentkooperativa företagen. 221 
 
3.6.2  Förslaget 

 
Utredningen ansåg att det främst var konsument-, mejeri- och bostadsföreningarna, som hade 
behov av en lag om ekonomiska föreningar. Förslaget om en föreningslag motiverades med att 
aktiebolagsformen passade dåligt för självhjälpsföretagen och med att dessa måste 
tillförsäkras rättskapacitet. Särskilt viktigt var att lösa frågan om medlemmarnas ansvarighet 
för föreningarnas förbindelser. Däremot avsåg man inte att detaljreglera verksamheten utan 
ville enbart ge juridiska ramar inom vilka föreningarna kunde utvecklas. Ett alltför snävt 
regelverk befarade man skulle kunna hämma föreningsformens utveckling. 

Förutsättningen för att uppnå rättskapacitet var att de ekonomiska föreningarna 
registrerades. Lagens första paragraf slog fast att en ekonomisk förening, som antagit stadgar 
och utsett styrelse kunde registreras och därmed bli rättskapabel inför domstolar och 
myndigheter. Ansökan om registrering skulle göras av styrelsen och åtföljas av stadgar, som 
egenhändigt undertecknats av styrelseledamöterna samt vidimerad medlemsförteckning och 
protokoll från det sammanträde, som antagit stadgarna och valt styrelse och firmatecknare.  

Länsstyrelserna ålades att föra register över de ekonomiska föreningarna med uppgifter 
om när stadgarna antagits, föreningens firma och ändamål, medlemmarnas grad av ekonomisk 
ansvarighet, styrelsens ledamöter och firmatecknare. Lokalt skulle registreringen av föreningar 
tillkännages i pressen och därutöver en landsomfattande förteckning årligen publiceras genom 
myndigheternas försorg. Registrerade föreningar skulle i stadgarna ange graden av 
medlemmarnas ekonomiska ansvar medan man i oregistrerade föreningar utan rättskapacitet 
ålade dem, som gjort ekonomiska åtaganden för föreningens räkning fullt personligt ansvar för 
dessa. 

Stadgarna skulle innehålla uppgifter om föreningarnas firma, hemort och ändamål, 
insatsernas storlek och inbetalningssätt, medlemmarnas ekonomiska ansvar, styrelsens 
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sammansättning och beslutsmässighet, revision och räkenskapsår samt förfarandet vid kallelse 
till sammanträden. Föreningens firma skulle ensamt eller i sammansättning innehålla ordet 
”förening” och med förkortning ange om medlemmarna åtagit sig begränsat (m b p a) eller 
obegränsat (m o p a) personligt ansvar för föreningens skulder. Saknades sådan förkortning 
bedömdes föreningen arbeta utan personligt ansvar (u p a). 

Lägsta antalet medlemmar, som krävdes för att bilda en förening sattes efter 
internationella förebilder till sju men ändrades senare till fem. Om antalet under mer än tre 
månader var lägre måste föreningen upplösas. Styrelsen kunde efter skriftlig ansökan när som 
helst anta nya medlemmar och medlemmarna efter skriftlig uppsägning lämna föreningen vid 
utgången av det räkenskapsår, som inföll närmast efter det att en månad förflutit sedan 
uppsägningen. Öppenheten var alltså villkorlig och fördröjningen vid utträde dikterades både 
av omtanke om föreningens ekonomi och hänsyn till borgenärer i konkurssituationer. 
   Medlemmarna hade rätt att delta i föreningens skötsel och hade en röst var. Rösträtten 
fick inte utövas genom ombud, majoritetsbeslut gällde och ordföranden hade utslagsröst vid 
lika röstetal. Principen en medlem – en röst motiverades med önskvärdheten att eliminera 
kapitalets inflytande, dock krävdes enhälliga beslut vid ökning av medlemmarnas ekonomiska 
ansvarighet. Styrelsen kunde bestå av en eller flera medlemmar och utses på högst två år med 
rätt till omval. Den svarade för firmateckning, medlemsförteckning, årsredovisning och 
likvidering av föreningen. Revisorer utsågs för högst två år, hade ständig tillgång till 
föreningens räkenskaper och handlingar och möjlighet att vid behov sammankalla 
medlemsmöten. Däremot krävde lagen inte skriftlig revisionsberättelse eftersom 
räkenskapsterminerna ofta var mycket korta. 

När det gällde frågan om vilka föreningar, som borde omfattas av lagen om 
ekonomiska föreningar konstaterade utredningen att det i Sverige existerade ett betydande 
antal produktions-, konsumtions-, bostads- och byggnadsföreningar. Man framhöll samtidigt 
att kredit- och sakförsäkringsföreningarna stod de nämnda kategorierna nära. Däremot var 
man mer tveksam om huruvida föreningar av socialförsäkringsnatur som sjuk- och 
begravningskassor, livförsäkrings-, pensions- eller olycksfallsförsäkringsföreningar borde 
hänföras till denna grupp. Ideella föreningar avvisades uttryckligen. Orsaken till att 
försäkrings- och kreditföreningarna inte föreslogs bli underställda föreningslagen var att de 
var föremål för andra utredningar och åtgärder. 222 
 
3.6.3  Beslutet    

 
Ett långvarigt dröjsmål till trots undergick förslaget till lagstiftning inte några större 
förändringar i kommittéarbetet och särskilda utskottet våren 1895, vilket möjligen kan 
förklaras av att Hammarskjöld var sekreterare också i det översynsarbete, som föregick 
riksdagsbehandlingen. Särskilda utskottet kom till slutsatsen att ”det efter den nya lagens 
ikraftträdande det åtminstone högst sällan kan vara av verkligt behov påkallat att använda 
aktiebolagsformen för kooperativa syften”. Utskottet framhöll att skillnaden var betydande i 
fråga om det ekonomiska syftet. Aktiebolaget tillkom vanligen för renodlade förvärvsändamål 
medan föreningarna ” åsyfta att stödja medlemmarnas hushållning”.  
  Det var först vid behandlingen i riksdagens andra kammare den 24 april, som en 
principiell diskussion kom att föras om ett av huvudmotiven bakom lagens tillkomst, 
nämligen medlemmarnas ekonomiska ansvarighet. Enligt utskottsförslaget borde lagen 
godkänna föreningar både med och utan personligt ansvar. Graden av ansvarighet skulle 
avgöras av medlemmarna vid konstitueringen. I kammaren föreslog emellertid vice talmannen 
Fredrik Östberg i Brantshammar att ekonomiska föreningar juridiskt skulle likställas med 
aktiebolag och att följaktligen endast föreningar utan personligt ansvar skulle omfattas av 
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lagen. Östberg, som var godsägare, direktör i Stockholms mjölkförsäljningsbolag, 
styrelseledamot i flera banker och medlem av hushållningssällskapets förvaltningsutskott och 
sålunda representerade en solid näringslivserfarenhet, fick stöd av flera tunga namn som Ivar 
Månsson i Trää, Daniel Persson i Tällberg och David Bergström. Kammarens majoritet stödde 
också ändringsförslaget vilket också blev riksdagens gemensamma beslut den 11 maj. Lagen 
trädde i kraft fr.o.m. 1897. 223 
 
3.6.4  Sammanhanget  

 
Frågan om förebilderna för den svenska föreningslagen kan besvaras utifrån 1885 års 
utredning. Avsnittet om de utländska bolags- och föreningsrättens utveckling visar otvetydigt 
att huvudinflytandet utgick från den tyska föreningslagstiftningen. Det gällde vilka 
föreningstyper, som omfattades av lagen, bestämmelserna om rättskapacitet, registrering, 
namnskick, lägsta medlemsantal och handel med utomstående. Liknande regler fanns efter 
tyskt mönster också i exempelvis Belgien, Holland, Schweiz och Österrike. En punkt där 
tyskarna tenderade att vara mer restriktiva än grannländerna gällde medlemmarnas ansvar.   
U p a-föreningar accepterades t ex bara i modifierad form i 1889 års tyska föreningslag medan 
de däremot godtogs fullt ut i länder som Belgien, Holland, Schweiz och Ungern.  

Sverige anslöt sig i ansvarighetsfrågan till den senare linjen. Orsaken var kanske delvis 
rent praktisk men också att u p a-formen genom den praxis domstolarna etablerat i fråga om 
föreningsföretag de facto redan existerade i Sverige. Utredningen konstaterade att ”enligt den 
allmänna uppfattningen anses medlemmar af nu bestående ekonomisk förening icke vara 
personligen ansvarige för föreningens förbindelser” och att man bedömde ”rättsmedvetandet i 
detta hänseende vara så stadgadt, att något särskildt firmatillägg ej erfordras för att utmärka att 
endast föreningens tillgångar häfta för dess förbindelser”. 
   Den svenska föreningslagen kom i ett internationellt perspektiv tämligen sent. En 
fråga, som automatiskt infinner sig är däremot varför tiden mellan utredningsförslaget och 
riksdags-behandlingen blev hela fem år. Sjölin har noterat dröjsmålet utan att ge någon 
förklaring men menar att ”förslagen inte förlorade på väntetiden, ty även om de slutgiltiga 
förslagen i sina huvuddrag inte avvek från kommitténs, var de dock betydligt klarare i 
formuleringarna och detaljerna och det är uppenbart att lagstiftarna sökte avlyssna och fånga 
den verklighet, som låg bakom kraven på just denna lagstiftning”. Han påpekar vidare att ”det 
mest påfallande draget i denna lag är nog dess strävan att låta människan, personligheten, 
komma till sin rätt framför kapitalintressena”. Lagen var kooperativ och det internationella 
inflytandet bidrog i hög grad till detta. 

Som viktigast framstår annars att lagen tillförsäkrade kooperationen rättskapacitet och 
att de registrerade föreningarna fick möjlighet att arbeta med tidsenliga ansvarighetsregler. 
Därtill innebar registreringsförfarandet en viss standardisering av företagsfloran. Men trots att 
myndigheterna behandlat både ”aktiebolag med kooperativ prägel” och företag i 
föreningsform välvilligt innebar av allt att döma den långa tidsutdräkten mellan 
aktiebolagslagen 1848 och föreningslagen 1895 en betydande tempoförlust vid etableringen av 
den kooperativa rörelsen i Sverige. 224 
 
NOTER 

     
221. Förslag 1890 s IV; Hammarskjöld s 96 ff; Sjölin 1960 s 67 f; Johansson 1999 s 9.   
222. Förslag 1890 s 39 ff och 134 ff; Hammarskjöld s 97 ff; Sjölin 1960 s 77; Johansson  
        1999 s 12 ff. 
223. Riksdagstrycket 1895 2 saml. 2 avd. 1 bd. Kommittébetänkanden s 39 ff och 134 ff;  
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        Särskilda utskottets protokoll 1895:I 2-3 och II 3-4; Andra kammarens protokoll 1895:III 
        s 40 ff och IV s 26 f; Första kammarens protokoll 1895  
224. Hammarskjöld s 22 ff, 28, 30 f och 37; Förslag 1890 s 140; Sjölin 1960 s 76 f; Johansson 
        1999 s 14 f. 
 
 
3.7  KOOPERATIVA MILJÖER OCH IDÉBÄRARE 

 

3.7.1  Drivkrafter i Europa 

 
Kooperationens metamiljöer under 1800-talets senare hälft fanns i Frankrike, England och 
Tyskland. Gemensamt för dessa var att de kooperativa rörelserna utvecklades i nära samspel 
med det folkliga bildningsarbetet. I Frankrike presenterade patentbyråtjänstemannen Philippe 
Buchez i början av 1830-talet i tidningen L´Atelier tankar på folkbildande arbetarföreningar, 
kooperativa banker och produktionsföreningar för hantverkare och arbetare. En annan tidig 
kooperatör var Louis Blanc, som i motsats till Buchez ansåg att staten skulle leda och 
finansiera föreningarna, vilket under 1848 års revolution ledde till försöken med de s.k. 
nationalverkstäderna, vilka tillsammans med arbetarföreningarna av både ekonomiska och 
politiska skäl upplöstes efter ett par år. Kooperationen återhämtade sig emellertid och under 
1860-talet startade ett flertal större produktions- och kreditföreningar av G P Beluze, Léon 
Say och Léon Walras jämte konsumtionsföreningar av Rochdaletyp. År 1867 tillkom också en 
lag om ekonomiska föreningar. Händelserna 1870–71 sopade emellertid bort många 
kooperativa företag och först 1884 kunde arbetskooperativen bilda en riksorganisation, som 
1885 fick en konsumentkooperativ motsvarighet.  
  I England bildades 1829 British Association for the Promotion of Co-operative 
Knowledge, som bedrev både kooperativ propaganda och allmän upplysningsverksamhet. 
Robert Owen experimenterade med kooperativa lokalsamhällen, William King med 
konsumentföreningar och 1844 bildade 28 vävare den berömda konsumentföreningen i 
Rochdale. Omkring 1848 började de s.k. kristna socialisterna Frederic Denison Maurice, J M 
Ludlow, Charles Kingsley, Thomas Hughes och Edward Vansittart Neale planera 
arbetarföreningar efter franskt mönster, vilka importerades av Ludlow och Neale. Resultatet 
blev ett sällskap för främjandet av arbetarföreningar, som senare propagerade även för 
produktions- och konsumtionsföreningar. Vidare startade man ett Working Men´s College för 
bildningsändamål och en kooperativ agentur i London. Störst framgång hade konsument- och 
bildningsföreningarna. Man fick också en lagstiftning – The Industrial and Provident 
Societies´Act – 1852. År 1863 bildades den konsumentkooperativa riksorganisationen Co-
operative Wholesale Society (CWS), den skotska motsvarigheten SCWS tillkom 1868, den 
propaganda- och upplysningsinriktade Co-operative Union (CU) 1869 samt ett 
produktionskooperativt förbund 1882. London blev också säte för världsorganisationen 
International Co-operative Alliance (ICA) 1895. 
   I Tyskland följde utvecklingen samma banor som i England och Frankrike. Social-
reformatorer som Ludwig Gall, Georg von Viehbahn, Carl Degenkolb, Adolf Lette, G S 
Liedke, Victor Aimé Huber och Wilhelm Weitling tog starka intryck från Frankrike. I Berlin 
bildades 1844 Centralföreningen för de arbetande klassernas väl, som främst inriktades på 
folkbildning och fick flera efterföljare. Händelserna 1848 innebar ett starkt uppsving för de 
liberala idéerna och bl a juristen Hermann Schulze-Delitzsch började organisera kredit-, 
råvaru- och produktionsföreningar bland hantverkarna. Rörelsen tog fart under 1850-talet och 
1859 tillkom en centralbyrå för Schulzes föreningar, som 1864 ombildades till Allgemeine 
Verband der auf Selbsthilfe behruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschafts-
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genossenschaften. Trots betydande svårigheter lyckades Schulze även få en kooperativ lag, 
som han själv skrivit, antagen 1867. Inom lantbruket började den religiöst influerade 
lantborgmästaren Friedrich Wilhelm Raiffeisen med kreditföreningar under 1850- och 60-
talen och bildade Generalverband der deutschen Raiffeisen-Genossenschaften 1877. Han fick 
en konkurrent i den liberalt inriktade och Schulze-Delitzsch närstående Wilhelm Haas, som 
främst arbetade med inköpsföreningar och 1883 bildade Reichsverband der deutschen 
landwirtschaftlichen Genossenschaften. Tyskland hade därmed tre inbördes konkurrerande 
organisationer, vilka tilldrog sig ett betydande internationellt intresse.  
    Ideologiskt var de folkbildande och kooperativa rörelserna övervägande liberalt 
orienterade men det förekom även kristna influenser exempelvis hos Buchez, de kristna 
socialisterna och Raiffeisen. När det gällde kooperationen på landsbygden och inom 
lantbruket spelade av naturliga skäl arbetarföreningarna en underordnad roll som 
bildningsorganisationer. I Tyskland fyllde i stället de s.k. kasinona, som var kombinerade 
sällskaps-, bokförmedlings- och bildningsorgan denna uppgift.  
  Under 1880-talet framträdde också Italien, som ett utvecklat land med en mångfald 
organisationer, som mestadels tillkommit efter engelska och tyska förebilder. På ett speciellt 
område – nämligen mejerihanteringen – förtjänar för perioden före 1870 särskilt Schweiz och 
för tiden efter 1885 Danmark att framhållas. Det senare landet var också ledande i fråga om 
andelsslakteriernas utveckling. 225 
  
3.7.2  Idéspridning i Sverige 

 
Ur svensk synpunkt var Tyskland det viktigaste föredömet före 1895. De arbetskooperativa 
företag, som uppstod i början av 1850-talet hade visserligen engelska och franska förebilder 
men dels var antalet företag litet dels fick de grundläggande idéerna inte tillnärmelsevis lika 
stor uppmärksamhet, som kom Schulzes rörelse till del åren kring 1865. Rochdale-
kooperationen presenterades både av Hamilton och Rundbäck och influerade Smith och 
Leffler men några bestående resultat avsatte den inte förrän G H von Koch introducerade den 
inom den socialistiska arbetarrörelsen 1898-99.  

 lantbrukets del kom - bortsett från hushållningssällskapens samköp och von Kraemers 
bolag - de första externa impulserna från Schweiz när principerna för producentägda 
bymejerier introducerades 1859-60. Hushållningssällskapen utvecklade under 1860 - talet 
betydande aktiviteter för att implementera bymejerierna men utan varaktig framgång. Man 
tycks heller inte ha lagt sig vinn om att tillämpa de schweiziska principerna. Huvudintresset 
var uppenbarligen att snabbast möjligt få igång själva produktionen. Redan 1865 startade de 
första mejeribolagen och fr.o.m. 1870 fortgick bolagiseringen ostörd och t o m understödd av 
sällskapen tills resultaten försämrades till följd av bolagsmejeriernas inbyggda svagheter och 
K F Lundin m fl under åberopande av exempel från Danmark lanserade andelsmejeriet som 
den nödvändiga förutsättningen för mjölkhushållningens utveckling. Följden blev en markant 
ökning av antalet andelsmejerier även om några utpräglade bolagsmejerilän höll fortsatte som 
förut in i det nya seklet. Det kan tilläggas att särskilt H A Lidholms framgångsrika bolag i 
Mälardalen spelade stor roll som förebild för de producentägda länsbolag, som tillkom på 
flera håll. 

Det mest substantiella tillskottet till den kooperativa rörelsen i Sverige under den 
livliga idéimporten vid mitten av 1880-talet utgjorde de andelsmejerier av dansk modell, som 
av lantbrukstidningarna introducerades för en större publik och till en början fick starkast 
genomslag i Skåne. Idémässigt innebar dessa ett återknytande till de schweiziska principer, 
som lanserats 25 år tidigare och de jämnade vägen för förnyare som Lundin och Liljhagen. 
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Även om starten var tvekande så blev andelsmejerierna den utan konkurrens största 
kooperativa framgången inom lantbruket före föreningslagens tillkomst 1895.  

De tidiga företagen i Vadstena och på Hvilan hade emellertid av allt att döma annan 
bakgrund. Vadstena kan möjligen ha inspirerats av något objekt Alfred Nathorst studerat 
under sina utlandsresor medan Hvilan under sitt första decennium drevs som aktiebolag med 
kooperativ prägel närmast efter de schweiziska principer, som bl a tillämpats vid mejerierna i 
Felestad och Skartofta. I Skåne bildades också den kraftfullaste främjandeföreningen för 
andelsmejerirörelsen 1893 medan dess motsvarigheter i Dalarna-Gävleborg, Värmland och 
Östergötland hade en mer renodlat kommersiell inriktning. Danmark hade både i fråga om 
mejerierna och slakterierna en betydligt enhetligare och starkare profilerad 
organisationsstruktur än Tyskland där man vacklade mellan olika organisationsmodeller och 
Sverige, som länge höll fast vid sina folkbolagslösningar.     

Ljungbergs och arbetareföreningarnas propaganda för Schulzes organisationsmodell 
riktades inte till landsbygdsbefolkningen och avsatte heller inga resultat inom lantbruket 
möjligen med undantag för några få folkbanker. Däremot fick man kännedom om de 
inköpsföretag, som den Schulze närstående Wilhelm Haas startat på landsbygden i Hessen 
med början 1873. Inom Skaraborgssällskapet var man underrättad om dessa senast 1880 och 
man hämtade också modellen till 1895 års centralförening därifrån. Lennart Kleberg studerade 
Haas´ föreningar på ort och ställe och informerade om dem 1886. Den ende svenske 
kooperatör, som tycks ha haft personlig kontakt med Schulze var Rundbäck under sin 
studieresa 1867. Rundbäck intresserade sig av naturliga skäl främst för samköpsföretagen och 
nämner inte den tyska lagstiftningen, som utformats av Schulze, vilket framstår som 
anmärkningsvärt mot bakgrund av att Rundbäck var klart medveten om att de svenska 
handelsbolagen representerade en problematisk och internationellt isolerad företagstyp. 
Förklaringen kan möjligen vara att Rundbäck ansåg den engelska modellen överlägsen och att 
Schulzes föreningar inte bedrev någon omfattande verksamhet på landsbygden.   

Raiffeisen tycks fram till 1885 ha varit i stort sett okänd i Sverige. Hans 
kreditföreningar introducerades i samband med den statliga kreditutredningen av O W Staël 
von Holstein och i Lantbruksakademin av Johan Leffler. Av dessa svarade Leffler för den 
mest spektakulära presentationen medan Holstein stod för den grundligare och mer 
genomtänkta. Propagandan till trots fick kreditförenigarna föga genomslag. Man arbetade 
hellre med att försöka reformera hypoteksbankerna och i övrigt litade man till sparbankerna 
trots att dessa inte prioriterade driftskrediter.  
  Försöken att få tillstånd lantmannaföreningar inspirerades av engelsk-danska och tyska 
exempel. Namnen på de föreningsbildningar, som kom till stånd på Falbygden 1880 och i 
Örebro län 1883 förefaller närmast ha danskt ursprung medan centralförenigen i Skaraborg 
1895 formats efter förebild från Haas´ organisation i Tyskland. Lantbruksklubbarna, som 
bildades inom hushållningssällskapen och bl a främjade inköpsföreningar visade likheter med 
de tyska kasinona, som Raiffeisenorganisationen samarbetade med. I dessa tillkom 
inköpsverksamheten ofta som en sekundär funktion efter önskemål från medlemmarna, vilket 
t ex var fallet i Tierp, Fellingsbro och Nyed. I Sverige var Christian Lovén en förespråkare för 
Raiffeisens sätt att organisera samköpen. Liksom i Danmark fanns i Sverige före 1895 också 
en tendens att låta andelsmejerierna sköta vissa samköp. Därtill kom att handelsbolagen i 
vissa områden spelade ungefär samma roll för inköpsverksamheten som 
konsumentkooperationen på den danska landsbygden.   

Ett originellt koncept med inslag från både engelsk och tysk kooperation utgjorde 
ringrörelsen. Den riktade sig till den arbetande befolkningen inom industri, handel, lantbruk, 
hantverk och sjöfart och anknöt i förekommande fall – främst i fråga om detaljhandeln – till 
den etablerade företagsstrukturen för att begränsa investeringsbehoven. Ett annat för tiden 
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originellt grepp, som dock även tillämpades av Raiffeisen, var att placera en bank som centralt 
nav för ett antal företag inom olika branscher. Arrangemanget hade emellertid enligt Smith 
engelsk förebild. Ringrörelsens misslyckande berodde till största delen på att den forcerades 
fram uppifrån, att varken tid eller resurser avsattes för utbildning av medlemmar och 
förtroendevalda och att Smiths pengar, position och intressen blev alltför dominerande. En 
allsidigare förankring, ett lugnare utvecklingstempo och en klarare självhjälpsprofil hade 
möjligen kunnat skapa en kooperativ rörelse med internationell attraktionskraft. 226 
 

3.7.3  Aktörer i Sverige 

 
Ledande aktörer var under hela perioden och oberoende av företagstyp på lantbrukssidan 
hushållningssällskapen, lantbruksklubbarna och Lantbruksakademin och i fråga om 
hantverkarna och arbetarna arbetareföreningsrörelsen. Ett centrum för sig utgjorde kretsen 
kring L O Smith, som kombinerade internationella förebilder med eget tankegods men med 
undantag för inköpsringarna underlät att utarbeta några praktiska handlingslinjer eller någon 
övergripande ideologi. För Smith var den sociala situationen i Sverige vägledande. Statens roll 
inskränkte sig till att ge de folkägda företagen en lag om ekonomiska föreningar 1895.   

Regionalt var hushållningssällskapens samköpsverksamhet före 1865 mest utvecklad i 
Värmland och Uppland medan bymejerier tidigast inrättades i Skåne och Skaraborg. Under 
perioden 1865-94 var de bolagskooperativa företagen koncentrerade till det s.k. bolagsbältet i 
Värmlands, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län, beträffande 
mejerierna också till Halland. Av de fåtaliga inköpsföreningar, som tillkom under perioden 
fanns ungefär en tredjedel i Örebro län medan andelsmejerierna fick störst utbredning i Skåne. 
Hushållningssällskapen tog initiativ till inköpsföreningar i Skaraborgs och Örebro län medan 
man i Malmöhus län bidrog ekonomiskt till Lennart Klebergs studieresa 1885 och till att 
sprida kännedom om föreningsväsendet. Lantbruksklubbarna, som kan betraktas som ett slags 
motsvarighet till städernas arbetareföreningar, startade lokala inköpsföreningar bl a i Skåne, 
Tierp, Nyed och sydvästra Uppland. Lantbruksakademin spred genom sin tidskrift och genom 
sin sekreterare Christian Lovén kunskap om de tyska inköpsföreningarna och om föreningen i 
Tierp.  

I Skåne uppstod ett intresse för andelsmejeriföreningar av dansk modell kring Leonard 
Holmström och Yngve Melander vid Hvilan, Nils Landberg i Eslöv m fl vilket resulterade i en 
särskild främjandeförening, den första i sitt slag på lantbruksidan. Viktiga kanaler för 
spridning av information var också publikationerna Tidskrift för lantmän och Lantmannen, 
som började utkomma 1880 respektive 1890. För den tidiga företagsamheten på landsbygden 
spelade också landshövdingarna en central roll. Robert von Kraemer, Viktor Almqvist, Gustaf 
Asplund och Axel Wästfelt framstod som de mest aktiva men även t ex Erik Sparre och O I 
Fåhraeus förtjänar att nämnas. Med tanke på den nära anknytningen mellan landshövdingarna 
och hushållningssällskapen är det inte obefogat att tala om en ”landshövdingekooperation” i 
Sverige under 1800-talets andra hälft. 

Jämför man den tyska lantbrukskooperationens framväxt med de bondeägda företagens 
utveckling i Sverige framstår några skillnader i särskild relief. För det första fanns i Tyskland 
två starka banbrytare – Raiffeisen och Haas – vilka under inbördes konkurrens utformade olika 
typer av föreningar samlade i två rikstäckande organisationer 1877 och 1883 medan Sverige 
saknade både profilerade förgrundsfigurer och nationella organisationer. I Sverige var inte 
heller det liberala inflytandet på landsbygdens företag lika starkt och relationerna lika nära, 
som var förhållandet fr. a mellan Schulze och Haas men under 1860-talet också mellan 
Schulze och Raiffeisen. I Sverige medförde anknytningen till fr. a hushållningssällskapen att 
företagsbildandet bara blev en av många verksamheter på sällskapens, lantbruksmötenas och 
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Lantbruksakademins omfattande agendor för lantbrukets modernisering och ingalunda alltid 
den högst prioriterade. Jämförelsen med Raiffeisens tidsbegränsade engagemang i Rhen-
Preussens lantbrukssällskap vid mitten av 1860-talet ligger nära till hands.  
En annan avgörande skillnad var att Tyskland genom Schulzes försorg fick en föreningslag 
1867 (reviderad 1889), som förankrade lantbruksföretagen juridiskt och förhindrade att de 
under sin formativa period förlorade sin organisatoriska särart.  

Det andra kooperativa främjandeklustret var de liberala arbetareföreningarna och 
Sällskapet för arbetareföreningars befrämjande, som tillkom 1866. Här var inflytandet från 
motsvarande organisationer i de stora europeiska länderna tydligt. Rörelsens 
förgrundsgestalter G K Hamilton, C E Ljungberg, S A Hedlund, Axel Krook, Olof Wikström, 
Adolf Hedin, Abraham Rundbäck och Julius Mankell kunde betecknas som liberala 
högreståndspersoner med gedigen internationell orientering men utan fast sammanhållning. 
Sällskapet strävade efter att vara samlande organ för arbetareföreningsrörelsen och dess 
kooperation men ekonomin var dålig, auktoriteten svag och rivaliteten mellan 
arbetareföreningarna stor. Sällskapets ledare var starkt engagerade på andra håll och 
verksamheten tycks i praktiken ha upphört 1871 även om den formella upplösningen dröjde 
till 1879. I ett brev från 1869 sades att ”…Sällskapet består av åtskilliga för framåtskridandet i 
allmänhet nitälskande personer, med goda avsikter, frisinnade åsikter och av vilka många äga 
kanske ej ringa förmåga, men som till största delen äro av andra göromål så strängt upptagna, 
att de icke hava särdeles mycken tid att offra åt Sällskapets ändamål”. Inom 
arbetareföreningsrörelsen omöjliggjorde både politiska och organisatoriska skäl ett närmare 
samarbete trots flera ansatser under 1870-talet. 

Påhlman-Sjölin, som ägnat rörelsen den mest inträngande studien, ser den som en 
övergångsföreteelse, som antagligen blivit framgångsrikare om man begränsat sig till 
kooperativ organisering av hantverkare och småföretagare. Svagheten var att den bildades för 
och inte av arbetarna och att den splittrades på alltför många uppgifter i förhållande till 
resurserna. 227 

Kontakterna mellan lantbruks- och arbetareföreningskooperatörerna kan varken 
karakteriseras som institutionaliserade eller som icke-existerande. Rundbäck kan med viss rätt 
sägas ha haft ett ben i vardera lägret och Almqvist och Sidén upprätthöll vänskapliga 
relationer med kretsen kring Sällskapet för arbetareföreningars befrämjande. Ljungberg och 
Krook hämtade säkerligen sina uppgifter om landsbygdens föreningar från dessa och Almqvist 
spred kännedom om Ljungbergs och Rundbäcks skrifter. Ljungberg propagerade också för 
hemslöjd i Lantbruksakademin. Han hade också tidigare tillsammans med hypotekspionjären 
C A Agardh utgivit Försök till en statsekonomisk statistik över Sverige 1857–63. S A Hedlund 
deltog i lantbruksmötet 1865 och ombudsmötet 1870 där folkbankerna behandlades i positiv 
anda. Till detta kom att G K Hamilton var bror till Adolf, Hugo och Gilbert Hamilton, vilka 
var ledande föreningsivrare inom Skaraborgs hushållningssällskap och bl a startade 
lokalföreningen på Falbygden 1880 och den första centralföreningen 1895. Johan Leffler, som 
stod det liberala etablissemanget nära gjorde 1886 en viktig propagandainsats i 
Lantbruksakademins regi.  

Vill man försöka kvantifiera kontakterna mellan de båda rörelserna kan man notera att 
när arbetareföreningsrörelsen nådde sin höjdpunkt 1869-70 utgjorde lantbrukarna 8 och 
arbetarna 25 procent av medlemskåren. Andelen lantbrukare, som deltog i nordiska 
arbetarmötet 1870 var 5 procent och i de svenska arbetarmötena 1879–90 1–4 procent. I många 
lokala och regionala sammanhang var dock andelen lantbrukare betydligt högre. 228 
 
3.7.4  Svenska nätverk  
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Det har av och till framförts att det kooperativa intresse, som utvecklades i Uppsala av Erik 
Gustaf Geijer och Robert von Kraemer under 1840-talet och som 1850 resulterade i Lagunda 
och Hagunda varuanskaffningslag var en isolerad företeelse. Det har tidigare visats att denna 
uppfattning är felaktig och att Kraemers medarbetare i Örsundsbro Viktor Almqvist som 
landshövding i Västerbotten förde idéerna vidare på bred front liksom Johan Arrhenius, Erik 
Sparre och flera medlemmar av släkten Hamilton.   

Släkten Geijer hade – som tidigare visats – stor del i den tidiga samköpsverksamheten i 
Värmland under 1800-talets första hälft. Erik Gustaf Geijers far brukspatronen Bengt Gustaf 
Geijer tillhörde sällskapets grundare och stadgefäder, en annan släkting – brukspatronen Jacob 
Gustaf Geijer på Uddeholm – var direkt inblandad i handeln med gräsfrön och ytterligare sju 
medlemmar av släkten tillhörde sällskapets pionjärer. Det är sannolikt att erfarenheterna från 
Värmland spelat en roll när Geijers vision om ett kooperativt och associationsstyrt samhälle 
utformades i Uppsala.  

Under 1880- och 90-talen gjorde en annan medlem av släkten – kaptenen Axel Geijer – 
behjärtade insatser för samverkan inom mejerinäringen i Dalarna och Gästrikland 1887 och 
för att få till stånd ett riskbolag 1894. Också släkten Almqvist intresserade sig för lantbrukets 
samverkansfrågor. Viktor Almqvists bror Gustaf Fridolf var vice ordförande i hypoteks-
organisationen 1861–80 och tjänsteförrättande direktör 1861–62. Halvbrodern och författaren 
Carl Jonas Love Almqvist startade tillsammans med några vänner i Manhemsförbundet 1824 
en bondekoloni i Grav i Köla socken i Värmland. Experimentet upphörde dock p.g.a. osämja 
mellan deltagarna redan följande år. Hans intresse för jordbruket och dess folk framgick även i 
folklivsberättelser som Kapellet, Skällnora kvarn, Grimstahamns nybygge, Målaren och 
Ladugårdsarrendet. 229 

Det fanns också en annan anknytning mellan konstellationen Geijer-Kraemer och den 
senare kooperationen. Den gick via släkten Hamilton, som bl. a spelade en ledande roll vid 
tillkomsten av lantmannaorganisationen och började med Adolf Hamilton, som var gift med 
Geijers dotter Agnes. I äktenskapet föddes bl. a SLR-pionjären Hugo Hamilton ”i Gävle” 
1849. Adolf Hamilton hade i sin ungdom studerat vid tyska lantbruksinstitut, övertog sedan 
släktgården Blomberg på Kinnekulle i Västergötland, valdes 1856 till ordförande i Skaraborgs 
läns hushållningssällskap och utsågs 1863 till von Kraemers efterträdare som landshövding i 
Uppsala och ordförande i länets hushållningssällskap. I det sammanhanget övertogs både 
släktgården Blomberg och ordförandeskapet i Skaraborgssällskapet av Adolfs yngre bror 
Hugo, som brukar gå under benämningen Hugo Hamilton ”på Blomberg”. Han tog 1880 
initiativet till en av landets första inköpsföreningar på Falbygden i Västergötland och var en 
framsynt lanthushållare ”som levde sig in i de nya idéerna, ofta i opposition mot det gamla 
systemet”. Bl. a insåg han tidigt de nya möjligheterna inom mejeritekniken och lade grunden 
till ardenneraveln i Västergötland.   

I fråga om de kooperativa idéerna hade Hugo Hamilton meningsfränder i sina båda 
yngre bröder. Gustaf Hamilton var professor i nationalekonomi, först i Uppsala från 1859 och 
därefter i Lund från 1862 där han även var universitetets rektor. Han höll 1864 föreläsningarna 
om konsument- och hantverkarföreningar av Schulzes modell och gav 1865 ut skriften Om 
arbetsklassen och arbetareföreningar. Den andre brodern Gilbert Hamilton på Hjelmsäter 
efterträdde 1892 Hugo som ordförande i Skaraborgssällskapet och tog initiativet till landets 
första inköpsförening på länsnivå 1895 vars ordförande han blev. 

Adolf Hamiltons son Hugo Hamilton ”i Gävle” blev under sin uppsalatid studie- och 
diskussionskamrat med bl. a den föreningsintresserade juristen och jordbruksekonomen Johan 
von Engeström, som tidigt propagerade för lantbrukskooperativa idéer. Efter sin juridiska 
examen hamnade Hamilton i olika riksdagsutskott och statliga verk för att 1884 utnämnas till 
chef för det nyinrättade Patent- och registreringsverket, som han själv organiserat. Som 
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representant för det liberala partiet invaldes han 1891 i riksdagen där han under nästan fyra 
årtionden ivrade för sociala reformer och gick under namnet ”den röde greven”. Åren 1900–18 
var han landshövding i Gävle där han 1904 tog initiativet till Gefle Landtmannaförbund och 
året därpå till Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR). Han var ordförande i båda fram till 
1923. Hamilton var civilminister 1907-11 och under Första världskriget ordförande i Statens 
Livsmedelskommission.  

I en yngre generation av släkten utmärkte sig Roul Hamilton på Ovesholm, som 
initiativtagare till centralföreningen i Skåne, hans kusin James Hamilton på Lyckås var aktiv i 
centralföreningen i Jönköpings län och Alexander Hamilton på Hedensberg blev ordförande i 
Västmanländska lantmännens centralförening och spelade i riksdagen en viktig roll för den 
ändring i föreningslagen, som 1911 tillät lantmannaföreningar att sälja till icke-medlemmar 
och möjliggjorde kreditförsäljning. I en på sin tid mycket uppmärksammad händelse spelade 
den kände politikern och ordföranden i Hypoteksbanken 1875–81 Henning Hamilton 
huvudrollen när han tvangs i landsflykt 1881 sedan han för att rädda sin trassliga ekonomi 
förfalskat en brorsons namn på några skuldförbindelser.  
  
3.7.5  Kronologi och geografi 

 
Ser man periodens aktiviteter ur kronologisk och geografisk synpunkt finner man att 
propagandan för arbetarproduktionsföreningarna 1850–52, kooperativa företag av Schulzes 
modell 1865–70, ringrörelsen 1883–85, Lantbruksakademins ideologiska offensiv 1885–87 och 
lagstiftningsarbetet 1885–95 var lokaliserat till Stockholm. Åtgärderna för främjandet av 
bymejerier 1859–69 utgick från att antal hushållningssällskap i Östergötland, Skåne, 
Västergötland, Västmanland, Halland, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Initiativ till 
lantmannaföreningar omkring 1870 kan spåras till Örebro och Skaraborgs län liksom senare 
under 1880- och 90-talen då även Malmöhus, Uppsala och Värmlands län involverades. För 
den andelsmejerirörelse, som efter dansk förebild kom igång omkring 1890 gick särskilt 
Malmöhus län i spetsen. Den andelsrörelse, som inspirerats från Tyskland var främst 
lokaliserad till Götalands jordbruksbygder och efterhand också till Mälardalsområdet medan 
bolagskooperationen före förenigslagens tillkomst hade sin största utbredning i Norrland. Det 
är också värt att notera att tyska skrifter som Birnbaums 1870, Seiferts 1873, von Mendels 
1886, Zeidlers 1893 och Ertl-Lichts 1899 inverkat på idéspridningen i Sverige. 
 
NOTER 

  
225. Påhlman-Sjölin s 40 ff och 46 ff; Granström 1898 s 19 ff, 67 ff, 87 ff, 117 ff, 160 ff och 
        183 ff; Faust 1977 s 29 ff, 73 ff, 103 ff, 115 ff, 143 ff, 158 ff, 167 ff 193 ff, 323 ff och 
        387 ff; Colloms 1982 s 90, 132, 144 ff, 154 ff och 207 ff; Raiffeisen s 183 ff; Märkes-  
        män .. s 3 ff, 81 ff, 89 ff, 101 ff, 131 ff, 149 ff, 215 ff och 233 ff; Pudor I 1904 s 6 ff,  
        13 ff och 17 ff; Pudor II 1907 s 60 ff. 
226. Påhlman-Sjölin s 196 ff; Berättelse öfver det sextonde Allmänna svenska landtbruks- 
        mötet i Stockholm 1886 s 333 ff och 479 ff; Seifert: Uber genossenschaftliche Guts- 
        bewirtschaffung und Anteilswirtschaft 1873. 
227. Påhlman-Sjölin s 229 ff, 242 ff, 258 ff och 271; Brevcitat s 246. 
228. Påhlman-Sjölin s 141, 146, 148, 152, 236 och 265. 
229. Om Carl Jonas Love Almqvists bondliv i Värmland se bl a Ny illustrerad svensk  
        litteraturhistoria. Tredje delen (1956) s 317 ff; Se ovan s    . Osterman 1982 s 
        Sveriges Allmänna Hypoteksbank 1861-1986. 
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4.  ERÖVRINGEN AV LOKALSAMHÄLLET 

 

4.1  IDÉERNA SOM DRIVKRAFT 1895–1915 

 

4.1.1  Lagen inför verkligheten 

 
Lagen om ekonomiska föreningar, som trädde i kraft 1897 sanktionerade kooperationen som 
samhällsaktör. Den ställde kooperatörerna inför ökade krav på kunskaper i fråga om såväl 
företagsformens juridiska regelverk som dess principer och arbetsformer. Det faktum att den 
kooperativa verksamhetssfären väntades komma att utsträckas till nya områden accentuerade 
ytterligare behovet av utbildning och rådgivning. Den befintliga kooperationen var alltför svag 
och splittrad för att kunna tillgodose dessa krav. På lantbrukssidan kände hushållnings-
sällskapen och Lantbruksakademin mot bakgrund av sina tidigare insatser ett ansvar både för 
kooperationens vidare utveckling och för kunskapsspridningen. Under den första lagens 
giltighetstid gjordes därför faktasammanställningar, utarbetades information och anordnades 
utbildning för lantbrukslärare, tjänstemän inom sällskapen och andra grupper. Även staten 
bidrog genom skriftliga handledningar, modifieringar av det juridiska regelverket, utredningar 
och statistikproduktion. Därtill kom betydande insatser av de framväxande organisationerna 
KF och SLR främst via medlemstidningarna. 

När lagen tillämpats ett par år blev frågan om revidering aktuell. Hösten 1899 angav 
Norrahammars handelsförening i sina stadgar föreningens syfte vara att ”huvudsakligen åt 
medlemmarna försälja varor”. Ordet ”huvudsakligen” satte en lavin i rörelse. Med hänvisning 
till föreningslagen vägrade länsstyrelsen registrering och anförde som skäl att endast 
föreningar, som uteslutande sålde till medlemmarna kunde registreras. Den fortsatta 
rättsprocessen fastslog att en konsumtionsförening endast fick sälja till medlemmar.  

Kooperatörerna hävdade att försäljning till alla var en livsfråga för rörelsen och att 
föreningarna måste jämställas med andra handlare medan handelns företrädare menade att 
detta innebar illojal konkurrens. Det kan tilläggas att motsvarande diskussion i Tyskland 1896 
resulterat i en lagändring, som gick kooperationen emot. Myndigheternas tolkning var 
emellertid korrekt. Lagen sade att ”förening för ekonomisk verksamhet med syfte att åt 
medlemmarna anskaffa livsmedel eller andra förnödenheter må varda registrerad”. Något 
”huvudsakligen” fanns inte. Såväl utredningen som lagstiftarna hade utgått ifrån att 
föreningen och medlemmarna var ett och att föreningen inte skulle profitera av handel med 
personer utanför medlemskretsen. Utredningen lade aldrig fram något förslag om sådan 
handel. Konsumentföreningarnas önskemål om försäljning till utomstående stöddes av 
lantbrukets inköpsföreningar, vilka dessutom föreslog att lantmannaföreningarna med tanke 
på medlemmarnas knapphet på kontanter skulle få bedriva sådan försäljning på kredit. 

Frågan om kooperativa föreningars handel med icke-medlemmar var den mest 
omstridda under den första föreningslagens giltighetstid. Den sysselsatte inte bara 
kooperatörerna själva utan engagerade också fristående jurister, främst den kände 
borgmästaren och riksdagsmannen Jakob Pettersson i Södertälje. En annan brist i 1895 års lag 
var att den i princip endast godkände personmedlemmar i föreningarna, vilket orsakade 
problem bl a vid SLR-organisationens uppbyggnad och resulterade i en motion 1902 i Andra 
kammaren av Henric Öhngren i Härnösand. Bakgrunden var att Västernorrlandsförbundet 
1901 fått avslag av länsstyrelsen eftersom medlemmarna var juridiska personer 
(lantmannaföreningar) och lagen därmed ”icke synes ega tillämpning” på förbundet.  
I riksdagsmotionen framhölls bl a att den svenska föreningslagen inte som den tyska tillät 
både fysiska och juridiska personer som medlemmar i registrerade förbund. Olägenheterna 
med den svenska lagen var betydande: ”Vill förbundsstyrelsen hyra en lokal, vill den anställa 
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personal för att sköta affärerna, hafva sådana aftal ej giltighet. Träffar förbundsstyrelsen aftal 
om leveranser till de olika föreningarna, så hafva sådana aftal ej giltighet. Brytes kontrakt af 
leverantören eller lemnar han underhaltiga varor, kan förbundsstyrelsen såsom sådan icke 
inför domstol bevaka förbundets intressen, osv”. Motiveringarna övertygade riksdagen och 
lagen ändrades 1903. 239         

Vid SLRs stämma 1907 föreslogs att föreningens direktörer skulle få rätt att teckna 
firman, vilket enligt 1895 års lag var förbehållet styrelseledamöter. För att kringgå 
bestämmelsen hade centralföreningarna tvingats till diverse komplicerade arrangemang, som i 
allmänhet gått ut på att göra direktörerna till formella medlemmar. Vidare önskade man bl a 
förlängning av styrelseledamöternas mandatperioder från två till tre eller helst fem år för 
likställighet med aktiebolagen och möjlighet att förlänga medlemmarnas utträdestid till fem år 
i nystartade föreningar, vilket tillämpades i Danmark. 240  

 I den omarbetade version av lagen, som antogs 1911 tilläts försäljning till icke-
medlemmar men endast mot kontant betalning. Undantagna från denna regel var föreningar, 
som handlade med varor för lantbrukets behov, vilket motiverades med att denna handel i 
regel omfattade stora varupartier, som inte sällan av kvalitets- och förvaringsskäl måste 
realiseras. Kreditförsäljning utanför medlemskretsen var också tillåten för 
produktionsföreningar, som huvudsakligen handlade med produkter, som framställts av 
medlemmarna eller av föreningen själv. Däremot tilläts inte partiförsäljning på kredit till 
andra föreningar. 

Andra nyheter i 1911 års lag var att den endast räknade med registrerade föreningar, att 
även juridiska personer kunde vara medlemmar i ekonomiska föreningar (genomfört redan 
1903) och att utträde kunde ske tidigast två och (efter särskilt tillstånd) fem år efter inträdet. 
Liksom i 1895 års lag fanns möjlighet att registrera föreningar med personligt ansvar även om 
också den nya lagen utgick från u p a-formen som den normala. Det var fortfarande möjligt 
att ha en styrelse bestående av bara en person. Lagen var avsedd för fem huvudkategorier av 
föreningar nämligen inköps-, försäljnings-, bostads-, kredit- och övriga föreningar, av vilka 
kreditföreningarna tillkommit sedan 1895.   

1911 års lag tillät utöver registrering också av föreningar med ”annan ekonomisk 
verksamhet” som medförde bokföringsskyldighet även om de hade ”annat ändamål än 
främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen”. Något deltagande från medlemmarnas 
sida krävdes inte heller. Undantagna var sparbanker, föreningar av trafikförsäkringsföretag, 
som godkänts av försäkringsinspektionen, sjukkassor, understödsföreningar och andra 
försäkringsföreningar samt hypoteks- och bostadskreditföreningar, dock ej egnahems-
föreningar. Lagen innebar en väsentlig liberalisering av registreringsbestämmelserna, vilket 
medförde svårbedömbara gränsfall. Bland föreningar, som vägrades registrering fanns bl a  
sådana för samlingslokaler, fattig- och sjukhjälp, tidningsutgivning och tryckeriverksamhet, 
skogsvård, person- och godsbefordran, renskötsel samt föreningar, som tillkommit i 
bulvansyfte. Det sistnämnda sedan föreningsformen under 30-talet missbrukats för att undgå 
stämpelskatten vid fastighetsöverlåtelser. 

 Efter påtryckningar från kooperatörerna löste 1911 års lag problemen med 
föreningarnas handel med icke-medlemmar och juridiska personers medlemskap. Den 
inkorporerade kreditföreningar och introducerade ett utförligare regelverk i fråga om 
upplösning och likvidation och innebar i så måtto ökade krav på kooperationen från 
myndigheternas sida. P.g.a. de liberaliserade registreringsbestämmelserna ansågs lagen mindre 
kooperativ än 1895 års. Mest kritisk var Anders Örne, som menade att ”till följd av 
lagstiftarens okunnighet om det föremål han hade för händer sammanblandades den 
kooperativa föreningen och bolaget”. Den ampra kritiken till trots förblev lagen i kraft under 
fyra årtionden. 241    
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NOTER  

 
239. Sjölin 1960 s 78 ff; Osterman 1982 s 85; Granström 1898 s 140. 
240. SLF s 157 ff, 1910 s 178 f, 1911 s 538 f, 1912 s 391 ff, 405 ff, 438 ff och 456 ff. 
241. Osterman 1982 s 148; SLF 1912 s 391 ff, 405 ff, 438 ff och 456 ff; Skarstedt 1937 s  
        9 f och 13 ff; Moberg 1966 s 17; Mallmén 1987 s151; Rodhe 1988 s 20; SOU 1949:17 
        s 61. 
 
 
4.1.2  Agrarrörelsen och kooperationen 

 
Främjandeviljan till trots var föret i portgången ganska trögt under 1890-talet. Inte minst 
gällde detta inköpsföreningarna, vilka av och till diskuterades i de lantbruksklubbar, som 
tillkom vid denna tid. Visst intresse visade också den s.k. agrarrörelsen, som efter tyska och 
danska förebilder introducerades i Sverige i mitten av decenniet och resulterade i bildandet av 
Sveriges Agrarförbund 1895. Ordförande blev godsägaren Carl Klingspor på Råbäck och 
sekreterare kaptenen Vilhelm Nauckhoff på Mösa. Medlemskåren dominerades av godsägare 
och förbundets program var konservativt och tullvänligt. Det betraktades därför med skepsis 
inom betydande delar av lantbrukarkåren. Detta jämte att man alltför slaviskt ansåg att 
efterbilda det tyska ”Bund der Landwirte” gjorde att förbundet hade svårt att få genomslag och 
att dess utsikter bedömdes som osäkra. En vaksam kritiker hade man i Johan von Engeström, 
som 1895 påtalade att den tyska förebilden gjort sig alltför beroende av staten och att 
därigenom bereda vägen för ett förstatligande av markägandet. Engeström varnade för 
agrarrörelsens starka politisering och menade att den representerade en förvriden form av 
associationsväsende. 242   

En annan kritiker var den unge agronomen E O Arenander, som med stöd 
Lantbruksstyrelsen studerat föreningsväsendet i Tyskland. Hans utgångspunkt var att 
Agrarförbundet saknade politisk jordmån i Sverige och därför borde satsa på de ekonomiska 
frågorna. I två artiklar i Lantmannen 1896 pläderade Arenander särskilt för en satsning på 
inköpsföreningar, vilkas avgörande fördelar bestod i utgiftsbesparingar (upp till 50-60 procent 
i vissa tyska exempel), kontrollerade varukvaliteter och kontanthandel. Andra plusfaktorer var 
avlägsnandet av mellanhänderna, den ekonomiska skolningen av småbrukarna, träningen i 
samverkan och möjligheterna till understöd vid missväxt.  

Arenander presenterade både den tyska lagstiftningen och den organisation, som 
uppstått under ledning av Wilhelm Haas. Som nödvändiga affärsprinciper betecknade han 
kontanthandel, begränsning till enbart lantbruksartiklar, högsta möjliga kvaliteter från solida 
leverantörer, hög omsättning och liten lagerhållning, begränsat rekryterings- och verksamhets- 
område, enkel och överskådlig bokföring och arvodering av föreståndaren i förhållande till 
omsättningen (i regel 1,5 procent). Denne, som var den ende avlönade, borde vara en 
kompetent köpman och skulle ställa borgen för sig för underslev, försummelser o l. Inköpen 
gjordes efter rekvisitioner från medlemmar och lokalföreningar och varukontrollen var mycket 
viktig. Centralföreningar rekommenderades och verksamheten skulle styras av 
”affärsordningar”. Arenander förordade även spar- och lånekassor och slog avslutningsvis fast 
att uppbyggandet av inköpsföreningar var ”ett värdigt, praktiskt och nyttigt mål”, väl värt att 
sättas överst på agrarföreningarnas dagordning. 243 
  Frågan om inköpsföreningar togs åren 1898–1903 upp vid flera av Agrarförbundets 
årsmöten i föredrag av Vilhelm Nauckhoff. Även Arenander medverkade och man utarbetade 
också mönsterstadgar. Nauckhoff åberopade tyska och finska exempel men framhöll samtidigt 
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att de svenska lantbrukarna redan på liknande sätt samverkade i hypoteks- och 
brandstodsföreningar, hagelskadebolag och andelsmejerier. Han förordade den modell, som 
representerades av det av Haas 1883 bildade allmänna tyska lantmannaförbundet, vilket 1895 
omfattade 23 central- och 2 249 lokalföreningar med 166 400 medlemmar och där man 
koncentrerade sig på gödnings- och foderämnen, stenkol, utsäden och mejeriartiklar. 
Nauckhoff rekommenderade i stort sett samma principer som Arenander men avvisade 
uttryckligen reklam, agitation och försäljning genom resande. Fördelarna med 
centralföreningar framhölls bl a ur revisionssynpunkt. Gemensam ansvarighet ansågs självklar 
och det var vidare viktigt att engagera de större lantbrukarna för att stärka samhörigheten 
inom kåren. Nauckhoff informerade också om lantmannaföreningarna på Jylland.    

År 1903 ändrade Agrarförbundet namn till Sveriges Lantmannaförbund och uppgav sig 
tillvarata lantbrukarnas ekonomiska och politiska intressen samt vara centralorgan för landets 
lantmannaföreningar. Om man på detta sätt tänkte knyta till sig den expanderande inköps- och 
lantmannaföreningsrörelsen och förekomma bildandet av en konkurrerande organisation är 
emellertid oklart. I denna skepnad existerade förbundet till 1914 då det lades ned utan att ha 
utövat något påvisbart inflytande på den lantbrukskooperativa utvecklingen. 244  
 
NOTER 

 
242. Lantbruksakademins tidskrift 1895 s 280 ff. 
243. Lantmannen 1896 s 450 ff och 464 ff. 
244. Lantmannen 1894 s 669 ff, 1895 s 149 f och 165 och 1899 s 47 f; TfL 1895 s 34 f och  
        227 ff, 1898 s 187 ff och 1899 s 674; Nauckhoff: Sveriges agrar- och lantmannaförbund 
        1895-1914 (1919) s 77 f, 94 ff och 150 f. 
 
 
4.1.3  Ett kejserligt projekt 

 
Den utförligaste presentationen på svenska av kooperationen i England, Frankrike och i 
synnerhet Tyskland före sekelskiftet 1900 utkom i det ryska kejsardömet, trycktes i 
Mariehamn på Åland 1898 och omfattade 310 sidor. Författare var domaren och sedermera 
senatorn Axel Granström och boken en omarbetning av en berättelse 1896 till Kejserliga 
senaten från en studieresa med statsanslag för att studera ekonomiska föreningar. Granström 
underströk i förordet att boken inte byggde på egna praktiska erfarenheter utan på litteratur-
studier av framstående kooperatörer som Hans Cruger, Hugo Zeidler, Hermann Schulze-
Delitzsch, Beatrice Potter-Webb, G J Holyoake och V A Huber. Granström redovisade inte 
heller vilka personkontakter han haft under sin resa.  

Framställningens tyngdpunkt låg på den tyska kooperationen – särskilt Schulze-
Delitzsch – medan England och Frankrike ägnades mindre utrymme. Idoelogiskt riktade 
Granström udden både mot regleringsivrare och manchesterliberaler och framhöll att 
associationssystemet visat sig vara ett verksamt medel när det gällde att genom samarbete 
tygla den rådande konkurrensekonomin. Enligt Granström borde rättviseprincipen ersätta 
egennyttan som ledstjärna i det ekonomiska livet. För en sådan utveckling var inbördes hjälp 
och rättvis fördelning av kooperativ modell en avgörande förutsättning. 245 

I fråga om England koncentrerades framställningen på Robert Owens försök med 
kommuniteter och andra kooperativa företag och på Rochdalekooperationen. Men också 
produktions- och byggnadsföreningar och lagstiftningen behandlades. När det gällde 
Frankrike underströks statens framträdande roll och därefter presenterades Philippe Buchez´ 
produktionsföreningar och de avarter av dessa, som uppstod i kölvattnet på 1848 års 
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revolution, undertryckandet av kooperationen under Napoleon III och de försök på kredit-
området, som företagits av G P Beluze, Leon Say och Leon Walras. 246 

Från Tyskland presenterades V A Hubers filantropiska kooperation, Schulze-
Delitzschs hantverkar- och arbetareföreningar, Raiffeisens lantbrukarföreningar samt 
lagstiftningen. 247 

Granström förordade en föreningslag i Finland men utan det tyska förbudet mot handel 
utanför medlemskretsen och övriga detaljregleringar. Han ville också tillåta föreningar med 
olika ansvarighetsgrader och yrkade på lika rösträtt för medlemmarna. I övrigt innehöll boken 
få personliga ställningstaganden. Den var till övervägande delen en faktaredovisning med viss 
ambition att lansera kooperationen som en tredje väg mellan statsreglering och manchester-
liberalism. Författarens sympatier låg mera hos Rochdalevävarna och Schulze-Delitzsch än 
hos Raiffeisen – vars rörelse enligt Granström alltmer fick karaktären av halvofficiell 
inrättning – och den franska kooperationen. 

Granströms bok fick av allt att döma betydelse för den finska föreningslag, som han 
själv tillsammans med bl a Hannes Gebhard var med om att utforma. I övrigt åberopas den 
sällan i finsk litteratur och Granström, som inte tycks ha varit aktiv kooperatör kom snabbt i 
skuggan av Gebhard. I Sverige gick boken av allt att döma tämligen spårlöst förbi. 
 
NOTER 

 
245. Granström 1898 s III ff, 1 ff och 7. Pudor III 1904 s 118 ff och 135. 
246. Granström 1898 s 29 ff, 39 ff, 54 ff, 59 ff, 67 ff och 79 ff. 
247. Granström 1898 s 92 ff, 97 ff, 117 ff, 126 ff, 148 ff, 160 ff, 183 ff och 201 ff.   
 
 
4.1.4  Välfärdsliberala idéer och initiativ 

 
En annan utförlig redogörelse för den internationella kooperationen levererade Johan von 
Engeström vid Lantbruksakademins sammankomst den 18 maj 1896. Föredraget, som 
omfattar mer än 70 sidor trycktes under rubriken ”Associationens betydelse för jordbruket, 
särskildt med hänsyn till bestående föreningar för inköp av förnödenhetsartiklar likasom för 
förädling eller försäljning af jordbruksalster” i akademins handlingar 1897. Engeström var 
nationalekonom, lärare vid Skogsinstitutet och blev senare kamrer hos Lantbruksakademin. 
Han satte in föreningsväsendet i ett stort perspektiv med början i agrarsamhällets byalag och 
andra lagbildningar och fortsättning i industrisamhällets ekonomi och organisationsformer. 
Han nämnde att kommunisters och socialisters försök att lansera associationer som 
universalmedel bl a i samband med 1848 års revolutioner gjort många tveksamt inställda till 
kooperationen. Därefter reodgjorde han för Schulze-Delitzschs betydelse för utvecklingen av 
självhjälp utan statsstöd och de därav orsakade motsättningarna till Ferdinand Lasalle och 
Victor Aimé Huber. Engeström varnade för de tendenser till att underordna föreningsväsendet 
staten, som han tyckte sig se i Tyskland. 

Fortsättningsvis redogjorde han för Schulzes förskottsföreningar och Raiffeisens 
lånekassor och för skillnaderna dem emellan. Bl a omtalade han att förskottsföreningarnas 
medlemmar till 32 procent utgjordes av lantbrukare trots att de primärt riktade sig till andra 
samhällsgrupper. Raiffeisens kassor presenterades med framhållande av de låga insatserna, de 
höga kraven på medlemmarnas personliga kvaliteter, begränsningen till landsbygden och 
lantbrukarna, det begränsade geografiska verksamhetsområdet, den stränga kreditprövningen, 
den politiska obundenheten, kampen mot ockret, den noggranna kontrollen av räntor och 
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amorteringar samt den s.k. föreningsfonden. Han analyserade också för- och nackdelarna med 
raiffeisenkassornas kapitalisering.  

I fråga om inköpsföreningar konstaterade Engeström att tanken på samköp sedan länge 
varit etablerad bland hantverkarna men inte utnyttjats i den omfattning man kunnat vänta. Han 
bedömde emellertid förutsättningarna som bättre inom lantbruket med dess större företagar-
numerär och mer samarbetsinriktade näringsklimat. Goda förebilder fanns i Tyskland och 
fördelarna var både kvalitetsmässiga och ekonomiska. Ett närmare samarbete mellan 
producenter och konsumenter förutsatte emellertid att också de senare var organiserade. Trots 
motstånd från den enskilda handeln betecknade Engeström de tyska föreningarna som mycket 
gynnsamma främst beroende på att samköpen gjorts i stor skala. Däremot ställde han sig 
skeptisk till den blandning av jordbrukskassa och inköpsförening, som förekom inom 
Raiffeisenrörelsen och förordade i stället kombinationen inköp–försäljning. Beträffande 
maskinhandeln tillråddes försiktighet men lyckade exempel fanns bl a i Landwirtschaftliche 
Zentralverein i Sachsen. Upphandling både av maskiner och av boskap krävde emellertid 
sakkunskap. Försäljning till gängse pris och återbäring till medlemmarna rekommenderades 
eftersom det underlättade uppgörelser med leverantörerna, vilka då inte behövde avslöja sina 
försäljningspriser. Kvalitetskontroll och kontant betalning var nödvändiga. 

Hingst-, tjur- och maskinföreningar var enligt Engeström kostnadsbesparande liksom 
maskinreparationsföreningar av den typ, som startats i Jarmen vid Greifswald. På 
försäljningssidan var särskilt spannmålen utsatt för spekulation. Gemensam försäljning 
förutsatte dock standardisering av sorter och kvaliteter. Utsädesföreningar var följaktligen 
viktiga. Lyckade exempel på gemensam försäljning fanns i bl a Holstein och Oldenburg. En 
viktig fråga, som måste lösas i detta sammanhang var lagringen, vilken i Tyskland lett till 
försök med statsägda magasin. Men också centralföreningarna var beredda att gå in i denna 
verksamhet. Engeström var skeptisk till förädlingsföretag som ångkvarnar med deras stora 
råvaruförbrukning men mer positiv till föreningsägda bagerier, brännerier och sockerbruk 
liksom till gemensam försäljning av trädgårdsprodukter.  

Erfarenheterna av andelsslakterier var enligt Engeström blandade men behovet av 
föreningar för försäljning av livdjur däremot stort. Intressanta förebilder fanns i England, 
Holland och USA. Mejeriföreningarna var etablerade och samarbete i fråga om rådgivning 
och samköp av det slag, som utvecklats i Pommern, angeläget. Även försäljningssamverkan 
av mejeriernas produkter var viktig.  

Engeström behandlade utförligt olika aspekter på frågan om medlemmarnas 
ansvarighet och kom till slutsatsen att målsättningen borde vara att bilda föreningar med 
begränsad personlig ansvarighet. Ledning och förvaltning borde både av ideologiska och 
ekonomiska skäl så långt möjligt handhas av personer ur medlemskretsen. Engeström 
poängterade dock behovet av fackkunskaper och framhöll de tyska revisionsförbunden som 
efterföljansvärda exempel eftersom de utgjorde en rimlig avvägning mellan fack- och 
lekmannainflytande och därtill skapade enhetlighet i förvaltningen.  

Engeström bedömde inköpsföreningar som nyttigare än lånekassor men tillrådde 
försiktighet i den kommersiella praktiken. Han avrådde bestämt från den partipolitisering av 
kooperationen, som kännetecknade exempelvis Belgien och Frankrike och förordade den 
neutralare tyska modellen. När det gällde att uppnå samlad styrka pekade Engeström på de 
riksorganisationer, som bildats av Schulze-Delitzsch, Raiffeisen och Haas men informerade 
även om den s.k. Preussenkasse, som startats av storjordbrukare 1895 och arbetade med 
statsmedel. Därutöver redovisade han förhållandena i Frankrike, vilka beskrevs som 
ålderdomliga, de s.k. ”friendly societies” och konsumentföreningarna i England och 
utvecklingen i Österrike-Ungern, som följde den tyska med viss fördröjning. 
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Beträffande Sverige framhöll Engeström att den typ av ocker, som grasserat i bl a 
England och Tyskland och starkt befordrat folkliga kreditanstalter varit obetydlig i vårt land 
delvis till följd av spridningen av hypoteksföreningar och sparbanker och genom frisläppandet 
av handeln på landsbygden. Det fanns dock oroande monopoltendenser inom handeln och 
kreditmarknadens utveckling var illavarslande för lantbruket. Engeström menade därför att 
behovet av kredit-, inköps- och försäljningsföreningar var stort. Särskilt kreditbehovet för det 
mindre lantbruket var svårt att tillgodose det existerande systemet. Raiffeisens kassor var 
därför ett lämpligt föredöme för Sverige. 1895 års föreningslag var enligt Engeström ett gott 
stöd för tillskapandet av ett föreningsväsende även om den hade inslag, som kunde försvåra 
deltagande för mindre bemedlade personer. Han förordade såväl kredit- och inköpsföreningar 
som försäljningsföreningar, främst för spannmål. Kreaturshandeln och mejerihanteringen var 
andra angelägna samverkansområden. Förebilderna fanns i Tyskland. Därutöver måste en 
centralorganisation komma till stånd men i fråga om denna avstod Engeström från närmare 
rekommendationer.  

Engeströms framställning var välgörande kritisk, han analyserade, varnade och 
rekommenderade. Han var tveksam till att engagera hushållningssällskapen för föreningssaken 
eftersom denna då ”lätt får en officiell prägel, som håller tillbaka intresset”. Hans tvekan 
grundades på vetskapen om böndernas nedärvda motvilja mot statliga ingripanden. Men om 
nödvändigheten om åtgärder var han övertygad: ”Så skarp som intressestriden är, handla utan 
all fråga jordbrukarne klokt, om de, så långt tillfälle är, taga saken i egna händer på det sätt, 
som i utlandet visat så lyckliga följder”. Särskilt angeläget var det för det mindre jordbruket. 
Engeström gav inga antydningar om varifrån han hämtat sakunderlaget till sin översikt över 
kooperationens utveckling och läge. Såväl uppläggning som omfattning tyder emellertid på att 
han grundade sin framställning på en del av den internationella litteratur, som vid den här 
tiden började anta aktningsvärda proportioner. 248 
         Föreningsväsendet var föremål för diskussion vid den andra nordiska 
lantbrukskongressen 1897. För Sveriges förhållanden redogjorde professorn i historia och 
statskunskap och den socialpolitiska skriftställaren Pontus Fahlbeck, som betraktade 
föreningsväsendet inom lantbruket som en nödvändig anpassning till industrisamhällets 
produktions- och konkurrens-förhållanden. Fahlbeck såg Tyskland som föregångsland och 
Raiffeisen och Schulze-Delitzsch som banbrytare.  

I Sverige lämnade förhållandena enligt Fahlbeck mycket övrigt att önska och den 
organisationsflora, som representerades av hushållningssällskapen m fl måste betraktas som 
föråldrad. Endast mejerirörelsen hade någon omfattning medan inköps- och försäljnings-
föreningar nästan helt lyste med sin frånvaro. Orsaken till Sveriges efterblivenhet var enligt 
Fahlbeck bl a byalagens sprängning, som isolerat lantbrukarna från varandra men också att 
hushållningssällskapen inte engagerat sig tillräckligt. Fahlbeck tvivlade på jordbrukskassorna 
dels för att hypoteks- och sparbankerna fyllde samma behov dels för att han inte trodde att 
principen om fullt personligt ansvar passade det svenska kynnet. Han rekommenderade 
satsningar på mejeri-, inköps- och avelsföreningar men avrådde från sockerbruk, brännerier 
och kvarnar som alltför kapitalkrävande. Han var vidare behärskat optimistisk beträffande 
försäljning av spannmål och andelsslakterier även om erfarenheterna av de senare varit 
blandade. Fahlbeck efterlyste avslutningsvis en grundlig undersökning av föreningsväsendet 
inom lantbruket som underlag för framtida åtgärder. 249  
 Ett annat projekt, som främjades från välfärdsliberalt håll var egnahemsverksamheten, 
som i första hand hand avsåg att genom uppstyckning av jord i enskild ägo skapa nya enheter, 
som skulle drivas bättre och intensivare än de ursprungliga brukningsdelarna. I andra hand 
kom frågan om styckning av kronodomäner, som inletts under 1870-talet för att skaffa medel 
till inköp av skogsmark. Egnahemsrörelsens grundtanke var att var att trygga bosättning och 
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försörjning för mindre bemedlade grupper. Huvuduppgiften var att svara för produktion och 
försäljning av mjölk, kött, fläsk, ägg, frukt och grönsaker. Kombinationen av småbruk och 
intensiv odling framstod för många som en lämplig lösning både av de markbehövandes 
problem och behovet av produktionsökning. Intensiv drift med utvecklad kooperation i alla 
led var enligt småbruksförespråkare som Carl Lindhagen, Jöns Bengtsson, Carl Heyman och 
G H von Koch modellen för reformarbetet på landsbygden. Samverkan – skrev man – gör ”alla 
smådelarne till ett helt, murbruket mellan stenarne, hvilka det förutan aldrig kunna bilda den 
mäktiga byggnaden”. Samma bedömning gjorde nationalekonomerna von Engeström och 
Leffler och statsvetaren Fahlbeck. Programmet för småbrukets utveckling med tullsänkningar, 
skyddslagstiftning mot skogsbolagen utbildning och stöd till nybildning av lantbruk var i 
själva verket en alternativ väg för samhällets modernisering. Också för P J Rösiö var en 
ekonomisk omvandling slutmålet. Han propagerade för trädgårdsstäder med egnahem åt alla, 
vilka lanserades av engelsmannen Ebenezer Howard i flera skrifter 1898–1902. Småbrukets 
ideologer utvecklade visionen om ett annat samhälle med ett välstånd grundat på småskaligt 
ägande, ekonomiskt samarbete och upplysning. Förebilder fanns i Danmark där lantbruket 
gick i spetsen för den ekonomiska utvecklingen. 
     Det kanske tydligaste uttrycket för intresset för kooperativ samverkan mellan 
småbrukare var Carl Lindhagens motion i riksdagens andra kammare 1902. Enligt Lindhagen 
skulle kombinationen av kooperationens självhjälp och småbrukarnas företagsamhet resultera 
i lägre omkostnader, högre avkastning och ordnade avsättningsförhållanden. Han föreslog 
därför ett planmässigt främjande av föreningsväsendet för att utbreda detta på bred front. 
Särskilt viktigt var föreningsväsendet för lantbruket i Norrland där bl a föreningar för rationell 
skogshushållning behövdes.  

Lindhagen föreslog en utredning om hur det allmänna bäst skulle kunna främja 
kooperation mellan mindre lantbrukare och att de åtgärder, som behövdes skulle vidtas. 
Motionen, som gav uttryck för ett lantbruksprogram, som gick stick i stäv mot vad som från 
socialistiskt håll vanligen förkunnades vid denna tid, avslogs emellertid och någon 
genomlysning av statligt främjande av kooperation inom småbruket kom aldrig till stånd. 
Däremot utgav Jordbruks-departementet samma år handledningen ”Om sammanslutningar 
mellan lantmän för vissa ekonomiska ändamål”, vilken tillkom som ett resultat av Lindhagens 
motion. 250   
 
NOTER 

 
248. Lantbruksakademins handlingar 1897 s 3 ff, 15 ff, 20 ff, 27 ff, 41 ff, 48 ff, 54 ff, 60 ff 
        69 ff och 75 ff; Osterman 1982 s 46 0ch 113. 
249. Berättelse över andra nordiska lantbrukskongressen i Stockholm 1897 s 491 ff och  
        bilaga 15. 
250. Gellerman, Olle: Staten och jordbruket 1867-1918 (1958) s 135 ff; Hellström 1976 s 
        73 ff och 137 f; Edling 1996 s 20, 56, 68, 236 f, 266 f, 278, 307, och 374; Motion nr 70  
        i Andra kammaren 1902. 
 
 
 
4.1.5  Ett handtag från staten 

 
”På alla verksamhetsområden har betydelsen af sammanslutning för tillvaratagandet af 
gemensamma intressen varit insedd och erkänd. Öfverallt, der en dylik sammanslutning 
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kunnat åstadkommas och der den sedan blifvit ledd i den rätta rigtningen, hafva dess goda 
verkningar på ett i ögonen fallande sätt trädt i dagen ….  

Talrika äro de exempel, som kunna anföras på, att det genom dylika sammanslutningar 
lyckats dels att åt landtmännen bereda fördelaktigare afsättning af de varor, de producera, 
särskildt sådana som afyttras i förädlad form, dels att minska produktionskostnaderna såväl 
för dem som för deras framställande erforderliga råvaran, dels ock att genom undvikande af 
mellanhänder och genom inköp för gemensam räkning i stora partier af för en löpande 
jordbruksdrift nödvändiga handelsvaror af olika slag ej endast nedbringa priset å dessa utan 
äfven betrygga erhållandet af en till sin beskaffenhet tillfredsställande och god vara. 
Dessa afsevärda fördelar komma visserligen alla de i sammanslutningen intresserade till del, 
men af lätt insedda skäl få de sin största, mest ingripande betydelse för de bland dem, hvilka 
drifva jordbruk i liten skala; det är ju alltid de, som i sitt arbete bäst behöfva bistånd och 
stöd”. 

Detta är några rader ur förordet till en publikation på 158 sidor med titeln ”Om 
sammanslutningar mellan landtmän för vissa ekonomiska ändamål”, som 
Jordbruksdepartementet gav ut 1902. Bakom publikationen stod ministern Theodor Odelberg 
från Enskede gård utanför Stockholm och skriften publicerades med statsminister E G 
Boströms uttryckliga gillande. Båda statsråden hade nära anknytning till Lantbruksakademin 
och hushållningssällskapen. Boström, som ägde Östanå i Roslagen var ordförande i sällskapet 
i Stockholms län och preses i Lantbruksakademin, Odelberg var Lantbruksstyrelsens förste 
chef, vice ordförande i samma sällskap och efterträdde senare Boström både som ordförande 
och preses i akademin. Båda var liksom de medhjälpare, som utarbetade skriften övertygade 
om den kooperativa företags-formens fördelar för lantbruket. Departementets initiativ har av 
en kännare som Stig Osterman tillskrivits stor betydelse för den snabba framgången för 
lantmanna- och central-föreningarna de närmast följande åren. Under femårsperioden 1904–08 
bildades inte mindre än 789 inköpsföreningar inberäknat 17 centralföreningar. År 1909 nåddes 
rikstäckning och 1910 redovisades 850 lokalföreningar med 41 600 medlemmar. Kronan på 
verket utgjorde riksorganisationen Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR), som tillkom 
1905. 

Departementets skrift utarbetades av lantbrukaren och läraren vid Hvilans 
lantmannaskola Nils Hansson (bl a organisatör av landets första kontrollförening 1898, senare 
professor och jordbruksminister 1920–21), läraren vid Klagstorps lantmannaskola i 
Skaraborgs län Erik Insulander (senare sekreterare i Östergötlands hushållningssällskap och 
chef för Lantbruksstyrelsen) och sekreteraren i Malmöhus läns hushållningssällskap Gustaf 
Leufvén (1917 chef för Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap och 1928 lantbruksråd i Berlin).  
Skriften behandlade inköpsföreningar, andelsmejerier, äggförsäljnings-, kontroll- och tjur-
föreningar. Största utrymmet – 64 sidor – ägnades inköps- och försäljningsföreningarna och 
erfarenheterna av dessa utomlands och i Sverige. Man publicerade in extenso stadgarna från 
centralföreningarna i Skaraborg och Västernorrland och stadgar för lokalföreningar inom den 
senare liksom affärsordningen.  

Man undvek ingalunda problemen vid föreningsbildande utan fäste uppmärksamheten 
både på följderna av otillräckligt rörelsekapital och på att många lantbrukare var bundna av 
gäldenärsförhållanden till sina affärskontakter och därför inte fritt kunde välja inköpskällor. 
Man varnade också för motståndet från de affärsmän ”hvilkas affär varit grundad på 
försäljning af underhaltiga varor”. Man tryckte också hårt på att föreningarna måste 
genomföra noggrann kontroll och revision. 

Verkningarna av en fungerande andelsrörelse var enligt skriften genomgripande. ”Den 
dag, då landtmannaföreningar äro bildade och verksamma rundt om i Sveriges land och 
sinsemellan förenade i en fast organisation, då skall man finna att kooperationen har äfven 
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andra frukter att bjuda på än de ekonomiska fördelarna för den enskilde medlemmen. … Den 
oärliga handeln med underhaltiga jordbruksförnödenheter skall tvingas upphöra, allmänheten 
vänjas från de ofta fördärfbringande kreditaffärerna, jordbrukarnas samhörighetskänsla ökas, 
hvarigenom möjligheter beredas för samarbete äfven i andra syften samtidigt som intresset för 
yrket i allmänhet väckes och hålles vid makt, med ett ord: man torde med skäl kunna i 
sammanslutningen se ett mägtigt medel för det svenska landtmannaståndet att betrygga och 
förbättra sin ställning såväl i ekonomiskt som socialt hänseende”. 

Föreningarnas ändamål angavs vara: 
 att tillförsäkra köparna varor av bästa kvalitet 
 att uppnå billigast möjliga inköpspriser bl a genom att eliminera mellanhänderna 
 att minska fraktkostnaderna genom rationell distribution 

Exempel hämtades från England och Tyskland och vikten av kontantbetalning 
poängterades. Skriften konstaterade att Sverige låg efter dessa länder men pekade som 
lovande exempel på centralföreningarna i Skaraborg och Västernorrland. Presentationen av de 
senare visade att de arbetade helt enligt den tyska modell, som bl a beskrivits av Mendel. 
Denna rekommenderades också som bäst lämpad att förbättra de mindre lantbrukarnas 
ställning. Vikten av att hålla de privata handlarna utanför motiverade att endast intresserade 
lantbrukare borde konstituera föreningarna. Detta och andra råd anslöt sig punkt för punkt och 
nästan ord för ord till den tyska modellen liksom önskemålet om en landsomfattande 
organisation av inköpsföreningar. Avsnittet om inköpsföreningar omfattade också stadgar för 
lokalföreningar om inte mindre än 53 paragrafer och en affärsordning om 14 paragrafer för 
föreningarna i Västernorrland, vilken reglerade deras uppgifter inom centralföreningen. 
Med statsmakternas tveklösa ställningstagande för kooperationen 1902 kunde en omfattande 
uppbyggnadsperiod ta sin början. Skriften rekvirerades från departementet och ”spreds i 1 000 
-tal”. 251 

Beträffande andelsmejerierna analyserades bristerna hos de konkurrerande 
uppköpsmejerierna på följande sätt: 

 kvaliteten på mjölkråvaran var ofta otillfredsställande eftersom kvalitetsbetalning inte     
tillämpades av rädsla för att mista leverantörer. 

 smöret saknade hållbarhet och jämn kvalitet 
 möjligheterna att tillvarata biprodukterna skummjölk, kärnmjölk och vassla var 

bristfälliga 
 motsättningar mellan mejeriägare och leverantörer var inbyggda i konstruktionen 

 
Som förebild på mejeriområdet utpekades Danmark, inte minst för framgångarna inom 
smörexporten men också för andelsmejeriernas förmåga att komma till rätta med de svagheter, 
som vidlådde privatmejerierna. En avgörande fördel var att medlemmarna var direkt beroende 
av priserna på marknaden och därmed av produkternas kvalitet, en annan återtagen av 
biprodukterna, en tredje stimulansen till förbättringar inom djurhållningen. 

I fråga om föreningarnas praktiska verksamhet rekommenderades begränsade 
upptagningsområden eller – i glesbygder – en kombination med skumningsstationer för att 
sänka transportkostnaderna. Departementet värnade om avståndsneutral prissättning och 
menade att mejeriet skulle svara för alla transportkostnader. Därigenom uppnåddes bättre 
sammanhållning och större spelrum i fråga om mejeriets lokalisering. Vidare uppmanade man 
presumtiva föreningsbildare att ägna stor uppmärksamhet åt stadgefrågorna, inte minst åt att 
analysera för- och nackdelar med m b p a- respektive u p a-formen. Skriften innehöll också 
stadgeexempel från sådana föreningar - Tortuna i Västmanland respektive Hvilan i Skåne. 252 

Även i fråga om kontrollföreningarna, vilkas huvudändamål var att sänka produktions-
kostnaderna, pekades på danska förebilder. Kontrollverksamhetens och stambokföringens 
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betydelse för aveln och utfodringen underströks och belystes liksom de stimulanser 
möjligheterna till jämförelser medlemmarna emellan innebar. Vikten av geografisk närhet 
mellan medlemmarna och av att ha ett medlemsantal, som tillät kontroller 1–2 gånger per 
månad betonades. Föreningarnas utgifter – lön till kontrollassistenten och kemikalier till 
fetthaltsundersökningarna – kunde till stor del täckas av anslag från hushållningssällskapen 
varför medlemmarnas årsavgifter kunde hållas låga. Stadgeexemplet tillhandahöll Hvilans 
kontrollförening, som var landets äldsta. 253  

Tjurföreningarna kompletterade kontrollföreningarna. Också här nödvändiggjorde de 
ekonomiska förhållandena – bl a möjligheterna att utnyttja hushållningssällskapens lån och 
bistånd vid inköpen sammanslutning av fr a  de mindre lantbrukarna. Skriften anförde bl a att 
erfarenheterna av den förening, som 1891 bildats i trakten av Hjo, varit synnerligen goda. 
Tjurföreningarna var ofta nära knutna till nötboskapspremieringarna, vilket underlättade 
användningen av premierade kor som stamkor, något som även med hänsyn till 
hushållningssällskapens premieringsregler var ekonomiskt fördelaktigt. 254 

Äggförsäljningsföreningar framstod som ytterligare ett verksamt medel att stärka 
småbrukarnas ställning. Danmark framstod även här som föregångare både ifråga om 
produktion, organisation och export. Dansk andelsäggexport, som startat 1895 hade över 450 
lokala äggkretsar och ca 30 000 leverantörer. Sveriges första förening bildades i Skåne år 
1900 och exemplet spred sig raskt. Ibland knöts verksamheten till en mejeriförening. Lämplig 
storlek för en äggförening var enligt skriften 100–150 medlemmar med 4–5 000 höns och 1–3 
uppsamlingsställen. Kontantbetalning till leverantörerna rekommenderades och föreningen 
betingade sig avdrag för arvoden till uppsamlarna och avsättning till rörelse- och 
reservfonderna. Också här fanns tilläggsfördelar i form av bättre avelsmaterial, rådgivning, 
samköp av foder och gemensam slaktförsäljning av fjäderfä. 255  
 
NOTER 

 
251. Om sammanslutningar… s 1 ff, 73 ff och 94; Osterman 1982 s 63 ff och 154 ff. 
252. Om sammanslutningar… s 7 ff. 
253. Om sammanslutningar… s 41 ff. 
254. Om sammanslutningar… s 59 ff. 
255. Om sammanslutningar… s 137 ff. 
 
 

4.1.6  E O Arenander och Gustaf Leufvén 

 
Åren kring sekelskiftet 1900 började den kooperativa propagandan avsätta konkreta resultat. 
Det första tecknet var tillkomsten av centralföreningen i Skaraborg 1895 men det blev två 
kooperatörer, som förenade teoretisk skolning med praktisk organisationstalang, som främst 
kom att forma lantmannaföreningsrörelsen i Sverige. Den första var E O Arenander, som efter 
studier i Tyskland och en doktorsgrad i Halle under några betydelsefulla år omsatte sina 
kunskaper i praktisk verklighet som länsagronom i Västernorrland. Den andre var agronomen 
och sekreteraren i Malmöhus läns hushållningssällskap Gustaf Leufvén, som efter kooperativa 
studieresor i Danmark och Tyskland utformade riktlinjerna för Skånska lantmännens central-
förening, vilken blev förebild för motsvarande organisationer i Sörmlands, Gotlands, Örebro, 
Östergötlands, Kronobergs, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Uppsala län och för 1906 
års omorganisation av skaraborgsföreningen. Leufvén medverkade också i Jordbruks-
departementets skrift 1902 och vid SLRs tillkomst 1905 och var redaktör för dess tidning de 



12 
 

första fem åren. Han agiterade för ett brett spektrum av kooperativa företag inom lantbruket 
och angränsande områden och blev 1917 direktör för Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap. 
  
Arenander organiserade lantmannaförbund med enbart föreningar som medlemmar. Han 
tillämpade u p a-formen med låga insatser och hans stadgar föreskrev därför alltid fonder 
(dvs. överskotten skulle fonderas). Han ivrade för kontanthandel – en hörnsten i Rochdale-
kooperationen – tillämpade lika rösträtt och framhöll gärna föreningarnas idella och sociala 
uppgifter.   

Leufvén organiserade centralföreningar med både föreningar och enskilda lantbrukare 
som medlemmar. Han tillämpade m b p a-formen för att öka kreditvärdigheten. Av 
insatserna erlades som regel 20 procent kontant, på återstoden tecknades förbindelse. 
Insatserna beräknades efter jordinnehav och föreningarna hade mestadels graderad rösträtt. 
Leufvén ivrade också för att medlemmarna skulle vara köpepliktiga i föreningarna. Både 
Arenander och Leufvén förespråkade att föreningarna också skulle åta sig försäljning av 
lantbrukets produkter. Flertalet föreningar kom att följa Leufvéns modell medan Arenanders 
främst tillämpades i Norrland.  

Arenander började omedelbart efter sin anställning som länsagronom i Västernorrland 
1898 arbeta för att få tillstånd inköpsföreningar. Vid sällskapets sammanträde i augusti 1899 
höll han ett föredrag i ämnet och angav stödet till sådana föreningar som sin viktigaste 
arbetsuppgift. Arenander hänvisade till sina studier i Tyskland och de erfarenheter av 
föreningsväsendet, som vunnits där. Fördelarna med lantmannaföreningarna var gällde både 
ekonomin och varukvaliteten och kunskapsbildningen och gruppsolidariteten. De centrala 
principerna var koncentration på lantbruksförnödenheter, kontantbetalning, hög kvalitet på 
varorna, solida affärspartners, begränsat sortiment, icke-spekulation, strikt kontroll, 
geografiskt begränsade verksamhetsområden och enkel och överskådlig räkenskapsföring.   
Organisatoriskt utgjordes föreningen av generalförsamlingen, styrelsen, tillsynsnämnden, 
inköpskommissionen och räkenskapsföraren eller affärsföreståndaren, vilken var den ende 
arvoderade befattningshavaren (oftast 1,5 procent av omsättningen) och inte fick ha några 
egna med förenigen konkurrerande affärsintressen. Tillsynsnämnden skulle mellan general-
församlingarna övervaka styrelsens ekonomiska förvaltning och hade t o m rätt att avsätta 
denna och överta dess uppgifter. Nämnden utsåg vidare inom sig inköpskommissionen och 
avgjorde vilka varor, som skulle köpas in. Styrelsen fick därmed renodlat verkställande 
uppgifter, vilka bestod i kontroll av föreståndaren, verksamhetsledning, kassahantering och 
sammankallande av tillsynsnämnden.  

Arenander sammanställde 1900 en skrift om bildandet av lantmannaföreningar och 
utarbetade även normalstadgar, vilka tidigast antogs av föreningarna i Säbrå, Älandsbro, Nätra 
och Njurunda. Arenander underströk särskilt att Västernorrlands län var det första där 
föreningarna arbetade efter enhetligt utformade stadgar, som stod i överensstämmelse med de 
tyska normalstadgarna och föreningslagens bestämmelser. Beslut om en länsförening togs vid 
ett möte med 14 föreningar den 16 mars 1901. Centralföreningen vägrades emellertid 
registrering eftersom lagen inte godkände sammanslutningar av föreningar utan endast av 
fysiska personer. Antalet medlemmar i de 38 föreningar, som tillkom under Arenanders tid 
uppskattades till 900.  

Föreningarnas ändamål var inköp och försäljning av lantbrukets förnödenheter och 
produkter samt utbildning och information genom föredrag, diskussioner, spridning av 
litteratur etc. Vid rekvisitioner erlades 25 procent av priset i förskott, vilket var förverkat om 
varorna inte löstes ut. Vidare var föreningarna förbjudna att handla med kaffe, socker, 
manufakturvaror m m, vilka ansågs höra hemma inom hushållsföreningarna. 
Lantmannaförbundet arbetade i början enbart med samköp och prisreduktionen för 
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medlemmarna uppskattades till 10 procent. Några initiativ på försäljningsområdet togs inte 
eftersom det rådde underskott på snart sagt alla slags lantbruksprodukter inom länet. 256 
 
Gustaf Leufvén företog sommaren 1903 med stipendium från de båda skånska hushållnings-
sällskapen en studieresa till Danmark och Tyskland. Han besökte därvid inköpsföreningarna 
på Jylland, Fyn och Själland samt riksorganisationen för inköp av gödnings- och foderämnen 
men intresserade sig också för andelsmejerierna, slakterierna, äggexporten och förskotts-
föreningarna. I Tyskland gästade han centralföreningarna i Halle, Kiel och Stettin och 
riksorganisationerna i Berlin. Leufvén redogjorde för sin resa både i en separat skrift och i 
Malmöhussällskapets handlingar. 257 

Leufvén drog slutsatsen att andelsföreningen för Sveriges del tveklöst var att föredra 
framför bolagsformen fr a med hänsyn till medlemmarnas utbyte och engagemang. Med tanke 
på kreditvärdigheten förordade han m b p a-formen med begränsade insatser beräknade efter 
medlemmarnas åkerareal. Lokalföreningarna skulle samarbeta nära med andelsmejerierna och 
medlemmarna vara köpepliktiga. Insatsen skulle vara en krona per ha åker och ansvarigheten 
benom förbindelse 10–20 kronor per ha. Inom lokalföreningarna skötte kassören 
varuförmedlingen och arvoderades i förhållande till omsättningen. Centralföreningen stod för 
alla inköp. I denna kunde även enskilda lantbrukare, som brukade mer än 250 ha ingå som 
medlemmar. Överskottet fördelades efter inköp sedan 10 procent avsatts till reservfonden. 
Detta var grundlinjerna för Skånska lantmännens centralförening.  

I ett anförande vid lantbrukslärarkursen 1905 framhöll Leufvén att ”tidens lösen är att 
producenter och konsumenter skola träda i direkt förbindelse med hvarandra för att icke 
varorna genom öfverflödiga mellanhänder skola onödigt fördyras”. Det var enligt Leufvén 
emellertid ingen fara att köpmännen skulle bli överflödiga eftersom det fanns omrden, som 
inte passade för kooperativt samarbete. Alla lantbrukare skulle inte heller ansluta sig till 
föreningarna och köpmännen kunde dessutom få uppgifter inom lantmännens organisationer. 
Formen måste dock förändras ”ty hittills hafva köpmännen varit lantmännens herrar men 
hädanefter blifver det lantmännen, som taga köpmännen i sin tjänst”. Ett tämligen 
självmedvetet konstaterande på ett så tidigt stadium i den lantbrukskooperativa utvecklingen.   

Vid samma tillfälle konstaterade Leufvén att tre olika typer av företag samsats inom 
den nybildade SLR-organisationen nämligen u p a-föreningar i Skaraborg och 
Västernorrland, m b p a-föreningar främst i Skåne och aktiebolag i Gävle och Blekinge. ”Att 
olika organisationer uppstått, är ju icke underligt, då vi på detta område icke hade någon egen 
erfarenhet, utan måste själfva söka finna den form, som bäst lämpade sig för våra 
förhållanden. Men den nu tilländalupna tiden har dock lämnat sitt utslag därutinnan. Den har 
visat att formen u p a är den svagaste ty den medför för ringa rörelsekapital och den erbjuder 
ingen säkerhet åt säljarna och bankerna. Bolagsformens svaga punkter äro ett begränsat och 
otillräckligt rörelsekapital och en försvårad distribution, hvarjämte denna form icke hör 
hemma i en verklig andelsrörelse, där alla medlemmar skola hafva lika stora rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till sin delaktighet i affärsverksamheten. Den starkaste formen är m 
b p a. Där är ansvarigheten för föreningens förbindelser fördelad på alla medlemmarna och 
kan icke utkräfvas annat än i händelse af konkurs, hvilket erbjuder största trygghet för både 
medlemmarna och säljarna. Föreningens styrelse behöfver aldrig ikläda sig personlig borgen 
för föreningens förbindelser och pengar kunna likväl skaffas på fördelaktigare villkor än det är 
möjligt i något annat företag. Hafva vi sålunda funnit den lämpligaste organisationsformen för 
våra stora inköpsföreningar, så är det af vikt att denna form kommer till användning vid 
nybildande af dylika föreningar”. 

Till skillnad från Arenander, som koncentrerade sig på lantmannaföreningarna, 
lanserade Leufvén ett brett kooperativt program. I sitt anförande inför lantbrukslärarna 1905 
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orienterade han om den kooperativa företagsformens användning inom en rad områden. 
Andelsmejerierna och äggförsäljningsföreningarna borde kompletteras med exportföreningar 
och slakterinäringen var fortfarande nästan helt obearbetad. Andra områden, som borde 
organiseras kooperativt var försäljningen av spannmål, frukt och hemslöjdsprodukter. I fråga 
om spannmålen vore det tyska systemet med lagerhusföreningar värt att pröva. Lovande inslag 
utgjorde enligt Leufvén bränneri-, stärkelse-, frö- och torvströföreningarna. 

Ett område, som han avsiktligt gått förbi var kreditföreningarna. Här föreslog han inte, 
som man kunnat vänta, jordbrukskassor av raiffeisentyp utan föredrog i stället en större 
lånefond från vilken lokala kreditföreningar kunde förmedla billiga lån till sina medlemmar. 
Tanken var uppenbarligen hämtad från Danmark där staten 1898 avsatt en fond från vilken s.k. 
förskottsföreningar bestående av minst 50 lantbrukare med 500 nötkreatur kunde erhålla lån 
mot tre procents ränta. Medlemmarna betalade en krona per nötkreatur i insats och föreningen 
kunde sedan få låna upp till 30 kronor per tecknat djur. Taket för föreningarnas lån till 
medlemmarna var sedan 50 kronor per nötkreatur mot 4,5 procents ränta. 258 
Leufvén var också en ivrig förespråkare för konsumentföreningar och för ett samarbete mellan 
lantbrukarna och konsumentkooperationen, vilket var ett utflöde av hans övertygelse att en av 
kooperationens viktigaste uppgifter var att föra konsumenter och producenter närmare 
varandra genom att eliminera mellanhänderna. 
 
NOTER 

 
256. Västernorrlands läns hushållningssällskaps handlingar 1899 s 266 ff,  1900 s 222 f, 
        1901 s 208 f och 1902 s 175 ff; Anvisning om bildandet af Landtmannaföreningar  
        inom Vesternorrlands län (1900). 
257. Kooperation mellan landtmän i Danmark och Tyskland; Malmöhus läns hushållnings- 
        sällskaps kvartalsskrift 1903 s 526 ff: 
258. Förhandlingarna vid första lantbrukslärarkursen i Stockholm 1905 s 170 ff.                   
 

4.1.7   Idéer och idébärare 

   
Den kooperativa idéspridningen och dess roll i samhällsdebatten vidgades kraftigt 
decennierna efter 1895. Fler grupper involverades och nya områden öppnades. Den 
liberala välfärdsintelligentia, som lanserat den kooperativa tanken vid i lantbruks-
sammanhang i mitten av 1880-talet kompletterades av personer inom näringen - först 
inom hushållningssällskapen och Lantbruksakademin men efter hand i stigande 
utsträckning inom de lantbrukskooperativa organisationerna, främst SLR vars tidning 
SLF särskilt under sin första femårsperiod hade en bred kooperativ debatt och 
bevakning.  
 Andra aktörer, som drogs in i den kooperativa sfären var politiken och 
myndigheterna genom lagstiftningen, registreringsverksamheten, utredningarna och 
olika anslagsfrågor men också genom direkt främjandeverksamhet som skrifterna 
1902 och 1915, vilka gav upphov till kraftfulla och lyckosamma organisationsinsatser. 
Också ledande konsumentkooperatörer som Martin Sundell, Anders Örne och Karl 
Eriksson visade intresse för lantbrukets organisationsfrågor liksom fristående 
debattörer som Johan Hansson, P J Rösiö och Carl Lindhagen. Ett udda inlägg var 
Axel Granströms inom det ryska storfurstendömet Finland på svenska publicerade bok 
1898.  
    De teoretiska förebilderna och praktiska exemplen hämtades främst från 
Tyskland. Ledande lantbruksföreträdare som Engeström, Nauckhoff, Arenander, och 
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Leufvén var alla klart tyskinfluerade och detsamma gällde också Axel Granström och 
politiker som Carl Berglund och ämbetsmän som Hjalmar Hammarskjöld. 
 Lantmannaföreningarna, som uppvisade de största praktiska resultaten och  
 
aktiebolagens 3 393 för hela 40-årsperioden 1849–89. Skillnaden visar att föreningslagen 
redan vid sin tillkomst hade det företagsunderlag, som det tagit bolagslagen decennier att 
skapa.  

Av de föreningar, som registrerades utgjorde de fem största grupperna - byggnads-, 
konsument-, inköps-, bostads- och mejeriföreningarna – tillsammans 4 961 eller 84 procent. 
Inom lantbrukskooperationen tillkom därutöver ca 1 950 oregistrerade föreningar. Vidare 
bildades ett okänt men sannolikt ganska betydande antal oregistrerade föreningar både inom 
lantbruks- och konsumentkooperationen. Det är därför knappast orealistiskt att uppskatta det 
totala antalet nybildade kooperativa föreningar under perioden 1897–1911 till 9-10 000. 
Upplösningsfrekvensen bland de registrerade föreningarna, som enligt Socialstyrelsens 
statistik var 9 procent, var – om siffrorna från inköps- och mejeriföreningarna är representativa –
 i verkligheten 20–30 procent. Däremot förefaller Sjölins antagande att ca 45 procent av 
konsumentföreningarna upplöstes vara i högsta laget.  
   Några uppgifter om antalet oregistrerade föreningar inom arbetar- eller konsument-
kooperationen har inte varit möjliga att få fram medan Lantbruksstyrelsen i sin statistik 
redovisar 1 948 sådana. Denna grupp domineras helt av 1 096 (56 procent) avels- och 687 (35 
procent) kontrollföreningar. Därutöver redovisades 100 mejeri- och 60 inköpsföreningar, vilka 
utgjorde 5 respektive 3 procent av samtliga samt 5 torvströföreningar. Om dessa adderas till 
lantbrukskooperationen ökar dennas föreningsantal till ca 4 250 med en övervikt av 55 
procent mot 45 för de registrerade föreningarna. Därtill kan läggas att antalet ägg-, maskin- 
och kvarn- och sågföreningar av Lantbruksstyrelsen bedömdes vara väsentligt större än vad 
som framgick av den egna statistiken. 

Inslaget av oregistrerade föreningar varierade mycket kraftigt från bransch till bransch. 
I fråga om inköpsföreningarna är det möjligt att urskilja ett positivt samband mellan regional- 
och nationell organisation och graden av registrering. Bland mejeriföreningarna tycks 
benägenheten att registrera sig ha varit lägre hos föreningar, som bildats före föreningslagens 
tillkomst medan exempelvis tjur- och kontrollföreningarna, som inte bedrev kommersiell 
verksamhet tycks ha saknat incitament att registrera sig. Lantbrukskooperationens tyngdpunkt 
låg under perioden i Skåne och mellersta Norrland. 
 
NOTER 

 
230. Kooperativ verksamhet i Sverige 1908-10 s 10 ff. 
231. Kooperativ verksamhet 1908-10 s 32 (not); Sociala meddelanden 1912 s 949 (not). 
232. Sociala meddelanden 1912 s 642 ff och 759 f samt tabell 1 s 646 f; Kooperativ  
        verksamhet 1908-10 s 19 f och 31 f. 
233. Sociala meddelanden 1912 tabell 1 s 646 f. 
234. Sociala meddelanden 1912 tabell 1 s 646 f och s 950 ff. 
235. Kalender över svenska lantbruket 1908 s IV ff. 
236. Sociala meddelanden 1912 s 643 f; Kooperativ verksamhet 1908-10 s 18 f; Kalender  
        över svenska lantbruket 1912 s 87 ff, 168 ff, 174 ff, 182 ff, 230 ff och 268 ff; Sjölin 
        1960 s 66. 
237. Kalender över svenska lantbruket 1908 s 202 ff. 
238. Kalender över svenska lantbruket 1908 s 268. 
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4.2  UTBREDNINGEN I SIFFROR 1897–1911 

 
4.2.1 Statistiken splittras 

 
1895 års föreningslag ålade myndigheterna att offentliggöra vilka ekonomiska föreningar, som 
registrerats både på läns- och riksplanet. Riksredovisningarna, vilka sammanställdes av 
Patentverket tycks emellertid inte ha tilldragit sig något större intresse. Hösten 1909 ansökte 
därför Kooperativa Förbundet om ett statsanslag för en statistik över konsumentföreningar 
baserad på uppgifter för 1908. Efter många turer fick Socialstyrelsen 1911 i uppdrag att 
utarbeta en sådan för åren 1908–10. Den trycktes 1914 och behandlade förutom 
konsumentföreningarna också de kooperativa matlagen och kaféföreningarna samt 
arbetarproduktionsföreningarna. Statistiken byggde på KFs material och kom i skiftande 
utföranden att utges inom ramen för Sveriges officiella statistik t o m 1967. 230  

Emellertid hade det enligt Socialstyrelsen under arbetets gång också visat sig 
nödvändigt att ”erhålla upplysning om, dels föreningar, som registrerats med sådant uppgivet 
föremål för sin verksamhet, att de lämpligen kunde hänföras till de föreningsgrupper, som 
berördes av undersökningen, dels och vilka av dessa föreningar som sedermera upplösts. Det 
ansågs härvid lämpligt att utsträcka denna förberedande undersökning till att omfatta en 
fullständig klassificering av samtliga de registrerade föreningarna. I samband härmed 
verkställdes genom förfrågningar hos registreringsmyndigheterna en, såsom det visade sig, i 
vissa avseenden synnerligen välbehövlig komplettering av de i samlingarna införda 
anmälningarna.” Så kom det sig att 13 av bokens 610 sidor ägnades åt att redovisa det totala 
antalet registrerade och upplösta ekonomiska föreningar 1897–1910. Denna redogörelse var 
emellertid överspelad när den publicerades eftersom en utförligare version omfattande 
perioden 1897–1911 – alltså den första föreningslagens hela giltighetstid – redan tryckts i 
Sociala meddelanden 1912. 
  Beträffande lantbrukskooperationen ansåg sig statistikmakarna ha skäl för vissa 
reservationer ”Enär dels denna gren av den kooperativa föreningsverksamheten endast mycket 
ofullständigt belyses av uppgifterna i föreningsregistren, då nämligen viktiga föreningsgrupper 
ej alls eller blott till en ringa del sökt registrering och dels en närmare utredning rörande 
hithörande föreningar ej ingår i planen för här ifrågavarande statistik, lämnas i denna 
berättelse endast några kortfattade notiser om de registrerade föreningarna inom 
jordbrukskooperationen. För erhållande av fullständigare kännedom om 
jordbrukskooperationen hänvisas till den av K. Lantbruksstyrelsen årligen utgivna ”Kalender 
över svenska lantbruket” m fl publikationer.” Man bör därför använda både Social- och 
Lantbruksstyrelsens material för att bilda sig en uppfattning om lantbrukskooperationens 
tillväxt och omfattning under den första föreningslagens tid.    
 
4.2.2  Socialstyrelsens statistik 

 

4.2.2.1  Registrerade och upplösta ekonomiska föreningar 1897–1911 

 
Socialstyrelsens statistik gav vid handen att totalt 5 896 ekonomiska föreningar eller i 
genomsnitt 393 per år registrerats under perioden av vilka 3 800 – 253 nyregistreringar per år – 
eller 64 procent inom ”arbetarkooperationen” – dvs. konsument-, kafé-, matlags-, arbetar-
produktions-, stuveri-, bostads-, byggnads-, tidnings-, tryckeri- och kreditföreningar - och  
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2 096 – 140 nyregistreringar per år – eller 36 procent inom ”jordbrukskooperationen” – dvs. 
inköps-, maskin-, torvströ-, mejeri-, slakteri-, ägg-, avels-, stärkelse- och bränneriföreningar. 
Statistikproducenterna påpekade själva att gränsdragningen mellan de båda huvudgrupperna i 
vissa fall var besvärlig. Det gällde exempelvis egnahemsföreningarna (med eller utan 
lantbruk), vilka genomgående förts till arbetarkooperationen men också vissa konsumtions-
föreningar. Särskilt i gruppen ”övriga”, som inrymde diverse företagar- och hantverkar-
föreningar, samköpsföreningar inom fisket, vattenledningsföreningar, el- och 
telefonföreningar, skol-, hemslöjds-, koloniträdgårds- och understödsföreningar – sammanlagt 
ca 190 stycken – fanns många svårbedömda fall. 231   

Antalet upplösta föreningar var totalt 551 eller 9 procent av samtliga registrerade av 
vilka 443 eller 80 procent hörde hemma inom arbetarkooperationen och 108 eller 20 procent 
inom jordbrukskooperationen, vilket innebar en upplösningsfrekvens på 12 procent inom den 
förra och 5 inom den senare. Antalen konkurser var 145 (2,5 procent) av vilka 143 inom 
arbetar- och 2 inom jordbrukskooperationen. Den stora skillnaden förklarades med att endast 
2,5 procent av arbetarkooperationens föreningar arbetade med personlig ansvarighet jämfört 
med 47,5 procent inom jordbrukskooperationen. 

Ifråga om antalet registrerade föreningar i förhållande till folkmängden toppade 
Jämtlands län med 22 föreningar per 10 000 invånare följt av Gotlands med 19, Kristianstads 
med 16, Västernorrlands med 15 samt Kopparbergs och Gävleborgs med 14. Längst ned på 
listan kom Blekinge och Jönköpings län med mindre än 6 föreningar per 10 000 invånare. 

Första året immatrikulerades 367 föreningar eller 6 procent av samtliga, en siffra som 
överträffades först 1904 och antyder att ett antal tidigare existerande föreningar redan från 
1897 använde sig av den nya lagens möjligheter. Ungefär 8 procent av de jordbruks-
kooperativa föreningarna registrerades detta år mot 5,5 procent av de arbetarkooperativa. Den 
högsta registreringsfrekvensen uppnåddes åren 1906–08 med 1300 arbetarkooperativa och 712 
jordbrukskooperativa föreningar. I båda fallen var andelen 34 procent av samtliga. 
Nybildningsmönstret var alltså påfallande lika mellan de båda grupperna. Av upplösningarna 
var 41 respektive 43 procent koncentrerade till åren 1908–10, vilket antyder ett eftersläpande 
samband mellan nybildnings- och upplösningsfrekvens. 232   
 
4.2.2.2  Arbetarkooperationen 

 
Av arbetarkooperationen utgjorde 1 585 eller 42 procent byggnadsföreningar (främst ca 800 
samlingslokaler inom nykterhets- och 300 inom arbetarrörelsen) och ytterligare 16 procent 
bostadsföreningar. Konsumentföreningarna uppgick till 1 187 eller 31 procent. Tillsammans 
svarade alltså dessa tre grupper för bortåt 90 procent av föreningsbeståndet medan exempelvis 
arbetarproduktions- och stuveriföreningarna tillsammans mönstrade 112 eller 3 procent. 
Upplösningsfrekvensen bland konsumentföreningarna var 22 procent. Därnäst kom bostads-
föreningarna med 14 procent medan byggnadsföreningarna endast uppvisade 3 procent. 
Arbetarproduktionsföreningarna, som ansågs konstitutionellt instabila, hade enligt statistiken 
en upplösningsprocent på 15 men den verkliga siffran ansågs vara dubbelt så hög. 233 
 
 

4.2.2.3  Lantbrukskooperationen 

 
Inom lantbrukskooperationen var inköpsföreningarna störst med 1 040 stycken eller hälften av 
samtliga. På andra plats kom mejeriföreningarna vilkas antal var 559 och andel 27 procent. 
Därefter följde på behörigt avstånd maskin- och stärkelse- och bränneriföreningarna med 101 
respektive 89 och vardera 4-5 procent och avels- och äggföreningarna med 75 respektive 69 
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och 3 procent. Därutöver fanns 37 torvströ-, 12 slakteri- och 114 ospecifierade föreningar. 
Högst upplösningstal hade maskinföreningarna med 12 procent av samtliga registrerade följda 
av mejeriföreningarna med 8 procent. Maskinföreningarna drabbades också av de två 
konkurser, som inträffade inom lantbrukskooperationen.   

Av inköpsföreningarna hade 585 eller 58 procent registrerats som m b p a - föreningar. 
U p a - föreningarna hörde för det mesta hemma i landets norra delar. Samma geografiska 
uppdelning mellan m b p a - och u p a - föreningar fanns också inom övriga delar av 
lantbruks-kooperationen. Alla inköpsföreningar utom tio hade registrerats efter 1900. 
Förenings-bildandet tog ordentlig fart från 1904 och toppåret var 1906 då inte mindre än 210 
stycken startade. Toppnoteringarna var tidsmässigt väl synkroniserade med tillkomsten av ett 
antal centralföreningar och med SLRs tillkomst. Flest inköpsföreningar uppvisade Värmlands 
län med 85, därefter följde Älvsborgs med 71, Västernorlands med 69 och Malmöhus med 67. 
Lägsta antalet hade Stockholms och Blekinge län med 10 respektive 7 föreningar.  

Mejeriföreningarna var den i särklass största gruppen, som registrerades 1897 med inte 
mindre än 135 av de då registrerade föreningarna. Av de 559 som registrerats t o m 1911 hade 
292 eller 52 procent personlig ansvarighet, vilken dock i många fall endast omfattade 
byggnadslånen. Flest mejeriföreningar uppvisade Kristianstads län med 67 och Malmöhus 
med 55. Svagast var rörelsen i Stockholms, Uppsala och Göteborgs och Bohus län där 
avsättnings-orterna låg nära och privatmejerierna var starka. En del mejeriföreningar - särskilt 
i Norrland - bedrev också inköpsverksamhet av fodermedel och andra förnödenheter. Ibland 
förekom också maskinell samdrift med kvarnar, sågar och liknande. 

Jämfört med inköps- och mejeriföreningarna var övriga grupper inom 
lantbrukskooperationen små. Till de tidiga och relativt väl utvecklade hörde 
maskinföreningarna, vilka för medlemmarnas räkning drev ångtröskverk, stenkrossar och i de 
norra landsdelarna - där majoriteten av dem hörde hemma - såg- och kvarnrörelse. Antalet 
oregistrerade föreningar bedömdes vara mycket stort. Nära besläktade var 
torvströföreningarna, som emellertid inte började registreras förrän efter 1905. Väl geografiskt 
spridda men endast till en mindre del registrerade var avelsföreningarna bland vilka hingst- 
och tjurföreningarna dominerade. Slakteri-, ägg-, stärkelse- och bränneriföreningarna däremot 
var främst koncentrerade till skånelänen. I gruppen ”övriga” hade betodlar-, frukt-, trädgårds- 
och tobaksodlare-föreningarna stark anknytning till Skåne men i fråga om fruktodlarna också 
till Gotland. 234 
 
4.2.3  Lantbruksstyrelsens statistik 

 

4.2.3.1  Uppkomst och utformning 

 
Som tidigare framgått framhöll Socialstyrelsen att lantbrukskooperationen var ofullständigt 
företrädd i föreningsregistren eftersom vissa grupper av föreningar bara delvis eller inte alls 
låtit registrera sig. Man hänvisade till ”Kalender över svenska lantbruket” för ytterligare 
uppgifter. Kalendern utkom första gången 1908 och redovisade föreningsgrupper som 
exempelvis inköps-, mejeri-, ägg-, egnahems-, torvströ-, tjur- och kontrollföreningar. 

Uppgifterna hämtades från hushållningssällskapen och kompletterades ur andra källor. 
Svårigheterna att kartlägga lantbrukarnas föreningsväsende var emellertid stora och i den 
första utgåvan uppgav redaktören att ett antal föreningsgrupper av denna anledning måst 
utelämnas. Som exempel nämndes föreningarna inom trädgårdsskötseln, betodlar-, stärkelse- 
och bränneriföreningarna, avelsföreningarna för hästar, nötboskap, svin, getter och fjäderfä, 
smörexport-, fiskeri-, hemslöjds- och skogsföreningar samt försäkringsanstalter. Den 
samtidigt uttalade förhoppningen att bristerna efterhand skulle kunna avhjälpas infriades 
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visserligen så småningom men det dröjde många år innan kalendern presenterade någorlunda 
tillförlitliga översikter över lantbrukets föreningsväsende. 

Till skillnad från Socialstyrelsen redovisade Lantbruksstyrelsen enbart verksamma 
föreningar och inkluderade även oregistrerade. De tidiga årgångarna förtecknade föreningarna 
separat länsvis tillsammans med sina läns- och riksorganisationer. Fr o m 1916 respektive 
1918 övergick man dock till att redovisa lokala inköps- och mejeriföreningar i klump länsvis. 
235 
 

4.2.3.2  Olikheter mellan de båda statistikerna 

 
En jämförelse mellan de båda statistiska produkterna borde därför exempelvis kunna bidra till 
att belysa inslaget av oregistrerade föreningar och upplösningsfrekvensen bland de 
registrerade. Socialstyrelsen var klart medveten om att dess uppgifter om upplösnings-
frekvensen var ”synnerligen otillförlitliga på grund av att föreningar besluta om upplösning 
och verkställa likvidation utan att enligt lagens stadgande göra anmälan härom till 
registreringsmyndigheten”. Detsamma gällde ” det ej ringa antal föreningar, som ombildats till 
aktiebolag”. Problemet har 1960 berörts av Walter Sjölin, som ansåg att de 234 föreningar 
eller 21 procent, som redovisades upplösta av de 1 142 konsumentföreningar, som tillkom 
1897-1911 var alltför få. Han uppskattade i stället att 500 eller ca 44 procent av dessa upplösts 
under perioden.  

Sammanställningen av uppgifter ur de båda statistikerna i tabellerna [se Appendix 1 och 2]
 avser år 1911 ochuppvisar som väntat klara skillnader. Mest iögonenfallande är kanske att de redovisade 
föreningsgrupperna i så liten utsträckning sammanfaller. Det är egentligen bara de båda 
största - inköps- och mejeriföreningarna - och i någon mån torvströföreningarna, som tillåter 
direkta jämförelser. Gruppen avelsföreningar i Socialstyrelsens statistik utgörs av 61 hingst-, 
11 tjur och 3 andra föreningar och kan också i någon mån relateras till motsvarande kategorier 
hos Lantbruksstyrelsen. Det är vidare anmärkningsvärt - vilket f ö redaktören påtalat - att 
kalendern vid den här tiden saknade så viktiga grupper som maskin-, stärkelse-, bränneri-, 
ägg- och slakteriföreningarna samt de båda största grupperna som ingår under ”övrigt” i 
Socialstyrelsens statistik, nämligen frukt- och betodlareföreningarna. 

Både Social- och Lantbruksstyrelsen hade problem med de föreningar, som 
sammanförts under rubriken ”övriga”. Socialstyrelsen medgav att ca 190 föreningar av 215 i 
denna kategori borde ha klassificerats annorlunda och exemplifierade med egnahems-, fiske-, 
vatten-, el-, telefon-, skol-, hemslöjds- och koloniträdgårdsföreningar. Kalender över svenska 
lantbruket meddelade i sin första upplaga att man tvingats utelämna trädgårds-, betodlar-, 
stärkelse-, bränneri-, avels-, fiske-, smörexport-, hemslöjds- och skogsföreningarna. Dessa 
inskränkningar innebär dels att det redovisade antalet föreningar i båda fallen var för lågt dels 
att fördelningen mellan arbetar- och lantbrukskooperationen var felaktig.  

Går man igenom Samling av anmälningar till aktiebolags-, förenings- och 
handelsregistren för perioden 1897-1911 finner man 315 föreningar av dessa kategorier med 
otvetydig lantbruks-anknytning fördelade på 53 fruktodlar-, 37 vattenlednings-, 21 el- och 
telefon-, 20 betodlar-, 20 fiskeri-, 17 egnahems-, 15 småbrukare-, 12 skol-, 11 tobak- och frö-, 
10 bygg-, 8 hemslöjds-, 6 kredit- och 85 andra föreningar. Frånräknas lantbrukskalenderns 
114 ospecifierade föreningar av vilka de flesta rimligen sammanfaller med de 315 återstår att 
lantbrukskooperationen bör tillföras de ca 200 föreningar, som Socialstyrelsen i sin statistik 
redovisat under ”övriga” och till övervägande delen utgjordes av fiske-, vatten-, el-, telefon-
skol- och hemslöjdsföreningar, vilka enligt styrelsens egen bedömning borde klassificerats 
annorlunda. Arbetarkooperationens antal bör därför minskas med lika många vilket ändrar 
fördelningen till ca 2 300 registrerade lantbrukarföreningar och ca 3 600 arbetarkooperativa 
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föreningar. Därtill kommer att SAA-materialet innehåller ca 100 frukt-, bet-, tobak-, frö-, 
brygg- och kreditföreningat med anknytning till landsbygden, vilka varken redovisats av 
Social- eller Lantbruksstyrelsen. Inkluderas även dessa skulle det totala antalet registrerade 
föreningar under perioden uppgå till ca 6 000 av vilka 3 600 inom arbetar- och 2 400 inom 
lantbrukskooperationen. Då bör emellertid tilläggas att en genomgång av de bortåt 1 600 
föreningarna för samlingslokaler inom nykterhets-, arbetar- och frikyrkorörelserna, vilka i 
statistiken förts till arbetarkooperationen med säkerhet skulle förändra fördelningen mellan de 
båda kategorierna ytterligare.  
 
4.2.3.3  Upplösningsfrekvensen 

 
En jämförelse mellan inköps- och mejeriföreningarna hos de båda statistikproducenterna 
besannas fullt ut Socialstyrelsens farhågor beträffande upplösningsfrekvensen. Mot en siffra 
på 31 eller 3 procent och 1 009 teoretiskt verksamma av de registrerade inköpsföreningarna 
hos Socialstyrelsen redovisar Lantbruksstyrelsen 821 verksamma registrerade föreningar, 
vilket ger en upplösningssiffra på 219 eller 21 procent. I fråga om mejeriföreningarna är 
skillnaden ännu större: 47 upplösta föreningar eller 8 procent hos Socialstyrelsen mot 167 
eller 30 procent i Lantbruksstyrelsens statistik. I absoluta tal utgör skillnaden mellan antalet 
verksamma registrerade föreningar 188 för inköps- och 120 för mejeriföreningarna. För de 
sistnämnda leder dock det stora antalet oregistrerade föreningar till att differensen i antalet 
totalt verksamma föreningar är tämligen liten. Beträffande torvströföreningarna, som i Social-
styrelsens material är helt intakta, antyder Lantbruksstyrelsen en upplösningsfrekvens på ca 40 
procent men populationen är alltför liten för att medge några säkra slutsatser. 
   
4.2.3.4  Oregistrerade föreningar  

 
Också Socialstyrelsens utsaga om antalet oregistrerade föreningar inom lantbruks-
kooperationen verifieras av tabell 1 [se Appendix 1]. Bland inköpsföreningarna utgör de 
oregistrerade 7 procent av de verksamma och bland mejeriföreningarna 20 procent. Skillnaden 
är inte helt lätt att förklara men inköpsföreningarnas lägre siffra kan bero på att man där hade 
en nationellt och regionalt utbyggd organisation, som bevakade registreringsfrågorna. 
Antagandet styrks om man betraktar de oregistrerades regionala fördelning. Dessa fanns 
främst i Kronobergs län där inte ens centralföreningen var registrerad och i Göteborgs och 
Bohus län där dels många lokalföreningar var fristående dels ett antal tillhörde Dalslands 
centrallantmannaförening, som stod utanför SLR. Vidare fanns ganska många oregistrerade 
lokalföreningar i det som aktiebolag drivna Lantmannaförbundet i Gävle. På mejerisidan 
fanns 20 oregistrerade föreningar i Västerbotten och vidare 14 föreningar i Blekinge, 11 i 
Kopparbergs, 10 i Kalmar län och vardera 8 i Västmanland och Norrbotten. Gemensamt för 
dessa var att merparten tillkommit före 1897.   

Det ojämförligt största antalet oregistrerade föreningar fanns emellertid på avels- och 
kontrollområdena. Anmärkningsvärda är Lantbruksstyrelsens låga siffror över registrerade 
hingst- och tjurföreningar – sammanlagt 19 – med tanke på att Socialstyrelsen redovisar hela 
75 föreningar av denna typ. Skillnaden verkar för stor för att kunna förklaras enbart av 
upplösningsfrekvensen. I övrigt ligger det nära till hands att misstänka att också många 
äggföreningar varit oregistrerade. Lantbruksstyrelsen redovisade inte dessa 1911 men i 1908 
års kalender, som återgav läget 1906 upptogs 212 äggföreningar, alltså betydligt fler än i 
Socialstyrelsens material 1911. Många maskinföreningar uppgavs också vara oregistrerade. 
236  
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4.2.3.4  Nybildningen 1897–1911 

 
Ser man till nybildningen inom lantbrukskooperationen sådan den presenteras i tabell 1, måste 
man först konstatera att de olika föreningstyperna inte är fullt jämförbara eftersom siffrorna 
för mejeri-, inköps-, maskin- och stärkelse-/bränneriföreningarna är hämtade ur 
Socialstyrelsens statistik och således visar antalet registrerade föreningar medan uppgifterna 
om hingst-, tjur- och kontrollföreningarna kommer från Lantbruksstyrelsens statistik över 
antalet verksamma föreningar 1911. Tabellens uppgifter är följaktligen minimisiffror eftersom 
Socialstyrelsen inte inkluderar oregistrerade föreningar medan Lantbruksstyrelsen å andra 
sidan saknar de föreningar, som upplösts före 1911. Hur mycket större den verkliga 
nybildningen var är vanskligt att bedöma. Troligen ger dock tabellen en i stort sett korrekt bild 
av utvecklingens huvudtendenser. För det andra är det viktigt att framhålla att tabellen inte 
omfattar alla områden inom lantbrukskooperationen - även om de största finns med - varför en 
betydande del av nybildningen inte redovisas här. 
  Fördelar man nybildningen på femårsperioder finner man att 430 föreningar eller 12 
procent tillkom åren 1897-1901, 1 267 eller 35 procent 1902-06 och 1 884 eller 53 procent 
1907-11. Skillnaden mellan den första och sista perioden är stor och kan säkerligen 
huvudsakligen förklaras av rörelsens allmänna tillväxt men sammanhänger också med att 
tidiga föreningar hunnit upplösas och därmed försvunnit ur statistiken och av att benägenheten 
att registrera nybildade föreningar kan ha varit lägre under lagstiftningens tidiga år.  
Medan mejeriföreningarna uppvisar sina högsta nybildningssiffror under den första femårs-
perioden har de övriga sina särklassigt lägsta andelar här. Den stora registreringen av 
mejeriföreningar 1897 styrker uppgifterna om deras starka expansion under 1890-talet. Så 
uppgav exempelvis Kalender över svenska lantbruket att det fanns 302 mejeriföreningar redan 
1895. 237   

Inköpsföreningarna ligger högst under mellanperioden 1902-06 medan mejerierna då 
var inne i en schackningsperiod. Inköpsföreningarnas expansion sammanfaller med den 
kraftiga organisatoriska uppbyggnaden på region- och riksplanet 1904-06. Siffran 6 
registrerade föreningar 1897 verkar dock låg med tanke på att enbart centralföreningen i 
Skaraborg hade 9 lokalföreningar anslutna detta år. Tjurföreningarnas tillväxt koncentrerades 
till perioden 1907-11 medan kontrollföreningarnas nybildning är mera jämnt fördelad över de 
båda sista perioderna. Båda kan ses som följdföreteelser av mejerihanteringens expansion. 
Maskin- och stärkelse- och bränneriföreningarna uppvisar däremot en tämligen jämn 
utveckling över hela femtonårsperioden. 238 
 
4.2.3.6  Den geografiska fördelningen 

 
Fördelar man de största föreningsgrupperna geografiskt finner man att ca 20 procent hörde 
hemma inom de båda skånelänen. Särskilt påtagligt var det stora antalet kontroll- och tjur-
föreningar i Malmöhus län. Det skånska inslaget förstärks ytterligare om man också inkluderar 
maskin-, torvströ-, slakteri-, ägg-, stärkelse- och bränneriföreningarna där andelen utgjorde 
hela 49 procent. Orsakerna till denna dominans var dels närheten till Danmark och 
influenserna från den danska utvecklingen fr a inom mejeri- och slakterinäringarna dels att 
SLRs huvudkontor och utgivningen av den starkt föreningspropagandistiska Svenska 
Lantmännens Föreningsblad åren 1906-10 var lokaliserade till Malmö.  

Ett annat föreningstätt område utgjorde Jämtland, Västernorrland och Västerbotten 
med ca 15 procent av föreningsbeståndet. Som organisatoriskt eftersläpande - inte minst med 
tanke på deras potentialer - framstod under den här tiden Uppsala, Jönköpings, Kronobergs, 
Göteborgs och Bohus och Skaraborgs län. I övrigt visar tabellen att de mer etablerade mejeri- 
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och inköpsföreningarna geografiskt var jämnare fördelade än de senare tillkomna kontroll- 
och tjurföreningarna. 
 
4.2.4  Utvecklingen under den första föreningslagen 

 
Målsättningen i 1895 års föreningslag att registreringen av ekonomiska föreningar skulle bilda 
underlag för en samlad redovisning av den kooperativa sektorn kom endast delvis att 
förverkligas under den första föreningslagens giltighetstid. Ambitionen resulterade i den 
sammanställning av de registrerade ekonomiska föreningarna, som i två versioner 
publicerades 1912 och 1914. Redan då hade emellertid redovisningen av sektorn slagit in på 
två skilda vägar genom de initiativ, som tagits av Lantbruksstyrelsen respektive KF. Följden 
blev en splittring, som försvårade överblicken över och försvagade samhörigheten inom den 
kooperativa sektorn och medförde att lantbruks- och konsumentkooperationen under lång tid 
kom att redovisas var för sig och enligt olika principer. 
   Jämfört med registreringen av aktiebolag till följd av 1848 års lag framstår förenings-
bildningen under de femton åren efter 1897 som livlig med ett genomsnitt av 393 registrerade 
föreningar per år. Totalsiffran 5 896 registrerade föreningar överträffade med bred marginal 
aktiebolagens 3 393 för hela 40-årsperioden 1849-89. Skillnaden visar att föreningslagen 
redan vid sin tillkomst hade det företagsunderlag, som det tagit bolagslagen decennier att 
skapa.  

Av de föreningar, som registrerades utgjorde de fem största grupperna - byggnads-, 
konsument-, inköps-, bostads- och mejeriföreningarna - tillsammans 4 961 eller 84 procent. 
Inom lantbrukskooperationen tillkom därutöver ca 1 950 oregistrerade föreningar. Vidare 
bildades ett okänt men sannolikt ganska betydande antal oregistrerade föreningar både inom 
lantbruks- och konsumentkooperationen. Det är därför knappast orealistiskt att uppskatta det 
totala antalet nybildade kooperativa föreningar under perioden 1897-1911 till 9-10 000. 
Upplösningsfrekvensen bland de registrerade föreningarna, som enligt Socialstyrelsens 
statistik var 9 procent, var - om siffrorna från inköps- och mejeriföreningarna är representativa 
- i verkligheten 20-30 procent. Däremot förefaller Sjöling antagande att ca 45 procent av 
konsumentföreningarna upplöstes vara i högsta laget.   

Några uppgifter om antalet oregistrerade föreningar inom arbetar- eller konsument-
kooperationen har inte varit möjliga att få fram medan Lantbruksstyrelsen i sin statistik 
redovisat 1 948 sådana. Denna grupp dominerades helt av 1 096 (56 procent) avels- och 687 
(35 procent) kontrollföreningar. Därutöver redovisades 100 mejeri- och 60 inköpsföreningar, 
vilka utgjorde 5 respektive 3 procent av samtliga samt 5 torvströföreningar. Om dessa adderas 
till lantbrukskooperationen ökar dennas föreningsantal till ca 4 250 med en övervikt av 55 
procent mot 45 för de registrerade föreningarna. Därtill kan läggas att antalet ägg-, maskin- 
och kvarn- och sågföreningar av Lantbruksstyrelsen bedömdes vara väsentligt större än vad 
som framgick av den egna statistiken.  

Inslaget av oregistrerade föreningar varierade mycket kraftigt från bransch till bransch. 
I fråga om inköpsföreningarna är det möjligt att urskilja ett positivt samband mellan regional 
och nationell organisation och graden av registrering. Bland mejeriföreningarna tycks 
benägenheten att registrera sig ha varit lägre hos föreningar, som bildats före föreningslagens 
tillkomst medan exempelvis tjur- och kontrollföreningarna, som inte bedrev kommersiell 
verksamhet tycks ha saknat incitament att registrera sig. Lantbrukskooperationens tyngdpunkt 
låg under perioden i Skåne och mellersta Norrland. 
 
NOTER 

 



23 
 

230. Kooperativ verksamhet 1908-10 s 10 ff. 
231. Kooperativ verksamhet 1908-10 s 32 (not); Sociala meddelanden 1912 s 949 (not). 
232. Sociala meddelanden 1912 s 642 ff och 759 f  samt tabell 1 s 646 f; Kooperativ  
       verksamhet 1908-10 s 19 f och 31 f. 
233. Sociala meddelanden 1912 s tabell 1 s 646 f. 
234. Sociala meddelanden 1912 s tabell s 646 f och s 950 ff. 
235. Kalender över svenska lantbruket 1908 s IV ff. 
236. Sociala meddelanden 1912 s 643 f; Kooperativ verksamhet 1908-10 s 18 f; Kalender 
       över svenska lantbruket 1912 s 87 ff, 174 ff, 182 ff, 230 ff och 268 ff; Sjölin 1960 s 66. 
237. Kalender över svenska lantbruket 1908 s 202 ff. 
238. Kalender över svenska lantbruket 1908 s 268. 
 
4.3  LANTMANNAFÖRENINGARNA – ORGANISERING FRÅN MITTEN 

 

4.3.1  En framgångsrik agitation 

 
Den massiva agitationen för inköps- eller lantmannaföreningar åren efter 1895 från Johan von 
Engeström, Pontus Fahlbeck, Vilhelm Nauckhoff, E O Arenander, Gustaf Leufvén, 
Jordbruksdepartementet m fl med stöd av hushållningssällskapen och Lantbruksakademin 
syftade till att anpassa lantbruket till en ny tid. Med central-föreningarna i Skaraborg 1895och 
Västernorrland 1901 som föregångare uppnåddes 1904-08 en närmast explosionsartad 
utveckling då 789 lokal-, 16 centralföreningar samt riksorganisationen Svenska Lantmännens 
Riksförbund (SLR) såg dagens ljus.  
 För hela perioden 1897-1911 registrerades enligt Socialstyrelsen 1 040 
inköpsföreningar till vilka kan läggas ett okänt antal oregistrerade av vilka Lantbruks-
styrelsen uppgav att 60 var verksamma 1911. Det totala antalet nybildade föreningar var alltså 
minst 1 100. Beträffande upplösningar hade Socialstyrelsen kännedom endast om 31 eller 3 
procent av samtliga och räknade följaktligen med 1 009 verksamma föreningar 1911 medan 
Lantbruksstyrelsen redovisade 821 registrerade verksamma, vilket innebar att 219 föreningar 
eller 21 procent upphört. Därutöver redovisade Lantbruksstyrelsen 60 verksamma 
oregistrerade föreningar, vilka utgjorde 7 procent av av de totalt 881 föreningarna i dess 
statistik. Flest inköpsföreningar hade Värmlands län 82 följt av Jämtlands med 62, 
Kristiansatads och Älvsborgs med 58, Kopparbergs med 53 och Sörmlands med 52. Av de 
881 föreningarna i Lantbruks-styrelsens statistik fanns 404 eller 46 procent i Götaland, 253 
eller 29 procent i Svealand och 224 eller 25 procent i Norrland. 
 I samband med SLR-organisationens tillkomst aktualiserades också problemen kring 
lagringen och handeln med spannmål, försäljningen av matpotatis och den gemensamma 
maskinanvändningen. Lagerhusfrågan aktualiserades första gången vid lämpliga personer, 
genom anskaffande av jordbrukslitteratur o s v.”  
 I sin årsberättelse till sällskapet 1904 kunde Arenander med tillfredsställelse 
rapportera: ”Den kooperativa rörelsen hos lantmännen inom Västernorrlands län har varit i 
oavbruten och ständigt tilltagande utveckling: särskilt hava lantmannaföreningarna bidragit till 
att höja intresset för jordbruket och husdjursskötseln såsom på flera håll uttryckligen betonas”. 
På föreningarnas initiativ hade också tillkommit ”andelsfrörenseriföreningar, 
linodlingsföreningar, hingstavelsföreningar, kontrollföreningar o a ”.  
 Under alla sina kampanjer hävdade Arenander med skärpa att ”det hela måste baseras 
på kontant betalning. Jag brukar säga: Köp kontant genom föreningen vad ni kan och gå sedan 
och tag resten av varorna där ni kan få kredit; jämför sedan priserna och varan och ni skall 
snart finna att det är förmånligare att låna pengar på annat håll för att sedan kunna betala 
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kontant till föreningen”. När Arenander 1905 slutade sin anställning i Härnösand lämnade han 
64 lantmannaföreningar och en regionorganisation bakom sig. Han tillträdde därefter en 
lektorstjänst i husdjurslära vid Ultuna där han 1918 blev professor. Hans centralförening i 
Västernorrland överlät 1917 sin affärsverksamhet till Lantmannaförbundet i Gävle och 
fortsatte enbart som medlemsorganisation. 275   
 
4.3.2  Lantmannaförbundet i Västernorrland 

 
”Vesternorrlands läns landtmannaföreningars centralförening eller Förbund utan personlig 
ansvarighet” (senare ändrat till Västernorrlands läns Lantmannaförbund) startade 1901 med 
hushållningssällskapet som gemensam plattform. Det var en skapelse av länsagronomen E O 
Arenander, en uppländsk lantbrukarson, som doktorerat i Halle där han bl a blev vittne till när 
centralföreningen sprängde en omfattande gödselmedelskartell 1893. På ett stipendium från 
Lantbruksstyrelsen studerade han det tyska föreningsväsendet och fann en modell, som visade 
sig direkt tillämpbar på de norrländska förhållandena.   
 Alltifrån sin ankomst till Västernorrland började Arenander bilda lokalföreningar, de 
första i Säbrå, Nätra och Njurunda 1900. I mars 1901 beslöt ett antal föreningar att bilda ett 
regionalt förbund med initiativtagaren som ordförande, verkställande tjänsteman och kassör. I 
styrelsen valdes - liksom tidigare i Skaraborg - två ledamöter från hushållningssällskapet in, 
vilket blev vanligt även i senare föreningar. Bredden i upplägget visades av att föreningarna 
förutom en rikt sorterad förnödenhetsförmedling också skulle avsätta medlemmarnas 
ladugårdsprodukter m m och ha till uppgift ”att på allt sätt arbeta för jordbrukets, 
boskapsskötselns och binäringarnas höjande genom att verka för dithörande kunskapers 
spridande genom samarbete med länets hushållningssällskap, genom anordnande av 
diskussionsmöten och överläggningar om jordbruksfrågor, genom anordnande av föredrag av 
hushållningssällskapets tjänstemän eller andra  
 
 
4.3.3  Centralföreningen i Skåne – en stilbildare 

 
Efter tre månaders specialstudier av de ekonomiska föreningsrörelserna i Danmark och 
Tyskland 1903 sammanfattade Gustaf Leufvén sina intryck på följande sätt: ”När en svensk 
första gången besöker en av de större danska eller tyska inköpsföreningarnas 
generalförsamlingar eller förbundsdagar …erfar han en känsla av beundran för den entusiasm 
för föreningens utveckling och förkovran, som besjälar samtliga deltagare… Samtidigt kan 
man emellertid inte undgå att erfara en känsla av beklämning över vår egen efterblivenhet i 
dessa avseenden.. Den svenske bonden har ännu inte hunnit vänja sig vid samt insett 
fördelarna av ett samarbete med sina yrkesbröder… Förvisso kommer dock, så snart 
kunskapen om sammanslutningens fördelar särskilt på det ekonomiska området hunnit tränga 
tillräckligt djupt ned bland befolkningen, ekonomiska föreningar att bliva lika allmänna och 
omfattande här som i våra grannländer…”.      

Mest imponerad var Leufvén av den tyska rörelsens organisation. ”Små lokala 
föreningar hava här sammanslutit sig till provinsiella centralföreningar och 
centralföreningarna hava anslutit sig till stora riksförbund”. I likhet med Gilbert Hamiltom tio 
år tidigare åberopade han särskilt organisationen i Sachsen och slutade sin artikelserie: ”På 
liknande sätt har jag tänkt mig att Skånska Lantmännens Centralförening borde vara 
organiserad… Första steget mot målet går genom lokalföreningarna och därför lyder 
maningen till alla dem, som är intresserade av företagets framgång: Bilda 
lantmannaföreningar!”  
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Vid sekelskiftet 1900 kom hårresande avslöjanden om fusk och oskäliga priser på fr a 

kraftfoder och konstgödsel och om affärsmännens sätt att lura särskilt småbönderna. Detta i 
kombination med de nybildade lantmannaföreningarnas utsatta läge hade väckt indignation 
hos Raoul Hamilton på Ovesholm, vice ordförande i Kristianstads läns hushållningssällskap 
och ordförande i dess egnahemsnämnd. Till vintersammanträdet i Skånska Hushållnings-
föreningen - gemensam för landskapets sällskap - 1902 inlämnade därför Hamilton en motion 
om bildandet av en bred och fristående ekonomisk sammanslutning. Föreningen accepterade 
förslaget och sände 1903 ut Gustaf Leufvén för studier i Danmark och Tyskland.  

Centralförenigen konstituerades i maj 1904 av 48 lokalföreningar - en benämning, som 
man tillsammans med centralförening - blev först med att registrera för de 
lantmannaföreningar Leufvén efterlyst vid hemkomsten. De följande åren redovisade Leufvén 
i en rad föredrag och artiklar organisationens stadgar och motiveringarna bakom dem. Detta 
fick betydande genomslag på andra håll i landet när man inte i stället valde den arenanderska 
modellen med enbart u p a - organiserade organisationer, vilket fr a var fallet i de 
glesbygdsbaserade föreningsbildningarna i norr men även förekom exempelvis i Halland. 
Leufvéns mening var däremot att både de lokala och de regionala föreningarna skulle 
organiseras enligt m b p a -principen. Darutöver skulle liksom i föreningen i Skaraborg 
enskilda storlantbrukare kunna direktanslutas till centralföreningen. Både Arenanders och 
Leufvéns modeller var hämtade från Tyskland men anpassade till svenska förhållanden. 276  
 
4.3.4   Bolag i Blekinge 

 
Att landets tredje regionsammanslutning låg långt från föregångarna visade redan namnet 
Aktiebolaget Blekinge Lantmän. Även detta hushållningssällskap hade tidigt försökt få till 
stånd lokala föreningar men de isolerade småföreningarna hade nästan helt utplånats av 
privata affärsmän i detta hamn- och handelstäta län. För att åstadkomma en snabb och 
avgörande förändring tillgreps idén med ett lantbrukarägt bolag. Enligt samstämmiga utsagor 
var det handlanden Håkan Persson jr., som efter bakslaget med lokalföreningarna började 
propagera för en bolagslösning. Han lyckades förankra sina synpunkter hos hushållnings-
sällskapet, särskilt hos dess blivande ordförande Hugo Wachtmeister på Vesteråkra, ledamot 
av det förvaltningsutskott, som ledde sällskapets verksamhet och initiativtagare till en av 
länets första lantmannaföreningar 1903. Det har antagits att Håkan Persson under sin tid som 
affärsman i Karlshamn fått impulser till bolagsbildandet från Tyskland där bolagsformen på 
sina håll användes av lantbrukarna.  

Blekinge lantmän var landets tredje regionföretag bildat 1903 och det första som 
började som aktiebolag om än med delvis andelsinfluerad bolags-ordning. Den föreskrev bl a: 

 att ingen aktieägare på stämman fick utöva rösträtt för mer än 1/5 av antalet 
representerade aktier 

 att av vinsten skulle årligen utdelas 5 procent på varje akties nominella belopp - 
återstoden skulle fördelas mellan aktieägarna efter deras inköp under året 

 att ingen utdelning fick göras förrän en reservfond på minst 10 procent av 
aktiekapitalet bildats 

 att kontant betalning i princip skulle tillämpas men att 3-6 månaders accepterade växlar 
med tillägg av räntan även skulle godtas som likvid, dock skulle omsättning av 
växlarna ”i intet fall medgivas”. 

 att verksamheten efter hand skulle omfatta såväl anskaffande av foder- och 
gödselmedel fröer och maskiner liksom avsättning av lantmännens egna produkter 

 att man skulle anta årsmedlemmar mot en avgift av två kronor per år - de skulle få göra   
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inköp hos bolaget till samma priser som aktieägarna men inte åtnjuta dessas övriga 
förmåner 277 

 
4.3.5  Samkooperation i Halland 

 
Regionförening nummer fyra var märklig genom att den bildades gemensamt för lantmanna- 
och konsumtionsföreningarna under namnet Hallands läns centralinköpsförening u p a.  
Initiativtagare var godsägaren Henri von Scheele på Plönninge, som inspirerade lantbrukaren 
Johan Nilsson att 1897 starta länets första lantmannaförening i Harplinge och att 1904 bilda 
regionföreningen.   

En annan Harplingebo - folkskolläraren Lars Petter Norrgren - startade 1902 länets 
första konsumtionsförening och båda bildade regionföreningen med fem lantmanna- och lika 
många konsumtionsföreningar. Norrgren blev styrelseledamot och Nilsson ordförande, 
affärsledare och kassaförvaltare. Föreningens ändamål var ”att å medlemmarnas vägnar träffa 
avtal om leverans av lantmannaförnödenheter samt specerier, eldfarliga oljor och andra 
diverse varor” förutom att förmedla försäljning av medlemmarnas produkter och att i övrigt på 
alla sätt bevaka deras intressen. Inte minst lade man avgörande vikt vid goda kvaliteter. Vid 
upprepade tillfällen betonades de halländska lantmännens från Arenander ärvda grundsyn: 
”Centralföreningen är lantmannaföreningarnas, inte tvärtom”. Föreningen splittrades så 
småningom genom att konsumentdelen anslöts till KF och resten blev en oblandad 
lantmannaaffär. Namnet ändrades 1915 till Hallands läns lantmäns centralförening u p a. 278 
 
4.3.6  Ett branschblandat storföretag i Gävle 

 
År 1904 bildades också ett regionföretag i Gävle. Det var brett anlagt och drev bl a genom ett 
dotterbolag landets första fläskfabrik och i ett annat företag tillverkning av lantbruksmaskiner 
och redskap. Man var också ombud för T-Forden, stimulerade andelsrörelsen även på mejeri- 
och slakteriområdena, organiserade lantmannaföreningar och arrangerade årliga 
lantmannadagar.  
 Namnet var Aktiebolaget Lantmannaförbundet i Gävle. Företaget blev en braständare 
på flera områden och till formen den enda parallellen till bolaget i Blekinge. Man valde 
bolagsformen för att liksom där snabbt få igång verksamheten men också för att stimulera 
skogsbolagen att gå in som delägare. Man införde dock större föreningsmässighet i stadgarna. 
Sedan 10 procent av vinsten tillförts reservfonden intill dess att denna uppgick till 5 procent 
av aktiekapitalet skulle ägarna erhålla upp till 5 procent på inbetalda belopp varefter 
återstoden fördelades mellan aktieägarna och de ”vinstberättigade kunderna” i förhållande till 
deras under året gjorda inköp. Medan blekingebolaget hade ”årsmedlemmar” införde man i 
Gävle begreppet ”vinstberättigade kunder”, vilka var de lantbrukare eller 
lantmannaföreningar, som förband sig under minst tre år framåt fylla sina behov av foder- och 
gödselmedel genom bolaget. En annan skillnad var att varje aktieägare i gävleföretaget oavsett 
aktieinnehav hade en röst vid stämman. En röst hade också varje vinstberättigad kund. 
Bolagsordningen innehöll ingenting om kontantbetalning eller växelaffärer och heller 
ingenting om saluförande av lantbrukets produkter.      

Gävlebolaget omspände Gästrikland, Hälsingland, Dalarna och norra Uppland och - på 
affärssidan - från 1917 Medelpad och Ångermanland, d v s vad som då fanns kvar av 
Arenanders förbund, vilket kvarstod som medlemsorganisation. Initiativtagare till bolaget var 
landshövdingen i Gävleborg Hugo Hamilton, som 1905 även tog initiativet till SLR och var 
ordförande i båda. 
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Lantmannaförbundets aktier fördelades vid starten på 50 lantmannaföreningar, 119 
enskilda lantbruk och lantbruksförvaltningar och 75 vinstberättigade kunder men redan 1907 
var 95 föreningar anslutna. Av dotterföretagen startade redskapsbolaget 1914 och var ämnat 
att tillgodose även de andra regionföretagen inom SLR med såmaskiner, slåttermaskiner, 
gödselspridare och träprodukter genom egen tillverkning samt med plogar, harvar, 
kultivatorer, vältar m m från olika småverkstäder i Gävleområdet. År 1917 startades ett 
kolonialvarubolag men importen avstannade snabbt och man beslutade i stället att ta upp 
fläskproduktion i anslutning till Gävle stads renhållningsprogram. Svinen skulle utfodras med 
matavfall från stadens hushåll i utbyte mot att bolaget skötte renhållningen i staden. Man 
uppförde ett stall för 1 500 slaktsvin jämte avelsdjur och avsättningen till Stockholm 
bedömdes som mycket lovande. Trots försiktighetsåtgärder blev problemen stora dels p g a 
svinpest dels genom att sorteringen för att avlägsna t ex metaller och glas ur matavfallet 
visade sig mycket besvärlig. Båda dotterbolagen likviderade 1923 i samband med 
moderbolagets kris. 

Störst var gävlebolaget under krigskonjunkturen 1920 med 156 lantmannaföreningar 
och 175 andra aktieägare med sammanlagt 11 000 lantbrukare anslutna. De följande årens 
depression medförde emellertid stora förluster och bolaget tvingades i likvidation 1923. 
Hösten samma år gjordes en reorganisation i form av Lantmannaförbundet förening u p a i 
Gävle men när depressionen satte in 1930 mötte detta samma öde som det gamla bolaget och 
måste avvecklas. 279  
 
4.3.7  ”Kronan på föreningsverket” 

 
Efterhand som organiseringen av handeln med lantbruksförnödenheter fortskred så 
aktualiserades frågan om en tredje nivå, d v s en riksorganisation. Både Areneander och 
Leufvén och flera andra hade studerat treledsorganisationer i Tyskland och konstaterat att de 
fungerade väl. Initiativet till en riksorganisation i Sverige togs av Hugo Hamilton med stöd av 
bl a Arenander, Leufvén och skaraborgsföreningens direktör Tor Bergqvist. Konstitueringen 
av Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) skedde den 30 augusti 1905 av representanter 
för centralföreningarna i Skaraborg, Västernorrland, Halland, Skåne och Sörmland samt 
lantmannabolagen i Blekinge och Gävle. Ordförande blev Hugo Hamilton och huvudkontoret 
förlades först till Malmö men flyttades 1907 till Göteborg och 1917 till Stockholm. På 
ordförandens förslag antog organisationen mottot ”Självverksamhet och samverkan”. 
SLR skulle för medlemmarnas räkning anskaffa foder- och gödselmedel, utsäde, frö och andra 
förnödenheter av bästa beskaffenhet till billigaste pris, verka för avsättning av medlemmarnas 
produkter och i övrigt främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Som medlemmar antogs 
både ekonomiska föreningar och aktiebolag, som på läns- eller provinsnivå huvudsakligen 
verkade för anskaffning av lantmannaförnödenheter. Av vinsten avsattes 10 procent till en 
reservfond och resten fördelades efter gjorda inköp. Tvister inom förbundet skulle avgöras av 
tre gode män, vilkas utslag var utan appell och av vilka parterna skulle utse en var och de två 
utsedda själva välja den tredje.  

SLRs formella uppbyggnad har utförligt beskrivits av Stig Osterman och var i 
sammandrag följande. Förbundet startade 1905 som förening u p a och för dess förbindelser 
svarade då endast de egna tillgångarna, vilka utgjordes av medlemsföreningarnas insatser och 
avgifter. År 1909 ändrades organisationsformen till förening m b p a för att ”knyta medlems-
föreningarna fastare till förbundet och öka dettas förtroende utåt”. Föreningarna kom därefter 
att ansvara för SLRs förbindelser ”med ett belopp som motsvarade summan av de vinstut-
delningar som föreningen uppburit från förbundet under de senaste tio åren”. Samtidigt 
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slopades årsavgiften ”vadan medlemmarna numera icke på något sätt bidraga till förbundets 
förvaltningskostnader”. 

SLR startade som agenturaffär och drevs som sådan - med undantag för utsädeshandeln 
som skedde i fast räkning - fram till 1914. Inkomsterna bestod under denna tid endast av 
säljar-provisioner och av överskottet av gödselmedelshandeln sedan rabatterna utdelats till 
medlemsföreningarna, vilka dessutom årligen tilldelades lejonparten av SLRs vinster i övrigt. 
Även efter 1914 delades konstgödselrabatterna ut till föreningarna medan däremot den vinst, 
som uppstod då fodermedelshandeln lades om till engroshandel med försäljning i fast räkning 
inte längre delades ut utan användes för att stärka den ekonimiska ställningen genom 
fonderingar.   

På upplysnings- och informationsområdet gjorde SLR en pionjärinsats genom att ge ut 
lantbrukskooperationens första tidning - Svenska Lantmännens Föreningsblad (SLF) - vars 
första nummer kom ut i november 1905. SLF var mångsidig med tonvikten på kooperation 
och föreningsväsende. Lantbruksföreningar av alla slag behandlades men i första hand den 
egna organisationen vars ideologi och aktuella spörsmål behandlades i ledare, polemiker, 
mötesreferat och yttranden. Tidvis meddelades också namnen på alla hos länsstyrelserna 
registrerade ekonomiska sammanslutningar på landsbygden. En annan betydelsefull uppgift 
var att sprida prisnoteringar på spannmål, slaktdjur, smör etc. Prenumeration skedde inte 
genomgående kollektivt men ofta prenumererade regionföreningarna för sina styrelser, 
lantmannaföreningarnas ordföranden och föreståndare. Enstaka lantmannaföreningar 
prenumererade dock för samtliga medlemmar. Några upplagesiffror finns inte bevarade men 
1930 då SLF förvandlades till Jordbrukets Tidning (JT) var dennas upplaga drygt 30 000. 

Organisatoriskt nådde förbundet rikstäckning 1910 och hade då 20 centralföreningar 
med 850 lokalföreningar och ca 41 700 medlemmar anslutna. Av medlemmarna hade 60 
procent lantbruk på mindre än 10 ha, 36 procent 10-50 ha och 4 procent över 50 ha. År 1920 
fanns 21 centralföreningar, 1 353 lokalföreningar och 84 700 medlemmar av vilka 62 procent 
under 10 ha, 35 procent 10-50 ha och 3 procent över 50 ha.  

Bland de tidiga affärsinsatserna kan nämnas ett förmånligt avtal om handeln med 
kaligödsel 1905, sprängningen av den svenska superfosfatkartellen 1906 och kringgåendet via 
egen import av en foderblockad mot SLR i Göteborg 1907. Resultatet blev att SLR-
organisationen blev prisledande inom samtliga dessa områden. Däremot utvecklade sig 
försäljningen av medlemmarnas produkter långsammare.  

Första världskriget medförde ett starkt uppsving för organisationen fr a genom att man 
lyckades knyta kontakter med amerikanska fodermedelsleverantörer och på så sätt starta 
grosshandel med egen import. Både omsättning och medlemsanslutning ökade kraftigt. 
Expansionen resulterade bl a i rederirörelse, kvarnrörelse och en egen bank. Men 
verksamheten vilade på bräcklig grund. Någon medlemsvård existerade knappast, insatserna 
var låga och all vinst fördelades som återbäring eller efterlikvid med påföljd att kapital-
bildningen uteblev. Till detta kom långa varukrediter till lantbrukarna som ökade behovet av 
kapital och blev en avgörande black om foten när efterkrigstidens ekonomiska kris satte in. 
Svenska Lantmännens Bank tvingades upphöra med kreditgivningen 1923 och staten fick 
träda emellan och överta den. Rederiet och kvarnföreningen tvangs i likvidation. 
Riksförbundet tvangs av dessa och andra orsaker till genomgripande reorganisationer både 
1923 och 1930 med stora ekonomiska uppoffringar för många förtroendevalda som följd. 280 
 
4.3.8  Kooperationen och spannmålen 

  
Första gången frågan om spannmålslagerhus aktualiserades i modern tid var vid hushållnings-
sällskapens ombudsmöre 1871 då landshövdingen Erik Sparre motionerade om ett magasins-
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kompani av fransk eller engelsk typ bl a för att möjliggöra belåning för producenterna. 
Därefter dröjde det till 1901 innan ett förslag om lagerhus av amerikansk eller tysk modell 
presenterades. De fördelar, som åberopades gällde möjligheterna att tillhandahålla stora 
partier av standardiserade kvaliteter, kvalitetsförbättringar hos producenterna, möjligheter till 
belåning och val av tidpunkt för försäljning och att möta statens behov inom försvaret och 
folkförsörjningen. Lagerhusen kunde drivas av andelsföreningar eller bolag men stöd för 
byggnationen och frakterna krävdes. Lantbruksstyrelsen utredde frågan och föreslog 1908 en 
lånefond för lagerhus riktad till andelsorganisationerna. Frågan överlämnades därefter till Nils 
Wohlins utredning om lantbrukets inrikes avsättningsförhållanden, som arbetade 1910-14. 
Wohlin förespråkade andelslagerhus, vilkas driftkostnader täcktes av medlemmarnas avgifter 
och med belåningsmöjligheter för medlemmarna.  

Under tiden försökte 1913 års ombudsmöte att påskynda frågan genom att aktualisera 
1908 års förslag i kombination med utförselbevis. Tanken återkom genom Alexander 
Hamiltons och Viktor Ekerots försorg vid riksdagarna 1914 och 1915 där den senare ville 
kombinera lagerhusen med kvarn- och bagerirörelse. Därefter tillsattes 1916 Lagerhus- och 
kylhuskommittén med Nils Trolle som ordförande och bl a Gustaf  Leufvén, Olof Nilsson i 
Tånga och Nils Wohlin som medlemmar.  

SLF tog i sin första årgång upp frågan om avsättning av spannmål och utsäden. 
Eckerbom behandlade bagerier, kvarnar, tröskföreningar, lagerhus och försäljningsföreningar. 
I det senare fallet framhölls kommissionsförsäljning via inköpsföreningarna som det enklaste 
sättet att starta men att man efterhand borde övergå till lagerhus med rensning, sortering och 
möjligheter till belåning och förskott. Eckerbom förordade vidare ett riksomfattande nät av 
utsädesföreningar, särskilt i småbruksområdena. Ett annat viktigt komplement var kvarn- och 
bageriföreningar. I Frankrike och Tyskland fanns exempel på bageriföreningar, som också 
hade anställda och konsumenter som medlemmar. Eckerbom rekommenderade personlig 
ansvarighet för medlemmarna, andel i vinsten för de anställda och gemensamma styrelser och 
föreståndare för flera föreningar. Hans plädering för lagerhusens fördelar överensstämde 
punkt för punkt med den som förekom i tysk litteratur t ex hos Ertl-Licht. SLF uttalade sig 
1907 med anledning av ett förslag från Lantbruksstyrelsen för att lagring och försäljning av 
spannmål skulle skötas av central- och lantmannaföreningarna och stödde tanken på en 
särskild lånefond för lagerhusen. 281 

Gustaf Leufvén redogjorde 1909 för erfarenheterna av de med statsmedel byggda tyska 
lagerhusen där handel enbart visat sig riskabel. Kombinationsföretag var därför att föredra och 
i Sverige var SLR det enda alternativet. Denna ståndpunkt upprepade han inför Hallands 
centralförening 1915. Året innan hade också Nils Wohlin vid Lantbruksveckan påtalat 
handelns bristfälliga organisation och rekommenderat både utförselbevis och försäljnings-
föreningar med gemensamma lagerhus. 282  

I maj 1917 föreslog Lagerhus- och kylhuskommittén att staten av beredskapsskäl skulle 
uppföra 27 centrallagerhus med en sammanlagd kapacitet av 77 000 ton. Resultatet blev nio 
anläggningar med en sammanlagd kapacitet av 34 000 ton i Eskilstuna, Linköping, Roma, 
Tomelilla, Åstorp, Eslöv, Klagstorp, Vara och Hallsberg. För att bereda frågan om hur dessa 
efter kriget skulle kunna övertas av lantbrukarna tillsatte det nybildade Sveriges Allmänna 
Lantbrukssällskap (SAL) en egen utredning, vilken 1920 föreslog att lagerhusen med 
beaktande av beredskapsaspekterna skulle bli lantbrukarägda med möjligheter till belåning. 
Den statliga Lagerhus- och kylhuskommittén tillstyrkte medan däremot statens fryshusstyrelse 
yppade viss tveksamhet. Det första andelsägda lagerhuset tillkom 1921 då två stycken startade 
i Mälardalen, vilka belånade sin spannmål genom centralkassan i området. Det senare var ett 
resultat av att bl a Lantmännens Månadsblad under kriget propagerat för samverkan mellan 
lagerhusen och jordbrukskassorna. 283   
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Mellanhandssakkunniga konstaterade 1922 att spannmålsförsäljning skedde dels till 
privata spannmålshandlare dels direkt till kvarnar och bryggerier men att också lantmännens 
central- och lokalföreningar givit sig in på marknaden. Utredningen ville öka 
föreningsförsäljningen och föreslog spannmålslagerhusföreningar med uppsamlingslagerhus 
vid järnvägsstationerna och centrallagerhus i de större produktionsområdena och i 
utförselhamnarna.  

Lantmannaföreningarna bedömdes väl skickade för spannmålshandel och försäljning 
av andra lantbruksprodukter, som inte behövde förädlas som frö, potatis och stråfoder. 
Eftersom största delen av spannmålen förmaldes till mjöl var det viktigt att varje 
centralförening ägde åtminstone en handelskvarn. Vidare tillråddes lantmännen att 
tillsammans med andra konsumenter bilda bageriföreningar. 284 

Lagerhus- och kylhuskommittén föreslog 1923 en statlig byggnadslånefond om 2 
miljoner för registrerade lantbrukarägda andelsföretag och bolag. Den skulle lämna lån till 
både uppsamlings- och centrallagerhus. Fonden upprättades slutligen på förslag av 1928 års 
jordbruksutredning och disponerade 3 miljoner kronor. En samorganisation för lagerhusen 
tillkom därefter 1931 - 60 år efter Sparres motion till hushållningssällskapen. 285 
 
 
4.3.9  Matpotatisförsäljningen 

 
När potatishandeln reglerades vid krigsutbrottet 1914 tog idéerna om odlareföreningar fastare 
form. I början av 1915 gjorde bl a Wilhelm Flach, Nils Hansson och Viktor Ekerot ett försök 
att få till stånd en försäljningsorganisation för potatis, vilken emellertid tycks ha stannat på 
papperet trots att ledande företrädare för brännerierna och stärkelsefabrikerna var inblandade. 
Bättre gick det efter kriget när Mälardalens Potatisodlareförening m b p a bildades på SALs 
initiativ hösten 1919. Den omfattade Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands 
och Örebro län och var i första hand inriktad på försäljning av matpotatis och vissa tecken 
tydde på att man planerade att göra den riksomfattande. En särskild förening för södra Sverige 
tillkom dock 1920 med Ekerot som ordförande. Förebilder fanns bl a i Tyskland och 
Danmark. Ingen av föreningarna gjorde emellertid något större väsen av sig men den senare 
fanns kvar ännu 1940. 286    

Mellanhandssakkunniga konstaterade att avsättningen av matpotatis var bristfälligt 
ordnad. I städerna såldes potatisen av traktens lantbrukare mestadels till torg- eller 
detaljhandlare och mera sällan direkt till konsumenterna. Vid försäljningen från Mälardalen 
till Stockholm användes exempelvis ångbåtarnas styrmän som kommissionärer, vilka skötte 
parti-försäljningen från kajen. De sakkunniga konstaterade att att avståndet mellan överskotts-
områdena och de stora konsumtionsorterna lämnade utrymme för en vittförgrenad parti-handel 
i händerna på grossister i städerna. Uppköpen gjordes antingen direkt från större gårdar eller 
genom agenter, som ofta var lanthandlare.  

Utredningen konstaterade att potentialen för en förbättrad potatishandel var stor och att 
bildandet av odlareföreningar borde fortsätta för att åstadkomma en rationell hantering med 
ensartade sorter och kvaliteter. På orter där odlareföreningar inte kunde bildas borde 
lantmännens central- och lokalföreningar ta upp handel med potatis. 287 
 
 
4.3.10  Maskinsamverkan 

 
I SLF propagerade Sverker Lundberg 1906 för samköp och samägande av maskiner, särskilt 
med tanke på de stora fördelarna för de mindre lantbruken. Sånings- och skördemaskiner, 
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ring- och slätvältar, triör, sädesrensare, gödselspridare, hövändare, potatisupptagare, sorterare, 
kultivatorer och tröskverk lampade sig alla väl för samägande och Lundberg pekade på det 
utbredda sambruket av maskiner i Tyskland och Sällskapet Pellervos strävanden att utbreda 
maskinsamverkan i Finland. Han beskrev verksamheten i Trebeshainer maskinförening i 
Sachsen, vilken verkat sedan 1884 och hade 12 medlemmar. I Sverige föreslog Lundberg 
andelskassor för ändamålet och inköp genom SLR och centralföreningarna. I lantbrukspressen 
förekom vidare förslag om redskapsstationer genom hushållningssällskapens eller statens 
försorg. 288   

Mellanhandssakkunniga menade att andelsidén också tillämpades inom kvarn- och trä-
branscherna. Det mest påtagliga exemplet var Svenska lantmännens kvarnförening, vilken var 
den största i sitt slag i landet. För att anknyta till ett hävdvunnet system borde det också vara 
fördelaktigt att lantbrukarna i skogsbygderna kombinerade kvarn- och sågverksrörelse dels för 
malning för de lokala behoven dels för att kunna avyttra skogsprodukterna med förtjänst. Den 
mest utvecklade föreningen av detta slag fanns i Heby i Västmanland och hette ”Lantmännens 
såg-, kvarn- och tegelbruksförening” och hade bildats 1917 för ”att efter inköp av behövliga 
fastigheter inköpa, förädla och sälja skogs- och jordbruksprodukter och bedriva handelsrörelse 
samt att genom anslag av vinstmedel understödja undervisning i en ekonomiskt lönande 
skogs- och jordbruksskötsel”. Man arbetade både för medlemmarnas behov och för avsalu och 
hade lokalmässigt sammanfört mejeri-, slakteri-, kvarn-, såg-, tegelbruks- och 
inköpsverksamheterna, vilket innebar betydande besparingar. Man räknade totalt med ca 120 
kvarn- och sågföreningar, de flesta i Norrland. Men det fanns också småbrukarägda kvarnar 
söderut, vilka dock mest malde till husbehov. 289  

Samverkan kring lantbruksmaskiner var även omfattande och tycks ha börjat 1884 i 
Mjällbytrakten i Blekinge där ett ångtröskbolag med gemensam finansiering och personal 
bildades. SCB redovisade för 1929 1 033 trösk-, 214 såg-, 50 kvarn- och 51 stenkross-
föreningar. Siffrorna var emellertid osäkra. Av tröskföreningarna fanns 344 i Östergötlands 
och 320 i Kristianstads län medan exempelvis Södermanlands, Skaraborgs, Jämtlands och 
Västerbottens län enligt statistiken helt saknade föreningar, Uppsala och Älvsborgs län endast 
hade en vardera och Hallands län fem. Mycket tyder därför på att det redovisade antalet 
tröskföreningar var alldeles för lågt. Av sågföreningarna svarade de fem norrlandslänen för 
136 eller 63 procent, Svealand för 42 eller 20 procent och Götaland för 36 eller 17 procent. 
Av kvarnföreningarna fanns 11 i Kopparbergs och 8 i Östergötlands län medan exempelvis 
Mälardalen och Sydsverige endast uppvisade ett fåtal. I fråga om stenkrossföreningarna 
dominerade Kristianstads och Östergötlands län med 27 respektive 13 stycken. Av 
maskinföreningarna hade 9 procent tillkommit före 1900, 17 procent 1900-09, 27 procent 
1910-19 och 47 procent 1920-29. Antalet medlemmar var i medeltal 17 i trösk-, 24 i såg-, 46 i 
kvarn- och 39 i stenkrossföreningarna. 290     
 
4.3.11  En ny generation träder fram 

 
Uppbyggnaden av lantmännenorganisationen gick snabbt och var resultatet av en omfattande 
främjandeinsats inom hushållningssällskapen iscensatt av en ny generation lantbruks-
kooperatörer främst representerad av E O Arenander och Gustaf Leufvén. Utöver dessa var 
organisationsprocessen väsentligen ett verk av släkten Hamilton. Förutom Hugo Hamilton på 
Blomberg, som tog de första initiativen i Skaraborg 1880 och hans bror Gilbert på Hjelmsäter, 
som initierade centralföreningen 1895 startade deras brorson Hugo Hamilton både företaget i 
Gävle 1904 och riksförbundet SLR 1905. Ur den yngre generationen kom Raoul Hamilton på 
Ovesholm, som låg bakom skåneföreningen och hans kusin James Hamilton på Lyckås, som 
var en drivande kraft i föreningen i Jönköping 1909. Deras kusin Alexander Hamilton på 
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Hedensberg blev den förste ordföranden i föreningen i Västmanland 1906 och agerade 
dessutom i lagstiftningsfrågorna i riksdagen. 

Under processens mest intensiva år 1904-08 tillkom 16 central-, 789 lokalföreningar 
samt som kronan på verket riksförbundet SLR. Vid full rikstäckning omfattade detta 1920 21 
central- och 1 353 lokalföreningar. Utmärkande för organisationsarbetet var vidare att lokal-
föreningarna genomgående tillkom samtidigt med och ibland t o m senare än central-
föreningarna, vilket förlänade organisationsprocessen karaktären av en uppifrån styrd 
verksamhet.  

Trots propagandisternas och hushållningssällskapens insatser var organisationen till en 
början heterogen. Centralföreningen i Skaraborg från 1895 fick ingen omedelbar efterföljare 
medan Arenanders förbund i Västernorrland med enbart lokala u p a - föreningar som 
medlemmar, med försäljning av medlemmarnas produkter och upplysnings- och 
utbildningsverksamhet på programmet influerade föreningen i Halland och ett antal föreningar 
i norr. Försäljning av medlemmarnas produkter sattes också på SLRs agenda 1905 men 
omsattes inte i praktiken. Störst genomslag fick skåneföreningen med Leufvén som idégivare, 
både direktanslutna storlantbrukare och lokalföreningar och tonvikten på m b p a - föreningar. 
Både Arenander och Leufvén arbetade dock efter tyska förebilder, särskilt från Sachsen. 
Företagen i Blekinge och Gävle, vilka snarast kan beskrivas som ”aktiebolag med kooperativ 
prägel” utgjorde ett udda inslag, som möjligen influerats av den tidigare bolagskooperationen 
och som motiverades av behovet att snabbt komma igång. Efter den första 10-årsperioden 
uppvisade organisationen emellertid en betydligt enhetligare struktur.   

Till följd av de permanenta problemen med försäljningen av medlemmarnas produkter 
bildades separata lagerhus- och potatisföreningar i Mälardalen och södra Sverige och 
Norrbottens läns jordbrukares leveransförening, som med början 1927 under ett 25-tal år 
försåg Bodens garnison med hö, potatis, kött, fläsk, ägg, ved m m.    
Maskinsamverkan utvecklades till en vittförgrenad men heterogen sektor, som enligt 
statistiken 1929 omfattade ca 1 350 föreningar, ett antal, som sannolikt var alldeles för lågt 
men tanke på att trösk- och sågföreningarna, som utgjorde de största grupperna var 
ofullständigt redovisade. Till skillnad från t ex lagerhusen och potatisodlareföreningarna 
saknade maskinföreningarna en intern samverkansstruktur och anknytning till SLR. De hade 
heller inte tilldragit sig någon uppmärksamhet från det offentliga utredningsväsendets sida. 
 
NOTER 
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4.4  JORDBRUKSKASSERÖRELSENS TILLKOMST 

 

4.4.1  Svenska Lantmännens Föreningsblad 

 
Tillkomsten 1905 av den första riksorganisationen Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) 
och dess tidning Svenska Lantmännens Föreningsblad (SLF) innebar för första gången ett 
aktivt - om än inte auktoritativt - ställningstagande i jordbrukskassefrågan från den etablerade 
lantbrukskooperationen. SLFs redaktör under den första femårsperioden var chefen för 
hushållningssällskapet i Malmöhus län Gustaf Leufvén, som också var SLRs sekreterare. 
Leufvén hade studerat föreningsväsendet i Tyskland och Danmark och gjort avgörande 
insatser vid inköps- och försäljningsorganisationens uppbyggnad. Han blev den ledande 
lantbrukskooperativa ideologen, förespråkade ett mångkooperativt landsbygdssamhälle och 
medverkade aktivt vid föreningsbildningar inom en rad områden. Undantaget var i viss mån 
kreditområdet där han i ett anförande inför lantbrukslärarna 1905 förordade det danska system 
med statsstödda kreditföreningar, som introducerats 1898. Han var också avgjord motståndare 
till kreditgivning mot inteckning i lantbruksinventarier. 
 Leufvéns medhjälpare på SLF var agronomen A K Eckerbom, som under de följande 
åren visade sig vara en engagerad informatör och kunskapsförmedlare i kooperativa ämnen, 
inte minst i jordbrukskassefrågan. 259 
 
4.4.2  SLFs och Eckerboms upplysningskampanj 

  
Redan i tidningens första årgång 1906 publicerades en artikelserie i 10 delar om kooperativa 
kreditföreningar i Europa. De länder, vilkas lantbrukskooperativa kreditsystem presenterades 
var i tur och ordning England, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, Österrike, Ungern, 
Serbien,  Rumänien, Finland och Danmark. Störst uppmärksamhet ägnades Frankrike, 
Tyskland, Italien och Finland.  
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 Artiklarna gav en tydlig och initierad bild både av förhållandena i de enskilda länderna 
och av skillnaderna mellan dem. Artiklarna avslöjade både kunskaper och engagemang hos 
författaren, som endast framträdde under signaturen H. Vem denne var är oklart även om man 
med tanke på den breda europeiska orienteringen och den omfattande och initierade 
beskrivningen av förhållandena i Finland skulle kunna frestas att gissa på den finska 
andelskasserörelsens fader Hannes Gebhard. Andra tänkbara namn, som fanns med på 
tidningens medarbetarlista, var agronomen Nils Hansson och sekreteraren K A Högström i 
Nyköping, som senare kom att visa intresse för lantbrukets kreditfrågor. 260 
 Introduktionen följdes upp 1907 med en serie av Eckerbom om hur föreningskassor 
skulle kunna ordnas i Sverige. Han utgick från ett konkret exempel nämligen Italiens första 
jordbrukskassa, som med Raiffeisens kassor som förebild startats av juristen och ekonomen 
Leone Wollembourg i Loreggia utanför Padua 1883. Eckerbom redogjorde för kassans 
ändamål, ansvarighet, förvaltning, kontrollfunktioner, kapitalanskaffning och utlåning. 
Därefter övergick han till frågan om hur ett liknande system skulle kunna skapas i Sverige. 
Han förordade små, lokala kassor och rekommenderade en kombination av fondering och 
personlig ansvarighet för att ge dem optimal kreditvärdighet.  
 Kapitalanskaffningen kunde ske genom samarbete med sparbankerna, vilka enligt 
Eckerbom borde allokera en större del av sina medel till lantbrukskrediter, särskilt om de 
erbjöds den organiserade borgenssäkerhet, som jordbrukskassorna representerade. Även 
personellt borde samverkan utvecklas genom styrelserepresentation etc. Lämpliga förebilder 
för ett sådant samarbete fanns i Italien där många kassor fungerade som lokala utlåningsorgan 
för sparbankerna och t o m organiserades av dessa. Men Eckerbom pekade också på den tyska 
modell med samverkan mellan inköpsföreningar och jordbrukskassor, vilken utvecklats av 
Raiffeisen som en praktisk möjlighet. Kassornas kapital kunde då anskaffas genom upplåning 
hos privatpersoner, andra banker, staten eller genom egen inlåningsrörelse. Eckerbom 
förordade själv ett system där jordbrukskassan garanterade medlemmarnas lån och ett 
utomstående lokalt bankkontor svarade för den praktiska hanteringen. I trakter, som saknade 
andra bankkontor måste kassorna dock ha egna sådana.  
 Eckerbom förordade vidare efter förebild av Haas´ bank i Darmstadt en centralbank 
med jordbrukskassor, sparbanker och lantbrukskooperativa föreningar som medlemmar. Han 
såg heller inte någon fara i statslån till jordbrukskassorna, något som f ö förekom i Tyskland 
sedan 1895. Kassornas avgörande fördel var enligt Eckerbom att de var lokalt  förankrade, 
ömsesidiga och självförvaltande. Deras enkla förvaltning och fast organiserade säkerhet 
tillförsäkrade dem billig kredit. Kontrollen av lånens användning var en annan fördel. Vad 
som måste till, avslutade Eckerbom, var en svensk Raiffeisen eller Wollembourg. 261 
 I ett föredrag vid sparbanksföreningens årsmöte hösten 1907 föreslog Eckerbom att 
sparbankerna skulle komplettera sin inlåning från allmänheten med uppgiften som 
kreditgivare till småfolket, gärna i samverkan med låneföreningar av Raiffeisens modell, vilka 
kunde fungera som kreditförsäkringsanstalter genom den ömsesidiga ansvarigheten. 
Eckerbom presenterade utförligt de tyska och italienska modellerna för sparbanksfolket. Han 
utvecklade jordbrukskassornas fördelar och föreslog att sparbankerna skulle ta ställning i 
frågan och utforma ett konkret organisationsförslag. 262 
 Samma tema utvecklade Eckerbom vid Lantbruksakademins sammankomst i februari 
1908. Han motiverade där utförligt lantbrukets starka behov av säkra och billiga krediter och 
tänkte sig fyra former av kreditföreningar: 

”1. Kreditföreningar av enklaste slag, borgensföreningar skulle man kunna kalla dem, 
föreningar som inskränka sig till att garantera medlemmarnas lån men låta dessa själfva 
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verkställa lyftningar och inbetalningar i en kreditbeviljande sparbank. Sparbanken 
tjänstgör som föreningens bankir, håller den med kontor och kassör. 

2.  Kreditföreningar med eget kontor och egen kassör; föreningen förmedlar in- och 
utbetalningar åt sina medlemmar; all kredit kommer fortfarande från en sparbank. 

3.  Mera själfständiga kreditföreningar med sparkasseafdelning, hvilka dock måste anlita 
sparbank för en betydande del af sitt kreditbehof. 

4.  Ändå själfständigare och större kreditföreningar arbetande som bygdebanker. Kallar man 
de två första typerna för föreningskassor, skulle man kunna kalla dessa sista för 
föreningsbanker eller ömsesidiga folkbanker.” 
 

Ett stadgeförslag för kreditföreningar presenterades, vilket hade utarbetats av sekreteraren i 
Södermanlands hushållningssällskap K A Högström. Eckerbom utvecklade också inför detta 
forum tanken på kreditgivning i anslutning till lantmannaföreningarna. Eckerbom åberopade 
utländska erfarenheter - främst raiffeisensystemet - och hans förord för en självständig 
jordbrukskasserörelse var denna gång klarare än tidigare och kritiken mot affärs- och 
sparbankerna hårdare. Han aktualiserade också möjligheten av en ”riksföreningsbank” av 
samma typ som den danska Andelsbanken. 263 
 
4.4.3   Sparbanksspåret 

 
Det är ingen överdrift att påstå att jordbrukskrediten ägnades större uppmärksamhet än något 
annat föreningsslag under SLFs båda första år. Den översikt över det kooperativa kredit- och 
jordbrukskasseväsendet i Europa, som publicerades 1906 var imponerande allsidig och 
faktaspäckad och avslöjade klart de skandinaviska ländernas efterblivenhet på området. Den 
drivande kraften bakom kampanjen var av allt att döma Eckerbom, som var angelägen om att 
lantbrukets kreditfråga skulle få en snabb lösning också i Sverige. Det var antagligen denna 
otålighet, som fick honom att rekommendera en nära anknytning till sparbankerna, vilka sedan 
länge var etablerade och erbjöd en utbyggd infrastruktur.  
 År 1906 fanns 422 sparbanker med 375 filialer, vilka förvaltade över 700 miljoner 
kronor. Inom sparbanksrörelsen fanns emellertid en traditionell motvilja mot personkrediter, 
som visade sig svår att övervinna. 1906 utgjorde personkrediterna knappt 17 procent av 
sparbankernas utlåning. Detta irriterade Eckerbom men han hoppades av allt att döma att den 
borgenssäkerhet, som kreditföreningarna representerade skulle förändra den rådande 
inställningen. Han efterlyste därför ett konkret samarbetsförslag från sparbankerna. Samtidigt 
menade han att det förhållandet att lantbrukarna placerat 840 miljoner kronor i de svenska 
bankinstituten motiverade en gynnsammare behandling vid kredittilldelningen. 
Kreditföreningarna utgjorde därför ett nödvändigt komplement till det övriga bankväsendet, 
särskilt sparbankerna. Att Eckerbom inte helt låste sig för ett samarbete med de existerande 
bankerna visade emellertid hans förslag om fyra olika typer av kassor av vilka en var helt 
fristående.  
 
4.4.4  I utredningskvarnen – 1908 och 1911 års förslag  

 
Hösten 1903 hade hushållningssällskapens ombud hemställt att statsmakterna skulle utreda 
om och hur kreditförhållandena för lantbruket kunde förbättras med särskild inriktning på 
säkerheter i form av inventarier och på föreningsengagemang och att åtgärder skulle vidtas 
med anledning av utredningens resultat. Uppdraget gick till Lantbruksstyrelsen och förslaget 
publicerades hösten 1908 och förordade särskilt för de mindre lantbrukarna föreningsvägen 
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för att förbättra kreditförhållandena. Man fann att låntagarnas gemensamma ansvar 
kombinerat med en statsgaranti skulle utgöra den bästa grunden för ett sådant system.  
 Principen var densamma som i det danska systemet med förskottsföreningar från 1898. 
Utredningen tänkte sig i ett inledningsskede statskreditföreningar dels för att säkra 
föreningarnas tillgång till rörelsekapital dels för att staten skulle kunna påverka utformningen 
och kontrollen av verksamheten. Föreningarna förutsattes inte få ta upp lån från utomstående 
och inte låna ut till andra än medlemmar. Lånen skulle fördelas efter åkerareal och som tak 
föreslogs 50 kronor per ha varav statsbidraget tänktes utgöra 30 kronor. Arealer över 50 ha 
skulle inte vara låneberättigade. Utredningen förordade av praktiska skäl u p a - föreningar 
med personliga garantiförbindelser. Någon centralkassa ansågs inte behövlig.  
 Föreningarna skulle bildas och registreras enligt 1895 års föreningslag och ha minst 50 
medlemmar. Låneförmedlingen och räkenskapsföringen skulle skötas av postsparbanken, 
vilket radikalt skulle förenkla föreningarnas administration. Lån skulle endast beviljas för 
markförbättringar, anläggningar samt för inköp av djur, maskiner, foder och gödsel. I fråga 
om inköpen villkorat till ”förening hvars organisation lämnar trygghet för att varorna äro af 
bästa beskaffenhet” och att inköpen enbart gjordes för egen räkning. Utredningen föreslog att 
kreditföreningarna skulle ställas under länsstyrelsens kontroll. 264 
 Lantbruksstyrelsens förslag 1908 om kreditföreningar med statsgaranti stötte bl a på 
bestämt motstånd från riksgäldskontoret, som inte ansåg sig kunna låna upp medel för 
ändamålet. Följden blev en andra utredning hösten 1910 vars förslag förelåg i början av 
följande år. Bland utredarna befann sig K A Högström från Sörmlandssällskapet. Man tog upp 
den tanke om anknytning till sparbankerna, som Eckerbom gjort sig till talesman för men höll 
i fråga om kreditföreningarnas ändamål och organisation i stort sett fast vid förslagen från 
1908. En nyhet var att vatten- och avloppsledningar föreslogs bli låneberättigade, en annan att 
man förordade m b p a - formen i avsikt att stärka kreditvärdigheten gentemot bankerna.  
Föreningarna förutsattes på egen hand anskaffa lån i bankerna, vilka genom ombud skulle 
delta i föreningarnas revision. Varje förening skulle hålla sig till en bankförbindelse och 
krediten utgå i form av ett kreditiv till föreningen, vilket administrerades av banken. Statens 
bidrag föreslogs bestå i att föreningarna skulle auktoriseras och kontrolleras av länsstyrelserna 
och av ett årligt bidrag under 10 år till föreningarnas och sparbankernas förvaltningskostnader. 
265 
       
4.4.5  Von Seths utredning 

 
Också 1911 års förslag bedömdes ha sådana brister - fr a frånvaron av inlåningsrätt - att något 
genomförande inte betraktades som realistiskt. Därmed var i praktiken de tre sidospåren - 
inventariebelåningen, statsgarantierna och anknytningen till etablerade banker - avförda. År 
1912 utsåg därför jordbruksministern Alfred Pettersson i Påboda justitierådet Pehr von Seth 
till enmansutredare. Han presenterade sina förslag våren 1913. Här hävdades för första gången 
klart och tydligt att jordbrukarnas självverksamhet var huvudsaken. Föreningarna föreslogs få 
inlåningsrätt på sparkasseräkning och fullständig penningförvaltning. 
 Som ryggrad för rörelsen tänkte sig förslagsställaren centralföreningar, som skulle 
omfatta ett, två eller tre län. Det förutsattes att de inlånade medlen kunde bli huvuddelen av 
rörelsekapitalet men tills detta blev möjligt skulle kassorna få rätt att diskontera växlar i 
riksbanken. Även andra än jordbrukare skulle kunna ingå i kassorna men utan lånerätt. 
Enligt förslaget skulle lokala föreningar bildas med begränsad personlig ansvarighet. 
Lånerätten föreslogs till högst 50 kronor per ha. Centralförening - också med begränsad 
personlig ansvarighet - skulle endast bestå av godkända lokala föreningar. Insatserna föreslogs 
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bli lägst 400 kronor. Ansvarigheten för en lokalförening föreslogs till minst 20 gånger det 
sammanlagda insatsbelopp med vilket man ingått i centralföreningen. 
 Von Seth föreslog också att lokala föreningar skulle erhålla två kronor per medlem i 
förvaltningsbidrag från staten. Centralföreningar skulle en gång för alla få 2000 kronor till 
organisationskostnader och årligen under de 10 första åren 4000 kronor till 
förvaltningskostnader. De lokala föreningarna var enligt förslaget skyldiga att låta sig 
revideras av centralföreningens revisorer.  
 De sakkunniga, som i september 1913 tillkallades för att yttra sig över von Seths 
förslag anslöt sig obetingat till dess viktigaste grundsatser. Särskilt framhölls att en 
självständig ställning för föreningarna skulle medföra att medlemmarnas intresse för sina 
föreningar ökades och att de skulle knytas fastare till dessa. Inlåningsrätten tillstyrktes och de 
sakkunniga menade att denna utan risk borde kunna tillämpas utanför medlemmarnas krets 
även i de lokala föreningarna. Till en början borde emellertid centralföreningarna förbehållas 
denna rätt och ha lokalföreningarna som filialer för sin sparkasserörelse. Lånerätten föreslogs 
höjd till 75 kronor per ha. 
 Av hänsyn till glest befolkade områden sänktes det minsta tillåtna medlemsantalet för 
lokala föreningar till 15. Men om det sammanlagda insatsbeloppet understeg 1600 kronor fick 
ingen förening driva inlåningsrörelse. Lokalföreningarnas revision föreslogs ske under 
medverkan av en av centralföreningen anställd sakkunnig revisor. Dessa revisorer kunde med 
fördel anlitas även av andra ekonomiska föreningar. På så sätt vore det möjligt att införa den 
organisation med revisionsförbund, som varit Tysklands föreningsverksamhet till så stort 
gagn.  
 De sakkunniga föreslog en namnändring, nämligen att de lokala kreditföreningarna 
skulle kallas jordbrukskassor. Beträffande kassornas lånerätt hos centralkassorna föreslogs att 
denna inte enbart skulle bero på antalet inbetalda insatser i centralkassan.  Den på insatserna i 
centralföreningarna grundade lånerätten föreslogs höjd till 20 gånger insatsernas belopp. 266 
 
4.4.6 Opinionsbildning i utredningsskedet 

 
Lantbrukets kreditfrågor engagerade många opinionsbildare både i och utanför näringen. En 
av de mest kända var konsumentkooperatören Anders Örne, som 1913 i Odlarebiblioteket gav 
ut en skrift om jordbrukskassorna. Efter en inledning där han bröt staven över hela det tidigare 
utredningsarbetet på området framhöll Örne dels att driftkreditfrågan var det centrala 
problemet för lantbruket dels att den måste lösas i anknytning till den övriga 
föreningsverksamheten på landsbygden. Problemet var enligt Örne inte som man tidigare trott 
juridiskt utan organisatoriskt och moraliskt. Beträffande låneverksamhetens inriktning skiljde 
sig Örne dock inte nämnvärt från sina föregångare. Däremot fanns enligt honom bara en 
lösning - kooperation med självförvaltning under ansvar. 
 Örne konstaterade att det inte fanns många civiliserade länder i världen, som ansett sig 
kunna undvara den kooperativa kreditföreningsverksamheten. Tyskland, Finland och 
Frankrike var särskilt efterföljansvärda exempel. Örne anslöt sig till de huvudprinciper, som 
presenterats i 1913 års utredningar. Han avrådde från ytterligare utredande och efterlyste 
praktiska åtgärder. Initiativet måste komma underifrån, ur folkets egna behov. Inte minst hade 
småbrukarna anledning att agera. Samhörighet utan politiska bindningar borde vara målet. 267 
Två år senare - när beslutet om lagstiftningen tagits - publicerade Örne en uppföljare, som dels 
innehöll en redogörelse för beslutets tillkomst och innehåll dels en handledning i 
jordbrukskassors bildande och skötsel. Skriften avsågs bli ett hjälpmedel i det praktiska 
organisationsarbete, som Örne efterlyst 1913. Den avslutades med ett kapitel betitlat 
”Taktikfrågan” där författaren förordade samverkan i centralkassor och avrådde från 
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fristående jordbrukskassor. Han rekommenderade en kraftsamling av organisationsarbetet där 
intresse och stöd kunde påräknas från lantbrukskooperationens, hushållningssällskapens och 
myndigheternas sida. 268  
 Politiskt fick rörelsen stöd av bondeförbundets grundare Carl Berglund i Gimmene, 
som lärt känna kasserörelsen i Tyskland och från 1911 tagit upp lantbrukets kreditproblem i 
sin tidning ”Landsbygden”. I bondeförbundets första program, som antogs 1913 fick 
kreditfrågorna en egen punkt där man föreslog ”kommunalbanker enligt ett efter 
omständigheterna modifierat Raiffeisens system, så att kommunerna så småningom bliva sina 
medlemmars långivare”. Formuleringen var knappast glasklar men anknöt antagligen till 
Raiffeisens tanke att genom kreditföreningar överföra självhushållets samägande och 
bygemenskap till den industriella ekonomin. Raiffeisen såg kassorna och deras kapital som en 
penninghushållningens motsvarighet till agrarsamhällets byallmänningar. Liksom marken, 
gårdarna och byarna skulle kassorna alltid bestå till gagn för sina medlemmar. De skulle inte 
bara säkra deras ekonomiska oberoende utan också utvidga familjebegreppet och tillgodose 
behoven av barnstugor, folkbildning, sjukhus, nödårshjälp, åldrings- och fattigvård. 269 
 
4.4.7  Förankringsarbete 

 
Lantbrukets kreditfrågor behandlades också vid småbrukarekonferensen i november 1913. 
Föredragande var Gustaf Lagerbjelke, som varit ordförande i den grupp av sakkunniga, som 
lämnat sina förslag ett par veckor tidigare. Lagerbjelke betecknade kreditfrågans lösning som 
en livsfråga för lantbruket. Han gav en översikt över frågans behandling alltifrån 
hushållningssällskapens framställning 1903 och betonade den nära släktskapen mellan de 
sakkunnigas nya förslag och det som justitierådet Pehr von Seth lagt fram i februari 1913, fr a 
beträffande medelsanskaffningen och centralkassorna. Särskilt emotsåg han konkurrensen 
med sparbankerna på inlåningssidan. 
 I den följande diskussionen framhöll bl a von Seth det raiffeisenska systemet som 
förebildligt. I övrigt dominerade frågan om förhållandet till sparbankerna och flera avrådde 
från konkurrens om inlåningen. Man tog också upp frågan huruvida de redan existerande 
kooperativa föreningarna kunde bidra till att förbättra kreditförhållandena. Slutligen antog 
konferensen ett uttalande enligt vilket frågan om det mindre jordbrukets driftkredit snarast 
borde lösas i överensstämmelse med 1913 års sakkunnigas förslag. 270 
 
4.4.8 Riksdagsbeslutet 

 
De sakkunnigas förslag lades till grund för ett propositionsarbete, som emellertid avbröts vid 
regeringsskiftet i februari 1914. Efter motioner av liberalerna Karl Staaff och Herman 
Kvarnzelius beslöt emellertid 1914 års sommarriksdag att arbetet skulle återupptas. 
Riksdagsbeslutet togs den 15 maj 1915. 
 Skälen till att föreningsformen valdes som underlag för organiserandet av lantbrukets 
driftkredit motiverades på följande sätt: ”Det är på denna väg man slagit in i alla de länder, i 
vilka hittills några verkliga resultat vunnits uti ifrågavarande hänseende. Genom att bygga på 
föreningsväsendet och genom att lämpligt ordna ansvarighetsförhållandena inom föreningarna 
vinnes också genast utsikt att kunna tillgodose två viktiga önskemål, nämligen dels att bereda 
en nästan osviklig säkerhet för långivarna samt dels att skapa möjligheter att öva kontroll över 
de ändamål för vilka kredit sökes och däröver att erhållna lån verkligen användas för uppgivet 
ändamål med därav följande möjlighet att göra slut på sammanblandningen av 
produktionskredit och konsumtionskredit.”  
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 Farhågorna att lantbrukarna skulle hysa motvilja mot att underordna sig 
föreningsväsendets krav på ansvar tillbakavisades bl a med en hänvisning till de kooperativa 
lantbrukarorganisationernas starka utveckling under de föregående årtiondena.  
Både lokala jordbrukskassor och centralkassor för jordbrukskredit kunde enligt 
riksdagsbeslutet få stöd från staten. Utöver registrering krävdes för jordbruks- och 
centralkassa, som önskade statsunderstöd godkännande från det allmännas sida. Detta innebar 
att staten fick möjlighet att påverka kassornas stadgar och – utöver föreningslagen – att fordra 
garantier för solid organisation.   
 Som stöd för centralkassornas kapitalanskaffning skulle staten ikläda sig en mindre 
garanti för deras förbindelser. Riksdagen beslöt att för varje godkänd centralkassa överlämna 
obligationer till ett värde av 100 000 kronor till riksbanken som pant för centralkassans 
förbindelser. 271 
 
4.4.9  En epilog 

 
Efter riksdagsbeslutet återfördes jordbrukskassefrågan i november 1915 till det forum från 
vilket initiativet till den första utredningen utgått 12 år tidigare nämligen 
hushållningssällskapens ombud.  Förste inledare var statskonsulenten för det mindre 
jordbruket August Östergren, som redogjorde för och underströk behovet av upplysning om 
den nya rörelsen, fr a gällde det att undvika att stämplas som ”fattigkassor” för småbrukare. 
Det var därför ytterst viktigt att även medelstora och yngre lantbrukare anslöt sig. Lånegränsen 
på 50 ha inkluderade 97,7 procent av lantbruken och 75 procent av åkerarealen. Viktor Ekerot 
från sällskapet i Kristianstad trodde att det skulle dröja innan inlåningen kom igång på allvar 
eftersom konkurrensen med sparbankerna var stor medan Karl Eriksson med erfarenheterna 
från KFs sparkassa som grund menade att inlåningsmöjligheterna var goda.   
Därefter redovisade Pehr von Seth centralkassorna och deras uppgifter samt ett förslag till 10 
centralkasseområden i landet . I diskussionen framfördes förslag om att en riksorganisation 
borde bildas före centralkassorna för att de lokala kassorna skulle ha tillgång till en 
riksomfattande rådgivnings- och organisationscentral. Förslaget avslogs dock. 272 
 
4.4.10   En utdragen tillkomstprocess 

 
Jämfört med majoriteten av Europas länder blev tillskapandet av en jordbrukskasserörelse i 
Sverige en utdragen historia. Orsakerna var flera. En var att behovet av kreditinstitutioner för 
lantbruket var mindre genom tillkomsten av hypoteksbankerna och det finmaskiga nätet av 
sparbanker men också att lantbrukarna inte var lika hårt ekonomiskt uppbundna av sina 
köpmannakontakter i städerna som kollegorna på kontinenten. Dessa särdrag underströks av 
och till i debatten, tydligast av von Engeström 1896 och Fahlbeck 1897 men senare också av 
Eckerbom och 1911 års utredningsförslag.  
 Som jämförelse kan nämnas att en undersökning av orsakerna till kreditkooperationens 
begränsade utbredning i Danmark har visat att de lokala sparbanker, som introducerades under 
1860-talet och expanderade snabbt arbetade efter liknande riktlinjer och fyllde ungefär samma 
funktioner som kreditföreningarna. De tyska kreditföreningarna blev kända i Danmark först 
under 1880-talet och då hade sparbankerna redan fått ett nästan ointagligt försprång.  
 Kreditföreningarnas ekonomiska funktioner var tillgodosedda och de potentiella 
förtroendevalda ianspråktagna. När den första kooperativa kreditföreningen slutligen bildades 
1915 fanns 513 sparbanker av vilka 376 var lokala landsbygdsbanker. Kreditföreningarnas 
expansionsutrymme var därmed starkt beskuret och de hänvisades till avsides områden med 
gles befolkning, främst på Jylland. Författarna Guinnane och Henriksen anser däremot inte att 
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sparbankernas övertag berodde på kvalitativa fördelar utan på deras kronologiska försprång. 
Av två likvärdiga alternativ vann det först etablerade. 273 
 Att det till skillnad från exempelvis förnödenhets- och mejeriområdena inte förelåg 
något genuint folkligt behov medförde i sin tur att propagandan för lantbrukarägda 
kreditföreningar under flera decennier främst kom att drivas av socialt engagerade personer 
utanför näringen, de flesta tillhörande den liberalt färgade ”välfärdsintelligentia”, som hörde 
hemman i kretsarna kring Nationalekonomiska föreningen i Stockholm, Lorénska stiftelsen 
och Riksförbundet för socialt arbete och med förbindelser till den tyska Verein für 
Sozialpolitik. Av de tidiga idéspridarna hörde Halvar Tisell, Johan Leffler, Johan von 
Engeström och Pontus Fahlbeck till denna kategori. Andra kända kooperatörer i denna 
socialekonomiskt inriktade krets var G H von Koch, Carl Heyman och Carl Lindhagen. 
Befryndad var också O W Stael von Holstein. De var välutbildade, belästa och internationellt 
orienterade och deras viktigaste insats var - liksom Gustaf Hamilton och C E Ljungberg 20 år 
tidigare i fråga om arbetare och hantverkare - att introducera de tyska kreditföreningarna - och 
särskilt Raiffeisens system - för det svenska lantbruket. De informerade via 
Lantbruksakademin och hushållningssällskapen men utan att nå kontakt med den spirande 
lantbrukskooperativa rörelsen och utan praktiska resultat. Den ende, som under denna tidiga 
period försökte gå vägen via det statliga utredningsväsendet var Stael von Holstein, som 
endast uppnådde att hans förslag bordlades av två olika kommittéer. Försöken att uppifrån 
introducera en kreditkooperativ rörelse slog alltså slint. Det kan dock tilläggas att liknande 
försök var mer framgångsrika i Finland, Japan och – delvis – i Indien. 
 Kontakt med lantbrukskooperationen fick de bankkooperativa idéerna först efter SLRs 
tillkomst 1905 genom dess tidning SLF, som utförligt presenterade kreditföreningarnas 
uppkomst, principer, arbetssätt och utbredning för en bredare lantbrukarpublik. Redaktionellt 
hamnade emellertid tidningen på ett sidospår genom att Leufvén och Eckerbom anknöt dels 
till en italiensk variant med samordning med sparbankerna dels till den danska modellen med 
statsgaranterade kreditföreningar, vilken återfanns i 1908 och 1911 års utredningsförslag. 
Båda hänvisade föreningarna till en enda kreditgivare – den förra till postsparbanken, den 
senare till sparbankerna – för låneförmedling och administration och förbjöd inlåning i egen 
regi. Särskilt i 1908 års utredning spökade också den gamla tanken om krediter mot 
pantsättning av inventarier, vilken utretts och förkastats redan under 1880- och 90-talen. 
Några eldsjälar, som var beredda till praktiska insatser på lantbrukskreditens område lyckades 
SLF och dess redaktörer inte heller locka fram. SLR självt var till följd av yttre och inre 
problem för svagt för att kunna agera i frågan.  
 Vändningen kom när Alfred Pettersson i Påboda 1912 tillsatte justitierådet Pehr von 
Seth som enmansutredare. Hans förslag om kreditföreningar med inlåningsrätt, ekonomisk 
självförvaltning och samverkan i centralkassor stöddes av 1913 års sakkunniga, som dessutom 
bidrog med namnet jordbrukskassor. Förslaget förankrades bl a vid småbrukarkonferensen 
1913 och låg till grund för riksdagsbeslutet 1915. 274 
 Åren före riksdagsbeslutet engagerade sig också flera betydande opinionsbildare och 
politiker i lantbrukets driftkreditfråga. Främst utmärkte sig konsumentkooperatören Anders 
Örne, som starkt förordade självhjälpsföreningar och samverkan med övrig 
lantbrukskooperation och rekommenderade von Seths förslag till ett snabbt och kraftfullt 
genomförande. Örnes starka ideologiska argumentation och resoluta förkastande av tidigare 
utredningsförslag sopade slutgiltigt igen ”sparbanksspåret” och övertygade säkerligen många 
om att man var på rätt väg. Bland politikerna kan nämnas Carl Berglund, Karl Staaff, Alfred 
Pettersson, Herman Kvarnzelius och den tidigare lagstiftningsutredaren Hjalmar 
Hammarskjöld, vilken som statsminister och ansvarig för riksdagsbeslutet 1915 revanscherade 
sig för bordläggningen av von Holsteins förslag. Värt att notera är att den liberala regeringens 
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avgång till följd av bondetåget 1914  - då en omstart från 1886 års nivå verkade hotande nära - 
inte tycktes ha mattat deras engagemang i jordbrukskassefrågan. Också ledande ämbetsmän 
alltifrån 1880-talets von Holstein till Gustaf Lagerbjelke och Pehr von Seth ett kvartssekel 
senare gjorde beaktansvärda insatser för driftkreditfrågans lösning. 
 Jämfört med exempelvis inköpsföreningarna, andelsmejerierna, kontroll-, avels-, 
stärkelse-, bränneri- och maskinföreningarna, som expanderade starkt årtiondena före 1915 
skiljde sig jordbrukskasserörelsens introduktion fr a genom tillkomstprocessens längd, genom 
att inte en enda förening bildades under den långa introduktionsfasen och genom det 
dominerande inslaget av idéspridare och propagandister utanför näringen. Med undantag för 
Gustaf Leufvén - vars insats snarast var av pressadministrativ karaktär och möjligen Viktor 
Ekerot i Kristianstad - engagerade sig ingen av periodens ledande lantbrukskooperatörer i 
jordbrukskassefrågan trots att de var väl informerade om raiffeisenrörelsens framgångar i 
Tyskland och internationellt. Orsakerna kan delvis vara att behovet av kreditkassor bedömdes 
mindre angeläget än av andra typer av föreningar delvis bottna i främlingskap inför 
bankverksamheten. Det är t ex anmärkningsvärt att inget förslag väcktes om att reformera 
hypoteksbankerna för att möjliggöra kreditgivning för driftsändamål. SLR- organisationens 
passivitet framstår däremot som följdriktig med tanke på det omfattande interna 
organisationsarbetet och motsättningarna till privata konkurrentföretag under det första 
decenniet.  
 
4.4.11  De första femton åren 

 
De första registrerade kreditföreningarna med landsbygdsanknytning var Färjenäs 
sparkasseförening på Hisingen 1898, Helsinglands kreditförening 1903 och Föreningen 
Värmdö Inteckningskassa 1907. Sveriges första reguljära jordbrukskassa bildades den 31 
oktober 1915 i Västerhaninges gamla skola söder om Stockholm av 16 småbrukare och 
trädgårdsmästare. Initiativtagare var Carl Alm - verksam inom AB Hem på landet - och och 
hemmansägaren Gustaf Johansson från Viskan i Medelpad, sekreterare i Sveriges 
Jordbrukareförbund, som spelade en ledande roll i arbetet med att sprida idéerna och bilda nya 
kassor. Fram till årsskiftet 1915-16 tillkom i Stockholms län tolv kassor. Hösten 1915 
inleddes på Viktor Ekerots initiativ ett organisationsarbete även i Skåne där den första kassan 
bildades i Andrarum av riksdagsmannen Swen Jönsson i Fridhill.   
 Lagstiftningen förutsatte liksom i Tyskland regionbanker (centralkassor). År 1916 
tillkom tre sådana - Mälarprovinsernas med säte i Stockholm, Södra Sveriges central-kassa i 
Kristianstad och Malmöhus läs i Malmö. År 1919 bildades en centralkassa för Skaraborgs län 
i Falköping och 1924 en för Mellersta Norrland i Östersund. Efter femton års verksamhet 
bestod den samlade rörelsen av fem centralkassor och 183 lokala jordbrukskassor. Antalet 
medlemmar var 14 000.  
 Orsakerna till den långsamma utvecklingen var flera. En var att behovet av krediter 
minskade under första världskriget naä lantbrukarna till följd av den ökande efterfrågan på 
deras produkter fick gott om pengar. Men viktigare var nog att begränsningarna i lånerätten - 
högst 75 kronor per ha odlad jord - var alldeles för snäva. Beloppet höjdes 1918 till 200 
kronor men utvecklingen var fortsatt trög under efterkrigsårens krisartade ekonomiska 
förhållanden. Därtill kom att den personliga ansvarigheten, som motsvarade en och en halv 
gång lånerätten för den enskilde, var en belastning. En betydelsefull nyhet var 
spannmålsbelåningen, som infördes 1924 och innebar en möjlighet för lantbrukarna att belåns 
den spannmål, som förvarades hemma och sålunda gav dem möjlighet att avvakta 
gynnsammare försäljningstillfälle. 
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 En annan faktor, som hämmade utvecklingen var det bristande samarbetet inom 
rörelsen. År 1920 startade de fyra centralkassor, som då fanns, ett regelbundet samarbete i 
Centralkassornas för jordbrukskredit ständiga representantskap. Nästa steg var ”det första 
allmänna jordbrukskassemötet i Sverige”, vilket hölls i Göteborg 1923 och blev upptakten till 
en fastare samverkan i Sveriges förenade centralkassor för jordbrukskredit 1926. Föreningen 
skulle företräda centralkassornas intressen och främja rörelsens utveckling. Man startade 
också ett förlag och tidskriften Vårt lantbruk. Föreningen fick också betydelse för 
kapitalanskaffningen. 
 Jordbrukskasserörelsens förhållande till sparbankerna vållade inga större problem. 
Orsaken var antagligen att endast en mindre del av deras kreditvolym - 1928 18,9 procent - 
placerades i lantbruket. Annorlunda förhöll det sig med Svenska Lantmännens Bank, som 
SLR startade 1917 för att ”stödja organisationen och med denna förknippade olika 
verksamhetsgrenar” och vars verksamhet man lokalt tänkte knyta till de ca 1 300 
lantmannaföreningarna. Banken övertog Blekinge bank, Halmstads folkbank, Östra Kullings 
kreditbolag, Kinnefjärdings sparkasse- och kreditbolag och Allmänna sparbanken i Gävle och 
föreslogs - med Bankinspektionens gillande - 1919 som centralbank för jordbrukskassorna. I 
det sammanhanget framhölls att man från början avsett ”att grunda Lantmannabanken enligt 
andelsprincipen” men att kapitalförsörjningsskäl tvingat fram bolagsformen. Banken skulle 
öppnas för samarbete med central- och lokalkassor och även med andra jordbruksekonomiska 
föreningar och kasserörelsen avsågs få representation i styrelsen. Jordbruks- och 
centralkassorna skulle även kunna förmedla insättningar för Lantmannabankens räkning. En 
del av vinstmedlen skulle avsättas för att främja jordbrukskasserörelsen, lantbruket och dess 
andelsrörelse. Samarbete med centralkassorna hade inletts tidigt men försämrades efter hand 
varför man 1918 börjat överväga en egen centralbank. Den socialdemokratiska regeringen 
avslog emellertid förslaget 1920.  
 Nils Åsling menar att Lantmannabankens styrelse, som bestod av konservativa 
godsägare, i grunden inte hade mycket till övers för kreditkooperationen, som främst 
engagerade småbrukare och att denna attityd även präglade SAL. När organisations-
förändringen stoppats fortsatte Lantmannabanken att - till stor del genom växelkrediter - 
finansiera SLR-organisationens olika bolag och projekt, ett engagemang, som, när 
depressionens verkningar satte in på allvar 1922, visade sig ödesdigert. Liksom flera andra 
banker tvingades man vända sig till AB Kreditkassan, som var den tidens bankakut, vilket 
resulterade i en ombildning till AB Jordbrukarbanken, som var övervägande statsägd men 
även fortsättningsvis skulle vara särskild kreditgivare åt SLR-organisationen. Under 1928-29 
genomgick banken ytterligare en kris och blev senare helt förstatligad. 
 Beträffande relationerna till andra landsbygdsorganisationer kan nämnas att Carl Alm 
vid Lantbruksveckan 1918, då en centralanstalt för landsbygdselektrifieringen diskuterades, 
föreslog att eldistributionsföreningarna skulle bli medlemmar i jordbrukskassorna och få sina 
krediter genom centralkassorna. Förslaget, som hade samband med en riksdagsmotion om att 
staten och jordbrukskassorna skulle bilda ett gemensamt arbetsråd som informations- och 
föreningslänk mellan lantbrukskooperationens olika grenar, mottogs dock med viss 
tveksamhet från den arrangerande Motokulturföreningens sida.   
 Ett försök att få friare inlåning från allmänheten stoppades av Bankinspektionen 1929.  
Samtidigt demonstrerade den ekonomiska krisen eftertryckligt att det var nödvändigt att 
förbättra lantbrukarnas kreditmöjligheter. Krav på detta framfördes vid flera stora bondemöten 
och ett konkret förslag presenterades av 1928 års jordbruksutredning. Till följd av ett nytt 
riksdagsbeslut skapades en riksorganisation - Svenska Jordbruks-kreditkassan (SJK) - 1930 
samtidigt som ramen för medlemskap i kassorna vidgades. Inlåningen överläts på 
centralkassorna och statsstödet ökade. Därefter blev genomslaget snabbt och grundligt. Vid 
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25-årsjubiléet 1940 omfattade rörelsen tio centralkassor och 754 lokala jordbrukskassor. 
Antalet medlemmar var 109 000. 274a 
 
NOTER 

 

259. Osterman 1984 s. 157 ff.; Förhandlingarna vid första lantbrukslärarkursen i            
Stockholm 1905 s. 170 ff. 

260. 260.SLF 1906 s. 264 ff., 325 ff., 347 ff., 369 ff., 384 ff., 404 ff., 429 ff., 455 ff.,      489 
ff. och 497 ff; Pudor III 1904 s 118 ff och 136 f. 

261. SLF 1907 s. 109 ff., 121 ff., 133 ff. och 145 ff. 
262. SLF 1908 s. 73 ff., 93 ff. och 113 ff. 
263. Lantbruksakademiens handlingar och tidskrift 1908 s. 113 ff. 
264. Lantbruksstyrelsens förslag af den 1 december 1908 … s. 1 ff., 9 ff., 41 ff., 51 ff. och 59 

ff.; 50 år i lantbrukets tjänst s. 13; Bygdekassa blir storbank s. 27 f. 
265. Betänkande och förslag angående ordnandet af det mindre jordbrukets 

kreditförhållanden avgifvet den 18 januari 1911 s. 5 ff., 31 ff. och 38 ff.; 50 år i 
lantbrukets tjänst s. 13 f.; Bygdekassa blir storbank s. 28. 

266. Örne 1913 s. 40 ff.; 50 år i lantbrukets tjänst s. 15. Bygdekassa blir storbank s. 28 ff. 
267. Örne 1913 s. 3 ff., 8 ff., 13 ff. och 46 ff. 
268. Örne 1915 s. 12 ff. och 76 ff. 
269. Bröder låtom oss enas s. 43; Bygdekassa blir storbank s. 21, 23 och 30. 50 år i 

lantbrukets tjänst s. 17. 
270. Berättelse över förhandlingarna vid småbrukarekonferensen 1913 s. 56 ff. 
271. Örne 1915 s. 12 ff:; 50 år i lantbrukets tjänst s. 15 f. 
272. Förhandlingar vid sammanträde i Stockholm den 6 november 1915 med ombud             

för hushållningssällskapen m. fl. för behandling av frågor rörande 
jordbrukskasseverksamheten s. 11 ff., 36 ff., 59 ff., 73 ff., 84 ff. och 100 ff. 

273. Guinnane - Henriksen s. 32 ff och 52 ff. 
274. Örne 1913 s. 7 f. och 36 ff. och 1915 s. 8 ff.; Bygdekassa blir storbank s. 30 och 33. 
274a  50 år i lantbrukets tjänst s 33 f; Bygdekassa blir storbank s 38 f och 391 f; SLR   
        1905-1955 s 107 ff, 124 ff, 171 ff och 185 ff; Osterman 1982 s 184 ff och 200 ff; 
     Åsling 2002 s 57 ff och 2004 s 209 ff; Lantmannen 1919 s 626 f; Handlingar till 
     Svenska Lantbruksveckan 1918 s 199 ff. 
 
 
 
4.5  ANDELSMEJERIERNA – MARKNADEN SOM ORGANISATIONSFORMARE 

 

4.5.1  Exportföreningarna 

 
De första kommersiella samverkansföretagen inom mejerinäringen gällde smörexporten. I 
början av 1906 konstituerades Skånska smörexportföreningen som kombinerad inköps- och 
försäljningsförening av 73 mejeriföretag av vilka 64 andelsmejerier. Medlemsföretagen hade 
året innan exporterat sammanlagt 5,5 miljoner kg smör och exportföreningen förväntades bli 
landets största andelsföretag med en årsomsättning på 12 miljoner. Ordförande blev W von 
Platen på Slättåkra och bland styrelsemedlemmarna märktes Per Bondesson i Svalöv och 
Johan Nilsson på Skottlandshus. Till direktör utsågs chefen för den engelska konsument-
kooperationens (CWS) filial i Köpenhamn James Halpin, som var både en erfaren smör-
bedömare och hade ingående kännedom om den engelska marknaden.   
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Orsaken till exportföreningens tillkomst var främst att de privata exportörerna inte 
lyckades garantera vare sig kvaliteten eller leveranssäkerheten för det svenska smöret på 
englands-marknaden. Det var därför knappast överraskande att föreningen kraftigt 
motarbetades av privatleverantörerna, inte minst i Göteborg. Inledningsvis hade man också 
problem med leveranstroheten bland medlemsföretagen och därmed med smörtillgången. 
Lösningen med ett exportföretag i egen regi framstod trots allt som både modern och rationell 
och medförde också efterhand ordentliga prishöjningar för producenterna. Som förebilder 
tjänade de danska exportföreningarna och finska Valio.   

År 1915 bildades smörexportföreningen på Gotland och 1916 Sydsvenska smörexport-
föreningen och Södra Sveriges smörexportförening. Den sistnämnda var liksom den skånska 
föreningen en kombinerad inköps- och försäljningsförening. Koncentrationen till landets 
sydligaste delar var påtaglig liksom konkurrensen föreningarna emellan.  
I Svealand och Norrland tycks försäljningsinsatserna ha kanaliserats genom de större 
mejeriföreningarna men 1928 tillkom en separat försäljningsförening för Västerbottenosten. 
Samma år bildades Sveriges smörexportfirmors förening med säte i Malmö och både 
andelsföreningar och enskilda företag anslutna. Den avsåg bl a att införa enhetliga 
försäljningsvillkor för exporten.  

Frågorna kring smörexporten blev en stötesten i den mejerisektion, som SAL tillsatte 
1930 för att samordna mejerinäringen på riksnivå men löstes 1934 då exportpriserna sjunkit i 
botten genom att Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) övertog och slog samman 
exportföretagen. Som en följd av de nationella jordbruksregleringar, som under depressionen 
infördes i så gott som alla de tidigare avnämarländerna avvecklades exportföreningarna under 
1930-talets senare hälft. 291  
 
4.5.2  Mjölk till Malmfälten 

 
I Norrbotten, där frågan om att förse de snabbt växande samhällena i Malmfälten med mjölk 
blev akut redan vid sekelskiftet, anlades det första andelsmejeriet i Skogså i Överlule socken 
1891. Under 1900-talets första decennier var det emellertid de talrika bymejerierna i nedre 
Pitedalen och i lulesocknarna, som till följd av sitt gynnsamma geografiska läge dominerade 
marknaden för mjölk och mejeriprodukter. Praktiskt taget alla bymejerier hade egna butiker på 
de viktigaste konsumtionsorterna, vilket fördyrade produkternas avsättning, skärpte 
konkurrensen och sänkte priserna för leverantörerna. För att förbättra förhållandena bildades 
på initiativ av landshövdingen Karl Johan Bergström och länsmejerskan Anna Gustafsson en 
samman-slutning kallad Mjölkförsäljningsbolaget på Malmfälten. Hushållningssällskapet 
hade aktiemajoriteten och bolagets uppgift var att sälja lantmännens mjölk, smör och ost i 
gruvfälten. På grund av svag organisation och bristande stöd från lantbrukarna måste 
emellertid driften läggas ned men ett nytt försök gjordes med Mejeriernas Centralförening till 
vilken 10 mejerier i södra länsdelen anslöt sig.   

Dessa ansatser låg till grund för Norrbottens läns Mejeriidkare- och 
Mjölkproducentförening, som bildades 1911 och 1917 bytte namn till Norrbottens läns 
Producentförening (NLP). I denna ingick både mejerier och fristående producenter. Resultaten 
av verksamheten motsvarade till en början inte förväntningarna, vilket berodde på att många 
ställde sig skeptiska till företaget vars ekonomiska bas därför blev svag men också hade sin 
bakgrund i turbulenta marknadsförhållanden, särskilt under första världskriget. För att stärka 
den ekonomiska basen övergick man till m b p a - formen 1917. Försöken att samla länets alla 
mejerier omintetgjordes av interna motsättningar och under 1920-talet fick NLP en svår 
konkurrent i Tornedalens andelsmejerier, som organiserats av hushållningssällskapet och 
började leverera mjölk till konsumenternas mjölkförsäljningsföretag i Malmfälten. Dessa 
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mejerier anslöt sig emellertid 1924-27 till NLP och därefter följde de övriga och fr o m 1937 
kunde man arbeta i landets första länsomfattande mejerifusion.    

En intressant parallell till NLP var Norrbottens läns jordbrukares leveransförening, 
som bildades 1927 för att i första hand förse Bodens garnison med hö, potatis, fläsk, kött, ägg, 
ved m m och vid krigsutbrottet 1939 hade ca 660 medlemmar. Den upphörde i början av 1950 
- talet. 292 
 
4.5.3  Stockholmsmarknaden  

 
Under slutet av 1800-talet visade andelsmejerierna föga intresse för de stora konsumtions-
orternas mjölkförsäljning. I de största städerna, där de närmast liggande gårdarna inte kunde 
täcka mjölkbehovet, uppstod en mjölkhandlarkår som mellanled mellan producenter och 
konsumenter. Inte heller de konsumentsammanslutningar, som bildades tog någon aktiv del i 
mjölkhandeln trots att både konsumenter och producenter ansåg att mellanhandskostnaderna 
var för höga.   

Att det för nyetablerade lantbrukare kunde vara svårt att bli av med mjölken fick den 
s.k. 10-öresföreningens stiftare, agronomen Åke Löfwall erfara. Han hade tidigare brukat en 
gård i Skåne och där bildat en producentsammanslutning, som tillvaratog lantbrukarnas 
intressen gentemot mjölkhandlarna i Malmö. Som arrendator på Skå-Edeby gård på 
Svartsjölandet fick han 1912 till stånd en liknande förening - Stockholmsortens 
mjölkleverantörsförening - i stockholmsområdet. Föreningen var ideell och medlemmarna 
betalade endast en årsavgft på 10 öre per ko för att täcka administrationskostnaderna - därav 
benämningen 10-öresföreningen. Medlemsantalet, som vid starten endast var 50, steg så 
småningom till över 2 000. Jämte initiativtagaren var främst J W Stjernstedt ocg E A Vasseur 
ledande i föreningen. 
  Delvis efter utländska förebilder började de större städerna i Sverige skaffa sig 
inflytande över innevånarnas tillförsel av nyttigheter. I Stockholm hade man på 1880 - talet 
kommunaliserat gasverket och på 90-talet fortsatte man med elektriciteten, telefon- och 
spårvägstrafiken. Efter långa utredningar fick Stockholm 1912 också ett kommunalt slakthus. 
En av stadsfullmäktige 1909 tillsatt livsmedelskommitté föreslog följande år även en 
kommunalisering av mjölkhandeln och att staden skulle uppföra ett eget mejeri vid Norrtull. 
Man tänkte sig antingen att kommunen själv skulle driva företaget eller att driften skulle 
skötas av en andelsförening av mjölkproducenter. Man diskuterade också att verksamheten 
skulle anförtros en organisation av mjölkhandlare, mejerier eller producenter. År 1913 
tillsattes en ny kommitté, som även skulle undersöka om driften kunde överlåtas på en 
sammanslutning av konsumenter. Ledamöter blev kamreren Erik Forssberg, redaktören 
Anders Örne och kanslirådet Hugo Tigerschiöld, vilken även blev ordförande.   

Kommittén föreslog våren 1914 en mejerianläggning vid Norrtull för upp till 100 000 
liter per dag, vilket motsvarade ca 42 procent av Stockholms totala mjölktillförsel på järnväg. 
Ett större mejeri skulle enligt utredarna bli en alltför stor och svårhanterlig apparat. 
Beträffande möjligheterna att arrendera ut rörelsen till en ekonomisk förening konstaterade 
kommittén: ”Då någon förening av konsumenter av tillräcklig ekonomisk styrka för 
närvarande icke förefinnes, som skulle kunna övertaga sådan mejeridrift … har kommittén 
ansett sig böra i första hand vinna lösning genom anlitande av en för ändamålet bildad 
producentförening”. Som sakkunniga från lantbrukarhåll tillkallades godsägarna Wilhelm 
Wachtmeister, Sigfrid Rålamb, Wilhelm Kumlin och Carl Jaede. De skulle undersöka 
möjligheten att bilda en producentförening, som kunde arrendera mejerianläggningen. Deras 
förhandlingar med mjölkhandelskommittén resulterade våren 1914 i ett principkontrakt 
mellan staden och en tilltänkt producentförening enligt vilket staden under 10 år skulle 
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upplåta ett fullt utrustat mejeri till föreningen. Därigenom räknade staden med lägre 
minuthandelspris, rikligare tillgång på mjölk och bättre hygien. Man räknade med att 
producenterna skulle få bättre pris genom att själva sköta distributionen.  

Under förhandlingarna blev det emellertid klart för lantbrukarna att det skulle vara 
bättre att ordna saken i egen regi. Sigfrid Rålamb på Granhammar, som främst ivrade för en 
sådan lösning, vände sig därför till Stockholms Mjölkförsäljningsaktiebolag och dess 
huvudintressent Fredrik Benzinger. Bolaget hade året innan påbörjat sitt nybygge mellan Tors- 
och Dalagatan, vilket kom den nya föreningen väl till pass. Förhandlingarna siktade till att 
förena Mjölkbolaget och dess tre samarbetspartners med Granhammars mejeri, som ägdes av 
Rålamb.  

Under tiden hade de socialdemokratiska kvinnornas livsmedelskommitté publicerat ett 
upprop där man förordade ett kommunalt mejeri, drivet av en konsumentsammanslutning som 
den bästa garantin mot ”uppskörtningspolitik”. Man efterlyste förgäves en sammanslutning 
stark nog att gå i land med uppgiften. Frånvaron av en sådan var säkerligen ordsaken till att 
Anders Örne biträdde förslaget att vända sig till producenterna. I slutet av 1914 skrev han: 
”Hade vi i Stockholm en stor och kapitalkraftig konsumtionsförening av det slag, som flera av 
utlandets städer kunna framvisa så skulle saken utan vidare vara klar. Då vore en dylik 
förening den naturliga parten i en uppgörelse med staden”. I stället för ett stort företag fanns 
emellertid 14 mindre föreningar med tillsammans omkring 6 500 medlemmar.   

Förhandlingarna återupptogs 1915. Från det tilltänkta företagets verksamhetsområde 
kallades ett 30-tal lantbrukare till ett möte i april där Fredrik Benzinger presenterade en plan 
,som gick ut på att andelar skulle tecknas i en ekonomisk förening, som skulle överta 
Mjölkförsäljnings-bolagets och dess dotterföretags rörelse. För det framtida arbetet angav 
Benzinger följande riktlinjer: 

 ”att genom undvikande av skadlig konkurrens och genom förståndig koncentration av 
driften nedbringa omkostnaderna till det minsta möjliga 

 att genom småningom genomförd rättvis kvalitetsbetalning höja den inkommande 
mjölkens kvalitet och kvantitet 

 att genom begagnande av alla de medel, som vetenskap, industri och 
köpmannaskicklighet känna höja kvaliteten av den från centralen levererade mjölken 
till båtnad för vårt folks hälsa 

 att genom förenämnda minskningar i omkostnader och en rättvis prispolitik allt mer 
och mer höja den till lantbrukarna utgående betalningen för mjölken”  

 
Därefter bildades Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u p a den 26 april 1915 och 
verksamheten startade den 1 juli. Föreningen kom redan från början att kallas Mjölkcentralen 
men denna benämning infördes först 1927 i firmanamnet. Därmed hade lantbrukarna nått 
målet att utan mellanhänder sköta mjölkdistributionen i Stockholm och ett antal andra orter i 
Mellansverige. Till ordförande i styrelsen utsågs C J Beck-Friis, Harg och till ledamöter i 
förvaltningsutskottet Sigfrid Rålamb, Granhammar, Hugo Brundin, Gimo, Carl Jaede, Lind-
holmen, John Scharp, St Väsby, Johan Stjernstedt, Tislinge och Gustaf Sederholm, Ålberga 
samt Fredrik Banzinger, som blev verkställande direktör. I och med Mjölkcentralens tillkomst 
upplöstes 10-öresföreningen och flertalet av dess medlemmar anslöt sig till denna. 

Ryggraden i det nya företaget var H A Lidholms skapeleser Stockholms 
Mjölkförsäljnings-bolag från 1880, som var landets största mjölkaffär och Mälarmejeriet från 
1883 med huvudmejerier i bl a Eskilstuna, Västerås och Nyköping. Dessutom ingick mejeriet 
Victoria från 1907, Henning Johanssons mjölkaffär och Granhammarmejeriet, som ägts av 
Sigfrid Rålamb men fungerat som ett slags andelsföretag för ett antal näraliggande herrgårdar.  
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Det äldsta andelsmejeriet inom verksamhetsområdet var Munktorps mejeriförening i 
Västmanland. Den bildades den 23 maj 1881 hos lantbrukaren C P Johansson i Arla by av ett 
30-tal mjölkleverantörer som ”med namn och bomärke” skrev under det första protokollet. 
Föreningen kan konkurrera om titeln Sveriges äldsta och byn Arla kom nästan hundra år 
senare att ge namn åt hela Mjölkcentralen. År 1886 hyrde man egen försäljningslokal i 
Stockholm men 1895 tvangs man upplösa föreningen.   

Mjölkcentralens verksamhetsområde sammanföll med de övertagna företagens och 
omspände landskapen Uppland, Södermanland, Västmanland och Östergötland. I Närke såldes 
mejeriet i Hallsberg till en lantbrukarägd producentförening och man hade från början ett 
utbyggt samarbete med Örebroortens mejeriförening och Gävle Mjölkcentral. 

Föreningens uppgift var enligt stadgarna ”att emottaga och försälja mjölk från 
medlemmarnas ladugårdsbesättningar samt att driva mejerihantering och annan därmed 
sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och besitta för ändamålet erforderliga 
fastigheter”. Medlemskap stod öppet för lantbrukare och inregistrerade ekonomiska 
lantmannaföreningar inom mejerinäringen. Ingen fick stå kvar som medlem som inte ägde 
eller brukade jord och producerade mjölk. År 1915 hade Mjölkcentralen 1 523 medlemmar 
och 1930 9 421.  

För varje andel hade medlemmen en röst men ingen enskild medlem fick ha mer än 
200 röster och ingen förening mer än 500. Medlemmarna måste leverera all sin för avsalu 
avsedda mjölk till föreningen och betalades efter kvalitet. Den, som bröt mot leveransplikten 
uteslöts ur föreningen. Mjölkcentralen var förmodligen först i Europa med full 
kvalitetsbetalning för all mjölk med hänsyn till fetthalt, renhetsgrad och bakteriehalt.  
Med Mjölkcentralens stöd bildades 1923 Svenska Mjölkintressenters Upplysningsförening - 
mer känd som Mjölkpropagandan - med uppgift att väcka allmänhetens intresse för 
produkternas värde ur hälso-, närings- och ekonomisynpunkt och att upplysa lantbrukarna i 
frågor om ladugårdshygien och produktkvaliteter. 293 
 
4.5.4  Örebro och Karlskrona 

 
Fusionsbildningar i mindre skala än Mjölkcentralen var exempelvis Örebroortens mejeri-
förening, som bildades 1920 genom sammanslagning av tvä mejerier med avsättning i Örebro 
och mejerierna i Ringkarleby, Glanshammar och Hallsberg. Avsikten var att under 
efterkrigsåren med fallande priser slå vakt om mjölkprocucenternas intressen och koncentrera 
verksamheten till Örebrotrakten. Men eftersom anslutningen blev stor redan från början 
inköptes mejerier i också i andra delar av länet och drev vid 1920-talets slut rörelse på ett 15-
tal platser. Med Örebroortens mejeriförening som kärna tillkom 1921 Örebro läns mjölk-
försäljningsförening som organ för samverkan på den regionala marknaden.  

Ett annat exempel på fusionsbildning i medelstora konsumtionsområden utgjorde 
Karlskrona-traktens mejeriförening, som bildades 1907 och länge deltog i den hårda 
konkurrens, som utvecklades mellan ett antal mejerier på marknaden i Karlskrona. 
Genombrottet kom när föreningen 1925 introducerade långtidspastörisering och djupkylning 
av konsumtionsmjölken vilket innebar en markant kvalitetsförbättring, som ledde till att 
konkurrenterna anmälde intresse för samarbete. Under ledning av föreningens ordförande Nils 
Gustaf Ehrenberg, Vedby gick förhandlingarna snabbt och fusionen trädde i kraft sommaren 
1926. Om denna fusion skrev Ludvig Nanneson i SMRs jubileumsskrift 1942 bl a: ”Denna av 
godsägare Ehrenberg genomförda fusionsbildning förtjänar en hedersplats i den svenska 
andelsrörelsens historia såsom ett pionjärarbete, vilket genom sitt exempel fick synnerligen 
stor betydelse för utformningen av den reorganisation inom föreningsrörelsen, som sedan 
genomfördes under 1930 - talet”. Nannesons erkännsamma ord förestavades antagligen av de 
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riktlinjer för det nya företaget, som Ehrenberg uformade och som karakteriserades av hårda 
och kompromisslösa kvalitetskrav på både leverantörernas råvaror och mejeriernas tekniska 
standard och produktion och på rörelsefrihet och oberoende för föreningsledningen samtidigt 
som Ehrenberg kraftigt underströk att företagets prisledande position förpliktade till 
måttfullhet i prissättningen för att säkerställa goda relationer till konsumenterna. 294  
 
4.5.5  Andelsmejerierna inför 30-talet 

 
Enligt den statistiska undersökning av mejerinäringen, som 1928 års jordbruksutredning lät 
utföra och som publicerades 1930, fanns 1928 totalt 1 673 mejerier i landet av vilka 1 539 var 
landsbygdsmejerier med 74 procent av den invägda råvaran och 134 stadsmejerier med 26 
procent. Mejerier fanns i 1 044 av landets 2 414 landsbygdskommuner och i 90 av de 113 
städerna.  

Antalet andelsmejerier uppgick till 692 eller 41 procent vilka svarade för 70,3 procent 
av invägningen. Av dessa fanns 637 på landsbygden och 55 i städerna och utgjorde i båda 
fallen 41 procent av samtliga. Av landsbygdsmejerierna fanns 76 eller 12 procent i Kalmar 
län, 63 eller 10 procent i Kristianstads, 56 eller 9 procent i Malmöhus och 53 eller 8 procent i 
Östergötlands län. Skaraborgs län, som totalt hade inte mindre än 441 mejerier eller 26 
procent av samtliga, uppvisade endast 22 andelsmejerier, vilket endast motsvarade 5 procent 
av länets mejerier och 3,5 procent av antalet andelsmejerier på landsbygden. Andra län med 
låg andel föreningsmejerier var Jönköpings med 9, Älvsborgs med 15, Göteborgs och Bohus 
med 20 och Kronobergs med 22 procent. Sin starkaste förankring hade andelsmejerierna i de 
fem norrlandslänen där de utgjorde 82 procent och i Kalmar, Södermanlands, Västmanlands, 
Blekinge och Hallands län med respektive 76, 75, 74, 71 och 70 procent.     

I fråga om andelsmejeriernas ekonomiska förhållanden var uppgifterna sparsamma och 
osäkra. Av de 67 mejerier, som lämnat uppgifter om prissättningen uppgav 47 (70 procent) att 
de betakade samma pris till medlemmar och icke-medlemmar medan 20 (30 procent) 
tillämpade lägre pris för de senare. Insatskapitalet uppgick i medeltal till 34 600 för 
distributionsmejerier, 7 800 för blandade, 5 700 för smör- och 8 500 för ostmejerier medan 
skulderna var ca 41 200, 40 600, 12 600 respektive 13 700 kronor. Utslaget på mängden 
invägd råvara var både insatser och skulder högst i ostmejerierna, närmast följda av 
distributionsmejerierna. 295  
 
4.5.6  Kontrollföreningarna 

 
Kontrollföreningarna var en dansk innovation, som hängde nära samman med andels-
mejerierna. Den första bildades för Vejan med omnejd i det mejeritäta Sydjylland 1895. 
Föreningen anställde en assistent, som gjorde regelbundna provmjölkningar hos 
medlemmarna och introducerade en noggrann räkenskapsföring. Verksamheten omfattade 
också ungdjur och svinavel. Exemplet från Vejan fick snabbt många efterföljare.   

Den första svenska kontrollföreningen startade den 1 maj 1898 på Hvilan i Skåne och 
bestod av 13 lantbrukare med sammanlagt 200 kor. Initiativtagare var agronomen och 
sedermera professorn Nils Hansson och rektorn Leonard Holmström. Upprinnelsen till 
Hvilans kontroll-förening var enligt Nils Hansson ett föredrag om de danska 
kontrollföreningarna vid nordiska lantbrukskongressen 1897 av kaptenen J C de la Cour. 
Hansson ansåg att hans ordförandeskap i Hvilan också förpliktade till upplysning om 
kontrollföreningarna och deras möjligheter. I den andan skrev han ett flertal artiklar, startade 
utbildning av kontrollassistenter och utarbetade skriftliga handledningar, räkenskapstabeller 
och stamrullor. På grundval av föreningarnas material sammanställde han också en foderlära. 
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Också Hvilans kontrollförening fick snabbt efterföljare, den första i Gnesta med ett 20-tal 
medlemmar rapporterades redan i april 1898. 296   

Kontrollföreningarna medförde enligt allmän uppfattning en markant förbättrad 
ladugårds-skötsel. ”Mera mjölk, mera och bättre gödsel, större skördar, större besättningar - se 
där i korthet det kretslopp, som kontrollföreningarna satt igång” löd ett sammanfattande 
omdöme i SLF 1907. I Finland och Norge utarbetedes särskilda system för mindre lantbruk 
med enklare bokföring och egeninsatser - bl a provmjölkningar - av brukarna själva 
kombinerade med expertinsatser av assistenter och vandringslärare. I Norge kallades dessa 
ladugårdsräkenskaps-föreningar och hade 45-70 medlemmar. I Sverige tillkom särskilt i Skåne 
småbrukarkontroll-föreningar efter ungefär samma principer med ca 50 medlemmar och 250 
kor anslutna. Erfarenheterna av dessa var goda bl a i Jämtland där man hade föreningar, som 
arbetade helt utan kontrollassistenter och där arbetet främst utfördes av styrelsens medlemmar. 
Nils Hansson föreslog 1906 att kontrollverksamheterna skulle utsträckas till svinskötseln och 
därefter till husdjursskötselns samtliga grenar. Han genomförde också en nära anknytning till 
avelsarbetet, främst genom att uppgifter om djurens avkastning infördes i stamböckerna. 297     

Under 1911 påtalades att kontrollföreningarnas geografiska verksamhetsområden ofta 
innebar alltför långa resor för assistenterna och att en koncentration och ändrad 
områdesindelning borde göras. Man tog också upp frågan om samordning med 
lantbruksbokföringen och praktiska försök gjordes i Skåne. Organisationsfrågan behandlades 
av Nils Hansson vid lantbruksmötet i Örebro samma år. Han pekade på att föreningarna varit 
en stor framgång - 1910 fanns 700 stycken - men att verksamheten fortfarande var oenhetlig bl 
a när det gällde fodervärderingen. Vidare behövdes bättre utbildning av assistenterna, skärpt 
kontroll, bättre bokslut och ökad satsning på ungdjur och svin. Hansson menade också att 
samarbetet med bokföringsföreningarna borde kunna utvidgas. Denna fråga berördes även av 
Ludvig Nanneson vid årsmötet med kontrollföreningarna och deras assistenter i Malmöhus län 
1913. Enligt honom borde assistenterna efter viss utbildning kunna medverka i 
bokföringsarbetet. Lantbrukarna skulle själva bidra med journalföringen. 298 

Kontrollföreningarna blev snabbt en internationell företeelse om än med tyngdpunkt i 
Nordeuropa. Vid krigsutbrottet 1914 uppskattade Nils Hansson antalet föreningar globalt till 3 
100 av vilka 757 fanns i Sverige, 633 i Danmark, 198 i Finland, 138 i Norge och ca 200 i 
vardera Tyskland, Holland och Östeuropa. Vidare fanns föreningar i Storbritannien, Österrike, 
Ungern, USA, Kanada, Argentina och Nya Zeeland. Till USA kom kontroll-föreningarna 
genom svensk-dansk försorg och fick sitt genombrott åren kring 1915. 299  

En möjlighet att bredda verksamhetsområdet erbjöd de s.k. utvidgade 
kontrollföreningarna av vilka den första bildades av konsulenten C A Duborg på Langeland i 
Danmark 1907. Deras verksamhet omfattade både kontrollräkenskaper över husdjursskötseln 
och över avkastningen av olika grödor. Även här ansvarade medlemmarna för det löpande 
noteringsarbetet medan assistenterna skötte huvudbokföringen. Anders Johansson, som 1910 
presenterade idén i SLF, menade att en sådan utvidgning borde öka intresset för föreningarna 
och förbättra lantbrukets ekonomi. Dessutom skulle assistenternas arbete bli mer omväxlande 
och därigenom minska personalomsättningen inom gruppen. Därtill kunde läggas den 
uppfostran till ekonomiskt tänkande och handlande, som verksamheten innebar för 
lantbrukarna. 300 

Liknande inriktning hade de mjölkbedömningsföreningar, som efter dansk förebild 
tillkom i samband att kvalitetsbetalning infördes för mjölken. Endast mejeriföreningar kunde 
bli medlemmar och mjölken värderades efter fetthalt, lukt och smak. De tre första bildades i 
Skåne, Sörmland och Uppland och 1929 fanns 36 föreningar. 301 
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Med anledning av det danska 25-årsjubiléet 1920 tog Nils Hansson upp 
kontrollföreningarnas framtidsuppgifter. Han konstaterade att världskriget inneburit ett 
avbräck både hemma och ute, i Sverige en minskning från 745 föreningar 1914 till 508 1918. 
Mot denna bakgrund betonade Hansson avkastningsbedömningarnas stora värde för 
nötboskapsaveln och vikten av att fortsätta på denna väg. Också reformarbetet på utfodringens 
område måste fortgå, främst den ekonomiska utvärderingen av hemmaproducerade 
fodermedel som halm, grönfoder, blast och hö. Assistenternas utbildning och löner borde 
förbättras liksom deras kontakter med medlemmarna. Han såg ljust på föreningarnas framtid.  

En av Lantbruksakademin gjord undersökning 1924 visade att anslutningen till 
kontroll-föreningarna endast var 16,4 procent, lägst bland småbruken och störst bland de 
större gårdarna. De anslutna hade emellertid i medeltal 25 procent högre avkastning. Antalet 
föreningar, som 1905-06 varit 327 med 3 996 besättningar ökade 1913-14 till 799 och  
11 743 besättningar för att 1923-24 ha minskat till 581 med 8 754 besättningar. Antalet 
kontrollerade kor var respektive 118 000, 218 000 och 189 000. Störst var anslutningen i 
Skåne, Sörmland och Östergötland. Den årliga mjölkmängden per kontrollerad ko var 1910-
11 2 873 kg och 1923-24 3 209 kg. 
  Kritik mot kontrollföreningarna framförde statskonsulenten Helge Ryde, som efterlyste 
en modell, som både tillgodosåg ladugårdsskötselns och avelns krav. En lösning kunde vara 
den centralföreningsmodell, som tillämpades i Jönköpings län och hade två kontrollmetoder, 
en för bruks- och en för avelsbesättningar och stambokföring. Centralföreningen skötte också 
personalfrågorna, föreningarnas områdesfördelning och ekonomin. Arrangemanget hade bl a 
fördelen av kostnadsneutralitet, vilket var fördelaktigt i glesbygden. Formellt kvarstod dock 
lokalföreningarna. En annan fördel var bättre tillvaratagande av assistenternas insatser. 
Förslaget väckte av två kommentarer att döma ett avvaktande intresse men ansågs av allt att 
döma för centralistiskt. År 1929 hade rörelsen återhämtat sig och omfattade 888 föreningar 
med 15 376 besättningar. Under 1930-talet inleddes en utveckling mot större föreningar, vilka 
1938 bildade Svenska Kontrollföreningarnas Riksförbund (SKR). 302 
 

4.5.7  Mejerinäringen på nya vägar 

 
Det kommersiella samarbete mellan mejeriföretag, som under 1900-talets första decennier 
växte fram i smörexportföreningarna var koncentrerat till landets sydligaste delar och 
omfattade både andelsmejerier och andra företag. Det bestod tills 30-talsdepressionen 
tvingade fram nationella jordbruksregleringar, som drastiskt reducerade det internationella 
varuutbytet på livmedelsområdet.  

De regionala mejeriförenigar, som tillkom under 1910- och 20- talen hade olika 
bakgrund. NLP bildades för att organisera mjölkförsäljningen i de geografiskt avlägsna 
malmfälten, fungerade länge som leverantörsförening och blev först efter 25 år en 
länsomfattande fusion. Mjölkcentralen utgick ur en leverantörsförening och bildades genom 
en lantbrukarledd sammanslagning av ett antal etablerade privata företag och i visst 
konkurrensförhållande till kommunala och konsumentpolitiska intressen. Det kan också 
uttryckas som att lantbrukar-intressena förekom dessa i mejerifrågan. I Örebro och Karlskrona 
var det snarast frågan om att genom att utnyttja stordriftens fördelar eliminera en för 
lantbrukarna kostsam och för konsumenterna kvalitetssänkande lokal konkurrens mellan 
mindre mejerier och föreningar. 

Från en anspråkslös början under 1880-talet svarade andelsmejerierna vid 1920-talets 
slut för drygt 70 procent av den invägda mjölken och var trots tekniska och organisatoriska 
brister i genomsnitt större och kvalitetsmässigt bättre än sina konkurrenter. Mjölkcentralen 
svarade ensam för ca 14 procent av landets totala mjölkinvägning och 20 procent av andels-
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mejeriernas råvara och gick i spetsen för den tekniska utvecklingen. Bakom denna 
frammarsch låg det faktum att andelsmejerierna representerade en ändamålsenligare lösning 
på mejerinäringens organisationsfråga än uppköps- och herrgårdsmejerierna men även en väl 
utvecklad förmåga att tillvarata de möjligheter, som det framväxande industrisamhället 
erbjöd.  

Till skillnad från perioden före 1890 och från uppbyggnaden av SLR-organisationen 
var hushållningssällskapens insatser inom mejerinäringen under 1900-talets första decennier 
obetydliga. För tillkomsten av regionföreningarna i Mälardalen och Blekinge var storjord-
brukarnas insatser avgörande. Med undantag för smörexportföreningarna spelade inte heller 
utländska exempel någon roll vid tillkomsten av storförenigarna, vilka i stället formades av 
marknadsförutsättningarna inom de olika verksamhetsområdena. Inflytandet från Danmark 
gjorde sig gällande i fråga om export- och kontrollföreningarna av vilka de senare  utgjorde ett 
naturligt komplement till andelsmejerierna. För kontrollföreningarnas spridning spelade inte 
oväntat lantbrukets utbildningsanstalter - främst Hvilan och dess frontgestalter Nils Hansson 
och Leonard Holmström - en ledande roll. 
 
NOTER 

 
291. SLF 1906 s 27 ff och 437 ff, 1907 s 69 f; SMR 1932-1942 s 23 f, 40 och 49 f; Kalender 
        över svenska lantbruket 1930 s 134 f. 
292. Norrbottens Läns Producentförening 1911-1961 s 3 ff, 10 ff och 38; Kalender över  
        svenska lantbruket 1939 s 145, 1940 s 147 och 1950 s 160. 
293. Lantmannen 1924 s 456; Landtmännens Mjölkförsäljningsförening u p a 1915-1925 s  
        13 ff, 21 ff och 29 ff; Mjölkcentralens medlemsblad 1:1932 s 4 f; Mjölkcentralen. 
        Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u p a 1915-1935 s 25 ff, 40 ff, och 67; Mjölk-  
        centralen 1915-1945 s 55 ff, 61 ff, 69 ff, 75 ff och 211; Arla 1915-1990 s 56. 
294. SMR 1932-1942 s 25 ff; Mejeriföreningen Örebro: Årsredovisning 1969 s 3; Karlskrona- 
        traktens mejeriförening 40 år (1948) s 54 ff; Arla 1915-1990 s 28 f och 36 f. 
295. Undersökning av mejerihanteringen. Statistiska meddelanden. Serie A. Band IV (SCB  

1930) s 31, 76 och 79 f. 
296. Berättelse öfver andra nordiska landtbruksmötet i Stockholm 1897 s 515 f; TfL 1898 
        783 ff, 1899 s 383 ff; Lantmannen 1898 s 295, 1899 s 96 och 366 ff; Hansson, Nils:      
        Sextio år i lantbrukets tjänst s 56 ff. 
297. TfL 1903 91 ff och 109 ff, 1906 s 696; SLF 1906 s 222 f och 345 ff, 1907 s 92, 377 ff  
        och 653 ff, 1908 s 251 ff och 501; TfL 1909 s 693 ff; SLF 1910 s 344 f, 364 f och 565 f. 
298. SLF 1911 s 17 f, 150 f, 177 ff, 548 ff och 564 ff; Lantmannen 1911 s 287 f och 296 f; 
        SLF 1912 s 298 f, 1913 s 131 f. 
299. Lantmannen 1915 s 333 ff, 1917 s 171 f. 
300. SLF 1910 s 18 ff, 38 ff, 55 ff och 70 ff. 
301. SLF 1907 s 152 f och 613 f, 1908 s 659, 1909 s 119 f; TfL 1911 s 257 ff, 268 f och 383 f; 
        Kalender över svenska lantbruket 1930 s 115. 
302. Lantmannen 1920 s 565 ff, 581 ff och 597 ff; SLF 1925 s 653 f och 797 ff; Lantmannen 
        1928 s 942 ff, 969 och 986 f; Kalender över svenska lantbruket 1930 s 111, 1940 s 122. 
 
 
4.6  ANDELSSLAKTERIERNA 

 

4.6.1  Andelstanken slår igenom 
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Utvecklingen under näringsfriheten bidrog till att aktualisera frågan om slakteri-
verksamhetens utformning. På kontinenten tillkom lagstiftningar om köttbesiktning och 
slakthus i Frankrike 1810, i Spanien och Danmark i slutet av 1850-talet, i Tyskland 1868 och i 
Österrike 1870. I Sverige pågick diskussionen ända till 1897 innan man var mogen för 
åtgärder. Vid sekelskiftet stod det emellertid klart att det fanns betydande avsättnings-
möjligheter utomlands för svenska lantbruksprodukter och att konkurrensen tvingade fram ett 
ökat kvalitetsmedvetande. Därmed blev en fokusering på exportslakterier, svinexport-
föreningar och offentliga slakthus nödvändig. Slakthus och exportslakterier hade stöd i 1897 
års lag om köttbesiktning och slakthus och hörde organisatoriskt nära samman. Deras funktion 
var däremot väsensskild. Exportslakterierna blev snart specialiserade på svinslakt medan 
slakthusen skulle tillgodose den inhemska marknadens behov och svara för den blandade 
slakten. Slakthus tillkom i Malmö 1904, Göteborg 1905, Eskilstuna 1908, Linköping och 
Stockholm 1912, Karlskrona och Norrköping 1914 och Helsingborg 1915.   

I södra Sverige rådde under 1880-talets senare år samma villkor för handeln med svin, 
som i Danmark ledde till bildandet av andelsslakterier. Det var samma företag, som 
producenterna hade att handskas med i båda länderna. Det danskägda ”engelska 
svinslakteriet” i Malmö följdes snart av andra, bl a ett i Helsingborg 1888 med nordvästra 
Skåne och södra Halland som upptagningsområde.  

Producenterna hade behov av ett eget eller i varje fall svenskägt exportslakteri för en 
bättre behandling. Detta behov sammanföll med sjöfartsnäringens och var den egentliga 
orsaken till att ett slakteri kom till stånd i Halmstad 1897. Konsul Th Scheele hade i slutet av 
1890 - talet fått till stånd reguljär ångbåtstrafik mellan Halmstad och London och var 
beroende av export-gods. Scheele tog tillsammans med rektorn för Wallberga lantbruksskola 
Peter Hansson 1897 initiativet till Halmstads Slagteriaktiebolag med lantbrukare i nordvästra 
Skåne och södra Halland och sjöfarts- och industriföretag i Halmstad som delägare. Men 
slakteriet i Helsingborg bjöd över och slakteriet i Halmstad tvangs i likvidation.  

Scheele och Hansson gav emellertid inte upp utan företog en studieresa till de danska 
andels-slakterierna och den 16 augusti 1899 hölls sammanträde ”med de personer, som 
tecknat sig för bildandet av en andelssvinslagteriförening i Halmstad”. Föreningen hyrde 
slakteriet av det likviderande bolaget och därmed var Sveriges första renodlade 
andelsslakteriförening startad.  
För slakterinäringens fortsatta utveckling blev det avgörande att föreningen i Halmstad 
lyckades. 303 

Det blev Kristianstads län, där svinskötseln stod högt, som tog nästa steg genom 
hushållnings-sällskapet och dess sekreterare Victor Ekerot. Hans i sällskapets tidskrift 1906 
publicerade ”Svinskötseln och andelssvinslakterier” var veterligt den första 
organisationsplanen på detta område. Enligt denna borde det för länets västra delar och för 
angränsande områden i Malmöhus län bildas en förening med slakteri i Åstorp, en annan för 
sydöstra delen med slakteri i Gärsnäs eller Tomelilla och slutligen en förening lokaliserad till 
Kristianstad eller Hässleholm.     

När Ekerots skrift publicerades var organisationsarbetet redan i full gång. Sydöstra 
Skånes Andelsslakteriförening konstituerades vid ett sammanträde i Tomelilla den 10 april 
1906 även om slakteriet kunde tas i drift först 1908. Namnet ändrades senare till Östra Skånes 
Andels-slakteriförening. Förebilden var föreningen i Halmstad, Ekerot hade erfarenheter 
därifrån och styrelsen tillkallade disponenten Philip Persson i Halmstad som rådgivare. Med 
den nya föreningen fanns det ytterligare ett exempel att följa och under 1910 - talet blev 
föreningsvägen den naturliga för saluhandeln med svin.    

Ungefär samtidigt med Kristianstads län blev slakterifrågan aktuell i Södra Kalmar 
läns lantbruksklubb genom att ”en kapitalstark stockholmsfirma planerade ett svinslakteri i 
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och för export”. Kalmar läns andelsslakteriförening konstituerades 1907 och startade 
verksamheten följande år. Kalmarföreningen var den första, som tog upp frågan om 
nötboskapsslakt, något som Ekerot tidigare berört.  

Utöver föreningarna i Halmstad, Tomelilla och Kalmar redovisades 1909 också 
Östergötlands andelssvinslakteri i Skänninge. Jämförbart med föreningsföretagen var i viss 
mån också Aktiebolaget Visby exportslakteri och konservfabrik där hundratals lantbrukare var 
delägare. Under 1910-talet hade idén definitivt slagit igenom. I lantbrukstidskrifterna blev 
artiklar och notiser om slakteriföreningar och deras verksamhet allt vanligare. En av dem, som 
ivrigast agiterade för andelsslakterier och utökad svinskötsel var Nils Hansson, som framhöll 
att ”varhelst andelsslakterier tillkommit, synes de vara ett kraftigt medel att stegra 
lantmännens intresse för svinskötseln”.    

Slakteriföreningarna behövde betydande leverantörsunderlag för sina anläggningar och 
blev därför från början mycket större än mejeri- och lantmannaföreningarna. Ju längre norrut i 
landet man kom desto större måste föreningarna geografiska upptagningsområden bli. Mest 
spektakulärt var den förening, som 1913 bildades för hela mälarområdet och om vars tillkomst 
Nils Hansson skrev: ”Inbjudan i detta syfte har nyligen utfärdats, undertecknad av samtliga 
Mälarlänens landshövdingar, ordföranden i hushållningssällskapen, representanter för såväl 
det större som mindre jordbruket m fl. Den uppgjorda planen avser, att den blivande 
föreningen skulle samarbeta med Stockholms stads offentliga slakthus, vid vilket inbjudarna 
försäkrat sig om tillgång till lämpliga lokaler såväl för slakt som för lagring av produkterna. 
Man beräknar att i de nära Stockholm liggande provinserna kunna få god tillslutning till denna 
nya förening, vilken säkerligen skulle i hög grad bidraga till höjande av intresset för 
svinskötseln i dessa bygder”. Föreningen bildades samma år och blev det störst anlagda 
företaget inom branschen. 304  

De goda avsättningsmöjligheterna i Sverige och utomlands före krigsutbrottet 1914 och 
de gynnsamma betingelser för fläskproduktionen, som rådde fram till 1917 stimulerade djur-
uppfödningen och gav en växande produktionsbas för de nya andelsslakterierna särskilt i 
Skåne och Halland. Men 1917 vände foderbristen konjunkturen och framtvingade en 
omfattande utslaktning, som reducerade svin- och kreatursbeståndet väsentligt och försatte 
flera av slakterierna i likvidation. Insatskapitalet hade varit för litet och många medlemmar, 
som tecknat borgen i föreningarna förlorade stora summor. Allra mörkast var läget i områden 
där man lånefinansierat stora exportslakterier utan tillräckligt produktionsunderlag.     

Slaktdjursstammens snabba återhämtning under 1920-talet medförde emellertid en ny 
expansion bland de skånska och halländska slakterierna, vilka ledde till ökad export av bacon 
och svin. Denna expansion hade ingen motsvarighet i andra delar av landet och ett svårt 
bakslag inträffade 1922 då Mälarprovinsernas andelsslakteriförening måste avvecklas efter en 
alltför stor satsning på exporten och till följd av misslyckade affärer 1917-18.  
 Slakteriföreningarna i Mellansverige hade i allmänhet lågt medlemsantal. Ett undantag 
utgjorde föreningen i Kopparbergs län med 4 100 medlemmar men dessa levererade endast en 
mindre del av sina djur till föreningen. De mellansvenska föreningarna var beroende av inköp  
från icke-medlemmar, tog emot djur av alla slag men eftersom tillförseln kom från svinfattiga 
områden utgjordes den mest av nötboskap. Föreningarna i Eskilstuna, Norrköping och 
Karlskrona slaktade i respektive stads slakthus. Några sydsvenska slakterier upplät sina 
anläggningar för slakt av nötboskap som exempelvis Ängelholm och Kristianstad.   

De skånska och halländska slakterierna uppnådde en viss ställning på den engelska 
marknaden även om det delvis skedde i former, som skapade en stark konkurrens dem 
emellan. Bl a för att reducera denna planerades ett samarbete och vid ett sammanträde 1924 
inför jordbruksministern David Pettersson i Bjälbo tillsattes en kommitté med landshövding 
Johan Nilsson i Kristianstad som ordförande för att bereda frågan. Kommittén föreslog en 
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sammanslutning av exportslakterierna, en rekommendation, som efter olika turer resulterade i 
bildandet av Föreningen Svenska Andelsslakterier (FASA) i mars 1925, vilken som namnet 
angav endast stod öppen för andelsföretag. Medlemmar blev slakterierna i Trelleborg-
Kävlinge, Tomelilla, Hörby, Askeröd, Åstorp, Halmstad och Uddevalla medan föreningarna i 
Ystad, Ängelholm, Visby, Skara och Värnamo stod utanför. FASA blev framgångsrikt under 
1920-talets andra hälft och startade 1930 ett engelskt bolag - Swedish Bacon Co - för 
försäljning till detaljhandlare och större förbrukare. De utanförstående slakterierna 
samverkade av och till i Svenska Andelsslakteriernas Exportförening, som bildats 1920 och 
leddes av Ängelholmsslakteriets chef Nils Åkesson. FASA kritiserades bl a för sitt bristande 
intresse för hemmamarknaden, som stod för 80 procent av avsättningen av fläskproduktionen 
och för dess betydelse för den övriga slakten.   

År 1920 var antalet slakteriföreningar 21 med 51 900 medlemmar, 1930 redovisades 
25 föreningar med 49 900 medlemmar. Slakten ökade under samma period från 14 till 47 
miljoner kg. Föreningarnas andel av saluöverskottet av fläsk beräknades till 40 procent medan 
motsvarande siffra för kött endast var 3-4 procent. 305 
 
4.6.2  Några ledande principer 

 
När andelsslakterierna bildades hämtades exemplen från Danmark men man byggde också på 
erfarenheter från andra ekonomiska föreningar inom lantbruket, främst centralföreningar och 
lantmannaförbund. I föreningarnas uppbyggnad fanns också vissa drag, som påminde om 
centralföreningarna. Det gällde bl a insatserna. Medlemmarna tecknade sig för leverans av ett 
antal svin per år och skulle för varje tecknat svin erlägga en insats. Den vanligaste summan 
var 10 kronor varav en krona skulle betalas kontant och skuldförbindelse lämnas på resten. 
Detta system gav föreningarna mycket litet eget kapital liksom i centralföreningarna. De var 
följaktligen hänvisade till att i stor utsträckning låna pengar men medlemmarnas 
skuldförbindelser räckte inte alltid som borgen i bankerna.   

Medlemmarna hade leveransplikt, som kunde vara utformad på följande sätt: ”Medlem 
är skyldig att till föreningen leverera alla de svin, vilka medlem kan avyttra till slakt, med 
undantag av dem, som erfordras för hans eget behov samt fargaltar, modersuggor och ej till 50 
kg uppgående samt bevisligen sjuka eller skadade grisar; ägande jämväl medlem att till 
personer, dock ej uppköpare eller återförsäljare av svin eller fläsk, i sin hemort avyttra svin för 
sagda personers hushållsbehov. Byte och handel svinmedlemmar emellan är även tillåtet.  
 I varje fall är medlem pliktig att under året leverera till föreningen minst det antal svin för 
vilka han antecknat sig som medlem, dock med rätt för styrelsen att, där på grund av 
föreliggande förhållanden och inträffade omständigheter medlem uppenbarligen icke är i 
tillfälle att fullgöra sin leveransskyldighet, från nämnda skyldighet i större eller mindre mån 
meddela befrielse”.  

Rösträtten var graderad och varje medlem hade en röst per andel med det villkoret, att 
han föregående år skulle ha levererat minst motsvarande antal svin. Föreningarnas områden 
var i allmänhet stora. Det var därför angeläget att få de olika områdena väl representerade vid 
stämmorna. Detta uppnådde man genom sockenombud, ibland kallade ombudsmän. I varje 
kommun inom föreningarnas område valdes ett sockenombud, som fick rösta för samtliga 
medlemmar inom socknen med undantag för dem, som själva önskade utöva sin rösträtt. 
Sockenombuden tjänstgjorde också som kontaktmän mellan föreningsledningen och 
medlemmarna och var ofta mottagare av svin för föreningen. 306 
 
4.6.3  Slakterierna i föreningspressen 
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Det var naturligt att SLF skulle ägna uppmärksamhet också åt slakterifrågorna. Redan i ett av 
de första mumren underströk Victor Ekerot att Sveriges efterblivenhet på svinskötselns 
område jämfört med Danmark huvudsakligen berodde på de undermåliga avsättnings-
förhållandena. Han rekommenderade andelsslakterier främst därför att andelarna till skillnad 
från aktier inte kunde överlåtas. Slakteriföreningarna borde vara så stora att de kunde bära de 
kostnader, som var förknippade med exporten. Ekerot redogjorde därefter för uppläggningen 
av slakterierna i Kristianstads län och för erfarenheterna av verksamheten i Halmstad. På sikt 
skymtade en riksomfattande samarbetsorganisation för näringen. Ekerot menade emellertid att 
andelsslakterier var avgörande för att få till stånd en tidsenlig svinuppfödning i landet.    

En annan frågeställning aktualiserades av lantmannaföreningspionjären E O 
Arenander, som rapporterade att man i Trehörningsjö i Västernorrland 1905 bildat en 
grisförsäljningsförening, som med framgång riktat in sig på marknaderna i Väster- och 
Norrbotten. Han avslutade sin artikel med följande ord: ”Här föreligger sålunda ett nytt försök 
att kooperativt realisera avsättningen av en lantmannaprodukt, som ej kan ske på annat sätt 
och man undgår därigenom olägenheten att anlita mellanhänder, hos vilka annars en stor del, 
ja kanske den huvudsakliga delen av vinsten stannar till största men för producenten”. 
Försöket utföll till belåtenhet och man räknade med än bättre resultat när verksamheten var 
färdigorganiserad. Ett liknande företag var Malmöhus läns kreaturskommissionsförening från 
1906. Några år senare presenterade Eckerbom en engelsk motsvarighet, som startat 1905 och 
menade att svinförsäljningsföreningar var ett bra komplement till andelsslakterier särskilt i 
glesbygden. 307 

Senare meddelade Gustaf Leufvén att fjäderfäavelsföreningen i Malmöhus län 
planerade en försäljningsförening. Denna konstituerades 1907 under namnet Skånska 
slaktfjäderfä-föreningen u p a och skulle sälja medlemmarnas hönsgårdsprodukter, förmedla 
försäljning mellan medlemmarna, slakta, konservera och packa medlemmarnas produkter, 
främja produkternas kvalitet och bedriva samköpsverksamhet. Föreningen var indelad i 
kretsar, vilkas ordföranden ingick i styrelsen. Vinsten skulle fördelas i förhållande till de 
försålda produkterna. Föreningen hade sitt säte i Malmö och förste ordförande blev 
godsägaren Paul Waern i Saxtorp. 308  

En annan tanke, som framfördes i SLF var att lantbrukarna skulle anlita städernas 
slakthus i stället för anlägga egna slakterier. Förslaget, som framlades av direktören vid 
Göteborgs slakthus Martin Sandeborg, utgick från att huvuddelen av slakten skulle förbli lokal 
och att exporten inte skulle få samma omfattning som i Danmark. Fördelen för lantbrukarna 
låg främst i att slippa dryga anläggningskostnader men ändå kunna tillämpa andelsprinciperna. 
SLF bemötte redaktionellt förslaget positivt och underströk särskilt frånvaron av investerings-
kostnader och möjligheterna att bättre ta till vara slaktavfallet som fördelaktiga. Men 
möjligheter att utnyttja slakthusen förelåg självfallet i närheten av större städer. Sandeborg 
kom 1912 att som direktör för Stockholms slakthus att föreslå en förening för 
mälarprovinserna med verksamheten förlagd till det nya slakthuset i Enskede. Han kan 
därmed betraktas som en av inspiratörerna till den stora mellansvenska förening, som startade 
1913. 309  

Ytterligare ett samarbetsprojekt lanserades av A K Eckerbom 1910. Efter att ha jämfört 
förhållandena i Danmark och Tyskland och konstaterat att andelsslakterier av dansk modell 
bäst lämpade sig för export och därför fått liten utbredning i Tyskland där man i stället satsat 
på kreatursförsäljningsföreningar, föreslog Eckerbom ett samarbete med de konsument-
kooperativa charkuterifabrikerna, vilka kunde erbjuda en fast kundkrets. En sådan fabrik hade 
exempelvis startats av ett 40-tal föreningar i Stockholm. Fabriken såväl till ägarföreningarna 
som till andra köpare och i egen butik. En annan möjlighet var enligt Eckerbom att 
lantbrukarna själva startade charkuterifabriker för försäljning bl a till konsumentföreningar. 
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Samarbetet skulle med fördel också kunna omfatta ägg, smör, frukt m m. Eckerbom 
underströk vikten av att ordentligt kontrollera konsumentföreningarnas soliditet och 
betalningsförmåga mot bakgrund av de tämligen vanliga fallissemangen bland dessa. Ett 
argument för ett sådant samarbete, som särskilt framhölls av Eckerbom var avlägsnandet av 
mellanhänderna. 310 

Frågan om andelsslakterier eller grisförsäljningsföreningar återkom med viss 
regelbundenhet under 1900 - talets första årtionden. En debattör som Eckerbom menade f ö att 
det inte rörde sig om ett antingen - eller utan om ett både - och. I samband med en 
presentation av en förening i England 1909 framhöll han att föreningsslakterierna hörde 
hemma i de starka producentområdena och försäljningsföreningarna i de svagare distrikten. 
Den engelska förening, som presenterades hade startat inom de östra grevskapens 
lantmannaförening 1905 i form av en separat svinstyrelse. Man sålde medlemmarnas svin 
veckovis efter noggrant urval med hänsyn till kundernas behov. Styrelsen arbetade vidare med 
transport- och avelsfrågor. 311  

SLF redogjorde 1916 utförligt för den kooperativa kreaturshandeln i Tyskland. Denna 
hade uppstått 1895 när mejeriföreningen i östra Holstein inrättade ett försäljningskontor för 
kreatur i Hamburg, vilket väckte stor uppmärksamhet i hela landet och inledde ett omfattande 
organisationsarbete, vilket främst sköttes av de s k lantbrukskamrarna. Man bildade också ett 
centralorgan för finansierings-, försäkrings- och samordningsfunktionerna, vars betydelse 
dock avtog när föreningarna växte sig större. De lokala förmedlingskontoren betingade sig i 
regel 3-5 procent av försäljningssumman för sina tjänster. Kontoren slöt sig samman i större 
enheter, vilka dominerade de viktigaste marknaderna. Föreningarnas andelar låg i intervallet 
1-10 mark kontant inbetalt och 10-100 mark som borgen. De arbetade genomgående med 
leveransskyldighet för medlemmarna. Affärsledarna hade 0,3 - 0,5 procents provision på 
omsättningen. Fördelningen av djur på de olika marknaderna skedde centralt och transporterna 
gick i regel på järnväg. Likvid för levererade djur utbetalades vanligen tre dagar efter 
avsändandet antingen av affärsledaren eller av de kooperativa lånekassorna och djuren 
indelades i kvalitetsklasser. Föreningarna hade medfört en rad positiva effekter som att 
vinsten gick direkt till producenterna, högre kvalitet genom bättre utfodring, bättre priser, 
billigare transporter och en samlad överblick över marknadsläget. Vissa lyckade samarbets-
initiativ hade också tagits gentemot konsumentkooperationen. 

Andelsslakterierna, som blivit ett måste för Danmark efter importförbuden för levande 
kreatur i England och Tyskland 1887, spelade däremot ingen stor roll inom den tyska 
kreaturshandeln, som var helt inriktad på hemmamarknaden. Därtill kom att systemet med 
slakthus, som var väl utbyggt i Tyskland, inte ville veta av någon konkurrens från bondeägda 
slakterier. 312 

En annan förkämpe för andelsslakterier var ”kontrollföreningarnas fader” Nils 
Hansson, vilkens forskningar på utfodringens område hade stor betydelse. Han skrev bl a den 
mycket spridda boken ”Vår svenska svinskötsel” där han även behandlade slakterifrågorna. 
Hansson betraktade slakteriernas mottagningsplikt - d v s producenternas avsättningstrygghet 
och likabehandlingen - som centrala. Men självfallet framhölls också fördelarna inom 
svinskötselns område. Ytterligare fördelar låg enligt Hansson i att vinsten fördelades i 
proportion till medlemmarnas leveranser och i det ägaransvar medlemskapet medförde. 313 
 
4.6.4   Mälareprovinsernas andelsslakteriförening 

 
Det störst anlagda företaget på slakteriområdet var Mälareprovinsernas andelsslakteriförening 
som bildades 1913. Initiativer togs av länsveterinären John Wettervik, som även var svenska 
svinavelsföreningens sekreterare och som inbjudare stod även landshövdingarna i mälarlänen 
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och andra för svinskötseln intresserade som statskonsulenten Nils Landberg, godsägarna 
Gustaf Sederholm, Ålberga, Kristian kirkegaard, Erikssund, förvaltaren Hugo Wedin, 
direktören Nils Hansson och en grupp småbrukare i varje län. Ordförande blev 
riksdagsmannen J M Juhlin, Hagbyberga i Björkvik och i styrelsen ingick bl a godsförvaltaren 
Rickard Wedin - vice ordförande - Väsby och J A Ander, Hårsbäck. Såväl Stockholms 
slakthusstyrelse som hushållningssällskapen stödde företaget och verksamheten förlades 
inledningsvis till slakthuset i Stockholm. Man inriktade sig till en början på svinslakt men 
kom snart att omfatta storboskap och får. Även avelsfrågor stod på programmet. För att 
åstadkomma god kontakt mellan föreningen och dess medlemmar valdes en eller flera 
ombudsmän i varje län, senare öppnades också möjligheten till medlemskap för 
lokalavdelningar och lokala slakteriföreningar. Lokalavdelningar fanns i Stockholm, 
Linköping, Eskilstuna, Norrköping, Nyköping, Enköping och Uppsala. 

Den medlemsmässiga tyngdpunkten låg i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och 
Östergötlands län, vilka svarade för 95 procent både av medlemmarna och av andelarna 1921-
22. Därutöver hade föreningen medlemmar i Västmanlands, Kalmar och Örebro län men 
också i Västergötland, Halland, Småland, Skåne och på Gotland. Störst var anslutningen 1920 
då 2 692 andelsägare tecknat 126 562 andelar eller i medeltal 47 per medlem. År 1917 tilläts 
även exempelvis kreaturshandlare att bli medlemmar och 1921 talades om aktiva (leverans-
skyldiga) och passiva (icke-leveransskyldiga) medlemmar. Bland de senare fanns bl a 
kommuner och bolag. Rösträtten var graderad men ingen fick disponera mer än 10 procent av 
rösterna vid stämman.  

I frågan om man skulle prioritera hemma- eller exportmarknaden tycks meningarna ha 
varit delade. Föreningen använde sig till en början av de offentliga slakthusen i Stockholm, 
Eskilstuna, Linköping och Norrköping men färdigställde 1918 ett eget slakteri i Nyköping 
med exportmöjligheter via Oxelösund. Man drev också charkuterifabriker och 
minutförsäljning. 

Fram till 1918 var utvecklingen tillfredsställande men 1918-19 orsakade 
investeringarna och inflationen en kännbar kapitalbrist. Under 1919 upptäcktes att 
verkställande direktören för föreningens räkning gjort åtaganden för över en miljon kronor, 
vilket tillsammans med depressionen ytterligare förvärrade läget. Under 1921 företogs en 
rekonstruktion med bl a extra uttaxering, som medförde att 419 medlemmar (ca 16 procent) 
lämnade föreningen. Därtill kom att ett hundratal utträtt redan tidigare. Medlemsminskningen 
bidrog verksamt till att rekonstruktionen misslyckades. Något ytterligare räddningsförsök 
gjordes inte utan föreningen gick i konkurs 1922. Även om verksamheten övertogs av 
nybildade slakteri-föreningar i Nyköping, Norrköping, Eskilstuna, Uppsala och Enköping så 
innebar misslyckandet med att etablera en stor producentägd organisation på 
stockholmsmarknaden ett påtagligt avbräck för föreningstanken på slakteriområdet. 314 
 
4.6.5  En nordisk specialitet 

 
Liksom i fråga om mejeri- och lantmannaföreningarna spelade hushållningssällskapen en 
betydelsefull roll vid tillkomsten av de tidiga andelsslakterierna. I Kristianstads län bidrog 
sällskapet och dess sekreterare Victor Ekerot starkt till föreningsslakteriernas tillkomst. Även 
föregångarna inom lantmannaföreningsrörelsen E O Arenander och Gustaf Leufvén 
engagerade sig i denna bransch, den förre genom grisförsäljningsföreningen i Trehörningsjö, 
den senare genom Skånska slaktfjäderfäföreningen. I övrigt medverkade sällskapen i 
mälarlandskapen aktivt vid bildandet av Mälareprovinsernas andelsslakteriförening. 
Eckerboms förslag om samarbete med konsumentkooperationen väckte inget omedelbart 
gensvar men skulle återkomma i mellanhandssakkunnigas betänkande 1922. Propåerna om 
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gris- och kreatursförsöljningsföreningar av engelsk och tysk modell ledde däremot inte till 
några praktiska resultat. Andelsslakteriernas samverkan på nationell nivå blev inte 
heltäckande och kom till stånd efter stor tvekan och försvårades av inbördes konkurrens och 
personliga motsättningar.    

Det danska inflytandet på den tidiga slakteriindustrin i Sverige var starkt. Men 
därutöver fanns en parallell om än svagare påverkan från Tyskland, som manifesterades i 
samarbetet mellan producenter och slakthus och i diskussionen och andelsslakterier contra 
försäljnings-föreningar. Arenanders initiativ i Västernorrland 1905 kan säkerligen ledas 
tillbaka till hans studier och kooperativa kontakter i Tyskland medan Sandeborg, som 
företrädde ”slakthuslinjen” troligen hade strikt företagsekonomiska bevekelsegrunder för 
denna.  

Föreställningen om att andelsslakterierna och försäljningsföreningarna hade naturliga 
och skilda användningsområden fick däremot ingen konsekvent tillämpning i Sverige. 
Framväxten av en producentägd slakteriindustri hämmades också av den starka fokuseringen 
på export och svinslakt, vilket medförde en stark koncentration till landets södra delar och 
ledde till att hemmamarknaden och storboskapsslakten sattes i andra rummet. Av de 21 
andelsslakterier, som fanns 1920 låg 18 i Götaland och tre i Svealand medan Norrland helt 
saknade bondeägda anläggningar. Också de fåtaliga försäljningsförenigarna tillkom i södra 
Sverige trots att de borde varit mer lämpade för förhållandena längre norrut.  

Idémässigt var rörelsen mindre genomarbetad än exempelvis mejerierna, lantmanna-
föreningarna och jordbrukskassorna. De principer, som knäsattes var främst ägnade att 
tillförsäkra företagen stordriftsfördelar, vilket var helt naturligt med tanke på anläggnings- och 
driftskostnaderna. Dit hörde främst leveransplikten, det graderade medlemsinflytandet och 
systemet med sockenombud. Frånvaron av genomarbetad ideologi hängde troligen också 
samman med att andelsslakterierna saknade den internationella spridning, som flera andra 
branscher hade. I de breda översikt över lantbrukskooperationen, som utarbetades av Institut 
International d´Agriculture i Rom (Etudes monographiques sur la Coopération Agricole dans 
quelques pays 1-11, Rom 1911 och 1914) och omfattade 13 europeiska länder plus Argentina 
och Brittiska samväldet framgick klart att andelsslakterier ännu omkring 1910 var en 
företeelse, som endast förekom i några få nordeuropeiska länder.   
 
 
NOTER 

 
303. Sveriges Slakteriförbund 1933-1958 s 29 ff och 46 ff; Svärdström s 237 f, 244, 149 och 
        259. 
304. Sveriges Slakteriförbund 1933-1958 s 49 ff; André 1956 s 24 ff. 
305. Hellström 1958 s 67 ff.  
306. Sveriges Slakteriförbund 1933-1958 s 52 ff. 
307. SLF 1906 s 11 ff och 52 ff och 1909 s 741 f. 
308. SLF 1906 s 383 f, 1907 s 307 f. 
309. SLF 1908 s 426 f; Svärdström s 316 f. 
310. SLF 1910 s 357 ff. 
311. SLF 1909 s 741 f. 
312. SLF 1916 s 133 ff, 149 ff, 165 f och 184 f 
313. Lantmannen 40/1910 s 393 f, 12/1913 s 108 f. 
314. André 1956 s 4 ff, 10 ff, 14 ff, 24 ff, 35 ff och 45 ff; Norrköpingsortens slakteriförening  
        1922-1947 s 15 f; Hellström 1958 s 67 och 69; SLF 1913 s 399 f. 
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4.7  SKOGSÄGARE GÅR SAMMAN 

 

4.7.1  Skogen får värde 

 
Vid 1800-talets mitt inleddes den svenska trävaruepoken. Exporten växte och eftersom större 
delen av landets skogar var i bondehand öppnades oanade möjligheter för tiotusentals bönder. 
Även lantbrukare, som själva saknade skogstillgångar, kunde göra goda förtjänster genom 
skogsarbete och körslor.   

Myndigheter och överhetspersoner visade emellertid ingen hänförelse över de nya 
förvärvskällorna. Nästan enstämmigt omvittnades att pengarna var lätt fångna men också lätt 
förgångna bl a till följd av de stadsbesök och brännvinsköp, som timmerkörslorna medförde. 
Överheten ansattes också av oro för skogsbrist. Länsstyrelser, hushållningssällskap och olika 
kommittéer klagade ständigt över böndernas framfart, som inte bara ansågs ekonomiskt 
förödande utan ibland också rymde kriminella inslag. Landshövdingen Viktor Almqvist i 
Umeå yttrade 1866 att allmogen inte betraktade det som brottsligt att olovligen tillägna sig 
annans skog. Enbart åren 1863-68 fälldes 963 personer för s.k. ”baggböleri”.   

På 1840-talet hade skogsbolagen börjat skriva kontrakt med bönder och byalag om 
skogsavverkningar. Kontrakten löpte ofta över 50 år, som var den lagstadgade maximitiden 
men kunde också gälla kortare tid. Enbart åren 1859-68 drogs en tredjedel av hemmanen i 
Jämtlands län in i sådana transaktioner, som även var vanliga i Gävleborgs och 
Västernorrlands län men däremot inte i övre Norrland. För att begränsa avverknings-
kontraktens skadeverkningar begränsades kontraktstiden 1889 till högst 20 år och 1903 till 
fem år. Då hade man 1873 i avvittringsstadgan föreskrivit viss kontroll av avverkningar på 
avvittrade hemman och 1874 infört en s.k. dimensionslag för övre Norrland. Viktigast blev 
emellertid 1903 års skogsvårdslag, som gällde resten av landet och stadgade att avverkningar 
inte fick bedrivas så att skogens återväxt äventyrades.  

När dessa åtgärder vidtogs hade emellertid utvecklingen gått in i en ny fas, som innebar 
att bolagen hade börjat köpa hela hemman. Utvecklingen hade påskyndats av inskränkningen i 
kontraktsrätten 1889 och resulterade i en kraftig förskjutning av egendomsfördelningen. 
Under perioden 1885-1900 ökade bolagens och privata sågverksägares andel av den privat 
ägda jorden i Dalarna och Norrland från 16 till 22,5 procent. Söderut var förändringarna 
mindre. Totalt beräknades före sekelskiftet 1900 minst 12 000 bönder på detta sätt ha lämnat 
hemmansägarnas krets. År 1905 ägde bolagen 9,6 procent av all mark i landet mot 4,1 procent 
två årtionden tidigare.   

År 1901 tog norrlandsfrågan ett stort steg framåt när Carl Lindhagen väckte sin s.k. 
norrlands-motion. Den siktade till ett direkt förbud mot bolagens jordförvärv i Dalarna och 
Norrland. Resultatet blev 1901 års norrlandskommitté vars arbete 1906 utmynnade i den s.k. 
bolagsförbudslagen, som starkt inskränkte skogsbolagens möjligheter att förvärva skog i 
Norrland. När lagen antogs ägde skogsbolagen 29 procent av marken i norra Sverige. 
Bolagens förvärv upphörde emellertid inte genom förbudslagen utan fortsatte i fr a 
Stockholms, Uppsala, Örebro, Värmlands och Kronobergs län. År 1919 ägde bolag och 
ekonomiska föreningar 15,5 procent av landets jord men en ytterligare expansion hejdades av 
en för hela riket gällande bolagsförbudslag 1925. 

Bolagens framryckning på fastighetsmarknaden skedde naturligtvis inte utan motstånd 
från de drabbade hemmansägarnas sida. I Medelpad uppstod exempelvis motsättningar mellan 
skogsägarna och skogsbolagen rörande virkesmätningen och man bildade under 1800 - talets 
tre sista decennier tillsammans med skogsägare i Jämtland ett antal s.k. bondbolag för att få 
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del i förädlingsvinsterna på timret. Mest kända var Östrand, Fagervik och Johannesvik men 
många upphörde till följd av deflationskrisen 1920-21.   

År 1903 förekom allvarliga motsättningar i virkesmätningsfrågan, vilka ledde till en 
partiell leveransstrejk. Skogsägarna i västra Medelpad gav vid ett möte i Stöde uttryck för sitt 
missnöje där man bl a diskuterade: ”huru virkesleverantörerna skulle gå till väga för att erhålla 
högre betalning för trämassevirket, än vad förut varit fallet, och sedan flera talare dels 
framhållit trämassefabrikanternas förtjänst tillfölje av att de erhålla råvaran för ett 
jämförelsevis alltför billigt pris, vore mer än skäligt hög, varför de ansågo, att för densamma 
borde betalas mera, dels konstaterat den ringa behållning säljarna finge för sådant virke, dels 
ock kraftigt betonat nödvändigheten av inskränkning i avverkningarna, så att tillgångar på 
dylikt virke bleve mindre och efter att upplyst blivit att köpare endast bjudit fjolårets priser, 
enades kommitterade att för kommande säsong uppställa följande minimipriser…” 

Motsättningarna accentuerades av virkesköparnas inköpskarteller, vilka tvingade fram 
samverkan också bland skogsägarna. En annan orsak till föreningsbildandet var en ihållande 
kritik mot bondeskogarnas skötsel och den skärpta skogsvårdslagstiftningen. 315    
 
4.7.2  Ekonomiska organisationer 

 

4.7.2.1  Tidiga initiativ 

 
I Medelpad och Jämtland bildades under 1800-talets tre sista decennier ett antal s k bondbolag 
för att tillförsäkra skogsägarna förädlingsvinsten på timret från deras skogar. Grundarna var 
oftast större skogsägare och jämtbönderna var i regel i majoritet. Bland de mer betydande 
bondbolagen var Östrand, Fagervik och Johannesvik. De tidigast registrerade föreningarna 
inom skogsskötseln och träförädlingen var Västra härads kol- och trävaruförening i 
Jönköpings län 1898 med uppgift att ”afsätta skogsalster, som medlemmarna hafva att afyttra, 
på det att hvarje medlem skall kunna erhålla högsta möjliga betalning för sin vara och således 
sjelfva erhålla den procent, som uppköpare städse betinga sig” och Färnebo 
skogshushållningsförening, som skulle ”främja medlemmarnas intressen i fråga om skogsvård 
och kolning samt afsättning af träkol”. Året efter tillkom Arbrå skogshus-hållningsförening 
för att ” genom gemensam försäljning af de skogsprodukter föreningens medlemmar vilja 
afyttra, bereda medlemmarne högsta möjliga inkomst samt att verka för en sådan hushållning 
med medlemmarnes skogar att en stadigvarande afkastning kan påräknas”. Andra tidiga 
företag var Älvsby tjärexportförening från 1904, Älvsby träexportförening 1905 och 
Kungsäters träförädlingsförening i Älvsborgs län 1905. 

 SLF meddelade i början av 1907 att Dalarnas skogsägareförening u p a bildats med 
uppgift att främja avsättningen av medlemmarnas ”skogsprodukter, kolved, kol och 
pappersved”. Stadgarna hade antagits den 18 juni 1906 och registrerats hos länsstyrelsen i 
Falun. Som medlem kunde antas skogsägare inom Kopparbergs län, som förband sig att sälja 
sina skogsprodukter ”antingen genom föreningens försorg eller i annan av föreningen godkänd 
ordning” och erlade en inträdesavgift om tre kronor. Någon annan insats förekom inte och för 
föreningens förbindelser svarade endast dess tillgångar. Föreningen hade vid starten hade 400 
medlemmar, de flesta från Svärdsjötrakten men även Enviken, Sundborn, Bjursås, Insjön, 
Leksand, Vikarbyn, Floda och Järna var representerade.   

Styrelsen, som hade sitt säte i Falun, bestod av fem ledamöter: Erik Bylund, Korsnäs, 
Anders Larsson, Svärdsjö, Olof Lekzén, Leksand, Nils Mattsson, Myrbacka och August 
Säfström, Duvnäs. Dessa skulle stå i kontakt med medlemmarna via sockenombud, vilka 
under sommaren skulle skicka in uppgifter om hur stora partier kol och massaved, som kunde 
levereras kommande vinter och om producenternas behov av förskott. För att erhålla förskott 
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måste leverantören teckna kontrakt på hela nästa års leverans, skaffa revers med två 
borgensmän och utfärda förbindelse på att likviden skulle hållas kvar hos köparen för 
styrelsens räkning. I övrigt skedde alla transaktioner direkt mellan köpare och säljare. 
Medlemmar, som inte följde föreningens stadgar eller beslut i försäljningsfrågor, skulle 
uteslutas. Föreningen existerade ännu 1909 när Dalarnas skogsvårdsförening bildades och 
hade då ca 500 medlemmar. I början av 1911 meddelade dock SLF att den inte längre gjorde 
något väsen av sig utan tycktes verka enligt maximen ”hvad stort sker, sker i det tysta”. 316     
 
4.7.2.2  Tumningsstriden vid Ljungan 

 

Nästa förening av ekonomisk typ tillkom 1915 med Jämtlands leverantörförening, som bestod 
av både skogsägare och virkesköpare. Den var inte uttryck för något renodlat skogsägar-
intresse och upphörde efter två år. Hösten 1915 utbröt till följd av ändrade mätningsregler den 
s.k. tumningsstriden mellan Sundsvalls Virkesmätningsförening och skogsägare i Jämtland 
och Medelpad. I det sammanhanget bildade leverantörerna i Medelpad en förening, som 
samarbetade med jämtlandsföreningen. Föreningen var liksom den i Jämtland av blandad 
karaktär och skulle bedriva försäljning eller förädling av skogsprodukter och trävaror. Interna 
motsättningar i fråga om lämpligheten av att bilda en samarbetsdelegation tillsammans med 
virkesmätningsföreningen försvagade emellertid de båda leverantörsföreningarna men ebbade 
ut i takt med den kraftiga prisuppgången i slutet av 10-talet. 317 
 
4.7.2.3  Centralföreningar i Värmland och Ångermanland 

 
Under 1921 hade, på initiativ av riksdagsmannen Nils Svensson i Långelanda, arbetet med att 
få till stånd en skogsägareförening i Nordmarken nått dithän att stadgar fanns klara och 
Nordmarks härads skogsägareförening konstituerats. Men föreningen fick p.g.a. bristande 
intresse från skogsägarnas sida aldrig kraft att fortsätta. Anledningen var enligt uppgift att de 
helt enkelt inte vågade bli medlemmar av fruktan för att inte få sälja sitt virke och bli nekade 
skogskörningar och andra inkomster hos bruken.  

Skogsägarrörelsen i Norge gav impulser i Dalsland och Värmland. Efter förberedelser 
1921 då några lokala föreningar startade bildades hösten 1922 Värmländska 
skogsägareförenigen.  Under de första åren accepterades den inte av köparsidan varför arbetet 
inriktades på ideella och organisatoriska frågor. Föreningen hade till en början också 
medlemmar i Norge. Fr.o.m. 1924 fick verksamheten en mer ekonomisk inriktning och 
föreningen arbetade som central-förening för ca 35 ekonomiska föreningar i Bergslagen, 
Klarälvs- och Fryksdalsområdet. Bland föreningens initiativtagare märktes ombudsmannen 
Oskar Andersson i Karlstad, som var den starke mannen fram till 1950. Föreningens viktigaste 
arbetsområden var prissättningen på virket och skogsägarnas medbestämmande i flottnings- 
och mätningsfrågor. 

En grupp skogsägare i Ångermanland bildade 1923 Nätraälvens 
virkesförsäljningsförening med säte i Sidensjö. De hade reagerat mot att ”det var köparen som 
nästan ensam bestämde både priser, leveranser och betalningsvillkor medan bonden i 
egenskap av säljare fick försöka finna sig i förhållandena så gott det gick”. Året efter bildades 
Ångermanälvens virkes-leverantörers centralförening med syfte ”att på ett fullt opartiskt sätt 
tillvarata alla tillslutna medlemmars intressen i vad som i huvudsak rör skogsdrift 
(avverkning, försäljning, intumning och flottning)”. Syftet var i första hand att driva 
sågverksrörelse och man försökte köpa Fjärdviks såg men misslyckades och föreningen 
upplöstes 1927. Dessförinnan var föreningen en av initiativtagarna till det sammanträde i 
Mora de 25 september 1925 där tanken på ett riksomfattande samarbete mellan skogsägarna 
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första gången framlades av landstingsmannen Elis Johansson från Ramselevallen. Mötet, som 
samlat skogsmän från Ångermanland, Jämtland, Dalarna och Värmland, diskuterade hur 
skogsbönderna skulle kunna hävda sina intressen inom skogspolitiken och i frågor rörande 
inmätningarna och flottningen.    
 
4.7.2.4  Försäljningssamarbete i Gävleborg 

 
Lantmannaföreningen i Arbrå i Hälsingland hade ända sedan 1890 - talet skött medlemmarnas 
skogsförsäljningar. På årsmötet 1923 beslöt man att definitivt ta upp affärer med 
skogsprodukter och föreståndaren Oscar Johansson svarade för virkesförsäljningen för 
skogsägarna i Arbrå och Undersvik. Liknande verksamhet bedrev också Stora Tuna 
lantmannakommun i Dalarna. I Torsåker började bönderna förhandla med köpare utanför 
landskapet när de egna industrierna inte betalade tillräckligt och 1924 bildades s.k. 
virkesförmedlingskommittéer i Bollnäs och Voxnadalen. Slutligen bildades 1927 Gävleborgs 
läns skogsägareförening, som efter tre år hade 1 000 medlemmar.   
 
4.7.2.5  Nya försök i Medelpad och Jämtland 

 
År 1926 bildades Medelpads skogsägare- och timmerleverantörförening i Fränsta som en 
kombinerad skogsvårds- avsättnings- och förädlingsförening med Värmlandsföreningen som 
förebild. Det inledande förslaget siktade på förädling, vilken emellertid endast skulle utgöra 
en del av verksamheten och betraktas som en ”inom ramen av organisationen startad enskild 
verksamhet, som i ekonomiskt hänseende utgör en självständig enhet på aktieteckningens 
grund”. Föreningen skulle ”moraliskt stödja och på alla sätt medverka till företagets 
förverkligande. Det bör emellertid påpekas att skogsägare- och timmerleverantörföreningen 
som sådan jämväl har andra stora och betydelsefulla uppgifter och bör i detta sammanhang 
påpekas i första rummet de rent skogsvårdande men också och icke minst de skogspolitiska”.  
Förslaget var intressant såtillvida som man inte begränsade sig till förmedling och förädling 
av virke utan också framhöll de skogsvårdande uppgifterna. Man underströk vidare vikten av 
ett landsomfattande samarbete och placerade förädlingsverksamheten i ett separat bolag 
Skogsägarnas Träförädlingsaktiebolag - kallat ”bondbolaget”- med ett aktiekapital på 400 000 
kronor. Bolaget köpte Gustavsbergs sågverk på Alnön, startade driften 1927 och gick i 
likvidation efter ett par säsonger. I konkursen försvann inte bara ”bondbolaget” och 
Medelpads skogsägare- och timmerleverantörförening utan också den 1927 bildade Jämtlands 
Skogsägareförening, som tecknat aktier i företaget.  

Sedan föreningstanken legat nere i över tio år kom Jämtlands Skogsägareförening till 
stånd i Bräcke 1927. Det var också den här gången mätningsfrågan, som låg bakom bildandet. 
Man startade med 288 medlemmar men lyckades inte trots tre riksdagsmän i styrelsen få till 
stånd några förhandlingar med mätningsföreningen. Föreningen upplöstes efter två år då man 
trots stor tveksamhet även hunnit engagera sig i det medelpadska ”bondbolagets” 
sågverksköp. 
 
4.7.2.6  En bred ansats i Örebro län 

 
I juni 1927 samlade godsägaren Karl Jansson i Agen ett 30-tal skogsägare från Karlskoga, 
Degerfors, Bjurtjärn, Nysund, Järnboås och Striberg, vilka bl a fick lyssna till ett föredrag av 
jägmästaren Folke Bromé, Valåsen. Denne yttrade på tal om nyttan av gemensam försäljning: 
”De smärre skogsägarna få i huvudsak sälja sin massaved och sina övriga virkespartier också 
till agenter. Dessa skola också leva. Ni föda således ett flertal virkesagenter. Jag tror det vore 
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billigare att föda en agent, om vilken Ni därtill visste, att han aldrig sökte lura Eder, alltid 
stode på Eder sida och städse handlade till Edert bästa”. Sedan lokalavdelningar bildats i 
Karlskoga och Järnboås konstituerades i Nora Örebro läns och dess bergslagers skogsägare-
förening 1927. Senare tillkom ytterligare lokalföreningar. Föreningen rekonstruerades 1929 då 
den blev länsomfattande och lokalföreningarna avskaffades. 318  
 

4.7.3  Ideella organisationer 

 

4.7.3.1  De första försöken 

 
År 1903 tillkom Sveriges första skogsvårdslag med skogsvårdsstyrelserna som tillsynsorgan. 
Också på detta område blev Dalarna föregångare.  År 1909 bildades på initiativ av 
länsjägmästaren Wilhelm Dybeck Dalarnas skogsvårdsförening med avdelnings- och krets-
ombud i socknarna som stöd för skogsvårdsstyrelsen. Dock skulle - enligt ett 1910 upprättat 
stadgeförslag - sockenföreståndarna ”ej blott tjänstgöra som plantör för socknen utan ock 
biträda vid rågångsförrättnigar, försäljningar, gallringar etc.”. Samma år pläderade läns-
jägmästaren i Göteborg Oscar Beer för skogsvårds- och skogsodlingsföreningar i samverkan 
med skogsvårdsstyrelserna. Ca 20 sådana fanns enligt uppgift i Bohuslän.    

En annan tidig förening var Södra Unnaryds skogsandelsförening i Småland. Den kom 
till stånd 1913 på initiativ av länsjägmästaren Henrik Carbonnier och hade till ändamål ”att 
genom sammanslutning mellan skogsägare möjliggöra bättre skötsel av skogen och en 
ändamålsenligare hushållning med dess produkter”. Det var skogsvården och en intensivare 
produktion, som stod i centrum. Detta blev också syftet med med de ideella skogsägare-
föreningar, som efterhand startades i södra och mellersta Sverige. På deras program stod också 
skogspolitiska frågor medan försäljningsfrågorna kom i andra hand.   

Under 1910-talet propagerades för kombinerade skogsvårds- och 
försäljningsföreningar enligt finska modeller. En typ, som lanserats av Pellervo och särskilt 
riktade sig till småbrukare, arbetade med både skötselplaner, försäljning, 
marknadsinformation och skogslån via jordbrukskassorna och krävde att medlemmarna 
förband sig att delta minst tio år. En annan - som fanns representerad i Tyskland - byggde på 
att ett antal skogsägare anställde en skogsvårdare och att man gemensamt anordnade 
skogsauktioner. Lämpligt underlag för en sådan förening var 10 000 ha skog. 
 
4.7.3.2  Småland tar ledningen 

 
Under 1920-talet framträdde Småland som ledande när det gällde att organisera skogsvårds-
föreningar och en första signal till samling kom från Jönköpings län genom länsjägmästaren 
Vilhelm Lothigius och godsförvaltaren Arvid Reuterschiöld. Våren 1925 konstituerades i 
Värnamo Jönköpings läns skogsägareförening med uppgift att ”verka för skogsmarkens rätta 
utnyttjande och skogsprodukternas bästa avsättning”. Redan före bildandet startat en egen 
tidskrift ”Skogsägaren” för att ”befrämja sammanhållningen mellan skogsägarna och vara en 
enande länk mellan dessa, ge dem tillfälle till tankeutbyte, som kunde befrämja samhörighets-
känslan”.    

Jönköpingsföreningen utvidgade snart sitt verksamhetsområde till att omfatta hela 
landskapet och i juni 1926 bildades Smålands skogsägareförening som en sammanslutning av 
föreningarna inom Smålands landstingsområden. Den upptog bl a fraktkostnaderna, 
avsättningen av klent gallringsvirke, skogsdikningen och fastighets- och 
beskattningsproblemen på sin agenda. I juni 1928 tillkom Smålands skogsägareföreningars 
centralråd med uppgift ”att föreningens beslutande och verkställande organ i alla frågor, som 
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rör hela föreningen, såväl inre som yttre, att utåt bevaka föreningens intressen och att förvalta 
dess gemensamma medel”. Smålandsföreningen och dess underavdelningar anordnade 
skogsdagar och exkursioner, avtalade om rabatter för stängseltråd och på brandförsäkrings-
premierna för skog, sänkte fraktkostnaderna för rundtimmer, agiterade för effektivare 
avverkningsmetoder och utdelade premier till ungdomar vid lantmannaskolorna. I augusti 
1926 startade Kronobergs skogsägare som underavdelning till den småländska med Ivar 
Ekströmer som ordförande och forstmästaren Gösta Edström som ombudsman. Följande år 
tillkom på liknande sätt föreningen i norra Kalmar län och 1929 den i södra länsdelen med 
Artur Heiding som ordförande.     
 
4.7.3.3  Skogsvårdsrörelsens expansion  

 
Det småländska exemplet manade till efterföljd och 1925 bildades Skaraborgs läns 
skogsägareförenig vid ett möte i Skövde. Man övervägde även att göra den till ekonomisk 
förening men föredrog att först pröva den ideella formen. Föreningen utvidgades och blev 
1930 Västergötlands skogsägareförening. Vid sammanträdet i Mora i september 1925 mellan 
skogsägare från Värmland, Jämtland, Ångermanland och Dalarna beslöts även att utreda 
intresset för en förening i Dalarna och sedan man första bildat ortsföreningar i 11 socknar 
konstituerades Dalarnas skogsägareförening sommaren 1926. Den avsågs arbeta efter samma 
linjer som skogsvårdsföreningarna men skulle också verka för ”lämplig behandling och 
mätning av skogsprodukterna, desammas förmånligaste avsättning och därmed i samband 
stående verksamhet”. Man ägnade dessutom redan från början stor uppmärksamhet åt 
mätnings- och flottningsfrågorna. Samma år bildades skogsägareföreningar i Uppsala och 
Sörmlands län, 1928 i Stockholms och 1931 i Blekinge län. 319 
 

4.7.4  Tidningen Skogsägaren och rörelsens ändamål. 

 
Fr.o.m. 1925 började tidningen Skogsägaren att ges ut av föreningen i Jönköpings län som 
organ för skogsägarrörelsen i södra Sverige. Den redigerades av jägmästaren Åke Hallander 
och var en övervägande praktiskt och skogsvårdsinriktad publikation, som inte gärna tog upp 
kontroversiella frågor. Med tanke på de föreningar, som bildats i Jönköpings och Skaraborgs 
län och på att flera län stod i tur, behandlade tidningen emellertid hösten 1925 frågan om 
skogsägareföreningarnas mål och möjligheter. I anslutning till de båda länsföreningarnas 
stadgar identifierades ett antal centrala målsättningar:   
 

1. Föreningarna skulle samarbeta med skogsvårdsstyrelserna och med varandra 
inbördes. 

2. Föreningarna skulle fr a genom pressen sprida kunskap om de bästa vägarna att 
vårda och använda skogen. 

3. Föreningarna skulle förmedla kontakter mellan köpare och säljare och fungera som                  
    rådgivare för parterna för att undvika motsättningar dem emellan.  
4. Föreningarna skulle när så krävdes utan att agera som kamporganisation föra 

skogsägarnas talan i fråga om priser och leveransvillkor för viktigare sortiment. 
5. Föreningarna skulle verka för enhetliga inmätningsförfaranden för alla slags     
    skogsprodukter. 
6. Föreningarna skulle sammanställa och publicera vederhäftiga prisnoteringar för  
    skogsprodukter m m.  
7. Föreningarna skulle arrangera fördelaktiga villkor för skogsbelåning,         
    skogsbrandförsäkringar etc. 
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8. Föreningarna skulle utan politisk anknytning föra skogsägarnas talan inför 
myndigheter och allmänhet. 

 
Artikeln underströk vikten av sammanhållning, dock utan att medlemmarna skulle bli 
”bundna av skrivna förbindelser med stipulerade straff för brytande av enigheten”. Det var i 
stället den fria och obundna samhörighetskänslan, som skulle sitta i högsätet och som i 
längden skulle visa sig vara den starkaste. 320 

Det fanns naturligtvis de - bl a inom de kooperativa skogsägareförenigarna norrut - 
som ansåg att ett sådant program var i tamaste laget. Kritik av den innebörden framfördes bl a 
i de nordsvenska föreningarnas organ Skogarnas tidning. I polemik mot denna hävdade 
Skogsägaren bestämt att föreningarna inte skulle vara kamporganisationer, som arbetade i 
motsatsförhållande till uppköpare och exportörer. Tvärtom behövdes ett samarbete med dessa 
för att reducera utbuden och därmed förbättra prisläget på exportmarknaderna. Leverantörerna 
hade intresse av en stark och solid köparkår, som konkurrerade om utbuden. Detta var särskilt 
viktigt i Småland där såväl villkor som förädling gjorde produkterna lägre värderade än i 
andra landsändar. Om det gällde att bekämpa ohederliga köpare måste däremot föreningarna 
fungera som kamporgan. Men i övrigt var ett gott samarbete och förnuftiga riktlinjer långt 
värdefullare än konfrontationer och konflikter.    

Trots sitt uttryckliga avståndstagande från både ekonomiska och andra äventyrligheter 
tryckte Skogsägaren 1929 en artikel om skogsägarnas kooperativa organisationer i Finland där 
man särskilt på exportområdet nått betydande framgångar. Organisatoriskt fungerade 
verksamheten som en koncern med moder- och dotterbolag och man ägde ett betydande antal 
sågverk, vilka bedömdes ha haft en prishöjande effekt för leverantörerna. 321 

De ekonomiska föreningarnas stadgar överensstämde i stor utsträckning med de 
ideella. Föreningen i Örebro län, som bildades 1927, hade samtliga de åtta punkter, som 
återgivits ovan gemensamt med de ideella föreningarna i Småland, Västergötland och 
Stockholms län. Utöver dessa tillkom att man skulle verka för lägre fraktkostnader, bättre 
drivningsvägar och flottningsleder och tillhandahålla sakkunskap vid kontraktsskrivning, 
deklarationer och försäljningar av egendomar och rotposter. Örebroföreningen skulle också 
fungera som centralförening med anslutna lokalföreningar. Under början av 1930-talet 
involverades Skogsägaren i den starka utvecklingen av de kooperativa föreningarna och blev 
1932 organ för den nybildade riksorganisationen för de ekonomiska föreningarna. 322   
 
4.7.5 Utvecklingen i Norge och Finland 

 

4.7.5.1  Den norska modellen 

 
I Norge medförde skogens tilltagande värde ett intresse för skogsvård, som konkret yttrade sig 
i tillkomsten av den statliga skogsadministrationen 1860, en skogslag 1863 och 
skogsdirektörsämbetet 1875. Sistnämnda år tillkom också den första skogsskolan. På 
industrisidan startade det första träsliperiet 1866 och den första cellulosafabriken 1874. Bland 
yrkesorganisationerna tillkom Norsk Forstforening 1881 och Det norske skogselskap 1898. 
Inom lantbruket bildades Norges Bondelag 1896.  

Timmerfångsten dominerades av köparna genom mångåriga avverkningskontrakt där 
köparen bestämde priset varje år eller genom att agenter kontrakterade och förskotterade vissa 
kvantiteter varefter slutpriset bestämdes av köparen. Eftersom träförädlingsindustrins 
kapacitet understeg tillgången på timmer rådde köparens marknad.  

De försök med lokala försäljningslag, som gjordes, misslyckades innan man med 
Glommens Skogeierforening 1903 för första gången fick till stånd ett samarbete på 
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distriktsnivå. Föreningens uppgift var att samordna de lokala intressena, ge skogsägarna 
information om marknadsläget och hjälpa till med försäljningen av produkterna. Den fick 
snart efterföljare och eftersom flottning var det dominerande transportsättet utgjorde 
älvdalarna den geografiska basen för organisationen. Efterhand framträdde behovet av en 
riksorganisation och man övervägde först att ansluta sig till Bondelaget men 1913 bildade 
man sex skogsägarföreningar på initiativ av Glommenföreningens ordförande Olav Nergaard 
Norsk Skogeierforbund. Huvuduppgifterna var att verka för: 

 
1. att myndigheterna skulle tillförsäkra skogsbruket det stöd det p.g.a. sin nationella 

betydelse var berättigat till. 
2. en sund och tidsenlig utveckling av allt, som skulle kunna främja det norska 

skogsbruket. 
3. att hålla skogsägarna orienterade om marknadsläget för träprodukter. 
4. att bistå med råd och stöd i alla frågor av betydelse för skogsägarna. 

 
Uppgifterna var alltså näringspolitiska medan prissättning och försäljning inte togs upp 
eftersom de lokala föreningarna inte tillät någon inblandning i dessa frågor. Förbundets 
ledande kraft var Olav Nergaard, som var en av initiativtagarna till Glommenföreningen, 
betydande skogspolitiker på riksplanet, initiativtagare 1911 till Hedmark Skogselskap och 
Glommens virkesmätningsförening, som var den första där också säljarna hade inflytande, en 
av försäkringssällskapet Skogbrands stiftare 1912 och slutligen ordförande i Det norske 
skogselskap 1923-30. En av Nergaards insatser var köpet av Borregaards fabriker i Sarpsborg 
1917. Övertagandet skedde med hjälp av två banker och ett stort antal enskilda skogsägare, 
som totalt tecknade aktier för 163 miljoner, vilket var långt mer än som behövdes. Nergaard 
var skogsbrukets främste talesman i Norge och han eftersträvade närmare kontakt mellan 
skogsbruket och industrin utifrån deras gemensamma intressen och ömsesidiga beroende.   

Skogeierforbundet började 1914 ge ut tidningen Skogeieren. När föreningen i 
Jönköping startade sin tidning 1925 hade den inte bara namnet utan också layouten och 
åsikterna gemensamt med den norska kollegan. Den programmatiska inriktningen på 
samarbete tydde på att de nära kontakterna mellan de båda länderna också avsatt ideologiska 
spår.    

Under slutet av 1920-talet blev organisationsfrågorna aktuella i Norge och 1929 
bildades Norges Tömmer- og skurlastselgeres fellesforening (1932 med namnet Norges 
Skogeierforbund) som nationellt försäljningsorgan. 323 
 
4.7.5.2  Finland – från industri till skogsvård 

 
I Finland svarade bondeskogarna för ca 75 procent av den totala avkastningen och där fanns 
tidigt lokal kooperativ samverkan i form av kvarn- och sågandelslag ofta förenat med maskin- 
eller elektricitetsandelslag (1937 fanns ca 130 sådana företag). Utöver dessa uppstod på 
många håll s.k. skogsförsäljningsandelslag. År 1921 startade man ett landsomfattande 
försäljningsbolag - Skogsägarnas Skogscentral AB - vilket i sin tur grundade dotterföretag i 
form av andelsföreningar eller bolag med kooperativ profil. Under perioden 1922-28 tillkom 
11 sådana men i samband med det stora prisfallet 1929 tvingades flera av dem i konkurs.   

I stället började man i början av 1930-talet bilda ideella skogsägareföreningar, vilka 
primärt inriktades på skogsvård men snart också kom att syssla med virkesförsäljning. Deras 
viktigaste avnämnare blev Skogsförbundet AB, som från 1934 förmedlade försäljning av 
rundvirke. År 1938 fanns 273 skogsvårdsföreningar. 324  
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4.7.6  Sågföreningarna 

 
Till skogsägarrörelsen bör även räknas sågföreningarna, som hade gamla anor. Antalet 
verksamma sådana var enligt SCBs statistik 1929 214 medan 11 hade upplösts. Av 
föreningarna fanns 39 i Västerbottens, 36 i Jämtlands, 29 i Västernorrlands, 21 i Värmlands 
och 18 i vardera Gävleborgs och Östergötlands län. Inte mindre än 136 eller 64 procent hörde 
hemma i de fem nordligaste länen. Sågföreningar saknades helt i Stockholms, Uppsala, 
Sörmlands, Jönköpings, Blekinge, Malmöhus och Göteborgs och Bohus län och förekom över 
huvud taget mycket sparsamt i södra och västra Sverige. Anmärkningsvärt var att 
skogslandskapet Småland endast redovisade fem föreningar.   

Ca 20 procent av föreningarna hade besvarat SCBs enkät. Ungefär hälften av dessa 
hade bildats under 1920-talet och en femtedel under 10-talet. Sju föreningar hade tillkommit 
före 1900. Sågföreningarna var till mer än 90 procent u p a - föreningar och deras verksamhet 
var endast undantagsvis begränsad till medlemmarna. Tre föreningar av fyra hade rösträtt efter 
andelar medan en fjärdedel tillämpade principen en medlem - en röst. Hälften av föreningarna 
begränsade antalet andelar per medlem och tre av fyra tillämpade kontant betalning av 
insatser. Andelskapitalet var i genomsnitt 9 000 kronor och var till 90 procent inbetalt. 
Sågföreningarna hade i medeltal 24 medlemmar. Leverans- och inköpsplikt tillämpades inte. 
325  
 
4.7.7  Mellan marknad och skogsvård 

 
Skogsägarrörelsen uppstod till följd av ett dubbelt tryck dels från marknaden och 
skogsbolagens virkesfångstmetoder dels från kraven på ett uthålligt skogsbruk till följd av de 
stora uttagen under åren kring sekelskiftet och under första världskriget. Föreningarna 
inrättade sig till en början efter vilken av dessa faktorer, som dominerade i verksamhets-
området, viket medförde att de ekonomiska faktorerna blev utslagsgivande i norra och 
skogsvårdsaspekterna i södra Sverige. Till skillnad från vad som tidigare antagits var det inte 
Jämtland och Småland, som som gick i spetsen på det ekonomiska respektive ideella området 
utan i stället Dalarna där den första ekonomiska föreningen tillkom 1906 och den första 
skogsvårdsföreningen 1909. Både de tidiga ekonomiska och ideella föreningarna hade 
karaktären av allmänna leverantörssammanslutningar med såväl skogsägare som virkesköpare 
som medlemmar. Renodlade skogsägareföreningar var sällsynta före 1930 - talet med 
undantag för 1906 års pionjärförening i Dalarna.  

Ett område, som tidigt engagerade olika producentägda företag var handeln med 
brännved. I exempelvis Arbrå och Stora Tuna sköttes denna av lantmannaföreningarna, i 
Norrbotten bildades särskilda företag för att bl a tillgodose garnisonen i Boden och i 
Västerbotten m fl län blev vedhandeln en uppgift för de tidiga skogsägareföreningarna. 
Tanken på bondeägda förädlingsindustrier, som hade sitt ursprung i de lokala sågarna och i de 
norrländska folkbolagen på 1860 - och 70 - talen fanns också med i de ekonomiska 
föreningarna, som på 1920 - talet bildades i Ångermanland, Medelpad och Jämtland men 
visade sig p.g.a. finansieringsförhållandena svåra att realisera. En intressant skillnad gentemot 
de föreningar, som bildades senare var att man under 1920 - talet i Värmland, Ångermanland 
och Örebro län tillämpade en centralföreningsmodell med lokalföreningar, som troligen 
hämtats från SLR-organisationen.   

Förebilden för skogsvårdsföreningarna och för tidningen Skogsägaren fanns av allt att 
döma i den norska skogsägarrörelse, som bar Olav Nergaards signatur. Det gällde inte minst 
inriktningen på samarbete med industrin. Frågan om huruvida skogsägareföreningarna skulle 
vara kamporgan eller inte utgjorde i viss mån en skiljelinje mellan de ekonomiska och ideella 
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föreningarna under 1920-talet. Denna skiljelinje satte emellertid inga spår i stadgarnas 
ändamålsparagrafer, som var nästan identiska endast med de skillnader, som motiverades av 
verksamhetsinriktningen.  

För den tidiga svenska rörelsen var utan tvekan Norge den viktigaste förebilden medan 
däremot den norska organisationen i 1929 års tappning inte fick något genomslag i Sverige. 
Den finska rörelsen, som startade med ett betydande industriellt engagemang utvecklades 
däremot efter 1929 års motgångar i riktning mot skogsvården. Slutligen kan noteras att man i 
Sverige inte gjorde något försök att med den framväxande rörelsen införliva de många 
sågföreningar, som fr a fanns i Norrland och som utgjorde en sedan länge etablerad industriell 
ansats.  
 
NOTER 

 
315. Bonden i svensk historia III s 357 ff; Skogsbönder går samman s 8. 
316. SLF 1907 s 31 f, 1909 s 486 och 1911 s 10; Dalabönder i samverkan 127 ff. 
317. Skogsbönder går samman s 9 f; Flodén, N A: Medelpads bönder i samverkan s 89 ff; 
        Bönder i Jämtland och Härjedalen s 98. 
318. Skogsbönder går samman s 12 ff ,21, 31 ff och 38 ff, Skogsägareföreningarna i ett  
        historiskt perspektiv s 14 ff och 119 ff. 
319. Skogsbönder går samman s 9, 16 ff, 22 ff, 26 ff, 29 ff och 35 f; Dalabönder i samverkan  
        s 129 f; Skogsägareföreningarna i ett historiskt perspektiv s 14 f; SLF 1910 s 115 ff och 
        435 ff, 1916 s 167 ff. 
320. Skogsbönder går samman s 16 f; Skogsägaren 1925:9 s 190 ff. 
321. Skogsägaren 1928:7 s 149 f; 1929:3 s 56 ff. 
322. Skogsägaren 1928:4 80 ff, 1928: 5 s 109 f och 144 f, 1932:1 s 3 ff, 1932.5 s 102 f, 
1932:8    
        s 169 f, 1932:11 s 243 ff, 1933:1 s 26 ff, 1933:7 s 151 f och 163 ff. 
323. Under kroners tak. Norges Skogeierforbund 1913-1988 s 9 ff, 15 ff, 23 ff, 34 ff och 117   
        ff. 
324. Johannes Weegar: Våra företag och sammanslutningar (1961) s 112 ff. 
325. Statistiska uppgifter angående den svenska jordbrukskooperationen s 5, 6, 7, 8, 9 och 22. 
 
 
4.8  SAMVERKAN FÖR LJUS OCH KRAFT 

 

4.8.1  De första försöken 

 
Den första kända landsbygdselektrifiering, som i Sverige genomfördes på böndernas eget 
initiativ ägde rum i Stocksboby inom Färila socken i Hälsingland 1892. Några hemmansägare 
uppförde där en kraftstation med ledningsnät för belysning av ett antal kringliggande gårdar. 
Ledande i företaget var lantbrukarna Anders Olsson i Nygården och Per Persson i 
Bergagården. Anders Olsson blev redan vid 32 års ålder ordförande i kommunalstämman, 
senare också nämndeman. Hösten 1881 anlade han en kilometerlång vattenledning av 
urholkade stockar från en kvarndamm till sitt hem med förgrening också till andra gårdar. År 
1887 hade ledningen blivit otillräcklig och för att bygga en ny bildades Stocksbo 
vattenledningsförening. Den hade nio medlemmar, byggde på arbetsplikt och styrelsen sade 
klart ifrån att ”den som uti föreningens byggnader och underhåll ej vill deltaga, varder såväl ur 
föreningen som från vattenledningens användande utesluten”.  
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Därnäst fångades Anders Olssons intresse av elektriciteten. Kanske var det en 
belysnings-station för 400 lampor, som anlades i Bollnäs 1890, som inspirerade honom. År 
1892 anlades i Färila en kraftstation för att betjäna fyra gårdar med elektricitet och för 
byggandet svarade Anders Olsson och Per Persson. Den kom snart att betjäna hela byn och 
följdes snart av flera kraftstationer i socknen. Arrangemanget väckte stort uppseende och 
Anders Olsson kunde t o m i en amerikansk tidning läsa att Färila var den första byn i Sverige, 
som fått elbelysning. 

Tre år senare genomförde byamännen i Njurunda socken i Medelpad en belysnings-
elektrifiering för 100 lampor med hjälp av en generator på 7,5 hästkrafter. Andra tidiga 
distributionsanläggnigar tillkom i Skabersjö i Skåne 1903 och i Bräkne-Hoby i Blekinge 1907. 
Belysningselektrifiering av enskilda lantbruksegendomar hade dessförinnan utförts redan på 
1880-talet bl a vid Falsterbo bruk i Kalmar län och Bjärka-Säby i Östergörland. Tidiga 
mejerielektrifieringar rapporterades från bl a Forsse bruk i Västernorrland och Bålby i Örebro 
län. 326 
 
4.8.2  Tidiga andelsföretag 

 
Inom den framväxande lantbrukskooperationen dröjde det några år innan man på allvar 
började intressera sig för elektricitetens möjligheter. Våren 1908 meddelade emellertid SLF 
att viss lantbrukselektrifiering skulle komma att äga rum i anslutning till den nya kraftlinjen 
mellan Trollhättan och Skara. Man räknade med elektrisk energi för belysning, tröskning, 
sågning och mjölkberedning men också för harvning, gödsling, bärgning, mjölkning, vatten-
uppfodring, kokning och uppvärmning.  

Några månader senare informerade tidningen om andelsägda vindelektricitetsverk med 
hänvisning till den verksamhet, som utvecklats av professor Paul la Cour i Danmark, hans 
1903 startade vindelektricitetssällskap och dess tidskrift. Den senare hade informerat om 
andelsägda vindkraftverk, som kring 1907 startats av danska lantbrukare och visat sig mycket 
ekonomiska.  

År 1909 meddelade SLF att två föreningar bildats i Anderslöv och Grönby i Skåne på 
initiativ av ASEAs platschef i Malmö Carl Gustaf Krakau och var anslutna till ASEA-ägda 
Slätteröds torvkraftverk vid Näsbyholm. Tidnigen framhöll särskilt att andelsprincipen genom 
sin solidariska ansvarighet och förbrukarstyrda prissättning, överskotts- och 
kostnadsfördelning visat sig mycket lämpad för detta område. Elektricitetens betydelse som 
moderniserings- och effektiviseringsfaktor underströks starkt och artikeln avslutades med 
följande profetiska ord: ”Att elektriciteten en gång kommer att erövra landsbygden liksom den 
redan erövrat städerna, är intet tvivel underkastat och kommer detta säkerligen lättast att ske 
genom samman-slutningar grundade på andelsprincipen”. Följande år var det dags för Krakau 
själv att ta till orda. Han presenterade föreningarna i Anderslöv och Grönby som renodlade 
distributions-företag och rekommenderade m b p a - formen som den mest lämpliga. 
Grönbyföreningen hade bildats av sju gårdar med sammanlagt 300 ha plus en smedja, en 
vagnmakarverkstad och ett antal mindre abonnenter. Lantbruken hade dessutom bildat en 
tröskförening med en 25 hästkrafters transportabel motor för tröskning, malning, 
stenkrossning m m och hade installerat elva mindre motorer för pumpning, sädes- och 
foderkrossning, mjölkning, hackelse- och rotfruktsskärning o l. Krakau förutskickade också 
elektrisk plöjning. 

På hösten 1910 fortsatte SLF sin propaganda för elkraften genom att framhålla vilka 
fördelar, som kunde vinnas genom anslutning till Sydkrafts, Hemsjöbolagets, Trollhättans och 
Gullspång-Munkfors m fl elnät. För avsides belägna förbrukare förordades elföreningar. 
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Artikeln informerade även om elektrisk plöjning, som hade prövats med framgång i Tyskland 
och stod på den nybildade Svenska Motokulturföreningens program. 327 
 

4.8.3  Alfred Ekström och landsbygdselektrifieringen 

 
En av de ledande propagandisterna för landsbygdens elektrifiering var direktören i Hemsjö 
Kraftaktiebolag Alfred Ekström. Hans bolag verkade i Blekinge, södra Småland och nordöstra 
Skåne innan det slogs samman med Sydkraft 1920. Ekström höll 1913 ett föredrag på 
Lantbruksakademin om elektriciteten i lantbrukets tjänst där han belyste olika användnings-
områden, Hemsjöbolagets verksamhet och elektrifieringens nationella potential. Utifrån både 
egna och Vattenfallsstyrelsens beräkningar menade Ekström att elektrifiering endast var 
möjlig i områden där relationen mellan den odlade marken och den totala arealytan var 1:3 
eller mindre eller där befolkningstätheten översteg 25 invånare per kvadratkilometer. I 
praktiken innebar detta att Malmöhus, Kristianstad och Skaraborgs samt delar av 
Östergötlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län och att 10 
procent av landets yta och 50 procent av den odlade arealen ansågs elektrifieringsbara.    

T o m för en engagerad elektrifieringsförespråkare som Ekström framstod det alltså 
åren före första världskriget som sannolikt större delen av Sveriges landsbygd - bl a hela 
Norrland och Svea- och Götalands skogs- och mellanbygder - skulle förbli oelektrifierade 
under överskådlig tid. Ekström förordade statslån och stöd till ett organiserat 
upplysningsarbete rörande lantbrukselektrifieringens tekniska aspekter. Liknande 
bedömningar gjorde också civilingenjören Axel Enström. 328 

Vid Lantbruksveckan 1918 presenterade Ekström för Svenska Motokulturföreningen 
ett av elektrifieringskommittén framlagt förslag om en statens centralanstalt för landsbygdens 
elektrifiering. Anstaltens huvuduppgifter avsågs bli att: 

 
 verka för byggandet av ett landsomfattande, enhetligt kraftledningsnät på 

landsbygden 
 handha en eventuell statlig lånefond för landsbygdselektrifering 
 stödja tekniska uppfinningar och förbättringar 
 utarbeta elektrifieringsplaner (maskinsystem) för lantbruk 
 planlägga lagerhus eller andelsmagasin för exempelvis rensningsmaskiner och 

torkrior med fackutbildad arbetskraft 
 främja elkraftens användning vid invallningar och torrläggningar 
 bistå småbruk vid bildande av inköpsföreningar för elektrisk materiel 
 bedriva upplysningsverksamhet 
 främja elektricitetens användning inom landsbygdens småindustri, hantverk och 

hemslöjd 
 
Ekström var emellertid tveksam till ett renodlat statligt organ och förordade ett samarbete med 
de elektriska praktikerna. I den efterföljande diskussionen föreslog direktören Carl Alm att 
distributionsföreningarna skulle bli medlemmar i jordbrukskassorna och få krediter genom 
dessa men mötte tveksamhet bland Motokulturföreningens medlemmar. 329 
 
4.8.4  Några vanliga modeller 

 
Landsbygdselektrifieringen kom att organiseras efter olika linjer. En innebar samarbete med 
de stora enskilda eller statliga kraftföretagen, en annan att företag skapades på landsbygds-
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befolkningens eget initiativ. I båda fallen kom den kooperativa företagsformen att inta en 
framträdande plats.  

Den förstnämnda modellen hade i sin tur ett antal varianter. Den äldsta och icke-
kooperativa bestod i att bolagen levererade kraft direkt till större gårdar, kvarnar och mejerier. 
Exempel på detta fanns inom Trollhätte kraftverks och Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 
distributionsområden. Denna modell användes naturligt nog endast för stora och centralt 
belägna förbrukare. För landsbygdens kraftförsörjning delade Vattenfall upp mellersta Sverige 
i ca 400 områden, som i regel omfattade en socken. Inom varje område bildades en elektrisk 
distributionsförening, som köpte sin kraft från en central transformatorstation och 
distribuerade den till medlemmarna genom ett eget ortsnät. Administrationen sköttes oftast av 
styrelsen med hjälp av en förtroendevald föreståndare och en föreningsmontör. Föreståndaren 
skötte räntor och amorteringar, betalade strömavgifter till kraftleverantören handhade 
uppbörden från medlemmarna och ansvarade för montörens verksamhet, vilken främst bestod 
i mätaravläsningar, skötsel av ledningsnät och förråd samt installationsarbeten. Kraftverken 
svarade för planeringen, medverkade vid föreningsbildningen och skötte den tekniska, 
ekonomiska och administrativa rådgivningen. Andelstalen i föreningarna baserades på 
medlemmarnas odlade arealer. ”Vattenfallssystemet” blev efterhand det vanligaste inom 
landsbygdselektrifieringen.   

En liknande modell tillämpade Sydsvenska Kraftaktiebolaget, som startats av ett antal 
städer i Skåne och följaktligen inte såg landsbygden som sin kärnverksamhet. Bolaget 
tillhandahöll kraft vid sina transformatorcentraler och överlät åt landsbygdskonsumenterna att 
själva organisera och finansiera linjedragning, inköp och distribution. Systemet förutsatte 
initiativ och aktivitet från förbrukarnas sida och var i den delen framgångsrikt men visade sig 
ha nackdelen att det genererade en kedjehandel med kraft, som medförde en onödig fördyring 
av priserna. Inom Sydkrafts område gjorde hushållningssällskapen betydande organisations-
främjande insatser.  

På sin tid mycket uppmärksammat var det s k hemsjösystemet, uppkallat efter Hemsjö 
Kraft-aktiebolag och utarbetat av Alfred Ekström. Det innebar att bolaget medverkade vid 
bildandet av andelsföreningar, som åtog sig att skaffa det kapital, som behövdes för linjenät 
och transformatorer och ställde detta till bolagets förfogande. I regel tecknade medlemmarna 
förbindelser i proportion till vars och ens anslutning av elektriska apparater. Bolaget svarade 
sedan för byggnad, underhåll och skötsel av distributionsnätet, betalade ränta till föreningen 
och amorterade lånen på 20 år. Därefter ägde bolaget nätet och föreningen kunde upplösas. 
Systemet möjliggjorde en snabb, enhetlig och tekniskt fullgod elektrifiering men 
föreningarnas roll var passiv. Deras enda egentliga uppgift var att skaffa fram kapital och 
deras insyn i hur medlen användes var begränsad. Hemsjöbolaget uppgick 1920 i Sydkraft 
varefter systemet, som av allt att döma varit mer omtalat än tillämpat, tycks ha avvecklats. 
Tilläggas kan att en del landsbygdsområden var anslutna till stads- och industrinät. 330  
 
4.8.5  Några tidiga landsbygdsföretag 

 
De flesta elföreningar var små. Men att man tidigt var inställd också på större ansatser visar 
tre företag - varav två bolag - som startade 1917-18. Hösten 1917 bildades Södra Hjälmar-
strandens Elektriska Distributionsaktiebolag - vanligen kallat ”Södran” - med uppgift att ”till 
fastigheter i Almby och Stora Mellösa socknar distribuera elektrisk kraft till belysning och 
drifkraft”. Initiativtagare var Robert von Horn på Hjälmarsnäs. Elkraften köptes av ett 
dotterföretag till Gullspång-Munkfors. Företaget, som 1929 hade 535 abonnenter, ägde 
Odensbackens kvarn och hade också egen såg- och snickerirörelse. 331   
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I december 1917 konstituerades Lantbrukarnas Elektriska Aktiebolag (LEA) vid ett 
möte i Hallsberg. Det var från början begränsat till Hallsberg och Kumla men kom efterhand 
att omspänna ett betydligt större område. Elkraften köptes från Gullspång-Munkfors och 
Vattenfall och bolaget hade vid starten 1 600 abonnenter. 332  

Svartådalens kraftförening i Östergötland bildades 1918, omfattade ca tio socknar och 
skulle ”utbygga fallen vid N. och S. Tolebro i Normlösa och Vågforsen i Skeppsås socken 
samt distribuera elektrisk energi till ljus och kraft åt sina medlemmar och eventuella 
abonnenter ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet”. Andelarna beräknades efter 
antalet ha odlad jord. Medlemmarna hade en röst för varje andel men ingen fick rösta för mer 
än en tiondel av det röstetal, som fanns representerat vid stämman. Drivande kraft i föreningen 
var riksdagsmannen David Pettersson i Bjälbo. Man byggde en kraftstation vid Vågforsen, 
som stod klar 1921 och kunde till en början t o m sälja överskottskraft. Föreningen hade som 
mest 23 anställda. 333  
 
4.8.6  Samarbete på riksplanet 

 
Den snabba ökningen av antalet elföreningar på landsbygden under första världskriget 
aktualiserade frågan om en gemensam organisation. En sådan föreslogs av Alfred Ekström vid 
Lantbruksveckan 1918 och diskuterades därefter vid ett möte i Stockholm med föreningarna 
inom mälarprovinserna. Vid mötet höll den nye statskonsulenten för landsbygdens 
elektrifiering, civilingenjören Ernst Heineman, ett föredrag över ämnet ”Riktlinjer för den nya 
riksorganisationens verksamhet”. Heineman utgick från den explosionsartade utvecklingen 
under kriget och det uppenbara behovet av samarbete men var kritisk till en organisation i tre 
led - d v s med länsföreningar - som alltför dyr och tungrodd. Han framhöll i stället de tyska 
jordbrukskassornas tvåledsorganisation som förebildlig. Heineman ville dessutom ha ett 
ekonomiskt starkare riksförbund än det som föreslagits med högre avgifter och anslutning 
även av enskilda kraftverksägare. Riksförbundet borde syssla med intressebevakning o l 
gentemot statsmakterna, materialanskaffning och standardisering, statistikproduktion, 
stadgeutformning, upplysning och propaganda, tekniska konsultationer, låneförmedling, 
bokföring och försäkringsfrågor för att så långt möjligt uppnå enhetlighet och samordning 
inom området.  

Heinemans program låg i sina huvuddrag till grund för Lantmännens Elektriska 
Centralförening m b p a, som bildades sommaren 1918. Dock byggdes organisationen av 
hänsyn till de regionala förhållandena och möjligheterna till anslag från landsting, 
hushållningssällskap m fl i tre led även om den i praktiken tvåledad i de områden där 
länsföreningar saknades. Förebilden var SLR-organisationen och ekonomiskt räknade man 
med samarbete med centralkassorna för jordbrukskredit. Centralföreningens styrelse bestod av 
riksdagsmannen och ledamoten av elektrifieringskommittén Jöns Pålsson, Anderslöv, 
riksdagsmännen Oscar Bogren, Habo, Anders Johansson, Hässlås, Axel Pehrson, Bramstorp, 
Gustaf Olsson, Ramsta  och Sven Jönsson, Fridhill, statskonsulenten Ernst Heineman, 
godsägaren Gustaf Eriksson, Stockholm, direktörerna Eric Hellström, Strängnäs och Carl 
Alm, Stockholm, kommunalordföranden Albin Björkman, Svinnegarn, bibliotekarien Richard 
Isberg, Vattenfallsstyrelsen, ombudsmannen Gerhard Svensson och konsulent Axel R Nilsson, 
Motokulturförenigen. Svensson förestod inköpsbyrån och Nilsson var teknisk ledare. På 
centralföreningens initiativ förbereddes bildandet av Lantmännens ömsesidiga 
försäkringsbolag för elektriska anläggningar.     

Det var följdriktigt att det omfattande organisationsarbetet skulle avsätta resultat även 
på länsnivå, tidigast i Norrbotten och Västerbotten. Hösten 1918 tillkom åtta länsföreningar 
och de följande åren ytterligare åtta. 
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Vid en elektrifieringsvecka i Stockholm i november 1918 ombildades 

centralföreningen till Riksföreningen för Landsbygdens Elektrifiering (RLE). Till denna anslöt 
sig ett antal länsföreningar samt några riksdagsmän och tekniker. Ordförande blev 
landshövding John Falk i Kalmar och sekreterare Ernst Heineman. I styrelsen ingick vidare 
Oscar Bogren, Jöns Pålsson, kronofogden A Dahlquist, Härnösand, Robert von Horn, 
Hjälmarsnäs, landsfiskalen A G Nygren, Ljungskile, godsägaren August Treschow, 
Målhammar och överingenjören Waldemar Borgquist, Vattenfall. Ombildningen innebar en 
kraftig förändring och från den tidigare styrelsen återstod endast Heineman, Bogren och 
Pålsson. Bl a kan noteras att de till jordbrukskasserörelsen anknutna Gustaf Olsson, Sven 
Jönsson och Carl Alm försvunnit. Delvis kan förändringarna ha påverkats av länsföreningarna 
men den kan också bero på en annan verksamhetsinriktning. 

Länsföreningarna och riksföreningen skulle var och en på sin nivå ha följande uppgifter: 
  

1.  Tillvaratagande av gemensamma intressen och representation utåt.  
2.  Teknisk hjälpverksamhet. 
3.  Anskaffning av elektriskt material till billigt pris. 
4.  Hjälp vid finansiering. 
5.  Ordnande av försäkringsfrågor. 
6.  Uppläggande av teknisk och ekonomisk statistik samt ordnande av enhetlig 
bokföring. 
 

Som skäl till ombildningen angavs nödvändigheten att ”begränsa föreningens först tilltänkta, 
något oklara och vittsvävande ekonomiska program … samt i stället åstadkomma en samman-
slutning med huvudsakligen ideell läggning …”. Förbundets ändamål angavs vara ”att främja 
landsbygdens elektrifiering på alla områden och att utgöra en central sammanslutning mellan 
länsföreningar och liknande sammanslutningar mellan lokala distributionsföreningar och 
kraftföretag”. Man höll visserligen möjligheterna öppna för samköp av material och 
samverkan på försäkringsområdet men det var ändå uppenbart att det fanns ett starkt intresse 
hos länsföreningarna av att reservera affärsverksamheten för egen del.   

I samband med att Robert von Horn tillträdde som ordförande 1928 omformulerades 
ändamålsparagrafen till ”att vara en sammanslutning mellan landets elektriska länsföreningar 
och andra för landsbygdselektrifieringen intresserade med syfte att för främjande av lantbruket 
och dess binäringar verka för enhetlig och ändamålsenlig organisation av landsbygdens 
elektrifiering i såväl tekniskt som ekonomiskt avseende samt söka sammanhålla och inrikta de 
olika elektrifieringsföretagens verksamhet så att deras gemensamma intressen bliva 
tillgodosedda”.   

Våren 1918 inrättade också Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) en elektrisk 
byrå, vilken främst skulle bistå nya föreningar med rådgivning. Till en början avsåg man att 
koncentrera sig på Älvkarleby kraftverks distributionsområde, något som troligen hängde 
samman med att den tekniske ledaren Ragnar Rangford tidigare varit anställd där men kanske 
också kunde ses som en markering av att man inte avsåg att konkurrera med den nya riks-
organisationen där Älvkarlebynätets Elektriska Centralförening inte var medlem. Den hade 
bildats 1918, bedrev främst inköpsverksamhet och hade 90 distributionsföreningar jämte 
Gävleborgs läns Elektriska Förening anslutna. SALs elektriska byrå hade redan 1919 ett tiotal 
anställda men måste under 1920-talskrisen begränsa verksamheten och lades ned 1926.    

Vid SALs höstmöte 1918 stod elektrifieringen överst på dagordningen och en 
inledande översikt lämnades av överingenjören Waldemar Borgquist. Denne uttryckte skepsis 
gentemot de länsföreningar, som höll på att bildas och mot den nybildade centralföreningen. I 



74 
 

den efterföljande diskussionen framhöll Gustaf Leufvén att SALs elektriska byrå avsåg att 
utöka sin verksamhet till hela landet och ta till vara lantbrukarnas intressen både gentemot 
material-leverantörer, byggnadsentreprenörer och kraftverken samt dessutom arbeta med 
bokföring, statistik och försäkring. Byrån avsåg att samarbeta med länsföreningarna och andra 
samman-slutningar av distributionsföreningar.   

Alfred Ekström, Ernst Heineman och Eric Hellström försvarade centralföreningen och 
särskilt dess uppgifter som inköpsorganisation medan August Treschow tyckte att det blivit 
alltför många organisationer och att det kunde vara tillräckligt med SALs byrå. Efter 
mötesförhandlingarna samlades ombud för de till SAL anslutna distributionsföreningarna och 
diskuterade försäkrings-, bokförings-, debiterings- och organisationsfrågor. Under den senare 
punkten behandlades dels samverkan vid anställning av montörer dels länsföreningarna, som 
man önskade ersätta med föreningar knutna till kraftverkens fördelningsnät. Den naturliga 
centralpunkten borde vara SALs byrå, som borde ombildas och utvidgas för ändamålet. 334 

Frågan om en centralanstalt återkom i samband med elektrifieringskommitténs 
nedläggning 1923. Vid RLEs stämma detta år redogjorde Robert von Horn för situationen och 
föreslog att kommittén borde ersättas med ett myndighetsliknande organ. Von Horn var 
emellertid bl a med tanke på statens roll som kraftproducent och de konsultativa uppgifterna 
liksom tidigare Ekström tveksam till en traditionell myndighet. Ett visst statsbidrag borde 
dock kunna komma ifråga. Centralorganet borde med tanke på landsbygdselektrifieringens 
karaktär av nationellt intresse bestå av representanter för staten, lantbruket, den tekniska 
sakkunskapen och elföreningarna samt ledas av ett råd. 

Ekström instämde med hänvisning till sitt eget förslag från 1918 och till att RLE ”på 
grund av allmänt kända förhållanden” inte lyckats genomföra det program, som då skisserats. 
Även länsföreningarnas inriktning måste förändras och koncentreras på de ekonomiska 
frågorna. I det perspektivet framstod minskningen av statsanslaget till dessa som illavarslande. 

Von Horns förslag genomfördes emellertid inte och i ett föredrag 1927 inför samma 
församling preciserade Ekström riksföreningens uppgifter på följande sätt: ”Riksföreningens 
uppgift är framför allt att följa landsbygdselektrifieringens verksamhet både inom och utom 
landet och på lämpligt sätt, exempelvis genom föredrag och tidningspress, sprida kunskap om 
vunna erfarenheter härvidlag, så att dessa komma de elektriska länsföreningarna till godo. 
Riksföreningen bör i avseende på:   

 
 kraftleverantörerna arbeta för införandet av billigare och ändamålsenliga tariffer och 

åtgärder, som främja en ökad kraftavsättning. 
 kraftkonsumenterna driva propaganda för ett rationellt utnyttjande av den elektriska 

energin. 
 fabrikanterna främja tillverkning av billiga och tillförlitliga elektriska maskiner och 

apparater. 
 
Önskvärt vore dessutom, att Riksföreningen i samråd med länsföreningarna kunde leda  
föreningsmontörernas utbildningskurser”. 335 
 

4.8.7  Systemstriden 1922 

 
De motsättningar, som växte fram mellan representanterna för de olika modellerna för 
landsbygdens elektrifiering kom till uttryck vid den ”elektriska veckan” 1922. Upprinnelsen 
var ett föredrag av Alfred Ekström om de olika distributionssättens för- och nackdelar där 
denne dels framhållit hemsjösystemets överlägsenhet dels kritiserat Vattenfall för att trots 
bristen på fullgoda material och kunnig personal ha forcerat landsbygdselektrifieringen och 
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därmed tvingat fram dyra ombyggnader, som försatt många föreningar i ekonomiska 
svårigheter. Ekström påtalade också den ofta bristfälliga kompetensen hos de förenings-
anställda montörerna i vattenfallsområdena, den otillräckliga mätarkontrollen och den 
lättvindiga ekonomiska förvaltningen. Vattenfall hade enligt Ekström kort sagt lämnat 
distributionsföreningarna vind för våg.    

Ekströms angrepp fick överdirektören Waldemar Borgquist att erkänna att 
personalbrist tvingat Vattenfall att under krigsåren eftersätta upplysnings- och 
rådgivningsverksamheten. Däremot försvarade han det självstyrande och konsumentbaserade 
system, som skapats genom distributionsföreningarna och bestred kategoriskt 
hemsjösystemets anspråk på överlägsenhet. Enligt Borgquist innehöll detta tämligen små 
inslag av landsbygds-elektrifiering. Tyngdpunkten låg i stället på stationssamhällen och 
industrier och systemets förmåga att åstadkomma en allmän landsbygdselektrifiering var 
nästan helt oprövad. Uppenbart var emellertid att systemet innebar ett visst förmynderskap 
över lantbrukarna och därtill krävde en stor och kostsam organisation. För Vattenfalls del höll 
montörs-, material-, mätar- och bokföringsproblemen på att lösas. Ekström genmälde att läget 
krävde att distributionsföreningarna slogs samman till eller samarbetade i större enheter - 
gärna omfattande hundratalet föreningar på underhålls- och räkenskapssidan - medan 
Borgquist menade att att detta inte löste överkapitaliseringsproblemet och att Ekström 
dessutom överdrivit lägets allvar. Ernst Heineman förklarade att sådana 
jättesammanslutningar var psykologiskt omöjliga och Eric Hellström menade att krigsårens 
alltför stora upplåning i kombination med efterkrigstidens depression och de höga energi- och 
underhållskostnaderna låg bakom problemen. Möjligheter till billigare lån borde därför 
skapas, tarifferna sänkas och driftkontrollen förbättras.  

I sitt anförande behandlade Ekström också länsföreningarna och RLE. Han kritiserade 
dessa för att ha förenat sina konsulterande funktioner med affärsdrivande verksamhet, vilket 
väckt misstroende och äventyrat deras trovärdighet. Det vore bättra att renodla rådgivnings-
funktionen även om Ekström sade sig betvivla också dennas berättigande. RLEs direktör Ernst 
Heineman menade att förbundets ekonomiska verksamhet inte äventyrade trovärdigheten, som 
var helt nödvändig för rådgivningen. Älvkarlebyföreningens ordförande C A Stackelberg, 
Rastaborg, ansåg att föreningarnas lånefrågor borde lösas via jordbruks-kasserörelsen och fick 
stöd av godsägare Gustaf Eriksson i Mälarprovinsernas centralkassa. 336 
 
4.8.8  Utvecklingen i Tyskland och Danmark 

 
Framväxten av elkooperationen skedde av allt att döma utan utländska förebilder. En orsak 
kan ha varit att Sveriges glesa bebyggelsestruktur och stora inslag av vattenkraft krävde andra 
lösningar än i befolkningstätare länder. En annan att elektrifieringsprocessen tycks ha 
genomförts efter mycket varierande mönster i olika länder. Att man i Sverige var intresserad 
av utländska erfarenheter visades dock av att fyra tyska föredragshållare deltog i ”elektriska 
veckan” 1922. De uppehöll sig emellertid huvudsakligen vid elektrifieringens tekniska sidor. 

I Tyskland skedde landsbygdselektrifieringen med början under 1890-talet på enskildas 
eller kraftföretagens initiativ men eftersom inga förebilder fanns begicks en del misstag både 
av ekonomisk och organisatorisk art. Omkring 1910 började emellertid också landsbygdens 
organisationer bli intresserade, dels de s.k. lantbrukskamrarna och det tyska lantbruks-
sällskapet, som arbetade med upplysning, råggivning och intressebevakning dels andels-
föreningarna, som ofta inrättade elektrotekniska avdelningar. Man byggde också mindre 
andelskraftverk, vilka vilka antingen ensamma eller i samverkan med distributionsföreningar 
anlade ledningsnät. Anläggningskostnaderna var i regel höga och företagen under-
kapitaliserade vartill kom bristande kompetens hos styrelser och föreståndare. Efterhand 
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inleddes därför en utveckling mot större enheter bl a genom föreningsägda bolag. Men fr a tog 
myndigheterna på sig en aktiv roll och bildade större bolag - s.k. ”överlandscentraler” - med 
skiftande ägarsammansättning. År 1919 beslöts om statligt monopol på både produktion och 
försäljning av elektrisk energi. 

I Danmark började man på 1910-talet anlägga andelselektricitetsverk efter tysk 
förebild. Vid 1916 års slut fanns 271 sådana anläggningar, vilka motsvarade nästan 60 procent 
av samtliga i landet. Andelsverken bildade 1915 en samverkansorganisation med uppgift att 
svara för rådgivning, mätningskontroller, försäkring, samköp av förbrukningsartiklar, 
bokförningregler m m. 337 
 
4.8.9  Läget efter den första elektrifieringsvågen 

 
Landsbygdselektrifieringen hade sin viktigaste utvecklingsperiod under slutet av 1910- och 
början av 20-talet. Fram till världskriget gick utvecklingen jämförelsevis långsamt. Inom 
Vattenfalls nät hade den ännu 1915 knappast börjat. Inom Hemsjöbolagets och Sydkrafts nät 
hade den dock hunnit längre. Åren 1914-18 accelererade utvecklingen och var 1918-22 
häpnadsväckande snabb, vilket bl a noterats av forskare som Filip Hjulström: ”Denna 
landsbygdselektrifiering är måhända det intressantast draget i elektrifieringen under ifråga-
varande period. Det var en för landet ytterst betydelsefull utveckling, vilken gynnades av 
staten bl a medelst särskilda lånefonder, av kraftbolagen med speciell taxepolitik o s v.  

Organisatoriskt möjliggjordes den genom de tidigare nämnda andelsföreningarna eller 
andra liknande sammanslutningar. Energiförsörjningen möjliggjordes delvis genom de stora 
kraftföretagens allt mera omfattande linjenät. En ännu större betydelse torde emellertid de 
många små kraftverk ha haft, vilka byggdes i stort antal i vitt skilda delar av landet och vilka 
huvudsakligen utnyttjade de små vattenfallen”.  

 I medeltal var vid 1920 - talets början ca 40 procent av den odlade jorden elektrifierad. 
I Syd- och Mellansverige höll sig procenttalet mellan 30 och 40 med undantag för Gotlands, 
Kalmar, Göteborgs och Bohus och Kronobergs län där det var klart lägre. I Norrlandslänen 
samt Kopparbergs och Värmlands län var omkring 60 procent av åkerarealen elektrifierad. 
Denna höga andel berodde på ringa odlingsgraden och på att bebyggelsen var koncentrerad till 
floddalarna, vilket underlättat elektrifieringen. Där bygden var koncentrerad till kustslätter och 
floddalar var reguljära distributionsnät utbyggda.   

Landsbygdens kraftstationer utgjorde inte mindre än 71 procent men deras effekt var 
endast 3,5 procent av den totala. De var alltså utpräglade småstationer och var en av orsakerna 
till skillnaderna mellan elektrifieringskostnaderna för olika län. Uppsala län, som uppvisade 
de lägsta kostnaderna, hade det minsta antalet kraftstationer. De små kraftstationerna var inte 
heller tillräckliga för den generatoreffekt landsbygden behövde disponera. Det visade sig 
särskilt i slättbygder, som östra Svealand, Östergötlands, Malmöhus, Skaraborgs, Örebro och 
Västmanlands län. 338 

Vid RLEs årsmöte 1922 presenterade byråingenjören G E Billing en utredning, som 
gjorts inom Kommerskollegium om landsbygdselektrifieringens omfattning och ekonomiska 
förhållanden. Den visade att - Gotland undantaget - 38,5 procent av landets odlade areal om 
3,76 miljoner ha var elektrifierad vid årsskiftet 1921-22 genom ca 2 370 distributionsföretag 
av vilka 90 procent var ekonomiska föreningar och 1 147 eller 48,4 procent förfogade över 
egen kraftstation. Högst elektrifieringsgrad uppvisade Västernorrlands, Kopparbergs och 
Jämtlands län med 81, 71 respektive 70 procent, lägst Kalmar och Blekinge län med 4 och 2,5 
procent.  

Av de lokala kraftstationerna fanns 215 eller 19 procent i Värmlands, 180 eller 16 
procent i vardera Gävleborgs och Västernorrlands län och 105 eller 9 procent i Västerbottens 
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län. I Västernorrlands län ägde alla distributionsföretagen egen kraftstation medan andelen var 
90 procent i Gävleborgs, 86 i Värmlands och 72 i Jämtlands län. Stockholms och Blekinge län 
saknade lokalt ägda kraftstationer medan Skaraborgs, Malmöhus och Västmanlands län 
uppvisade andelar mellan 3,5 och 6 procent. Den totala anläggningskostnaden exklusive 
inomhusinstallationer, motoranskaffningar och naturaprestationer uppskattades till 255 
miljoner kronor eller i medeltal 107 000 per anläggning. Billing reserverade sig för att 
siffrorna i vissa fall var uppskattningar men framhöll att de snarare var för låga än för höga.   

Billing menade att landsbygdselektrifieringen under slutet av 1910 - talet forcerats 
alltför starkt till skada både för anläggningarnas kvalitet och finansiering. Föreningarnas 
låneskulder var alltför stora och man saknade amorteringsplaner. Genom en lag 1920 hade det 
emellertid blivit möjligt för distributionsföretag att ta upp lån med anläggningarna som 
säkerhet. Vidare hade staten genom kraftledningslånefonden öppnat möjligheter att erhålla 20-
åriga amorteringslån och genom vattenkraftslånefondens 43-åriga lån för kraftanläggningar.  
Billing påtalade också brister i föreningarnas bokföring av sådan art att de gjorde det svårt 
fastställa deras ekonomiska status. Han var vidare kritisk till att länsföreningarna på flera håll 
drev affärer med installationsmaterial och liknande eller uppträdde som agenter för enskilda 
firmor, vilket äventyrade deras ställning som rådgivare.  

Under 1920-talet och början av 30-talet gjordes tre utredningar om 
distributionsföretagens ekonomi, som visade en successiv förbättring. Några särskilda 
samhällsåtgärder ansågs därför inte påkallade. Statsanslag utgick t o m budgetåret 1932-33 
men slopades därefter. 339 
 
4.8.10  Elföreningarna i siffror 

 
Elföreningarnas omfattning före första världskriget är svår att få grepp om. Kalender över 
svenska lantbruket publicerade inga uppgifter de här åren men den kooperativa statistikens 
första utgåva uppgav att 11 föreningar för anskaffande av ljus och kraft registrerats t o m 
1910. Föreningarna redovisades som konsumentkooperativa företag men några upplysningar 
om tillkomsttid och -plats o l lämnades inte. T o m 1914 hade enligt statistiken 47 föreningar 
registrerats av vilka en hade upplösts. Åren 1915-19 tillkom inte mindre än 958 föreningar 
medan 8 upplöstes. Den stora expansionen inträffade 1918-19 då inte mindre än 751 
föreningar registrerades. Under 1920-talet låg årsmedeltalet på 77 med sjunkande nybildning 
under decenniets andra hälft. 

För perioden 1897-1929 redovisade den kooperativa statistiken sammanlagt 1 778 
registrerade elföreningar av vilka 87 hade upplösts och 1 691 fortsatte verksamheten. Upp-
lösningsprocenten var alltså 4,9 vilket knappast rättfärdigade det myckna talet om 
elföreningarnas katastrofala ekonomi och amatörmässiga skötsel bland de s k sakkunniga. Av 
upplösningarna inträffade 26 eller 30 procent åren 1920-24 mot 52 eller 60 procent 1925-29  
då ett par statliga utredningar redan hunnit ge lugnande besked om deras ekonomiska läge. 

Elföreningarnas kraftiga expansion under första världskriget illustreras klart av att 
statistiken redovisade 11 föreningar 1910, 70 1915 och 1 135 1920. Den länsvisa fördelning, 
som redovisades för de 1 001 föreningar, som fanns 1919 visade att 95 av dessa hörde hemma 
i Kopparbergs, 83 i Skaraborgs, 82 i Malmöhus, 73 i Kristianstads, 64 i Värmlands, 62 i 
Västerbottens och 61 i Stockholms län. Minst antal föreningar hade Gotlands län med 2, 
Blekinge och Kalmar med vardera 7 och Örebro län med 8. 

För 1930 redovisade den kooperativa statistiken 1 729 föreningar eller en ökning med 
52 procent sedan 1920 medan de av SCB sammanställda statistiska uppgifterna om jordbruks-
kooperationen hade siffran 1 896. Skillnaden berodde främst på att SCB hade inhämtat 
uppgifter om 294 föreningar, som inte fanns upptagna i socialstyrelsens register. Av 
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föreningarna fanns 183 i Västerbottens, 146 i Kristianstads, 144 i malmöhus, 127 i 
Kopparbergs och 122 i Skaraborgs län. Lägsta antalet hade Gotlands län med 3, Blekinge med 
26 och Göteborgs och Bohus med 29. 

Av elföreningarna hade 388 eller 20 procent skickat in användbara svar till SCBs 
utredning. 61 procent av dessa hade bildats under 1910-talet, resten under 20-talet. Antalet 
medlemmar per förening var i medeltal 113. U p a - formen tillämpades enligt SCB av 80 
procent av elföreningarna medan resten var m b p a - föreningar. 28 procent uppgav sig vara 
medlemmar i någon annan ekonomisk förening, vilket antyder att anslutningen till 
länsföreningarna var tämligen låg, något som vidimeras av att de 16 länsföreningar, som 
redovisades i Kalender över svenska lantbruket 1930 endast hade 670 medlemsföreningar 
eller i genomsnitt 42. Inköpsplikt tillämpades av 32 procent, handel endast med me4dlemmar 
av 15 procent och demokratiska röstning av 10 procent medan 86 procent röstade efter 
andelar. 

Endast 5 procent hade begränsat antalet andelar per medlem. Kontant betalning av 
andelar förekom i 28 procent av föreningarna, reversteckning i 35 och kombinerad betalning i 
37. Av föreningarna gick 63 procent med överskott 1929, 24 med förlust medan 13 gick jämnt 
upp. Överskott i balansräkningarna uppvisade 69 procent, underskott 12 och varken/eller 19. 
Andelskapitalet uppgick i medeltal till 68 300 kronor av vilket 34 000 inbetalats. I 21 procent 
av föreningarna hade medlemmarna betalat in mindre än 10 procent av det tecknade 
andelskapitalet, i 17 procent 10-40, i 15 procent 40-80 och i 47 procent mer än 80 procent. 
340    
  
4.8.11  Riksföreningens upplösning och SALs elsektion 

 
Riksföreningen för landsbygdens elektrifiering fick under flera år statsbidrag. Man utarbetade 
bl a bokföringsformulär för distributionsföreningar och lokala kraftföretag, anordnade 
elektrifieringsveckor, gav ut ett medlemsblad och en lärobok i elektroteknik. År 1928 ville 
man placera länskonsulenter hos hushållningssällskapen och öka statsanslagen till 
verksamheten. Framställningen blev emellertid utan resultat.  

Riksföreningen upplöstes i början av 1930. Tidskriften ERA kommenterade händelsen 
så här: ”Riksföreningens huvudsakliga arbetsuppgifter komma att övertagas av 
Jordbrukstekniska föreningen. En del av dess upplysningsverksamhet övertages av av en 
nybildad elektrisk sektion inom Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap. Vissa andra frågor 
kräva kanske andra organ. Det är en heterogen krets, som intresserar sig för landsbygdens 
elektrifiering. Arbetet berör både jordbrukare och småindustri jämte en betydande grupp av 
rena hushållsabonnenter Bland distributörerna finnas både kooperativa och privata företag, 
både återförsäljare och självproducerande kraftverk. Det har framkastats tanken att bilda en 
särskild sektion inom Svenska Elektricitetsverksföreningen för landsbygdens 
distributionsföretag. Det lär även ha ifrågasatts att skapa en speciell förening för landsbygdens 
elektriska konsulenter. Vad upplysningsverksamheten på landsbygden om elektricitetens 
rationella användning beträffar faller denna delvis inom Feras ram. I viss utsträckning böra 
energidistributörerna själva påtaga sig denna uppgift.    
Riksföreningens upplösning har förenklat situationen men läget är alltjämt så oklart, att det 
tarvar grundlig eftertanke”. 

Den elektriska sektionen inom SAL tillkom i februari 1930 och var en av de åtta 
sektioner, som bildades inför 1930 - talets stora reorganisation av lantbrukskooperationen 
under Ludvig Nannesons ledning. Det ligger naturligtvis nära till hands att sätta 
riksföreningens upplösning och tillkomsten av SALs elsektion i samband med varandra. 
Tidskriften ERA hade rätt i att kretsen, som intresserade sig för landsbygdselektrifieringen var 
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heterogen även om lantbrukarintressena dominerade. Kanske hade riksföreningen uppfattats 
som alltför splittrad och kanske trodde man att en närmare anknytning till 
lantbrukskooperationens organisations-arbete skulle ge bättre resultat. 341    
 
4.8.12  Utveckling med flera kraftfält 

 
Landsbygdselektrifieringen var ett område med flera osäkerheter. Den största gällde om det 
över huvud taget var ekonomiskt möjligt att elektrifiera landsbygden i större omfattning. 
Beräkningar av fackmän som Alfred Ekström, Axel Enström m fl gav vid handen att endast 
10 procent av landets yta och hälften av den odlade arealen skulle kunna omfattas. En annan 
osäkerhet gällde om energikällorna skulle utgöras av vindkraft, fossila bränslen eller 
vattenkraft och en tredje hur elektrifieringen skulle organiseras. Förutom att elektriciteten var 
ny och oprövad bidrog dessa osäkerheter till att landsbygdens befolkning länge förhöll sig 
avvaktande och att utvecklingen gick långsamt. Den drevs av enskilda entusiaster som 
lantbrukarna i Färila och Njurunda och Robert von Horn eller av tjänstemän inom elföretagen 
som Carl Gustaf Krakau och Alfred Ekström. Det var först första världskrigets akuta brist på 
lysoljor och motorbränsle, som drev fram en landsbygdselektrifiering i stor skala. Lantbruks-
akademin aktualiserade frågan genom Ekström 1913 men med undantag för Sydkrafts 
distributionsområde tycks hushållningssällskapen inte ha medverkat aktivt i processen. 342 

Frånvaron av lämpliga internationella förebilder medförde att elektrifieringen kom att 
utföras enligt olika system, som antingen utarbetats av kraftleverantörerna eller av 
landsbygds-befolkningen själv. Det senare gällde fr a i fråga om de företag, som byggde och 
drev egna kraftstationer. Gemensamt för systemen var emellertid att ansvaret för 
finansieringen placerades hos förbrukarna. Det var därför följdriktigt att det uppstod 
motsättningar mellan de olika kraftleverantörerna och deras system och problem i samarbetet 
på läns- och riksnivå. Frågorna om RLEs och länsföreningarnas verksamhetsinriktning och 
arbetsfördelning bidrog verksamt till riksföreningens upplösning 1930. En annan orsak kan ha 
varit att organisationen omfattade både producenter och konsumenter. Ett ekonomiskt 
samarbetsprojekt, som misslyckades, gällde jordbrukskasserörelsen, som nästan var årsbarn 
med elföreningarna och där en samverkan kunde varit till gagn för båda parter. 

Ett särskilt problem i fråga om elföreningarna utgör statistiken. Uppgifterna från 
exempelvis Elektrifieringskommittén, den kooperativa statistiken och SCBs utredning gåt 
ganska vitt isär. Det kan, som när det gäller kommittén och kooperationsstatistiken i början av 
1920-talet, bero på att den förra inkluderat andra landsbygdsföretag än andelsföreningar 
medan divergensen mellan statistiken och SCB 1930 drar underlaget för den kooperativa 
statistiken i tvivelsmål. Ett problem för sig utgör föreningarna med egna kraftverk, vilka av 
Elektrifieringskommittén anges till 1 147 eller 48, 4 procent av samtliga. Siffrorna förefaller 
höga med tanke på att två oberoende utredningar under 1950 - talet uppskattade andelen till 7-
8 procent. 343    
 
NOTER 

 
326. Hjulström 1940 s 44 f och 128 f; Kooperativ årsbok 1981 s 59; SOU 1954:12 s 87. 
327. SLF 1906 s 444 ff, 1908 s 253 f och 409 ff, 1909 s 327 ff, 1910 s 437 ff, 451 f och  
        737 ff; Handlingar till Lantbruksveckan 1914 s 289 ff. 
328. Ekström, Alfred: Elektriciteten i lantbrukets tjänst (1913) s 11; Elektrotekniken i  
        lantbrukets tjänst (1922) s 1 f; Jfr Handlingar till Lantbruksveckan 1914 s 267 och 282 ff 
329. Handlingar till Lantbruksveckan 1918 s 186 ff och 199 ff. 
330. Ekström 1913 s 4 f; Elektrifieringen av Sveriges landsbygd (1918) s 186 ff; Hamdlingar 
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        till Lantbruksveckan 1927 s 368 och 385 ff; SOU 1954:12 s 88 f och 94 ff; Kooperativ 
        årsbok 1981 s 59 f. 
331. Thybell, Allan: Hur ljuset kom till bygden. En återblick på Södra Hjälmarstrandens 
        Elektriska Distributions Abs verksamhet 1918-1958 (1958) s 14 ff, 20 ff, 27 f och 38. 
332. Andersson, Hugo-Korsell, Göte: Leabolaget 40 år (1959) s 6 ff och 24. 
333. Rörby, Gunnar: Svartådalens Kraftförening 1918-1968(1968) s 14 ff, 18 ff, 32 och 57. 
334. SLF 1918 s 327 ff och 426 f; SOU 1954:12 s 226 f: Lantmannen 1918 s 739 ff och 790; 
        SL 1917-1942 s 92; Kooperativ årsbok 1981 s 62 f; SALs Medlemsblad 6/1918 s 90;  
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        lantbrukets tjänst s 166: Kalender över svenska lantbruket 1923 och följande år. 
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336. Elektrotekniken i lantbrukets tjänst (1922) s 127 ff, 190 f, 192 f, 194 f, 200 ff, 211 ff  
        och 215 ff. 
337. Elektrotekniken i lantbrukets tjänst s 135 ff och 146 ff; Herbel s 535 f. 
338. Hjulström 1940 s 194, 206 ff och 211. 
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        kooperationen (1931) tabellerna 1-4 och 8-11; Kalender över svenska lantbruket 1930  
        s 132 f. 
341. SOU 1954:12 s 225 0ch 227; Kooperativ årsbok 1981 s 63; Lantmannen 1930 s 238, 
        375, 589, 609, 665 f, 675 och 688, do 1931 s 236, 1932 s 247; 
342. Elektrotekniken i lantbrukets tjänst s 135 ff och 147 ff; SOU 1923:72 s 30 ff. 
343. Handlingar till Lantbruksveckan 1922 s 173 ff; Kooperativ årsbok 1981 s 73. 
 
 
4.9  BINÄRINGARNA 

 
Det fanns inom lantbruket flera produktionsområden där försäljnings- och förädlingsfrågorna 
förblev olösta under lång tid. På vegetabiliesidan gällde det potatis, spannmål, betor, frukt och 
grönsaker. Andra områden var fröodlingen och torvhanteringen. På animaliesidan gällde det 
främst äggförsäljningen. Ett kapitel för sig utgjorde hemslöjden, ett annat frågorna kring jord-
ägandets spridning och brukningsenheternas storlek, vilka vid sekelskiftet kom att aktualiseras 
av egnahemsrörelsen.  

Beträffande potatisen gällde det att organisera både försäljningen av matpotatis och 
förädlingen i brännerier och stärkelsefabriker, för betorna användningen i brännerier och 
sockerfabriker, för för frukten och grönsakerna direktförsäljning till konsumenterna och 
konservering medan försäljningsproblematiken dominerade hemslöjden.För fröerna och 
torvprodukterna var det främst fråga om att tillgodose lantbrukets eget behov men delvis 
också om överskottsproduktion för avsalu.   
 
4.9.1  Brännvinsbränningen 

 
Husbehovsbränningen nådde sin största utbredning under 1820 - talet. I slutet av årtiondet 
uppgick antalet gårdspannor till över 170 000. Med tanke på att det övervägande antalet 
gårdar hade en panna betydde detta att bränningen var den största binäringen i lantbruket. Till 
denna användes huvuddelen av av potatisen och spannmålen och särskilt de större gårdarna 
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kunde bedriva göddjursuppfödning i betydande skala med hjälp av dranken. Genom 1835 års 
brännvinsförordning inskränktes bränningstiden och höjdes beskattningen så att verksamheten 
blev mindre lönande. När årsförbrukningen per person kulminerade vid slutet av 1830 - talet 
uppgick den till 30-40 liter. Men årtiondet inledde en reaktion. År 1832 utfärdade regeringen 
ett cirkulär till länsstyrelserna och domkapitlen med uppmaning att verka för nykterhet och 
1837 bildades Svenska nykterhetssällskapet som centralt organ. Över hela landet bildades 
nykterhetsföreningar, vilka vid slutet av 1840 - talet uppgick till mer än 400 med ca 100 000 
medlemmar. Agitationen vände sig inte bara mot superiets moraliska och ekonomiska följder 
utan hävdade också att bränningen var till nackdel för lantbruket. År 1840 hade antalet pannor 
reducerats till något över 100 000 och 1850 till 44 000.   

Det sjätte allmänna lantbruksmötet, där frågan om bränningens betydelse för lantbruket 
behandlades, uttalade enhälligt att bränningsrätten inte borde vara knuten till arealinnehavet 
och att lantbrukarna borde avsäga sig den. Hushållningssällskapen i Kopparbergs och Örebro 
län inbjöd till en gemensam petition om husbehovsbränningens avskaffande och flera anslöt 
sig. Därmed var man mogen för en förändring av lagstiftningen och beskattningen. Även om 
husbehovsbränningen inte förbjöds förrän 1860 så begränsades den kraftigt 1855 genom 
inskränkning i rätten för jordägare att driva krogrörelse.   

1855 års lag om tillverkning och försäljning av brännvin fastslog att samma regler 
skulle gälla brännvinstillverkningen som annan fabriksrörelse. Rätten att bränna tillkom den 
som var berättigad att idka fabriksrörelse oavsett om vederbörande var jordägare eller inte. År 
1860 ställdes all brännvinsbränning under tillsyn och kontroll av staten, vilket ledde till att ett 
stort antal mindre anläggningar lades ned. I början av 1850 - talet fanns omkring 43 000 
brännerier och 1855 var 391 större och 3 090 mindre brännerier i drift. Redan 1861 hade 
antalet sjunkit till 590 och 1930 återstod drygt 100. 

Brännvinsbränningen var koncentrerad till Kristianstads län och skedde ofta i 
andelsföretag där delägarna hade rätt att under kampanjen 1 oktober-1 maj vissa dagar 
avverka sin potatis i bränneriet. Försäljningen av råbrännvinet skötte andelsägarna i regel 
själva men det var inte ovanligt att de tog upp förskott på leveranserna hos grossisterna och 
råkade i beroende av dessa. 

År 1886 fann brännarna att marknadsläget påkallade en sammanslutning. Vid ett möte i 
Stockholm kom man överens om att minska tillverkningen med 20 procent. Man beslöt att 
bilda en förening för ”att verka för bränneriindustriens lyftning och framåtskridande”. Något 
resultat blev det varken av detta förslag eller av A T Edlunds propå 1887 om en 
garantiförening, vilken skulle sälja delägarnas brännvin, ordna förlagslån, diskontera växlar o 
liknande . Sammanhållningen var för svag.  

År 1894 bad lantbrukaren John Pehrsson i Gärds Köpinge den kände 
samverkansivraren Lars Ekberg på Dagsnäs i Västergötland att försöka åstadkomma en 
produktionsminskning. ”Brännvinsbränningen ej såsom hittills ligga i händerna på intressen, 
vilka ej äro med jordbruket förenade”, skrev Pehrsson bl a. ”Här i Kristianstads län äro många 
svårigheter att övervinna genom de många brännvinsbolagen där så många åsikter söka göra 
sig gällande; men vi ämna resa omkring till varje bolag för att om möjligt verka för saken”. 
Med ”vi” syftade Pehrsson på en kommitté, som skulle övertala brännarna att avstå från 
överproduktion. Det var emellertid svårt att få fart på organisationsarbetet. Hösten 1900 
gjordes ett nytt försök under ledning av landstingsmannen Nils Andersson i Slagtofta att 
minska produktionen och starta ett gemensamt försäljningskontor men utan framgång. 344  

Hösten 1901 kom brännvinskungen L O Smith in i bilden. Han föreslog ett konsortium 
eller en solidarisk förening av landets råbrännvinsproducenter för att år för år bestämma 
produktionen, fördela denna och fastställa ett gemensamt minimipris. Smith tog inte detta 
initiativ enbart av osjälviskt intresse för den goda saken. ”Då det mig veterligen för 
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närvarande icke finns någon svensk man mer än jag, som skulle kunna med tillräcklig 
erfarenhet såsom chef klokt sätta en sådan affär i gång, så vill jag erbjuda mina kunskaper och 
min stora erfarenhet för att organisera affären under första året, varefter andra personer kunna 
för ändamålet inläras att i förening med den styrelse, producenterna skulle välja, allt framgent 
styra affären”. Han föreslog även inrättandet av ett mönsterbränneri med utfodringsanstalt för 
avfallet både för mjölk och för köttproduktion. Till denna bränneriskola skulle intressenterna 
kunna sända sina brännmästare m fl.  

Smith inbjöds till ett möte i Skåne där ett nytt förslag om minskning av produktionen 
lades fram. Vid mötet hade enligt uppgift råkat i dispyt med Kristianstads brännvinskung Ola 
Jacobsson, som varken ville veta av någon sammanslutning eller något samarbete med Smith. 
På nyåret 1902 förelåg ett förslag till stadgar för Sveriges Bränneriidkareförening, vilken 
konstutuerades den 21 juni. Nils Andersson och Lars Ekberg valdes till ordförande respektive 
vice orförande i interimsstyrelsen men anslutningen blev inte tillräcklig för att man skulle 
kunna driva någon ekonomisk verksamhet. 

Under de följande åren fortsattes diskussionerna med resultat att brännarna i Skåne 
slutligen beslöt bilda en egen regional förening men interimsstyrelsen lyckades få till stånd en 
riksorganisation. Utsikterna var nu gynnsammare sedan spritförädlingsfabrikerna slutit sig 
samman och erbjudit samarbete. Sveriges Bränneriidkareförening bildades sommaren 1907 i 
Kristianstad. 345   

Ordförande blev Nils Andersson i Slagtofta och grosshandlaren Ola Jacobsson 
verkställande direktör. Jacobsson skulle sälja brännvinet enligt avtal mellan riksföreningen 
och reningsverken. De privata brännvinshandlarna bildade inom kort en konkurrernade 
organisation, som skulle stödjas av Göteborgssystemet. Den följande striden blev inte på långt 
när lika spektakulär, som brännvinskriget mellan Smith och Stockholms utskänkningsbolag 
ett kvartssekel tidigare men gav eko i riksdagen och sedan Ivan Bratt fått monopol på handeln 
i Stockholm övertog Reymersholmsbolaget leveranserna, köpte privatbrännerierna, anslöt dem 
till SBI, som i sin tur gjorde dem till bondeägda andelsföretag. 

SBI anordnade gemensamma inköp av kol för medlemmarnas räkning, arrangerade 
brännmästarekurser och slöt avtal om kemiska kontroller. En annan central uppgift var 
prisöverenskommelser med köpare av bränneriernas produkter, vilka efter hand reducerades 
till enbart Vin och spritcentralen. Priserna sattes av en särskild opartisk delegation utifrån 
marknadsnoteringarna för råvarorna och driftskostnaderna för ett medelstort bränneri. Man 
löste in och lade ned bet- och melassbrännerierna och blev enbart samarbetsorgan för potatis-
brännerierna med föreningar, gårdsbrännerier och bolag som medlemmar. 346  
 
4.9.2  Stärkelsefabrikerna 

 
Den fabriksmässiga stärkelseproduktionen expanderade i takt med nykterhetsrörelsens 
tillväxt. Men även här var tillverkningen koncentrerad till Kristianstads och Blekinge län. 
Blekinge fick sin första fabrik i Hemmingsmåla 1878 och Kristianstad sin i Vinslöv 1882. 
Efterhand räknade man 140 stärkelsefabriker med lika många kvaliteter. Något samarbete 
fanns inte och överproduktionen under goda skördeår var stor. Vid sekelskiftet var 
avsättningsproblemen påtagliga och tanken på försäljningssamarbete uppkom. Hösten 1906 
bildades Skånes stärkelsefabrikers centralförening i Eslöv med landstingsmannen Måns 
Jönsson i Hammarlunda som ordförande. Men föreningen var för liten för att kunna påverka 
marknaden och två år senare tillkom på bredare bas Sveriges stärkelsefabrikers förening u p a, 
vilken inkorporerade skåneföreningen. Ordförande blev Axel Hagander i Kristianstad och 
direktör SBIs Ola Jacobsson, som delade sin tid mellan organisationerna. Ca 90 fabriker 
anslöt sig, de flesta från Skåne. Vid krigsutbrottet steg priserna snabbt och föreningen sålde 
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hela lagret av potatismjöl och litet till, vilket ådrog föreningen ett skadestånd, som tvingade 
den i likvidation 1914. 347    

I maj 1919 upphävdes potatisregleringen och samtidigt vidtog förberdelserna för 
förbuds-omröstningen. Många odlare såg stärkelsetillverkning som enda utvägen om svenska 
folket skulle rösta ja den 27 augusti 1922. Men resultatet blev ett knappt nej och brännerierna 
kunde fortsätta som tidigare men även till brännerierna strömmande potatisen. Victor Ekerot i 
sällskapet i Kristianstad fick 1921 till stånd Sveriges Stärkelseproducentförening men 
anslutningen var för svag och det dröjde därför till 1927 innan Johan Nilsson och Ekerot 
kunde bilda Sveriges Stärkelseproducenters Förening (SSF) med mer än 90 procent av 
fabrikerna anslutna. Ordförande blev John Erlandsson, Främlinge och sekreterare Swen 
Jönsson i Fridhill. 348 

Mellanhandssakkunniga fastslog bränneri- och stärkelseföreningarnas stora betydelse fr 
a för Skåne och Blekinge men konstaterade också att brännerinäringen var underkastad innan 
bestämmelser, som syftade till inskränkning av driften, vilket gjorde den unik. Antalet 
andelsbrännerier var 1929 47 och stärkelseproducenterna ägde 105 andelsfabriker. 349  
    
4.9.3  Betodling och sockertillverkning 

 
Åren 1869-73 tillkom betsockerfabriker i Stockholm, Halmstad, Arlöv, Ljung och Vadstena 
men erfarenheten visade snart att betodling norr om Skåne mötte stora svårigheter. Vid 
århundradets slut fanns 16 fabriker och 3 saftstationer och den inhemska tillverkningen gjorde 
så gott som all införsel av socker onödig. Av avfallet från sockertillverkningen användes 
betmassan som kreatursfoder hos leverantörerna. Melassen användes först till utsockring och 
spritframställning men började vid mitten av 1890 - talet beredas till melassfoder genom 
blandning med kli, palmoljekakor och torvmassa.  

Betodlareföreningarna var en reaktion på kartellbildning bland sockerfabrikanterna. Ett 
första försök till föreningsbildning för hela Skåne gjordes 1893 och 1899 bildades Skånes 
Betodlar-förening u p a för gemensam försäljning. Efterhand tillkom 17 lokalföreningar i 
anslutning till de olika produktionsanläggningarna. Föreningarna gick 1907 samman i Skånes 
Betodlares Centralförening (från 1937 Sveriges Betodlares Centrslförening). Man tillämpade 
leveransplikt och möttes till en början av kraftigt motstånd innan en förlikning kom till stånd 
vilken innefattade ett sockerhaltsbaserat betalningssystem och odlarkontroll av vägningar och 
sockerhaltsmätningar. De största lokalföreningarna fanns i Köpinge, Trelleborg, Arlöv, 
Teckomatorp och Staffanstorp-Klågerup.  

År 1929 fanns 22 betodlareföreningar av vilka 6 regionala med ca 15 000 medlemmar. 
Genom föreningarnas försorg inleddes odlingsförsök med betfrö samt i viss omfattning 
samköp av gödning. Däremot drev betodlarna ingen industriell verksamhet i egen regi trots att 
sockernäringen var starkt kartelliserad och fick en landsomfattande trust i Svenska 
Sockerfabriksaktiebolaget (SSA) 1907. 350  

Försök med lantbrukarägda företag förekom emellertid. Ett tidigt sådant ägde rum i 
Ivetofta i östra Skåne men misslyckades av produktionstekniska skäl. Större anlagt och ämnat 
som mönsterföretag var sockerfabriken i Hasslarp utanför Helsingborg, som började 
förberedas 1894 men misslyckades både av tekniska skäl och till följd av motsättningar inom 
styrelsen sedan man tvingats ta in externt kapital. 351  

I en artikelserie om andelsprincipen och lantbrukarna kritiserade Erik Neuman 1911 
sockerindustrin för att göra stora vinster på lantbrukarnas bekostnad och menade att en 
andelsbaserad industri skulle vara fördelaktig för odlarna. Han förordade ett samarbete med 
KF vilket föranledde Anders Örne att dels föreslå ett allmänt närmande mellan konsument- 
och lantbrukskooperationen dels - bl a mot bakgrund av att sockertrusten vägrat godkänna KF 
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som grossist - förorda en gemensam sockerfabrik. SLFs redaktion ställde sig emellertid 
skeptisk främst p.g.a. det goda samarbetet mellan SBC och SSA. Icke desto mindre 
meddelades i början av 1912 att en andelsägd sockerfabrik planerades och att bl a G W Dahl 
från KF deltagit i ett förberedande möte i Löddeköpinge och där lovat att redan första året 
köpa minst 3 000 ton från den nya fabriken. Ombud för andelsteckning utsågs för 25 socknar i 
sydvästra Skåne. Men längre än så kom man av allt att döma inte. 352 
 
4.9.4  Frukt- och grönsakshandeln 

 
Lantbruksakademins experimentalfält startade trädgårdsodling 1815 för att främja trädgärds-
skötseln genom försök och spridning av nya sorter. Verksamheten fich ytterligare en 
centralpunkt i den 1832 stiftade Svenska trädgårdsföreningen vars syfte var att samla odlare i 
landets olika delar, sprida kunskaper och införa nya växtsorter. Föreningen hade 1840 nära  
2 000 medlemmar. Med stöd av hushållningssällskapen uppstod sedan föreningar i Göteborg 
och Värmland 1842, Sällskapet D B V i Visby 1856, Skaraborgs läns förening för 
trädplantering och trädgårdsskötsel 1857 och Linköpings läns och stifts trädgårdsförening 
1858. 

Hushållningssällskapen visade sitt intresse för trädgårdsskötseln genom att anskaffa 
fruktträd och bärbuskar till mindre jordbruk och stödja trädgärdsskötsel i folkskolorna. 
Sällskapet i Uppsala län började redan 1831 köpa och dela ut fruktträd och beslöt 1854 att 
anlägga en skola för odling av fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter och erhöll statsanslag 
1855. Sällskapet i Stockholm började 1850 köpa fruktträd och arrangera rådgivning, i 
Malmöhus län gav man anslag till Alnarps lantbruksinstitut för trädgårdsskötseln och 
sällskapen på Gotland och i Kalmar län introducerade humleodling, vilket ledde till ett bolag 
för bryggning av bajerskt öl och flera mindre bryggerier. Vid lantbruksmötena 1848, 1850, 
1855 och 1858 var man överens om att sprida kunskap om trädgårdsodling via folkskolan. 

Inom trädgårdsnäringen bildades vid sekelskiftet fruktodlareföreningar, de första i 
Åtvidaberg och Skärkind i Östergötland 1901. Initiativtagare var hushållningssällskapet och 
länsträd-gårdsmästaren Peter Linde, vilken studerat motsvarande föreningar i Tyskland. 
Förebild var närmast fruktodlareföreningarna i Mecklenburg. Linde grundade även föreningar 
i Blekinge där han senare verkade. 

Fruktodlareföreningarna presenterades utförligt i ett anförande i Lantbruksakademin 
1906 av direktören på Experimentfältet Gustaf Lind. Till deras viktigaste uppgifter hörde 
anställning av s.k. fruktträdsskötare, vilka svarade för planterings-, besprutnings- och 
beskärningsarbeten och inköp av trädplantor. Ett annat viktigt arbetsområde för skötarna och 
föreningarna var skörd, sortering och packning av frukt, vilket dittills varit ett eftersatt område 
samt koncentration av sortantal och utbud. I Tyskland fanns vandringslärare som handledare 
för trädskötarna, vilka yrkesmässigt utgjorde en heterogen skara av bl a murare, målare, 
snickare, skomakare, skräddare och hemmansägare och som timarvoderades av 
medlemmarna. I Sverige borde enligt Lind hushållningssällskapen svara för utbildning av 
trädskötare och bidra till deras avlöning, verka för att föreningar bildades, anpassa 
länsträdgårdsmästarnas och föreningarnas verksamhet till varandra och upprätta 
fruktförsäljningsbyråer medan staten borde utbilda konsulenter och inrätta en försöksanstalt.   

I fråga om avsättningen rekommenderade Lind 1907 gemensamma lagringslokaler från 
vilka frukten kunde distribueras till regelbundet återkommande auktioner i de större städerna. 
Fruktförsäljningsbyråer hade däremot inte slagit väl ut, både kvaliteter och kvantiteter hade 
lämnat mycket övrigt att önska. I en kommentar föreslog SLFs redaktion en stark 
”centralaffär” med möjlighet att reglera tillgång och efterfrågan och med tillgång till ett 
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modernt kylmagasin för att möjliggöra långtidsförvaring. Ett sådant arrangemang skulle också 
vara fördelaktigt för exporten.  

Fruktodlingens avsättningsfrågor hade tidigt intresserat SLF och redan i första 
årgången redogjorde man för de s.k. andelsfrukterier, som med början i Sorö 1903, startats i 
Danmark. Dessa skulle verka för ökad användning av trädgårdsprodukter inom hushållen, 
förädla medlemmarnas produkter, göra försök med konserveringsmetoder och ge utbildning 
och rådgivning. Som likvid för sina leveranser erhöll medlemmarna konserver. Frukterierna 
kunde också bedriva försäljning.  

En större anlagd lösning representerade den andelskonservfabrik, som startade i 
Odense 1906 för att ”genom handel och fabriksdrift utnyttja frukt och trädgårdsprodukter” och 
med över 80 anställda och 6 850 medlemmar som leverantörer. Man planerade bl a att 
tillverka fruktvin. För grönsaker som ärter, bönor och tomater tillämpades 
kontraktsproduktion. För busk- och trädfrukter tillämpades ingen leveransplikt. Verksamheten 
leddes av en tysk fackman. 353 

Hösten 1906 tog Gustaf Leufvén upp frågan om trädgårdsprodukternas avsättning. Han 
ansåg att den import, som förekom främst till Norrland från Tyskland, Danmark och Holland 
var överflödig och berodde på en underutvecklad organisation av svensk trädgårdsnäring. 
Leufvén förordade en handelsorganisation och pekade på framgångsrika företag i Tyskland, 
USA, Australien och Danmark. I ett anförande inför Skånska trädgårdsföreningen - där 
Leonard Holmström var ordförande - föreslog Leufvén att en andelskonservfabrik skulle 
startas. Han tänkte sig bl a avsättning i Norrland och export till Finland och Ryssland.  

Leufvén pekade på danska förebilder och förutsatte att den lantbrukarägda 
konservfabriken Nonpareil i Lund skulle ingå i företaget. Andelskonservfabriken skulle sälja 
frukt, grönsaker och andra trädgårdsprodukter, köpa in produkter för konservering men också 
för medlemmarnas räkning frö, plantor och andra förnödenheter. Medlemskåren skulle utgöras 
av enskilda odlare och fruktodlareföreningar. Förslaget stöddes av Leonard Holmström och en 
interimstyrelse med bl a Viktor Ekerot, Gustaf Leufvén, Sven Linders, Sven Olsson i Åkarp 
och Malte Ramel tillsattes. Under hösten godkände styrelsen stadgar för Skånska trädgårds-
odlarnas försäljningsförening, som skulle avsätta medlemmarnas produkter i Stockholm, 
Norrland och andra delar av landet och i en egen konservfabrik. Äppelodlingen skulle 
koncentreras till Kristianstads och päronodlingen till Malmöhus län. Föreningen bildades den 
12 mars 1907 med August Ganslandt som ordfrande och Sven Linders som kassör. 
Föreningen hade 1910 76 medlemar av vilka 30 var fruktodlareföreningar med ca 800 
anslutna odlare. 354  

Hösten 1908 ansåg Sverker Lundberg i SLF att trädgårdsnäringen utvecklats så långt 
att det var dags att förbereda export. Därför borde odlarföreningarna på samma sätt som i 
Skåne starta försäljningsföreningar, vilka sedan skulle bilda Sveriges Fruktodlares 
Riksförbund. Dess uppgifter skulle vara att reglera tillförseln till de större konsumtionsorterna 
samt mellersta och norra Sverige, leda och kontrollera exporten och uppföra kylhus. Viktigast 
var att genom kylhusanläggningar förlänga konsumtionstiden, reglera tillgången och arbeta in 
varumärken. Riksförbundet tänktes också sälja andra trädgårdsprodukter och driva konserv-
industri. Lundberg tänkte sig att utomstående (B-medlemmar) skulle bidra till finansieringen 
genom förlagsinsatser, vilka skulle kunna handlas på fondmarknaden. Man skulle också 
handla med icke-medemmar. B-medlemarnas insatser skulle vara inlösningsbara. 355  
  I en artikelserie med titeln ”Svensk frukt åt Sveriges folk” 1912 gjorde Gustaf Lind en 
genomgång av frukthandeln och dess brister. Lind förordade en lösning, som gick ut på att 
länsföreningarna skulle sköta försäljningen på grossistbasis. De skulle ha egna agenter i 
Stockholm, i några fall även i Göteborg, och samarbeta om prissättningen men i övrigt 
konkurrera i fråga om kvaliteter, förpackningar etc. 356 
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Mellanhandssakkunniga fann 1922 att handeln med frukt och grönsaker i stort sett var 

oorganiserad. Grönsaksodlingen var av underordnad betydelse som inkomstkälla för 
lantbruket men fruktodlingen viktigare, särskilt för de mindre brukarna. Det fanns betydande 
utvecklingsmöjligheter men odlarföreningarna sysslade inte med affärsverksamhet. Därför 
borde försäljningsöfreningar byggas upp för frukt och andra produkter. Möjligen borde man 
även satsa på detaljhandel.   

År 1929 fanns enligt SCBs statistik 356 lokala fruktodlareöfreningar medan Kalender 
över svenska lantbruket redovisade 8 distriktsorganisationer och 561 lokalföreningar med ca 
23 000 medlemmar. 357 
 
4.9.5  Ägghandeln 

 
De första äggföreningarna tillkom på 1880-talet och kallades kretsföreningar. År 1886 
upprättade dessa en gemensam försäljning i Stockholm och 1888 omtalas en exportförening i 
Skåne. Dessa föreningsbildningar var mycket tidiga och några motsvarigheter i Tyskland och 
Danmark är inte kända förrän i mitten av 1890 - talet. Den svenska rörelsen led emellertid 
avbräck under detta decennium. 

Bildandet av äggförenigar tycks ha tagit fart 1901 och p.g.a. den inbördes konkurrens, 
som snabbt uppstod utarbetades planer på ett samarbetsorgan i form av Södra Sveriges 
Äggför-säljningsförening, vilken dock inte kom till stånd. Försäljningsföreningarna ansågs 
fördelaktiga genom möjligheterna till lägre frakter, samordnad försäljning, likabehandling och 
marknadsinformation. Inom branschen dominerade Skåne i början av 1900 - talet och Östra 
Sallerup ansågs länge vara landets största försäljningsförening. År 1909 redovisades 209 
äggföreningar. Mest kända var Äggförsäljningen Åhus (1901), Svenska äggexport-föreningen 
i Degeberga (1906) och Västgöta äggexportförening (1909). Namnen till trots sålde 
äggexportföreningarna främst på den inhemska marknaden. 358  

Enligt det stadgeförslag, som publicerades i SLF 1906 skulle 
äggförsäljningsföreningarna tillämpa u p a - formen och fungera både som försäljnings- och 
inköpsorgan. Medlemmarna var skyldiga att leverera hela produktionen, undantaget egen 
konsumtion och avel, hela, rena, friska och färska, samla in och stämpla äggen dagligen. 
Leverans av skämda ägg och försäljning vid sidan av föreningen medförde böter eller 
uteslutning. Till rättigheterna hörde deltagande i föreningens angelägenheter, högsta betalning, 
andel i överskottet och rätt att delta i samköpen. Rösträttsregeln en medlem - en röst gällde. 
Insatsen utgjorde fem öre per anmäld höna.  

Föreståndaren arvoderades och hade att varje vecka avräkna föregående leveranser och 
förse ägginsamlarna med betalningsmedel, bokföra deras leveransrapporter, sköta hämtning, 
packning och transport av äggen, föra räkenskaper och förvalta föreningens medel. Insamlarna 
arvoderades med två procent av försäljningspriset. Tvister inom föreningen hanterades enligt 
lagen om skiljomän så att parterna utsåg vardera en skiljoman, vilka i sin tur valde en tredje. 
Deras beslut var ovillkorligen bindande. 

Äggförsäljningsföreningarna hade enligt konsulenten hos Skånska fjäderfäföreningen J 
Byman utomordentlig betydelse genom att höja kvaliteten, öka genomsnittsvikten, höja 
försäljningspriserna och underlätta avsättningen. År 1907 omfattade rörelsen i Skåne ca 100 
föreningar med 15 000 medlemmar, 200 uppsamlingsställen och ungefär hälften av landets 
fjäderfäproduktion. Närmast i tur stod slaktfrågan, gåsaveln och produktionen av ankor och 
kalkoner. 359  
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Under 1906 rapporterade Gustaf Leufvén att man inom Malmöhus läns 
fjäderfäavelsförening utarbetat stadgar för Skånska Fjäderfäförsäljningsföreningen med 
ändamålet att sälja slakt-kycklingar, slakthöns, ankor, gäss och kalkoner, förmedla gåsungar m 
m för gödning, inköpa foder och redskap. Föreningen bildades 1907 och ordförande blev 
godsägaren Paul Waern, Saxtorp och verkställande ledamot konsulent J Byman.  
Både 1907 och 1910 propagerade SLF för exportföreningar, vilka även skulle ta sig an slakt, 
konservering och samköp av foder och redskap. 360 

Mellanhandssakkunniga konstaterade att äggförsäljningsföreningarna var 
koncentrerade till Östergötland, Skåne, Västergötland och Gotland och att de tre förstnämnda 
bildat regionala partiförsäljningsorgan, vilka förutom exporten skötte de anslutna 
föreningarnas hela försäljning inom landet. Äggkretsarna på Gotland avsatte hela sin 
produktion genom Mjölk-centralen i Stockholm, som även drev partihandel. De fristående 
lokala försäljningsföreningarna levererade huvudsakligen till grossister och de oorganiserade 
producenterna på torgdagar eller genom lanthandlarna.   

Sakkunniga rekommenderade lokala försäljningsföreningar överallt där ingen direkt 
avsättning kunde uppnås, vilka skulle kompletteras av partihandelsföretag. Enligt betänkandet 
fanns 3 centrala och 131 lokala försäljningsföreningar. År 1929 hade antalet ökat till 6 ägg-
centraler och 396 lokala försäljningsföreningar enligt Kalender över svenska lantbruket medan 
SCB räknade med 173 lokalföreningar. 361 
 
4.9.6  Fröodling och frörensning 

 
Hösten 1907 skrev Gustaf Timberg i SLF om frörenseri- och fröodlareföreningar, vilka enligt 
honom erbjöd gemensam maskinanvändning, effektivare processer och högre försäljnings-
priser och en utökad frötagning. Kortvariga försök med sådana hade gjorts redan på 1870 - 
och 80 - talen och i början av 1900 - talet återupptogs verksamheten i Västernorrlands län där 
E O Arenander 1903 med stöd av en fond inom hushållningssällskapet tog initiativet till sex 
föreningar av vilka tre med renserier, vilka delvis blev mönsterbildande bl a genom att de låg 
till grund för SLFs normalstadgar. Ändamålet var att ordna gemensam rensning, sortering och 
försäljning av fröerna och att sprida kunskaper. Flera renserier lokaliserades tillsammans med 
kvarnar och sågar. Så småningom uppstod vissa möjligheter för statsbidrag för renserier och 
odlareföreningar.  

Enligt Arenander bildades den första föreningen 1901. Renserierna i Västernorrland 
drevs med vattenkraft, i två fall vid kvarnar och i två vid sågar. Arenander förordade 
samlokalisering med kvarnar p g a möjligheterna till gemensam maskinanvändning. Eftersom 
anläggningarna var kapitalintensiva kunde en medlem ha 5-10 andelar, vilket emellertid inte 
påverkade den demokratiska styrningen. Föreningarna arbetade i u p a - form. 362 

År 1910 propagerade agronomen Anders A Elofson, ledare för Svalövs 
förädlingsverksamhet i mellersta Sverige, för fröodlingsföreningar bl a med hänvisning till de 
nordiska grann-länderna, Arenanders insatser och föreningarna i Skaraborgs och Örebro län. 
Enligt Elofson hade man i de svenska föreningarna försummat förädlingen, odlingen och 
försäljningen och alltför mycket prioriterat rensningen. Föreningarna och odlingen borde 
koncentreras på de lämpligaste orterna, grundas på sakkunskap och samarbete med den lokala 
försöks-verksamheten. Han föreslog också en centralförening för försäljningen och 
informationen. Först därefter kunde man tänka på export. Elofson fick stöd av 
vallväxtförädlaren vid Svalöv Hernfrid Witte. Förslaget om en riksorganisation för inköp, 
odling, försäljning och marknads-reglering togs upp vid Lantbruksveckan 1913 och Sveriges 
Fröodlareförbund (SFF) bildades följande år med Anders Elofson som sekreterare. 
 



88 
 

År 1929 redovisade SCB 36 fröodlare- och 7 frörenseriföreningar. Av 
odlareföreningarna kunde 12 betecknas som regionala. I Norrland fanns 10 lokalföreningar i 
Västernorrland, 5 i Gävleborg och Västerbotten och 4 i Norrbotten medan renserierna fanns i 
Sörmlands, Älvsborgs, Skaraborgs, Kristianstads, Västmanlands och Gävleborgs län. 363 
 
4.9.7  Hemslöjden 

 
Den frambrytande industrialismen ledde vid mitten av 1800-talet till att salu- och 
husbehovsslöjden gick starkt tillbaka. Särskilt drabbades den textila hemslöjden, som var den 
mest utbredda och mångsidiga. Det var därför helt följdriktigt att det tidigt uppstod 
organisationer för att bevara hemslöjdstraditionerna som Svenska Slöjdföreningen 1846, 
Handarbetets vänner 1874 och Kulturhistoriska föreningen i Lund 1882. Från 1860-talet kom 
också hushållningssällskapen att engagera sig i landsbygdens hemslöjd genom att bl a anordna 
kurser, försäljning och permanenta utställningar. Pionjärer var sällskapen i Värmland och 
södra Kalmar län. På Lantbruksakademins initiativ startade ett antal sällskap i början av 1870-
talet en gemensam försäljningscentral - Stockholms industrimagasin - vilket emellertid måste 
läggas ned 1874. 

Vid sekelskifter kom en ny våg av intresse för landsbygdens hemslöjd i anslutning till 
den frambrytande hembygdsrörelsen. I spetsen gick kulturpersoner som Karl-Erik Forsslund, 
Gustaf Anckarkrona, Anders Zorn, Carl Larsson, Ellen Key och Christian Eriksson. Förebild 
var den s.k. Art and Craftrörelsen med John Ruskin och William Morris som ledande namn 
och det s.k. Roycroftsamfundet i USA, som hade uttalade kooperativa ambitioner. Dessa 
rörelser inspirerade av allt att döma de försäljningsföreningar, som tillkom i Dalarna, 
Jämtland och Värmland åren 1904-08.   

Bakom den förening, som 1905 startade i Malmöhus län stod däremot Gustaf Leufvén, 
som troligen fått idén från Raiffeisens rörelse i Tyskland, vilken bl a intresserade sig för 
hemslöjden som binäring till lantbruket. Föreningen var den i särklass största utanför 
Stockholm. Leufvén tog av allt att döma även initiativet till riksorganisationen Sveriges 
Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR), som 1912 bildades av 24 hemslöjdsföreningar. 
SHR, som bl a skulle verka för en rationell försäljning av hemslöjdens produkter, fick både 
ideella och ekonomiska föreningar som medlemmar och anslöt sig till Lantbruksveckan. År 
1915 redovisades 32 hemslöjdsföreningar med ca 10 000 medlemmar av vilka 22 tillämpade u 
p a - formen. Antalet försäljningsmagasin var 29 av vilka 21 tillhörde hemslöjdsföreningar 
och två hushållningssällskap. På försäljningssidan tillkom senare de båda partihandels-
företagen Hemslöjdsförbundet för Sverige 1928 och Slöjdbygdernas engrosförsäljning 1941, 
som verkade både inom landet och på export.  

Hemslöjden var alltså ett exempel på et område där de kooperativa förebilderna 
hämtades från två håll av vilka den tyska hade lantbruksbakgrund medan den anglosachsiska 
uppstått i anslutning till etnologiskt inriktade arkitekter, konsthantverkare och artister. 364 

Hemslöjden låg genom Gustaf Leufvén SLF varmt om hjärtat och sommaren 1907 
upplät man spalterna för tre artiklar av föreståndaren för Svensk Hemslöjds permanenta 
utställning Lilli Zickerman om hemslöjden och dess främjande. I redaktionens ingress 
utpekades avsättningen, undervisningen, råvaruanskaffningen och arbetsutrustningen som 
hemslöjdens nyckelområden. Zickerman vidgick att försäljningen inte fungerat 
tillfredsställande bl a till följd av att verksamheten varit alltför småskalig. Föreningen Svensk 
Hemslöjd (1899) önskade lokala, fristående hemslöjdsmagasin byggda på frivillig samverkan 
men erfarenheterna var mindre goda. Enligt Zickerman borde därför hushållningssällskapen 
inregistrera hemslöjden som binäring till lantbruket och tillsätta konsulenter, vilka bl a skulle 
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organisera avsättning och materialinköp. Zickerman förordade också slöjdkolonier i 
småbruksområdena.   

SLFs redaktion invände mot tanken på hushållningssällskapen som magasinsägare och 
menade att självverksamhet och föreningsarbete måste till. Tidningen föreslog länsvisa 
hemslöjdsföreningar för försäljning av medlemmarnas produkter, samköp av redskap och 
råvaror, förmedling av mönster m m. Därutöver vore det önskvärt med lokala föreningar, 
gärna tillkomna på initiativ av hushållningssällskapen. En sådan modell hade med framgång 
prövats i Malmöhus län. Tidningen menade också att allmänna medel var nödvändiga för 
magasinen i uppbyggnadsskedet. 365 

I slutet av 1908 behandlade A K Eckerbom utifrån ett finskt betänkande förenings-
verksamheten och hemslöjden. Han underströk att föreningar spelat en viktig roll för 
hemslöjden i en rad olika länder som Irland, Schweiz, Österrike och Tyskland. I det senare 
landet var särskilt vävslöjden organiserad. I Finland fanns en slöjdarnas andelskassa i Kurrika. 
I Sverige fanns länsföreningar med magasin i Malmöhus, Kalmar, Örebro, Göteborgs och 
Bohus, Jämtlands och Hallands län men mycket återstod att göra. 366 

Gustaf Leufvén, som under intryck av utställningen 1909 reflekterade över 
hemslöjdens framsteg, menade att de berodde på de insatser, som gjorts av Föreningen för 
svensk hemslöjd och hushållningssällskapen och som fört tillverkare och köpare närmare 
varandra. Problemet var emellertid Föreningen Svensk Hemslöjds otidsenliga organisation. 
Leufvén förordade en konventionell riksorganisation av hemslöjdsföreningar med stöd av 
hushållningssällsapen och med centralmagasin i Stockholm.   

Bl a till följd av motsättningar mellan SHR och hemslöjdsföreningarna å ena sidan och 
den stockholmsbaserade och riksomfattande Föreningen Svensk Hemslöjd och dess 
försäljnings-organ Svensk Hemslöjds Försäljningsförening (1914) å den andra tillsattes 1912 
en statlig hemslöjdskommitté med bl a Lilli Zickerman och Gustaf Leufvén för att se över 
hela området. Förslaget, som avlämnades 1917, gick i decentralistisk riktning och förordade 
en av hemslöjdsföreningar och hushållningssällskap samägd försäljningscentral i Stockholm 
som komplement till en gemensam hemslöjdsstyrelse. Därutöver föreslogs anslag till 
utbildning och administration och förbättrade kreditmöjligheter. I organisationsdelen följde 
förslaget Leufvéns upplägg från 1909 men fick av allt att döma ringa genomslag. Den 
föreslagna försäljningsorganisationen lät vänta på sig till 1928 då Hemslöjdsförbundet för 
Sverige bildades. Förbundets styrelse var i stort sett identisk med SHRs med professor K G 
Westman som ordförande i båda. Antalet hemslöjdsföreningar var 1930 ca 30. 367   
 
4.9.8  Torvhanteringen 

 
Torvströföreningarna tillkom för att ta upp torv för tillverkning av torvströ, ibland också för 
bränntorv. De tillgodosåg i första hand sina medlemmars behov men arbetade också för 
avsalu. År 1901 aviserades en förening för torvindustrins främjande i Västergötland och 
Dalsland och verksamheten sköt fart på allvar 1905-06 då ett antal föreningar bildades i 
Skåne, Småland, Sörmland och Västmanland. År 1905 tillkom bl a Skånska lantmännens 
andelstorvströförening med Malte Ramel på Hviderup som ordförande och anläggningar i 
Hästveda och Yxenhult i norra Skåne. En andra tillkomstvåg uppstod under första världs-
kriget. Samarbetsorganet Torvströfabrikanternas Centralförening bildades 1915.   
Enligt SCB fanns 1929 106 torvströföreningar av vilka 38 i Skåne. Antalet medlemmar var i 
genomsnitt 195. Kalender över svenska lantbruket redovisade för samma år 16 regionala 
föreningar med 12 740 medlemmar och 23 lokala med 1 835 medlemmar. Centralföreningen 
hade 24 medlemmar med 65 fabriker. 368 
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4.8.9  Andelsförening för binäringarna 

 
Det fanns många binäringar, som hade mycket att vinna på bättre avsättning men var i minsta 
laget för att på egen hand kunna förbättra sina villkor. För att stödja sådana näringar bildade 
Västgöta Äggexportförening, Skaraborgs läns fjäderfäavelsförening, Skaraborgs läns frukt-
odlareförening och Skaraborgs läns biskötareförening 1914 Skaraborgs läns lantbruks-
binärinäringars andelsförening. Denna ville underlätta avsättningen, anordna utställningar med 
försäljningar och informera om binäringarna. Utställningar rörande lantbrukets binäringar och 
deras produkter hade bl a flera gånger hållits i Malmö. 369  
 

4.8.10  Lantbrukskooperationen och egnahemsrörelsen 

 
Egnahemsrörelsen var en alternativ utvecklingsmodell, som hade många tillskyndare. 
Rörelsen blev därigenom splittrad på en rad områden exempelvis mellan teoretiker och 
praktiker, stad och land, höger och vänster, idealism och kommersialism, storbruk och 
småbruk, bolag och kooperation. Det heterogena intresseunderlaget medförde organisatorisk 
mångfald. Föreningsföretagen dominerade i södra och östra Götaland och sydöstra Svealand  
där Föreningen Egna Hem och de lantbrukskooperativa intressena var starka medan bolagen 
hörde hemma i Mälardalen, västra Svealand och västra Götaland där anknytningen till 
Nationalföreningen mot emigrationen var starkare. Därtill kom ett starkt välfärdsliberalt 
inslag. Splittringen medförde att egnahemsrörelsen trots sin begränsade numerär aldrig kunde 
samlas i en riksorganisation, vilket reducerade dess trovärdighet och slagkraft.  

Gustaf Leufvén tog upp frågan om förhållandet till egnahemsrörelsen i en ledare i SLF 
hösten 1906. Han efterlyste ett större inslag av självverksamhet inom den befintliga rörelsen 
och ansåg att staten använt sig av för en rörelse främmande organisationsformer och därför 
måste ändra sin inställning. Rörelsen borde baseras på länsföreningar och staten ge förlagslån 
till dessa mot säkerhet i inteckningar.  

Leufvéns inställning blev normgivande för både den förening, som på Viktor Ekerots 
initiativ bildades i Kristianstads län 1906 och för den, som han själv var med om att starta i 
Malmöhus län året efter och vars styrelse bestod av arbetare, bönder och industrialister med 
Skånska Cementgjuteriets chef R F Berg som ordförande, Malte Ramel som vice ordförande 
och Sven Linders som sekreterare. Berg bildade även en förening på Gotland 1908. 370  

Under 1907 presenterade SLF genom A K Eckerbom en tysk egnahemsförening, som 
arrenderade kronomark samt de 6 000 byggnads- och låneföreningarna i USA med engelsk 
förebild och rötter i 1840-talet. Därutöver publicerades en principiell artikel av Sverker 
Lundberg med innehållet att egnahemsföreningarna befordrade de egenskaper, som skapade 
välstånd och makt, nämligen verksamhetslust, uppfinningsrikedom, planerings- och hus-
hållningsförmåga. Lundberg var emellertid kritisk mot statens lånepolitik och framhöll USA 
som exempel på vad en rätt organiserad självhjälp kunde uppnå. Liksom Leufvén ansåg han 
att rörelsen måste bygga på föreningar, kraftfull agitation, hög ränta på sparmedlen och 
restriktiva utträdesregler. Malmöhusföreningen, som byggde på en till svenska förhållanden 
anpassad amerikansk förebild, uppfyllde dessa kriterier, den var länsomfattande, arbetade med 
arvoderade lokalombud i stället för avdelningar, stod öppen för alla, tillät obegränsad 
insatsteckning och fungerade som sparbank med vinstutdelning för medlemmarna. Förenigen 
förmedlade lån ur statens egnahemsfond, tillhandahöll ritningar och ombesörjde byggnation. 
Lundberg anbefallde den som föredöme.  

Lundberg behandlade också den känsliga frågan om egnahemsrörelsen och det större 
jordbruket. De större jordägarna var främst intresserade av lösningar på egnahemsfrågan, som 
kunde trygga arbetskraftsbehovet men var mindre angelägna om att skapa självständiga 



91 
 

brukningsenheter. Med hänvisning till erfarenheterna från USA avvisade han farhågorna för 
att egnahemsrörelsen skulle orsaka brist på arbetskraft på landsbygden. Tvärtom skulle den 
enligt Lundberg tillföra företagsamhet, produktivitet och sparsamhet. Därtill kom att även 
arbetsgivarna kunde använda sig av föreningarna för att lösa sina anställdas bostadsfråga. 

Eckerbom drog 1910 en lans för arrendeföreningar för att utsträcka egnahemsrörelsen 
även till kronans marker. Sådana föreningar fanns i USA, Ryssland, Serbien, Italien, England, 
och Wales. Det rörde sig företrädesvis om godsarrenden, som i mindre lotter utportionerades 
bland medlemmarna. Arrendebruket var mindre kapitalkrävande, obyråkratiskt och en bra 
introduktionsmodell. Det tillgodosåg också Domänförvaltningens önskemål om stordrift och 
besparade den kontrollansvaret. Driftformen fungerade också väl inom privatjordbruket. 371  

Erfarenheterna av egnahemsföreningar behandlades vid hushållningssällskapens 
ombudsmöte hösten 1907. Frågan fick förhållandevis ringa utrymme, vilket huvudsakligen 
ägnades åt att presentera föreningarna i Östergötlands, Malmöhus och Kristianstads län. Mötet 
uttalade sitt stöd för utvidgningen av lån till bostadslägenheter i stadsområden ” som i 
överskådlig framtid kan anses fortfarande bibehålla landsbygds natur”. År 1915 tillstyrkte 
mötet att lånerörelsen delades upp på två grenar där hushållningssällskapen tog hand om 
jordbruks-lånen och föreningar eller bolag industriarbetarlånen. Beträffande den lokala 
organisationen av lånerörelsen och jordförmedlingen avvisade man ökat statligt inflytande. 
372  
 
4.9.9  Ett brett spektrum 

 
Liksom i fråga om mejeri- och slakteriområdena inriktades organisationssträvandena 
beträffande lantbrukets binäringar främst på förädling och försäljning och mera marginellt på 
inköp. Graden av genomslag för andelstanken hängde till stor del samman med hur 
tillverkning och marknad tidigare varit organiserade inom de olika branscherna. På 
sockerområdet växte exempelvis en trustifierad och senare monopoliserad tillverkning i privat 
regi tidigt fram varför lantbrukarnas ansatser till produktion i egna företag misslyckades 
medan försäljningsförenigarna för betor däremot blev en framgång. På motsatt sätt bildades 
tidigt ett flertal producentägda andelsföretag inom bränneri- och stärkelseområdena, vilka med 
tiden köpte upp och avvecklade sina privatägda konkurrenter.  

Äggförsäljningen kom att domineras av försäljningsföreningar medan aveln och 
slakten till betydande del sköttes av icke-producentägda företag. Hemslöjden uppvisade en 
delvis historiskt betingad splittring mellan olika branschinterna intressen, vilken 
accentuerades av geografiska skillnader och hindrade uppkomsten av en enhetlig och 
slagkraftig organisation trots flera väl fungerade andelsbaserade försäljningsföretag. 
Trädgårdsnäringen utvecklade efter en trög inledningsfas ett antal framgångsrika regionala 
försäljningsföreningar medan försöken på förädlingssidan med konservfabriker o l inte slog 
lika väl ut. Exempel på områden där man lyckades väl både med försäljning och förädling var 
frö- och torvhanteringen.    

Ett speciellt område utgjorde egnahemsrörelsen där konkurrerande intressen 
representerade av emigrationsmotståndare, välfärdsliberaler, myndigheter, 
småbrukarföreningar, lantbruks-kooperatörer och villabyggare troligen ledde till att rörelsen 
aldrig fick den betydelse man kunnat vänta. På lantbrukssidan väckte den intresse hos 
kooperatörerna på SLF där Leufvén, Eckerbom och Lundberg presenterade både olika sätt att 
lösa rörelsens frågor, som prövats internationellt och kooperativa lösningar på 
organisationsproblemen i Sverige medan hus-hållningssällskapen och deras ombudsmöten 
nöjde sig med att låta sig informeras och läget och endast tog ställning i de konkreta frågorna 
rörande långivningen. 
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Flera av binäringarna, främst potatis- och betodlingen och äggproduktionen men också 

delvis frukt- och grönsaksodlingen och torvhanteringen, var koncentrerade till landets södra 
delar vilket underlättade organisationsarbetet. Ändå tillkom före 1930 - talet 
riksorganisationer inom frö-, bränneri-, stärkese- och hemslöjdsområdena medan ägghandeln 
betodlingen och trädgårdsnäringen däremot fick vänta till den stora organisationsperioden 
efter 1930.  

Organisationsmodellerna hämtades mestadels från Tyskland och Danmark, ifråga om 
hemslöjden och egnahemsrörelsen också från England och USA. Det tyska inflytandet var 
särskilt påtagligt inom stärkelseindustrin, hemslöjden och fruktförsäljningen. Brännerierna 
och äggföreningarna framgick uppenbarligen ur en inhemsk tradition. I fråga om fröodlings- 
och torvströföreningarna är ursprunget mera oklart även om man beträffande de förra med 
tanke på Arenanders övriga inspirationskällor inte kan utesluta tyska förebilder.  

Den främsta kraften bakom utvecklingen var utan tvekan Gustaf Leufvén. Som 
redaktör för SLF 1906-10 och sekreterare i SLR och Malmöhus läns hushållningssällskap var 
han i den gynnsamma situationen att både kunna driva en omfattande informations- och 
agitations-verksamhet och ta konkreta initiativ. Leufvén gjorde betydelsefulla 
organisationsinsatser inom trädgårdsnäringen, ägghanteringen och hemslöjden och engagerade 
sig också på egnahemsområdet. Som direktör i Lantbrukssällskapet blev han senare den 
ledande kraften i Mellanhandssakkunniga. Därtill kom att SLF under Leufvéns ledning med 
benäget bistånd av A K Eckerbom och Sverker Lundberg fungerade som 
lantbrukskooperationens främsta idéspruta.   

Inom stärkelse- och egnahemsområdena var hans sekreterarkollega i Kristianstad 
Viktor Ekerot mycket aktiv, assisterad av bl a Johan Nilsson och Sven Jönsson i Fridhill. Av 
kretsen kring Hvilan var Leonard Holmström främst engagerad inom trädgårdsnäringen. 
Utöver dessa svarade E O Arenander i Västernorrland för en banbrytande insats inom 
fröhanteringen. Därtill kom att han liksom Leufvén åren efter sekelskiftet också var ledande 
inom lantmanna-föreningsrörelsen. Arenander hade dock inte lika goda propagandaresurser 
som Leufvén, hans period som kooperativ föregångare blev ocksä kortare.  

Lantbruksakademin och hushållningssällskapen gjorde sina viktigaste insatser på 
trädgårds-näringens och hemslöjdens områden. I båda fallen var engagemanget en fortsättning 
på initiativ och verksamheter, som påbörjats redan i mitten av 1800 - talet och var i pakt med 
den tidens natur- och nationalromantiska strömningar. 
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4.10  LIVSMEDEL I PARTI OCH MINUT 

 

4.10.1  Marknader i förändring 

 
De lantmanna- och centralföreningar, som tillkom under 1900-talets första decennium hade  
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både inköps- och försäljningsverksamhet på programmet. Yttre omständigheter och 
medlemmarnas preferenser medförde emellertid att inköpsverksamheten kom att dominera 
SLR-organisationens första kvartssekel. Trots att behoven av samordnad avsättning - inte 
minst av de mindre lantbrukens produkter - var stort, tillät inte resurserna några initiativ på 
försäljningssidan ens i fråga om organisationsnära produkter som spannmål och matpotatis. 

 När det gällde sockerbetorna och fröodlingen löstes avsättningsfrågorna genom 
särskilda organisationer liksom beträffade hanteringen av potatis för industriändamål. På 
animaliesidan satsade man till att börja med på exportföreningar för exempelvis smör, fläsk 
och ägg medan den inrikes avsättningen mestadels skedde genom olika 
mellanhandstransaktioner. Den inhemska parti- och minuthandeln med mejerivaror, ägg, kött, 
fläsk, mjöl, potatis, rotfrukter, bär, frukt och grönsaker lämnade mycket övrigt att önska 
liksom avsättningen av hemslöjdens och skogens produkter. Varornas vägar från producent till 
konsument var många, dåliga och krokiga till men för såväl kvaliteter som priser. De 
efterhand starkt förbättrade produktions-förhållandena saknade motsvarighet när det gällde att 
distribuera, lagerhålla och saluföra lantbrukets produkter. 

Synen på avsättningen av lantbrukets produkter var delvis formad av 1880 - talets 
spannmåls-kris och den därav föranledda tyngdpunktsförskjutningen mot ökad 
animalieproduktion. Den genomfördes mest konsekvent i Danmark och Holland och 
resulterade där i stora överskott av bacon, vilka främst avsattes på den engelska marknaden. 

 Även om en betydande del av lantbruket i södra Sverige påskyndat av 
industrialiseringens tillväxt och ökande efterfrågan på mjölk, smör, kött och fläsk starkt ökade 
sin animalieproduktion blev förändringarna i Sverige mindre genomgripande eftersom striden 
mellan tullvänner och frihandlare utmynnade i tullar både på spannmål och fläsk 1888. 

Tullarna bidrog till att bevara spannmålsodlingen medan de nya marknaderna tycktes 
öppna nästan obegränsade möjligheter för djuruppfödningen. Animalieproduktionen 
associerades till industri, intensiv jordbruksdrift, småbrukarrörelse, export och frihandel 
medan spannmålsodlingen kopplades samman med agrarsamhället, protektionismen, 
storgodsdriften och torparnas slit på åkrarna. Skillnaderna mellan frihandlare och 
protektionister hade främst politiska implikationer men fick också följder för organiseringen 
av avsättningen av lantbrukets produkter. Saluförandet av smör, ost, kött och fläsk fick en 
offensiv och exportinriktad framtoning medan hanteringen av spannmål, potatis, frukt och 
grönsaker förknippades med ett försiktigare och traditionellt lantbruk.    

Problemen inom avsättningen bottnade inte bara i en otidsenlig och överdimensionerad 
organisation av parti- och minuthandeln utan berodde också på att avsättningen erbjöd mer 
komplicerade problem och ställde större krav på föreningsledningarna än samköpsverk-
samheten. Det fanns av allt att döma en utbredd känsla bland medlemmarna att ledningarna 
fördröjde eller rent av undvek avsättningsfrågorna. Denna var naturligt nog starkast i den 
grupp, som för sin försörjning var mest beroende av en fungerande uppsamling och 
försäljning av sina produkter nämligen småbrukarna. Lantmannens Månadsblad, som var 
organ för dessa, underströk att småbrukarna var sämst lottade när det gällde att avsätta 
lantbrukets produkter. Man saknade lagringsmöjligheter för spannmålen och kunde dessutom 
endast saluföra små kvantiteter vilket påverkade priserna negativt. Slaktdjuren såldes i 
allmänhet till underpris till kringresande uppköpare. Botemedlet var enligt tidningen egna 
försäljningsföreningar med direkta kanaler till konsumenterna. Förebilder fanns i inköps-, 
mejeri-, slakteri- och äggförsäljningsföreningarna.  

Inte heller i föregångslandet Tyskland hade försäljningsverksamheten skördat några 
större framgångar. Orsakerna var enligt Thure Björkman, som behandlade ämnet i SLF, brist 
på lagringsutrymmen för spannmål och potatis även om centralföreningarnas tillkomst 
förbättrat läget något. Dessa sålde genomgående spannmålen i fast köp och försäljning i 



95 
 

kommission förekom inte. Däremot använde sig medlemmarna ofta av rätten att lagra sin 
spannmål i föreningsmagasinen och var då förpliktade att sälja säden till föreningen. 
Centralföreningarna ägde ibland även kvarnar och grynfabriker och bedrev försäljning av 
potatis och slaktdjur. 
 
NOT 

Lantmannens Månadsblad 1915 s 121; SLF 1922 s 407 och 422 f. 
 
 
 
4.10.2  Tidiga initiativ  

 
Vid hushållningssällskapens ombuds första möte 1869 förelåg motioner om avsättningen av 
lantbrukets produkter från landshövdingarna Erik Sparre och Viktor Almqvist. Den förre 
levererade omfångs- och synpunktsrik skrivelse om ”den inhemska industrins och lantmanna-
binäringarnas upphjelpande” där han under intryck av expanderande frihandel, ekonomiska 
framsteg och framgångsrika internationella exempel kritiserade Sveriges svaga beredskap 
inför och kravlösa accepterande av den nya tiden. Sparre talade särskilt för lantbrukets 
binäringar och underströk att skogsnäringens potential inte tagita till vara exempelvis för 
produktion av terpentin och harts. Dessutom var glas-, porslins-, pappers-, tändstickstill-
verkningen m m eftersatt liksom vävandet. Han dömde ut informations- och försäljnings-
insatserna och efterlyste storskaligare produktion. Utställnings- och lagringsmöjligheterna 
både inom och utom landet måste förbättras, försäljare knytas till dessa - gärna på nordisk bas 
- och ”associationer bildas i orterna för inköp och utförsäljning af de varor som såmedelst 
åstadkommes”. Dessutom borde hushållningssällskapen öppnas för industriidkare och sprida 
kännedom om vilka avsättningsmöjligheter, som fanns. Almqvist föreslog saluförande av 
”lantmanna- och hemslöjdsalster” genom särskilda agenter fr a i Stockholm och Göteborg och 
ansåg att Lantbruksakademin börde ta initiativ i frågan.   

Vid ombudsmötet 1870 motionerade Sparre om ”tillvägabringande af 
utställningslokaler för industri- och slöjdalster i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö 
samt till beredande af afsättning i utlandet af svenska varor”. Bakgrunden var den vikande 
konjunkturen och målet att åstadkomma en organisatorisk kraftsamling. Sparre anförde 
exempel från såväl Paris och Berlin som Älvsborgs och Stockholms län, föreslog särskilda 
saluorgan i distrikten och yrkade på att hushållningssällskapen skulle bidra till 
försäljningslokaler i storstäderna och medverka i försäljningsarbetet och exporten.  

Mötet erkände behovet av främjandeåtgärder exempelvis i form av ett ”Svenskt 
industri-magasin” med avdelningar för olika slags produkter. Man påpekade att permanenta 
industri-utställningar funnits i Karlstad och Kalmar sedan 1863. Planer fanns även i 
Stockholm och man föreslog att sällskapen i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, 
Örebro, Öster-götlands, Kalmar, Gotlands, Gävleborgs, Kopparbergs, Västernorrlands, 
Jämtlands, Väster- och Norrbottens samt Älvsborgs län skulle skjuta till de medel som 
behövdes för en permanent försäljning i Stockholm mot rätt för slöjdarna i dessa län att delta i 
utställningen och att sällskapen i Göteborg och Malmö att tillsammans med närbelägna 
sällskap åstadkomma motsvarande arrangemang. Ombudsmötet biföll förslaget och en 
direktion med Erik Sparre, Axel Odelberg och grosshandlaren C G Cervin tillsattes. Företaget 
kom till stånd 1871 under namnet Industrimagasinet. Lokaler hyrdes av Stockholms 
hantverksförening vid Brunkebergstorg men etableringen tog längre tid än beräknat varför 
företaget såldes 1873. Utöver hushållningssällskapens bidrag fick företaget också statsbidrag.   
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Mötet beslöt vidare föreslå Lantbruksakademin att stipendiera av avtala med 
välutbildade yngre personer om att utbilda sig i förädlingen av jordbrukets och dess 
binäringars alster och mot arvode biträda med råd och upplysningar, att genom 
utrikesrepresentationen eller på annat sätt inhämta upplysningar om avsättningsmöjligheterna 
utomlands, att verka för inslag av betydelse för industrin i utbildningen och att i samarbete 
med landstingen arbeta för utställnings- och försäljningslokaler på vissa större 
avsättningsorter. 

Vid mötet 1871 återkom Sparre med motioner om utställningar och försäljning av 
slöjdalster vid järnvägsstationer och om magasinskompanier för mottagning och belåning av 
spannmål m m. I den förra underströks behovet av förbättrad undervisning i folkskolorna, 
eventuellt kompletterad med slöjdskolor och s k läroverkstäder. I den senare påtalades bristen 
belånings- och lagringsmöjligheter för spannmål, vilken var särskilt kännbar i ett land med 
Sveriges klimat och däe olika förebilder fanns utomlands. Bolagsmagasin skulle underlåtta 
både för producenterna och bankerna, de förra skulle bli mer likvida och de senare få bättre 
säkerheter. Magasinen skulle möjliggöra handel i större skala och underlätta spedition och 
transporter. 

Motionerna mottogs positivt och en kommitté tillsattes för att få till stånd 
magasinsbolag. År 1874 motionerade Sparre om inrättande av modellkammare och 
mönstersamlingar för hemslöjden efter tyskt mönster, vilken bifölls av mötet. 

Vid de första mötena med hushållssällskapens ombud 1969-71 drevs företagsfrågorna 
energiskt av Sparre, Almqvist och Arrhenius med stöd av Hugo Hamilton och landshövdingen 
Gustaf Asplund i Jämtland. Det gällde främst försäljningsfrågorna för hemslöjden, 
landsbygdsindustrin och spannmålen samt - vid sidan av ombudsmötet - mejerihanteringen i 
mälarprovinserna samt folk- och hypoteksbanker. Grosshandlaren Cervin var aktivt inblandad 
både i mejerprojektet och industrimagasinet. Han ägde en ansedd bankirfirma, var engagerad 
inom hypoteks- och sparbankerna, ledande inom hushållningssällskapet i Stockholms län och 
blev ledamot av Lantbruksakademin 1873. Visionerna var stora, planerna högtflygande och 
gick i Sparres fall långt utöver lantbruket men några varaktiga resultet uppnåddes inte. 
Framåtsyftande var insikten om nödvändigheten av storskalig produktion, samordnad 
avsättning och samverkan mellan producenterna.  
 
NOT 

 
Handlingar rörande … 1869 s 52 ff, 78 f och 114 f, 1870 s 72 ff, 83 ff, 101 ff, 106, 110 och 
115 ff, 1871 s  6 ff, 10 ff, 16 ff, 19 ff, 22 f, 27 ff och 33 f, 1874 s 113 ff, 131, 143 ff och 162 
ff;  Juhlin-Dannfelt 1913:II s 171 ff. 
 
Ett tidigt exempel var Gotlands konservförening, som bildades 1898 i Ekeby för att ”anlägga 
och drifva konservfabrik för förädling af därför lämpliga råvaror, hvilka af medlemmarne 
odlas”. I Västernorrland väckte E O Arenander 1905 tanken på en central ”försäljningsbod” i 
Sundsvall. Han ömmade ”icke så mycket för de nära staden boende men så mycket mer för de 
mer avlägsna gårdarna.” Smör, ost och ägg men också ved i kommission utpekades som de 
lämpligaste saluprodukterna. En kommitté tillsattes för att bereda frågan men resultatet 
uteblev. Först med konkreta initiativ var centralföreningen i Värmland, som 1907 beslöt 
saluföra ägg, smör, honung, hö och fröer för medlemmarnas räkning. Från 1910 drev man 
reguljär butiksförsäljning i Karlstads saluhall och omsatte 1912-13 ca 200 000 kronor. Under 
1911 utreddes möjligheten att även bedriva slakteriverksamhet med försäljning av kött och 
fläsk och att förmedla slaktdjur men utan omedelbara resultat. Den drivande kraften bakom 
föreningens försäljningsverksamhet var direktören Johan Andersson.  
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Behovet av gemensam försäljning gjorde sig tidigt påmint även i Dalarna där man 
sommaren 1907 började planerna för en föreningshandel i Falun. Ett upprop till länets 
lantbrukare utmålade lantbrukarnas inbördes försäljningskonkurrens, mellanhändernas påslag 
och industrins lönekonkurrens om arbetskraften som förödande för lantbruket. Motmedlet var 
en försäljningssammanslutning kallad ”Landtmännens Försäljningshandel i Falun u p a” 
vilken åt mejerier, lantmannaföreningar och enskilda skulle ”söka medla pris i allt, som rör 
lantmannaprodukter, genom ordnande av direkt försäljning till förbrukare kunna i någon mån 
stävja större prisfall och försöka reglera tillförseln vid försäljningscentra samt, om så beslutes 
på föreningssammanträde, utsträcka sin verksamhet även till inköp för medlemmarnas räkning 
av andra förnödenheter”. För detta krävdes allmän uppslutning och tillräckligt rörelsekapital. 
Insatserna skulle lyda på tio kronor och för att komma igång förutsattes 2 000 sålda andelar. 
Undertecknare var ”de allierade lantmannaföreningarnas interimsstyrelse” i Stora Skedvi, 
Gustafs, Torsång, Vika och Sundborn. Hushållningssällskapet ställde sig positivt och 
länsagronomen Fritz Falk började agitera för företaget i januari 1908. Han underströk att ett 
ordnat försäljningssamarbete fr a skulle medföra stabilare och högre priser till lantbrukarna 
utan att därför fördyra för konsumenterna, jämnare tillförsel till affärscentra och 
arbetskraftsbesparingar i lantbruket.  

Enligt Falk borde försäljningen av mejeriprodukter och ägg sammanföras liksom av 
kött och fläsk. För spannmålen skulle lagerhus byggas. Hö, rotfrukter, grönsaker och frukt var 
andra viktiga saluprodukter och vidare borde en lantmännens vedgård med såg anläggas i 
Falun. Lantbrukarna framhöll särskilt vikten av en klar arbetsfördelning så att 
lantmannaföreningarna skulle tillhandahålla lantbruksförnödenheter, 
konsumtionsföreningarna hushållsvaror och försäljningsföreningen svara för saluförandet.  

Andelsteckningen startade och i agitationen underströks särskilt att Dalregementets 
lokalisering till Falun skulle innebära en breddning av marknaden för lantbrukets produkter 
och att handeln med mjölk, smör, kött och ägg skulle prioriteras. I maj 1908 visade det sig 
emellertid att andelsteckningen bara motsvarade ca en tredjedel av kapitalbehovet varför 
teckningstiden förlängdes med ett år. Avsikten var att intensifiera agitationen men trots 
välbesökta möten med bl a E O Arenander som talare och en utbredd kritik av den 
undermåliga varuförmedlingen i Falun tvingades man våren 1909 konstatera att det 
nödvändiga kapitalet inte kunnat uppbringas. Projektet uppsköts därför i avvaktan på 
lämpligare tidpunkt. 

Försäljningsfrågorna diskuterades också på andra håll. I Nora bergslag kopplades de 
samman med ett missnöje med länets centralförening och med magasinsfrågorna, fläsk- och 
ungdjurs-försäljningen. I Holsljunga i Västergötland beslöt den lokala lantmannaföreningen 
sommaren 1909 att starta en fristående föreningsaffär som från ett magasin vid 
järnvägsstationen dels skulle tillhandahålla förnödenheter, som inte salufördes av 
lantmannaföreningen dels förmedla försäljning av lantmanna- och skogsprodukter. Holsljunga 
Föreningsaffär bildades i oktober samma år.  

Samarbete mellan lantbruks- och konsumentkooperativa företag i syfte att minska 
avståndet mellan producenter och konsumenter och motverka truster och karteller 
diskuterades av och till. A K Eckerbom tog i SLF 1910 upp frågan om samverkan mellan 
lantbrukarnas och konsumenternas föreningar och presenterade andelscharkuterifabriken i 
Stockholm med ca 40 konsumentföreningar som ägare och egen butiksförsäljning. Han 
föreslog direkta kommersiella förbindelser för slakterivaror, ägg, smör, frukt m m. Eckerbom 
påpekade att det förvisso fanns anledning att varna för vissa konsumentföreningars bristande 
solidaritet men framhöll å andra sidan att många större föreningar i likhet med Svenska Hem 
gärna köpte stora partier mot kontant betalning direkt från producenterna och representerade 
ett utvecklingsbart affärsområde. 
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Ett norskt exempel på kooperativ försäljningssamverkan var Böndernes Faellessalg i 
Oslo, som startade hösten 1912 på initiativ av Norsk Landsmandsforbund. Det var ett 
aktiebolag med tiokronorsaktier för att också attrahera småbrukarna. Föreningar kunde ansluta 
sig genom att köpa aktier motsvarande deras medlemsantal. Något försäljningstvång för 
medlemmarna förelåg inte. Bolaget drev endast partiförsäljning men viss export förekom 
också. Man skaffade såväl vanliga lagerlokaler som utrymmen i fryshus och stallplatser för 
livdjur. De viktigaste varuslagen var frukt, ost, smör, ägg, honung, ull, hö, halm, potatis och 
spannmål. Tunga och utrymmeskrävande varor såldes helst direkt från tåg eller båt utan 
mellanlagring. Man informerade också delägarna om hur de olika varuslagen bäst borde 
förvaras och packas. Orsaken till att man inte drev minuthandel var främst den ojämna varu-
tillförseln. Antalet aktieägare var 1913 10 000 vilket med tanke på företagets startsvårigheter 
ansågs anmärkningsvärt högt. 
 
4.10.3  Sveriges Jordbrukareförbund och försäljningsföreningarna  

 
Efterhand växte sig kraven på försäljningssamverkan i Sverige starkare och vid småbrukare-
konferensen 1913 konstaterade landstingsmannen Elof Andersson i Fältenborg att bl a mejeri- 
slakteri- och äggförsäljningsföreningar för småbrukets del hade stora uppgifter att fylla 
förutsatt att man tillämpade strikt politisk neutralitet. I ett uppföljande inlägg efterlyste 
hemmansägaren Gustaf Johansson i Viskan försäljningsföreningar för andra produkter än 
mjölk, kött och ägg och konstaterade att lantmannaföreningarna visserligen hade sådan på 
agendan men tydligen ” endast för att få lägga en underlåtenhetssynd på sitt samvete”. Hö, 
halm, potatis och spannmål måste avyttras genom försäljningsföreningar ”över allt i de 
svenska bygderna, i första hand på de platser, som ligga avsides från avsättningsorterna”. 
Först när detta organisationsarbete utförts kunde ”en ny tid randas för det svenska jordbruket”. 

I anslutning till konferensen bildades Sveriges Jordbrukareförbund som en opolitisk 
samman-slutning för småbruks- och föreningsfrågor med bl a lösandet av jordbrukets 
försäljnings- och kreditfrågor på programmet, Elof Andersson som ordförande och Gustaf 
Johansson i Viskan som sekreterare och organisatör. En framträdande styrelsemedlem var 
Carl Adolf Stackelberg från Åbygård, Sveden i Jönköpings län, som särskilt intresserade sig 
för avsättningsfrågorna och 1915 med Värmland som förebild förespråkade opolitiska 
försäljningsföreningar för att förbättra prisinformationen, förädlingen och lagringen. Han ville 
starta med smör, ost, ägg, honung, rotfrukter och trädgårdsprodukter och därefter komplettera 
med spannmål, mjöl och annat. Man skulle ha Sveriges Jordbrukareförbund som 
riksorganisation och ansluta både befintliga och nybildade lokal- och regionföreningar. Också 
mejeriföreningar skulle tas med och på inköpssidan skulle man samarbeta med SLR. Som 
exempel på en regional försäljningsförening presenterade Stackelberg den 1914 bildade 
Jönköpings läns Jordbrukares Försäljningsförening med butik i Jönköping.  

Jönköpingsföreningen var namnet till trots en kombinerad försäljnings- och 
inköpsförening. Den var indelad i 16 kretsar med 3-30 medlemmar, vilka levererade sina 
produkter till försäljningslokalen i staden. Under 1915 omsattes ca 12 000 kg smör, 9 000 kg 
ägg, 2 500 kg ost, 80 000 kg potatis, 3 200 kg rotsaker, 800 kg grönsaker, 2 000 kg frukt, 200 
kg honung, 575 kycklingar och 2 200 liter bär. I frukttorkeriet torkades ca 12 000 kg frukt. 
Antalet tecknade andelar var 800. I SJFs tidning Lantmannens Månadsblad uppgavs 1916 att 
ytterligare tio försäljningsföreningar i Hälsingland, tre i Gästrikland och en i Uppland bildats 
under medverkan av sekreteraren Gustaf Johansson. Dessa konstituerade påsken 1915 
”Helsinglands jordbrukareföreningarnas centralorganisation u p a” i Hudiksvall.  

Från 1916 blev Lantmannens Månadsblad SJFs officiella organ och en agitation för 
förenings-väsendet startade. Grundtankarna var att ”frigöra lantmännens ekonomiska 
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förenings-verksamhet från partipolitiken” och utsträcka den till avsättningssidan. Man avsåg 
att reducera eller avskaffa mellanhandsvinsterna och ämnade gå in på den marknad, som 
skapades av den militära upphandlingen. I båda fallen åberopades tyska förebilder.   

En sådan utveckling förutsatte enligt SJFs mening både en kraftig upplysnings- och 
utbildningsverksamhet och hjälp med avsättningen i större skala via en upplysnings- och 
affärscentral för landets försäljningsföreningar. Frågan togs upp på SJFs stämma i mars 1916. 
Förebilden var finska Pellervo men kostnaderna för att driva en sådan var alltför stora för en 
organisation av SJFs kaliber. Därför diskuterades även samarbete med andra lantbruks-
ekonmiska föreningar. Eftersom SJF - särskilt genom Gustaf Johansson - också bidrog till 
bildandet av jordbrukskassor för vilka staten 1915 beviljat organisationsbidrag, ansökte SJF 
om 24 000 kronor över tre år för att organisera partihandeln med lantbrukets produkter. 
Ansökan avstyrktes av Lantbruksstyrelsen och Kommerskollegium, vilka bedömde projektet 
som alltför vittsyftande, en åsikt, som enligt Månadsbladet också fanns inom SJF självt. 
Tidningen avslutade med en förhoppning om ”att det arbete, som redan ligger bakom 
förbundet, skall bära frukt och att till sist även staten sedan ombildning av förbundet ägt rum 
kommer att räcka förbundet en hjälpande hand” 

Vad Stackelberg och SJF föreslog var alltså ingenting mindre än att 
Jordbrukareförbundet på försäljningssidan skulle omvandlas till en motsvarighet till SLR på 
inköpssidan och att lantbrukskooperationen därmed skulle få en andra dominerande 
riksorganisation. Förslaget bottnade naturligtvis i missnöje med SLRs resultat på 
avsättningsområdet och misstro mot dess framtida möjligheter som försäljningsorgan. SLF, 
som nu tvingades ut på banan, instämde i behovet av förbättrade möjligheter att avyttra 
spannmål, mejeriprodukter, ägg, honung, potatis och trädgårdsprodukter men menade 
naturligt nog att försäljnings-verksamheten kunde rymmas inom SLR-organisationens ram 
men poängterade att saken brådskade särskilt för småbrukets del.  

SJFs aktion rann dock ut i sanden. Jordbrukareförbundet uppgick 1917 i det nybildade 
Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL), försäljningsföreningen i Jönköpings län 
upplöstes 1921 men avsättningsfrågorna förblev trots ansträngningar främst inom spannmåls- 
och potatisområdena olösta för lång tid. Att de fortsatte att vara aktuella visade bl a 
tillkomsten av leveransföreningar i Hälsingland och Jämtland 1915, i Medelpad 1920 och i 
Norrbottens län 1927. Medelpads Ekonomiska Jordbrukareförbund hade åtta lokalföreningar 
och som huvuduppgift att ”stödja och upprätta försäljningsföreningar för att undvika 
fördyrande mellanhänder, reglera priser på lantmannaprodukter m m så att jordbrukarna 
erhåller skälig och rättvis ersättning för sitt arbete” och ”att med alla de medel som stå oss till 
buds upprätthålla bestämda priser.” Man ville att lantbrukarnas mejerier skulle ta hand om 
mjölkhandeln i Sundsvall, man önskade vidare träffa avtal om priser på slaktdjur med 
slakterier i området, organisera försäljningen av hö och ved och reglera frågorna om tumning, 
avverkning, körning och försäljning av timmer. För handeln med foder, ved och slaktdjur 
planerades ett separat bolag, som emellertid inte kom till stånd. Förbundet upphörde 1922 och 
rektorn C J Huss, som var en av de ledande, förklarade dess upphörande med ”den oerhört 
hårda ekonomiska krisen och allt vad den förde med sig för både företag och enskilda 
människor.” N A Flodén anser att förbundet ”aktualiserade jordbrukarfrågor, som framöver 
20- och 30-talen skulle komma att kräva både stora och välplanerade insatser innan bestående 
resultat uppnåddes” och att man var för tidigt ute.  

Norrbottensföreningen bildades för att i första hand förse Bodens garnison med hö, 
potatis, fläsk, kött, ägg, ved m m och hade vid krigsutbrottet 1939 ca 660 medlemmar. Den 
upphörde i början av 1950 - talet. 
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Ett viktigt men förbisett och outforskat område utgjorde handeln med skogsbär där 
lingonen p.g.a. sin vidsträckta utbredning, mångsidiga användbarhet och begärlighet som 
exportvara intog den obestridliga tätplatsen. Lingonen fick en stor marknad i Tyskland vid 
mitten av 1880-talet med Småland, Värmland, Dalarna och senare Norrland som främsta 
leveransområden. De var viktiga som inkomstförstärkning för befolkningen i skogsbygderna 
och 1902 exporterades 20 miljoner kg. Blåbären och hjortronen var av mindre betydelse men 
även i fråga om dessa dominerade leveranserna från landets norra delar.  

Avsättningsfrågorna var emellertid tämligen oordnade och ersättningen till plockarna 
låg helt i händerna på uppköparna, som ofta var lokala handlare. Den första 
lingonplockareföreningen bildades i Jävrebyn i södra Norrbotten 1914 och hade snart 120 
medlemmar. Den fick efterföljare i bl a Sjulsmark, Håkansön, Porsnäs och Rosvik i Piteå 
församling. Man avsåg också att organisera gemensam försäljning och genom att kringgå 
mellanhänderna uppnå både en rimlig prisnivå på bären och direkta förbindelser med 
avnämarna. 
 
 NOT (281,292)           
Värmlands lantmäns centralförening 1904-1954 s 13 ff; Lantmannen 1913 s 427; SLF 1907 s 
287 f, 422, 522 ff och 663 f; 1908 s 49 f, 66, 104 ff, 185, 256, 354, 399, 594 f, 641, 801 f och 
869, 1909 s 45 f, 93 f, 189, 269, 378 f, 471 f, 493 ff och 666 f, 1910 s 357 ff, 515 f och 612 f, 
1911 s 10, 1913 s 310 ff, 524 ff och 579 ff, 1914 s 641 f och 657 ff, 1915 s 680 ff; 
Lantmannens Månadsblad 1916 s 1, 21 ff, 28 f, 60 f och 99 f; 
Stackelberg, C A: Jordbrukarnes sammanslutning för organisation av jordbruksprodukternas 
avsättning (Sthlm 1915), s 7 ff, 15 ff, 20 ff och 26 ff; Kalender över svenska lantbruket 1939 s 
145, 1940 s 147 och 1950 s 160; Hellström 1958 s 7 ff;  Flodén 1966 s 38 och 197 ff.  
Bilder ur lanthandelns historia s 220 ff; Lantmannens Månadsblad 1916 s 181. 
 
4.10.4  Nils Wohlins utredning 

 
Avsättningen av lantbrukets produkter var ett centralt problem alltifrån 1900 - talets början 
både för de föreningsaktiva lantbrukarna och för personer högre upp i makthierarkin. Bristen 
på överblick över detta viktiga område och känslan av att förbättringar var nödvändiga ledde 
till att frågan under 1900 - talets första kvartssekel - utöver ett antal mindre undersökningar - 
blev föremål för två övergripande offentliga utredningar nämligen Nils Wohlins arbete om det 
svenska jordbrukets inrikes avsättningsförhållanden och de s.k. mellanhandssakkunnigas 
utredning 1920-22. Wohlin, vars utredning startade 1910 och initierades av jordbruks-
ministern Oskar Nylander, skulle dels kartlägga produktionens över- och underskottsområden, 
handelsvägarna och avsättningens organisation dels utifrån sina resultat föreslå förbättringar. 
Utredningen belyste ingående produktionens och avsättningens läge ca 1910 och presenterade 
förslag till förbättringar av kommunikationer och organisationer. På produktionssidan 
behandlades avsättningen av spannmål, kreatur, kött, mejerivaror, ägg, potatis, 
trädgårdsprodukter och hö och halm. Resultatet lades fram i februari 1914, tolv dagar efter att 
bondetåget störtat Karl Staaffs liberala regering. 

I fråga om spannmålshandeln gav materialet vid handen att antalet spannmålshandlare i 
landet var ca 945 av vilka 724 i Götaland, 191 i Svealand och 30 i Norrland. Enbart Skåne 
redovisade 249 stycken. Av dessa bedömdes ca 400 kunna försörja sina innehavare på heltid 
men Wohlin noterade att några stora partihandlare trots detta inte fanns inom branschen och 
att kvarnarna och bryggerierna huvudsakligen gjorde sina inköp utan mellanhänder. Totalt 
uppskattade utredningen att två tredjedelar av spannmålshandeln förmedlades av 
mellanhänder medan en tredjedel köptes direkt från producenterna. Slutsatsen blev att handeln 
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även från förädlingsindustrins sida var småskalig, vilket försvårade tillförlitliga prisnoteringar. 
Även inom mjölhandeln fanns ett omfattande mellanhandssystem vid sidan av 
direktförsäljning från kvarnarna till bagerier och detaljister. Som helhet bedömde Wohlin 
organisationen av handeln med spannmål och mjöl som otillfredsställande.   

Wohlin noterade att frånvaron av odlarsammanslutningar och större spannmålsfirmor 
försvårat handeln över längre avstånd, motverkat produktionen av enhetliga, ”handelsgilla” 
kvaliteter och medfört brist på tillräckliga magasinsutrymmen. Han avvisade 
exportstimulanser i form av s k utförselbevis och konstaterade att ”här som på andra områden 
inom livsmedelsbranschen är det fastmera lantmännens föreningsväsen, vartill 
förhoppningarna framför allt torde böra knytas”. Ansatser hade gjorts av centralföreningarna i 
Skåne, Sörmland och Östergötland men måste för att få verklig betydelse förenas med 
lagerhusdrift. Wohlin redogjorde för lagerhusfrågnas utveckling och menade att det förelåg ett 
stort behov av sådana. Fördelarna vid hanteringen av spannmålen var stora och kunde endast 
tillvaratas genom samarbete mellan odlarna och samlade utbud var en förutsättning för en 
framgångsrik handel med den allt starkare förädlingsindustrin. Också de ökande 
kvalitetskraven krävde att man via lagerhusen tog på sig partihandelns uppgifter. Kostnaderna 
för driften av dessa borde täckas genom hyres- och speditionsavgifter. Wohlin avvisade de 
propåer om statsstöd i olika former, vilka av och till framförts i debatten och han varnade - 
med hänvisning till tyska erfarenheter - för spekulationshandel med spannmålen.    

På kreaturs- och slaktsidan redovisade utredningen för 1910 2 916 slaktare och 
korvmakare varav 743 i städerna och 2 173 i köpingarna och på landsbygden. Antalet 
charkuterifabriker var 58 och andelsslakterierna 12. Handeln med slaktdjur skedde antingen 
direkt på gårdarna genom kringresande uppköpare eller vid kreatursmarknader av vilka 1913 
års almanacka förtecknade 211 stycken, de flesta i Jönköpings, Skaraborgs, Kalmar och 
Kronobergs län.    

Wohlin konstaterade att producenterna i brist på försäljningsföreningar nästan alltid 
stod isolerade gentemot köparna, vilka ofta var mellanhänder och sålde vidare till 
slakterifirmor och offentliga slakthus. Ett problem för sig var att köparna i denna handel ofta 
betalade djuren per styck i stället för efter vikt, vilket innebar att ”priset merendels icke 
oväsentligt understiger djurens handelsvärde”. Wohlin påpekade också att de kommunala 
marknads-platserna i de större städerna anställt kommissionärer, som efter taxa sålde för 
djurägarnas räkning och på så sätt eliminerade mellanhandsvinsterna. Han menade att 
mellanhandssystemet under rådande förhållanden var nödvändigt men alltför omfattande. 
Avsättningen av slaktdjur kunde ibland engagera följande kedja av intressenter: lantbrukaren - 
underuppköparen - kreaturshandlaren - slaktaren eller slakterifirman - partihandlaren i kött - 
matvaruhandlaren - konsumenten. Kommunala slakthus och marknader borde därför främjas 
men fr a måste försäljningsföreningar komma till stånd, vilket också utländska erfarenheter 
talade för. Vidare borde fler andelsslakterier upprättas och även inriktas på storboskap, får och 
kalvar. Däremot ställde Wohlin sig också här avvisande till förslag om statliga lånestöd.     

År 1910 fanns 550 andelsmejerier av vilka 307 i Götaland, 130 i Svealand och 113 i 
Norrland. Handeln med mjölk tog sig trots det många uttryck. Den kunde säljas direkt från 
producenten till minut- eller partihandlare. Den kunde sändas till s.k. uppsamlingsställen eller 
magasin, vilka i regel ägdes av lantbrukarna och ibland hyrdes ut till mjölkhandlaren på 
försäljningsorten. Andelsmejerierna sålde direkt till konsumenterna, till mellanhänder i form 
av s.k. mjölkutmäterskor, vilka mot provision svarade för den vidare försäljningen och 
distributionen eller genom egna butiker. Det fanns även mjölkförsäljningsföretag bestående av 
ett antal mejerier med gemensam försäljning som exempelvis Dalarnas och Jämtlands 
mjölkförsäljningsföreningar från 1909. Smöret såldes i allmänhet till mellanhänder liksom 
osten. I båda fallen fanns ett antal större privata partihandelsfirmor i storstäderna och Wohlin 
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ansåg att förhållandena på detta område var bättre än i fråga om många andra lantbruks-
produkter. I Småland hade dock den kände Carl M Peterson i Ugglehult bildat en 
smörförsäljningsförening och i fråga om osten fanns kooperativ försäljning i Jämtlands 
ostmejeriers centralförening, som bildats 1908, omfattade ett 15-tal mejerier, hade gemensam 
föreståndare och fram till 1931 sålde mesost främst till Västkusten och Göteborg.       

Enligt Wohlin uppvisade mjölkhandeln de största bristerna med ett alltför stort antal 
svaga småbutiker med bristande hygienisk standard, vilka drev upp prisnivån. Han menade att 
problemen inom mejeriområdet i första hand skulle lösas genom andelsmejerier och mjölk-
försäljningsföreningar. Men det fanns stötestenar på vägen. Andelsmejerierna var dels 
kapitalkrävande, vilket var ett problem för mindre producenter dels var de i regel beroende av 
mellanhänder för avsättningen och måste därför som i Dalarna och Jämtland kompletteras 
med mejerisammanslutningar för försäljningsändamål. Ett alternativ erbjöd mjölkleverantörs-
föreningen, d v s en sammanslutning av producenter för gemensam försäljning på större 
konsumtionsorter. Wohlin åberopade som exempel den 1911 bildade Stockholmsortens 
mjölkleverantörsförening - även kallad tioöresföreningen - som 1913 räknade 1 378 
medlemmar med sammanlagt 23 794 kor. Ändamålet med sådana föreningar var enligt 
Wohlin att med oförändrat eller helst sänkt minuthandelspris rationalisera hanteringen och 
genom minskad partihandelsmarginal förbättra producenternas ekonomiska villkor.        

Samverkan för inköp och försäljning praktiserades tidigt inom mejerihanteringen 
exempelvis i Gävleborg-Dalarna 1887 och därefter i Värmland och Östergötland. Bakom den 
förstnämnda stod kaptenen Axel Geijer, vilken 1894 också tog initiativ till det s k 
riksbolagsprojektet för export av smör, ost, ägg, kött, fläsk m m och inköp av bl a 
mejeriutrustning, foder och gödningsämnen.   

Den först registrerade mjölkförsäljningsföreningen var 1897 ”Göta Elfegendomarnes 
mjölk-försäljningsförening” med uppgift att ”genom en tidsenligt anordnad mjölkförsäljning i 
Göteborg bereda medlemmarna möjligast fördelaktiga avsättning för den mjölk de hava till 
försäljning”. Styrelsen hade sitt säte på Holmen i Västerlanda och bestod av fem ledamöter 
med Bo Vilhelm Natt och Dag som verkställande. År 1906 bildades Medelpads Lantmäns 
Mejeriförening, som bedrev mjölk- och smörförsäljning i Sundsvall och uppgick i den större 
Medelpads Jordbrukares Centralförening (MJC), som bildades 1908 och avsåg att överta och 
starta mejerier ”ävensom försäljning och inköp av övriga lantmannaprodukter samt 
tillhandahålla medlemmarna kraftfoder och gödningsämnen m m ” men hade ”till sitt 
huvudsakliga syftemål avsättning av lantmannaprodukter.” MJCs marknadsandel av 
mjölkförsäljningen var till en början ca 10 procent och tillsammans med närstående mejerier 
ungefär 33 procent. Efter första världskriget fick man konkurrens av mejerier i norra 
Hälsingland och bildade 1926 tillsammans med dessa Medelpad-Norra Hälsinglands 
mejeriförening.  

År 1908 registrerades Granhammars m fl gårdars mjölkförsäljningsförening i 
Stockholms län, Mejeriernas försäljningsförening i Helsingborg, Kristianstadsortens 
mjölkleverantörsförening, som av allt att döma 1911 uppgick i Kristianstads läns 
mjölkförsäljningsförening och Jämtlands ostmejeriers centralförening. År 1909 bildades 
Söderbärke mjölkförsäljnings- och mejeriförening, Dalarnas mjölkförsäljareförening och 
Jämtlands ostmejeriers centralförening, följande år Önskans och Johannebergs 
smörförsäljningsförening i Skorped i Västernorrland och 1911 Växjö 
mjölkförsäljningsförening.  

År 1912 tillkom så den av Wohlin åberopade Stockholmsortens 
mjölkförsäljningsförening på initiativ av agronomen Åke Löfwall på Skå-Edeby, vilken 
tidigare varit inblandad i ett liknande företag i malmötrakten. Den hade som mest över 2 000 
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medlemmar men upplöstes efter Mjölkcentralens tillkomst 1915. Vid sidan av dessa 
producentsammanslutningar bildades föreningar av mjölkkonsumenter bl a i Malmfälten.  

Antalet äggförsäljningsföreningar var 1908 209 av vilka inte mindre än 175 i Götaland. 
Dessa var med tre undantag mycket små och utspridda och arbetade utan samordning. 
Undantagen utgjordes av Svenska äggexportföreningen i Degeberga, Västgöta 
äggexportförening i Skara och Östergötlands äggförsäljningsaktiebolag i Linköping av vilka 
de två förstnämnda hade lokala föreningar anslutna. Namnen  till trots bedrev båda 
exportföreningarna omfattande försäljning på den svenska marknaden särskilt i Stockholm 
och Norrland. Sammantaget hade emellertid äggföreningarna för små marknadsandelar för att 
kunna styra de svenska priserna. De sålde mestadels till partihandlare eller stora avnämare och 
endast undantagsvis direkt till konsumenterna. Den privata handeln var omfattande och i 
detaljistledet helt dominerande.  

Wohlin konstaterade att de många småföretagens affärsprinciper var omdiskuterade bl 
a såldes ofta lagrade ägg som färska och partier med olika ursprungsstämplar blandades. Ägg-
handeln var följaktligen i starkt behov av rationalisering och det skedde enligt Wohlin bäst 
genom att utveckla äggförsäljningsföreningarna och sammanslutningar av sådana.  

Fabrikspotatisen avsattes till största delen till brännerierna och stärkelsefabrikerna, 
vilka till stor del var lantbrukarägda andelsföretag och till 59 procent upphandlade råvaran 
från sina egna delägare. Därtill kom att en stor del av de resterande 41 procenten köptes direkt 
från producenterna utan mellanhänder. Denna marknad bedömdes emellertid inte erbjuda 
några expansionsmöjligheter.  

För matpotatisen erbjöd Stockholm, Bergslagen och Norrland områden för utökad 
partihandel men verksamheten var enligt utredningen dåligt organiserad. Bristerna gällde 
såväl sortval och emballage som kvalitet, vilket öppnat för import från Tyskland och 
Ryssland. Den svenska partihandeln led emellertid i likhet med mjölken, äggen m m av 
bristande seriositet och kvalitetsmedvetande och av att uppsamlingen i produktionsområdena 
ofta sköttes av exempelvis lanthandlare, vilka inte prioriterade odlarintressena. Potatishandeln 
var följaktligen varken samordnad eller standardiserad. Även här krävdes modern partihandel, 
organisering av odlarna och ökat kvalitetsmedvetande. 

Handeln med köksväxter och blommor låg också till största delen i händerna på 
mellanhänder. År 1911 beräknades återförsäljare svara för två tredjedelar av avsättningen i 
Stockholm medan en tredjedel såldes på torgen. Partihandel saknades i stor utsträckning till 
men särskilt för fjärrhandeln. Frukthandeln hade samma problem vartill kom att packningen 
lämnade åtskilligt över att önska och att många uppköpare betecknades som oseriösa. Över 
huvud var den undermåliga uppköparkåren - månglarsystemet - en kraftig belastning för 
trädgårdsnäringen. Wohlin menade att ökad odlarorganisering måste till även här kombinerad 
med bättre sortering, packning och tydliga varumärken.    

Wohlin drog slutsatsen att jordbrukets avsättning var bristfälligt organiserad. Detta 
gällde särskilt partihandeln, som var av avgörande betydelse för en talrik och utspridd 
yrkeskår som lantbrukarna. Problemet var att livsmedelshandeln omfattade alltför många, små 
och ekonomiskt svaga och dåligt organiserade parti- och minutaffärer och att det fanns alltför 
få större, solida och moderna företag inom branschen. Spannmålshandeln dominerades av 
småhandlare liksom kreaturshandeln, slakteriverksamheten, handeln med blommor, grönsaker 
och frukt. Undermåliga mjölkaffärer och ägghandelsföretag var legio och detaljhandeln alltför 
småskalig.      

Wohlin betecknade förhållandena som ”gammalmodiga och hantverksmässiga” vilket 
medförde att partihandeln inte kunde överblicka marknadsläget och sköta distributionen till 
konsumtionsorterna rationellt. Ju sämre partihandel desto sämre marknadsförhållanden, vilket 
illustrerades av potatis-, grönsaks- och frukthandeln med genomgående överskott i söder och 
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ständig brist i norr. En annan följd av bristerna inom partihandeln var att mellanhands-
vinsterna blev onödigt stora. Om handeln koncentrerades till ett mindre antal företag skulle 
skalfördelarna hålla nere vinsterna. Risken för karteller var enligt Wohlin heller inte större om 
handeln rationaliserades än om den småskaliga driften behölls. Frånvaron av större företag 
minskade dessutom möjligheterna att höja varukvaliteterna, inarbeta varumärken och bedriva 
produktutveckling. Följden hade blivit att de svenska produkterna tappade konkurrenskraft 
p.g.a. bristande standardisering, dålig sortering och förpackning och oförmåga att 
marknadsföra och leverera större ”handelsgilla” partier till marknadsmässiga priser. Frånvaron 
av större företag tillsammans med producenternas och konsumenternas oförmåga att 
åstadkomma en bättre ordning samverkade till att bibehålla en orationell företagsstruktur. 

Wohlin framhöll att exporten medverkat till att driva fram en modernare organisation 
av produktionen och avsättningen med bättre och enhetligare kvaliteter, tydliga varumärken, 
bättre emballage m m. En orsak till de förbättrade exportförhållandena var att producenterna 
själva insett kvalitetens avgörande betydelse, varit tvungna att ta sig an avsättningens 
organisation och därvid fått hjälp av utländska köpmän. Dessa förbättringar hade även kommit 
inrikeshandeln till del men här tolererades fortfarande förhållanden, som inte accepterades i 
exportsammanhang. På den tullskyddade inrikesmarknaden hade försäljningen ”kunnat fortgå 
efter gammal slentrian, gynnad av producenternas bekvämlighet, den högre 
köpmannavärldens intresselöshet och den köpande allmänhetens passivitet”.  

För att reformera de inrikes avsättningsförhållandena krävdes enligt Wohlin att nya 
export-möjligheter öppnades för att indirekt påskynda moderniseringen av den inhemska 
marknaden, att organisationer av producenter bildades för att organisera produktion och 
distribution på ett ändamålsenligt sätt och bryta förändringsmotståndet hos småhandlare och 
uppköpare. Försäljningsföreningarnas främsta uppgift var enligt Wohlin att ”ålägga sina 
medlemmar vissa gemensamma regler i fråga om sorter och kvaliteter, att efter rationella 
grunder handhava varornas skötsel och iordningsställande för försäljning samt att genom 
anställd funktionär ombesörja partiförsäljningen”. På så sätt skulle man kunna få högre pris 
för bättre vara. Därtill skulle färre mellanhänder reducera kostnaderna.  

Framgångsrika försäljningsföreningar förutsatte dock en kompetenshöjning hos 
personalen. Wohlin förordade spannmålsförsäljningsföreningar med lagerhus, 
andelsslakterier, försäljningsföreningar för kreatur, mjölk, smör, ost, ägg, potatis, 
trädgårdsprodukter och frukt. Däremot avvisade han statsbidrag till dessa och framhöll att det 
enskilda initiativet måste ta över. Offentliga prisnoteringar kunde enligt Wohlin införas först 
sedan avsättningsförhållandena omorganiserats och pålitliga varumärken och kvaliteter 
etablerats. 

Staten kunde enligt Wohlin göra följande: 
 upplysa lantbrukarna om behovet av och nyttan med försäljningsorganisationer 
 fortlöpande informera om marknadsförhållandena och kraven på kvaliteter, 

varumärken, emballage m m 
 orientera om livsmedelsbranschen och informera om anställningsmöjligheterna 

där i den högre handelsutbildningen 
 ge avnämarna inflytande på växtförädlingen 
 införa bättre teknik och rationellare metoder vid spannmålens bärgning, lagring 

m. m.  
 förbättra och främja kylhanteringen vid transporter, saluhallar, slakthus m m  
 stärka rättsskyddet för varumärken och kvalitetsmärkning och lagstifta mot 

livsmedelsförfalskning 
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 förändra det allmänna upphandlingsväsendet med inriktning på att underlätta 
direkta inköp lantbrukarna och deras föreningar, avskaffa otidsenliga 
restriktioner och införa nya födoämnen i utspisningsstaterna 

 förbättra transportmöjligheterna och förkorta leveranstiderna för livsmedel 
 
NOT 

 
Wohlin 1914 s 3 f, 131 ff, 164 ff, 185 ff, 207 ff, 215 ff, 241 ff, 249 ff, 269 ff, 285 ff, 307 ff, 
330 ff och 343 f; Handlingar till Svenska Lantbruksveckan 1923 s 331 f; Flodén 1966 s 40 ff 
och 48 ff; Petersson 1972 s 71 ff; Svensson 1991 s 38 ff. 
 
 
4.10.5  Föreningar kring spannmålen 

 
Första gången frågan om spannmålslagerhus aktualiserades i modern tid var vid hushållnings-
sällskapens ombudsmöte 1871 då landshövdingen Eric Sparre motionerade om ett magasins-
kompani av fransk eller engelsk typ bl a för att möjliggöra belåning för producenterna. 
Därefter dröjde det till 1901 innan ett förslag om lagerhus av amerikansk eller tysk modell 
presenterades. Lantbruksstyrelsen utredde frågan och föreslog 1908 en lånefond för lagerhus 
riktad till andelsorganisationerna. Frågan överlämnades därefter till Nils Wohlins utredning 
om lantbrukets inrikes avsättningsförhållanden, som arbetade 1910-14. Wohlin förespråkade 
andelslagerhus med utförselbevis och belåningsmöjligheter för medlemmarna. Under tiden 
försökte 1913 års ombudsmöte påskynda frågan genom att aktualisera 1908 års förslag i 
kombination med utförselbevis.  

Tanken återkom genom Alexander Hamiltons och Viktor Ekerots försorg vid 
riksdagarna 1914 och 1915 där den senare ville kombinera lagerhusen med kvarn- och 
bagerirörelse. Gustaf Leufvén redogjorde 1909 för erfarenheterna av de med statsmedel 
byggda tyska lagerhusen där ensidig koncentration på handel visat sig riskabel. 
Kombinationsföretag var därför att föredra och i Sverige var SLR-organisationen den enda 
tänkbara. Denna ståndpunkt upprepade han inför Hallands centralförening 1915 och föreslog 
att lagerhusen skulle lokaliseras till de bästa produktionsområdena, ligga i hamnstäder med 
goda järnvägsförbindelser och disponera utförselbevis för export.    

De allmänna fördelarna med lagerhusen, sådana de framställdes i motioner, utredningar 
och remissvar, var främst följande: 

 
1. Genom kontroll och klassificering av leveranserna skulle lagerhusen motivera odlarna 

att förbättra spannmålens kvalitet.  
2. Föreningsväsendet bland lantbrukarna skulle stärkas. 
3. En inhemsk spannmålshandel styrd av tillgång och efterfrågan skulle skapas och 

överskott lättare överföras till bristområdena. 
4. Insamlingen av spannmål för export skulle underlättas. 
5. Staten skulle utan fördyrande mellanhänder kunna anskaffa spannmål för arméns, 

flottans och allmänna inrättningars behov.  
6. Lokaler för kristidsförråd skulle skapas. 

 
Lagerhusens fördelar för odlarna var följande:  

1. Spannmålsodlarna skulle utan att konsumenterna missgynnades uppnå högre priser 
genom att lagerhusen betalade högsta dagspris, minskade antalet mellanhänder, 
ökade spannmålens värde genom rationell rensning, sortering och luftning, samlade 
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utbudet i större och enhetligare kvantiteter och höjde intäkterna från 
kvarnspannmålen genom att tillvarata partier, som tidigare av brist på 
lagringsmöjligheter hos odlare och kvarnar använts till foder.  

2. Odlarnas kreditbehov kunde tillgodoses genom förskottslikvider och belåning av 
lagerbevis. 

3. Lagerhusen utjämnade prisvariationerna eftersom producenterna inte längre skulle 
tvingas sälja spannmålen omedelbart efter skörden när priserna var som lägst utan 
kunde invänta gynnsammare tillfällen. Detta var särskilt fördelaktigt för de mindre 
producenterna och missgynnade inte heller konsumenterna eftersom vinsterna av 
årstidsprissättningen helt tagits om hand av mellanhänderna.   

4. Om lagerhusföreningarna samverkade i förbund skulle producenternas ställning 
gentemot storköpare som kvarntruster o l stärkas. 

5. Lagerhusen kunde mot skälig avgift rensa, sortera och torka den spannmål odlaren 
behövde för eget bruk. 

6. Lagerhusen kunde förbättra sin lönsamhet och ägarnas likvider genom att kombineras 
med kvarn- och bagerirörelse. 

 
Det var alltså uppenbart att både staten och odlarna skulle få stora fördelar av ett lagerhus-
system och följaktligen antingen tillsammans eller var och en för sig borde äga 
anläggningarna. Vanligen förordades odlarägda, kooperativa föreningar medan alla var 
överens om att statsstöd borde utgå i form av fördelaktiga byggnadslån. 

Mot lagerhusen anfördes att förutsättningarna var sämre i Sverige än i exempelvis 
Tyskland - där lagerhusen 1911 endast sålde ca 2,5 procent av spannmålsskörden - p g a 
mindre befolkningsunderlag, långa transportavstånd, sämre kommunikationer och mindre 
utvecklat föreningsväsen inom lantbruket, det senare beroende på de svenska lantbrukarnas 
motvilja mot organisationer. Man befarade också att viktminskningar (svinn) i samband med 
lagringen skulle försämra lönsamheten och menade att utförselbevis var en förutsättning för 
ekonomisk lagerhusdrift. 
 
NOT 281 -282 plus SOU 1923:42 s 77; Handlingar till Svenska Lantbruksveckan 1914 s 311 
ff och 1923 s 360 ff. 
 
När lantbrukarna etablerat mejerier och inköpsföreningar kom även frågorna kring 
avsättningen i fokus. Redan 1906 formade A K Eckerbom i SLF utifrån en skrift från Pellervo 
ett koncept för avsättningen av spannmål. Han konstaterade att kedjan från odling till bakning 
rymde en rad processer, vilkas förädlingsvärde gick lantbrukarna förbi och hamnade i 
spannmålshandlarnas och kvarn- och bageriidkarnas börser. I avsikt att mervärdet skulle 
tillföras odlarna, förädlarna och konsumenterna skisserade han ett konglomerat kring 
spannmålsodlingen med föreningar för torkning, tröskning, rensning, sortering, lagring, 
försäljning, förmalning och förädling. Avsikten var att presentera en uppsättning möjligheter 
ur vilken man utifrån de lokala förhållandena kunde välja och kombinera fritt.   

Gemensam torkning, tröskning, rensning och sortering kunde enligt Eckerbom 
aktualiseras så snart kvantiteterna kunde bära kostnaderna för den maskinella utrustningen. 
Lokalmässigt kunde dessa processer anslutas till kvarnar eller lagerhus vilket höll nere 
anläggnings-kostnaderna och underlättade kraftförsörjningen. Ett samlat utbud genom 
saluföreningar eller kommissionsförsäljning via inköpsföreningarna medförde så gott som 
alltid bättre priser och lägre frakter. Byggde man dessutom lagerhus och på så sätt utjämnade 
säsongvariationerna och fick tillgång till förskottslikvider och belåningsmöjligheter blev 
fördelarna ännu större. Lagerhus och magasin var särskilt viktiga på mindre orter och kunde 
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även rymma lokaler för torkning, rensning och sortering med möjligheter att 
kvalitetsklassificera spannmålen och återföra gröpe till leverantörerna. I detta sammanhang 
kunde man också odla fram utsädes-kvaliteter - vilket var ett lämpligt verksamhetsområde för 
mindre lantbrukare - och skapa välrenommerade varumärken för handel via utsädesföreningar 
av den typ, som E O Arenander skapat inom klöverfröodlingen i Västernorrland. Dessutom 
rekommenderades tröskverksföreningar, som visat sig synnerligen effektivitets-, kvalitets- och 
ekonomi-befrämjande. .   

Längst fram i kedjan befann sig kvarn- och bageriföreningarna, vilka visat sin 
ändamålsenlighet i Frankrike och Tyskland där man lyckats sänka brödpriserna med upp till 
50 procent. Modernt utrustade kvarnar sänkte förmalningskostnaderna och kunde liksom 
lagerhusen hysa trösk-, rens-, och sorteringsverk och förse andra anläggningar med drivkraft. 
”En ensam kvarn förblir en halvhet” löd ett talesätt och kvarnarna borde därför kompletteras 
med bagerirörelse, en näring som enligt den framstående tyske lanthushållaren Justus Liebig 
var den enda ”som under årtusenden icke berörts av framåtskridandet”. Föreningsbagerierna 
skulle förse lantbrukare och arbetare med bröd av hög kvalitet till lågt pris och ägas 
gemensamt av dessa. Överskotten skulle fördelas efter levererade spannmålsmängder och 
inköpt bröd och lämpligen som i Frankrike och Tyskland komma även utomstående kunder 
till del.  Delat ägarskap och överskott var även ägnade att minska intressemotsättningarna 
mellan säljare och köpare, lantbrukare och arbetare.   

Eckerbom inskärpte att föreningarna kring spannmålen skulle utformas efter lokala 
behov och inte efter färdigskurna mallar men underströk samtidigt att de måste stå på fast 
ekonomisk grund och förordade därför m b p a - formen. Samgående i förbund vore också 
fördelaktigt, särskilt för partihandeln. Eftersom många olika slags föreningar var inblandade i 
spannmåls-hanteringen, kunde man antingen tänka sig att en större förening svarade för flera 
uppgifter eller att mindre separata föreningar bildades för olika ändamål men hade gemensam 
styrelse och föreståndare för att på en och samma gång öka flexibiliteten, sprida riskerna och 
säkra ”ekonomi i förvaltningen och sakkunskap i ledningen”. 
 
NOT 

SLF 1906 s 285 ff, 298 ff och 309 ff, 1907 s 139 f och 535 f, 1909 s 218 ff. 
 
Spannmålsavsättningen visade sig emellertid före första världskriget vara trög att organisera. 
De propåer, som gjordes förklingade ohörda bl a p.g.a. privathandelns motstånd och 
organisationsarbete på andra områden. I sin översikt över föreningsväsendet bland de mindre 
jordbrukarna 1917 konstaterade Herman Juhlin-Dannfelt att försäljningsföreningar ”hava i 
utlandet visat sig kunna göra stort gagn genom spridda små partiernas sammanförande och 
sortering till handel i stort, i det att därigenom vinnes högsta betalning efter varans kvalitet, 
försäljningens avpassande efter konjunkturen och efterfrågan på olika alster, små omkostnader 
och säker betalning. Denna rörelse är dock svår att ordna och leda, emedan producenterna bo 
spridda, varorna till stor del äro föga hållbara samt underkastade stora prisväxlingar. Rena 
försäljningsföreningar utan industriell förarbetning av varan äro därför hos oss mycket 
fåtaliga. För de viktigaste av dessa, spannmålsförsäljningsföreningar i förening med lagerhus, 
är utredning gjord, men har ännu ej lett till påföljd. Kreaturs-försäljningsföreningar, som i 
utlandet fått stor betydelse hava knappt ens föreslagits”.  

Tre år senare fastslog Gustaf Leufvén att lantbrukets föreningsrörelse stod inför ett 
prioriterings-skifte från inriktning på export till koncentration på den inhemska marknaden. 
SLR och dess medlemsföreningar borde därför ta större ansvar för saluförandet av lantbrukets 
produkter, möjligen med undantag för trädgårdssektorn. Han hänvisade till att NLP i 
Norrbotten och leverantörsföreningarna i Hälsingland, Jämtland, Dalarna och i Heby i 



108 
 

Västmanland marknadsförde breda varusortiment. Det var därför hög tid att utarbeta riktlinjer 
för den inrikes avsättningen. Leufvén uttryckte förhoppningen att mellanhandssakkunniga 
därvid skulle bli till god hjälp men efterlyste också ett centralt främjandeorgan av det slag, 
som fanns i de övriga nordiska länderna och som gjort att dessa utvecklats snabbare än 
Sverige.    

Under första världskrigets högkonjunktur gjorde emellertid SLR - bl a tillsammans 
med Lantmannaförbundet i Gävle - några satsningar, som senare skulle visa sig ekonomiskt 
problematiska. Det gällde en redskapsfabrik, ett rederi, en bank, en fläskfabrik, en storkvarn 
och ett fastighetsbolag. Av dessa var det bara Svenska Lantmännens Kvarnförening från 1917, 
som överlevde 1920 - talet. Den tillkom till följd av missnöje med privatkvarnarna och 
övertog Malmö Stora Valskvarn för 5,2 miljoner. Tiden var inne att förverkliga den gamla 
drömmen om inflytande för lantbrukarna på brödsädens prisbildning. Kvarnföreningens 
ändamål var att verka för ordnad handel med spannmål dels genom att driva kvarnrörelse för 
medlemmarnas räkning dels genom att anskaffa lagerhus. Avsikten var att efterhand förvärva 
eller bygga lokala kvarnar och lagerhus främst på ost- och västkusten. Föreningen stod öppen 
för fysiska och juridiska medlemmar av lantmannaorganisationen, kommuner, samfälligheter 
och stiftelser. Bildandet sammanföll emellertid med statens beslut att bygga nio lagerhus och 
med en alltmer detaljerad statlig reglering av spannmålshanteringen varför den nödvändiga 
uppslutningen inte kunde uppnås. Valskvarnen i Malmö knöts i stället till odlingen i Skåne 
men efter problem i samband med 1923 års kris anslöts denna 1927 tillsammans med 
Falkenbergs Elektriska Valskvarn till privatkartellen AB Kvarnintressenter. 
Inbrytningsförsöket på spannmålsmarknaden hade därmed misslyckats och kvarnföreningen 
upphörde 1934.  
 
NOT 

 
Juhlin-Dannfelt, Herman: Föreningsväsendet bland de mindre jordbrukarna (Sthlm 1917) s 
27; Lantmannen 1920 s 549 f. 
SLR 1905-1955 s 90 ff och 101 ff; Osterman 1982 s 176 ff, 186 och 253 ff. 
 
År 1916 tillsattes lagerhus- och kylhuskommittén med Nils Trolle som ordförande och bl a 
Gustaf Leufvén, Olof Nilsson i Tånga och Nils Wohlin som medlemmar, vilken 1917 föreslog 
att staten av beredskapsskäl skulle uppföra 27 centrallagerhus med en sammanlagd kapacitet 
av 77 000 ton. Resultatet blev nio anläggningar med en sammanlagd kapacitet av 34 000 ton i 
Eskilstuna, Linköping, Roma, Tomelilla, Åstorp, Eslöv, Klagstorp, Vara och Hallsberg. För 
att bereda frågan om hur dessa efter kriget skulle kunna övertas av lantbrukarna tillsatte det 
nybildade SAL en egen utredning, vilken 1920 föreslog att lagerhusen skulle bli 
lantbrukarägda med möjligheter till belåning. Den statliga Lagerhus- och kylhuskommittén 
tillstyrkte medan däremot statens fryshusstyrelse yppade viss tveksamhet.  

Det första andelsägda lagerhuset tillkom 1921 då två stycken startade i Mälardalen, 
vilka belånade sin spannmål genom centralkassan i området. Det senare var ett resultat av att 
bl a Lantmännens Månadsblad under kriget propagerat för samverkan mellan lagerhusen och 
jordbrukskassorna.   

Mellanhandssakkunniga föreslog 1922 lagerhusföreningar i de större 
produktionsområdena och i utförselhamnarna och Lagerhus- och kylhuskommittén året efter 
en statlig byggnads- lånefond om 2 miljoner för registrerade lantbrukarägda andelsföretag och 
bolag. Fonden skulle lämna lån till både uppsamlings- och centrallagerhus. Fonden 
upprättades slutligen på förslag av 1928 års jordbruksutredning och disponerade 3 miljoner 
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kronor. En samorganisation för lagerhusen tillkom därefter 1931 - 60 år efter Sparres motion 
till hushållningssällskapen.   
 

NOT 283-285 
 
4.10.6  Matpotatisförsäljningen 

 
När potatishandeln reglerades vid krigsutbrottet 1914 tog idéerna om odlareföreningar fastare 
form. I början av 1915 gjorde bl a Wilhelm Flach, Nils Hansson och Viktor Ekerot ett försök 
att få till stånd en försäljningsorganisation för potatis, vilken emellertid tycks ha stannat på 
papperet trots att ledande företrädare för brännerierna och stärkelsefabrikerna var inblandade. 
Bättre gick det efter kriget när Mälardalens Potatisodlareförening m b p a bildades på SALs 
initiativ hösten 1919. Den omfattade Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands 
och Örebro län och var i första hand inriktad på försäljning av matpotatis och vissa tecken 
tydde på att man planerade att göra den riksomfattande. En särskild förening för södra Sverige 
tillkom dock 1920 med Ekerot som ordförande. Förebilder fanns bl a i Tyskland och 
Danmark. Ingen av föreningarna gjorde emellertid något större väsen av sig men den senare 
fanns kvar ännu 1940.  

Mellanhandssakkunniga konstaterade att potentialen för en förbättrad potatishandel var 
stor och att bildandet av odlareföreningar borde fortsätta för att åstadkomma en rationell 
hantering med ensartade sorter och kvaliteter. På orter där odlareföreningar inte kunde bildas 
borde lantmännens central- och lokalföreningar ta upp handel med potatis. 
 
NOT 286-287 

 
4.10.7  Mellanhandssakkunniga och livsmedelshandeln 

 
Vid krigsslutet aktualiserade Nils Wohlin åter lantbrukets avsättningsfrågor i en motion till 
SALs höstmöte 1918. Han åberopade sin utredning från 1914 liksom de initiativ, som tidigare 
tagits av SJF. Enligt Wohlin medförde krigsutbrottet ”en statssocialistisk reglering” av 
livsmedelsmarknaden, vilken åtminstone delvis var motiverad av försörjningsläget men efter 
kriget snarast måste vika för en friare handel utan att därför återgå till ”de alldeles oreglerade 
förhållandena före kriget” och därmed lämna fältet fritt för de småhandlare och ”livsmedels-
jobbare”, som profiterat på förhållandena under krisåren. Han efterlyste en utredning om 
erfarenheterna av ”tvångsregleringens svårigheter och olägenheter” och vilka åtgärder, som 
behövdes för att ”trygga livsmedelshandelns sunda utveckling”. SALs höstmöte biföll 
motionen och tillade att det statliga regleringsväsendet, som inte klarat sina uppgifter 
omgående måste avvecklas, att alltför många mellanhänder under krigsåren spelat en 
destruktiv roll och att livsmedelshandeln måste centraliseras för att motverka dessa. Man 
rekommenderade också sammanslutningar bland lantbrukarna som ett medel att rätta till 
missförhållandena. 

I Lantmannen konstaterade Gustaf Leufvén att jordbruksministern tillskrivits i ärendet 
men att krigsårens viktigaste lärdom var att producenternas intressen bäst tillvaratogs av deras 
egna organisationer. Tiden efter kriget krävde en fortsatt utveckling av föreningsväsendet - 
inte minst borde exportföreningarna inom mejeri-, slakteri- och ägghandelsområdena utsträcka 
sin verksamhet till den svenska marknaden. För att öka kostnadseffektiviteten måste 
lantbrukets organisationer samverka direkt med konsumenternas föreningar. Leufvén menade 
att de försäljningsföreningar, som bildats i Norrland borde spridas och utvecklas och 
eventuellt kompletteras med specialföreningar för olika varuslag. Särskilt viktigt var att 
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organisera handeln med potatis, frukt, bär, grönsaker och rotfrukter men även mjölk-, smör-, 
ost- och äggområdena behövde förbättras. Leufvén avslutade med att den framtida 
utformningen av lantbrukarnas försäljningsväsende var den grannlaga och tidskrävande 
uppgift, som nu stod överst på dagordningen. 

Kravet på en rationell livsmedelshantering kom att spela en roll inom ramen för de 
ekonomiska reformsträvanden, som utmärkte Hjalmar Brantings första ministär, vilken 
tillträdde våren 1920. På sommaren tillsatte jordbruksministern Olof Nilsson i Tånga de s k 
mellanhandssakkunniga för att utreda mellanhandssystemet inom livsmedelshandeln. Till 
ordförande utsågs Gustaf Leufvén och vidare ingick Hugo Heyman från Socialstyrelsen, den 
liberale landstingsmannen Elof Andersson i Fältenborg, bankdirektören Gerhard Magnusson, 
stadsfullmäktigeledamoten i Göteborg Axel Dahlström, Albin Johansson från KF och 
riksdagsmannen och styrelseledamoten i SAL Per Henning Sjöblom. Den kooperativa rörelsen 
var starkt representerad. Förutom Leufvén och Albin Johansson var Heyman, Andersson och 
Sjöblom på olika sätt engagerade i kooperativa sammanhang. För att erhålla 
jämförelsematerial undersökte utredningen livsmedelshandeln i Tyskland, Schweiz, Norge, 
Danmark och Finland.   

Under 1920-22 granskade mellanhandssakkunniga livsmedelshandeln i Sverige. 
Avsikten var att - mot bakgrund av erfarenheterna av krigsårens livsmedelshandel - undersöka 
om antalet mellanhänder skulle kunna reduceras, fastställa handelsmarginalerna och parti- och 
detaljhandelsorganisationens grad av ändamålsenlighet. Undersökningen omfattade sju 
varugrupper: 1. Spannmål, mjöl, gryn och bröd. 2. Kreatur, kött och fläsk. 3. Specerier och 
kolonialvaror. 4. Mejeriprodukter. 5. Rotfrukter och trädgårdsprodukter. 6. Fisk och 7. Ägg.  

Beträffande partihandeln med spannmål, mjöl, gryn och bröd konstaterade utredningen 
att det saknades särskilda organ för avsättning av spannmål och att lantmannaföreningarna i 
begränsad omfattning saluförde sådan för sina medlemmars räkning. Det stora flertalet 
producenter uppträdde oorganiserade gentemot köparna, vilka nästan undantagslöst var 
kvarnar, vilka antingen själva uppträdde som köpare eller agerade genom privata 
spannmålshandlare, som vanligen kontrakterade böndernas skörd mot förskott på sommaren 
och därmed skapade ett beroendeförhållande. Visserligen ägde lantbrukarna - främst i Dalarna 
och Norrland ca 120 kvarnar men dessa malde huvudsakligen för medlemmarnas egna behov. 
Därtill kom en större andelsägd handelskvarn i Malmö. Utredningen konstaterade att 
producenternas underläge i viss mån balanserades av veckovisa pris-noteringar men efterlyste 
ändå ett ökat kooperativt inslag i spannmålshandeln. Mjöl och gryn förmedlades i allmänhet 
av fristående grossister eller av kvarnar till detaljhandlare och bagerier. Kvarnarna bedrev 
också direktförsäljning med egna varumärken. Brödförsäljningen skedde som regel lokalt och 
utan mellanhänder med undantag för knäckebrödet, vilket producerades industriellt och såldes 
av kolonialvarugrossister.   

Slakten bedrevs länge som hemslakt och utfördes av gårdsfolket. Men det fanns också 
by- och stadsslaktare, vilka drev omfattande handel med slaktdjur, kött och fläsk. I städerna 
var åtminstone sedan 1600-talet både slakterna och de s.k. månglerskorna underkastade 
skråregler och slakthustvång. Näringsfriheten avskaffade dessa restriktioner och både antalet 
slaktare och uppköpare ökade. Av hygieniska skäl ägde en viss återreglering av branschen rum 
från mitten av 1890-talet och ett antal städer inrättade kommunala slakthus. Samtidigt 
medförde mejerihanteringens uppsving en ökad uppfödning av svin. De första 
andelsslakterierna, som bildades i södra Sverige inriktades på export av bacon till England 
medan slakten av storboskap, som var lokalt och nationellt inriktad hamnade utanför denna 
utveckling. Mellanhandssakkunninga noterade att kreatursmarknadernas betydelse minskade 
men att 1 957 sådana ändå hållits 1921, de flesta i Malmöhus, Kalmar och Skaraborgs län. I 
åtta städer, som inrättat kommunala slakthus hölls marknader varje vecka. Köpare var 
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kreaturshandlare, slaktare och charkuteriföretag. Därutöver förekom en omfattande handel på 
gårdarna genom kringresande uppköpare, vilken utredningen bedömde som bristfälligt 
organiserad och mycket oförmånlig för producenterna. Handeln med kött och fläsk sköttes 
dels av slakterierna, vilka ibland hade egna butiker dels av partihandlare och komissionärer.     

Specerier och kolonialvaror - utom sockret - importerades och handlades av större 
grosshandelsfirmor och av s.k. halvgrossister d v s köpmän, som samtidigt drev parti- och 
detaljhandel. Importörerna hade en egen intresseorganisation med ca 170 medlemmar och 
underhöll en dyrbar försäljningsorganisation. Deras främsta konkurrent var KF. Produktionen 
och handeln med socker sköttes av två större bolag.   

Handeln med konsumtionsmjölk var övervägande lokal men kunde vid större tätorter 
skötas av s.k. kogubbar, vilka levererade sin mjölk direkt till konsumenterna, av 
mjölkarrendatorer, vilka köpte upp mjölk, gräddsatte den och sedan sålde den på torgen eller 
andra allmänna platser eller av mjölkhandlare med egna leverantörer, stånd och butiker. År 
1915 fanns 1 450 sådana i Stockholm. Det fanns även samköpsföreningar för mjölk. Störst i 
branschen var det av H A Lidholm 1880 startade Stockholms Mjölkförsäljningsbolag, vilket 
senare övertogs av Mjölkcentralen. För att underlätta avsättningen för lantbrukarna tillkom 
1912 den s.k. 10 -öresföreningen där medlemmarna betalade 10 öre per ko i 
administrationsbidrag. Den hade ca 2 000 medlemmar men upplöstes vid Mjölkcentralens 
tillkomst 1915. Mellanhandssakkunniga konstaterade att mejeriprodukterna huvudsakligen 
såldes av mejerierna. Därutöver fanns både enskilda partihandlare och försäljningsbolag samt 
en omfattande lokal direktförsäljning särskilt från större producenter. I Stockholm dominerade 
Mjölkcentralen och i göteborgsområdet Västra Sveriges mjölkleverantörförening.  

Partihandeln med smör sköttes av mejerierna, smörexportföreningarna och särskilda 
grossister. Partihandeln med ost dominerades av ett litet antal privata firmor i storstäderna. 
Ostmejerierna i Jämtland drev dock gemensam kooperativ försäljning över hela landet i 
Jämtlands ostmejeriers centralförening, bildad 1908. 

Fabrikspotatisen avsattes i brännerierna och stärkelsefabrikerna i södra Sverige medan 
matpotatisens marknad var landsomfattande. Organiserad partiförsäljning av matpotatis 
förekom i mycket liten omfattning. Odlarna sålde i regel via lanthandlare och privatgrossister 
och endast undantagsvis direkt till konsumenterna. Vid försäljningen från mälardalen till 
Stockholm svarade exempelvis ångbåtarnas styrmän för partihandeln. Utredningen framhöll 
att det fanns stort behov av en utbyggd partihandel med potatis. Ett särskilt problem utgjorde 
de ojämna kvaliteterna.  

Köksväxter odlades av handelsträdgårdsmästare, herrgårdar och mindre lantbrukare 
främst i Skåne, Halland, Blekinge, södra Kalmar län, göteborgsområdet, norrköpingstrakten 
och Mälardalen. Trädgårdsmästarna avsatte oftast själva sina produkter men det fanns även ett 
utbrett torgmångleri. För försäljning över större avstånd anlitades ofta grönsakshandlare som 
mellanhänder. Fruktodlingen var främst lokaliserad till södra Sverige och Öland och Gotland. 
Inom denna spelade lantbrukarna större roll och hade även bildat försäljningsföreningar. 
Torgförsäljningen dominerade lokalt medan fjärrhandeln sköttes av uppköpare eller 
föreningar.   

Inom fisket bildades tidigt producentägda företag i bl a Mjällby i Blekinge 1888 och i 
Bovallsstrand i Bohuslän 1896. Åren 1903-11 registrerades fem salteriföreningar i Väster-
bottens och Västernorrlands län, 1904-07 tre snörpvadsföreningar i Uppsala län och 1904-11 
sju allmänna fiskeriföreningar i Blekinge, Kalmar, Västernorrlands och Gävleborgs län. 
Västkustens havsfiske, östersjöfisket och insjöfisket sysselsatte 1921 respektive 6 647, 7 834 
och 1 648 utövare vilka svarade för respektive 40, 38 och 22 procent av omsättningen. Fisken 
såldes ofta direkt men också - särskilt på Västkusten - genom fiskhandlare. Missnöjet med 
mellanhänderna hade i Norrland, Stockholms skärgård, Skåne och på Gotland lett till att man 
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bildat försäljningsföreningar. Utredningen bedömde att föreningsväsendet hade stor potential 
inom fisket men att ett omfattande upplysningsarbete måste till.  

Äggproducenterna anlitade ofta lanthandlarna som mellanhänder till städernas köpmän. 
Av de 46 försäljningsföreningar utredningen redovisade hörde 26 hemma i Skåne och 9 i 
Småland medan Norrland helt saknade sådana. Partihandelsföretag fanns i Skåne, Öster- och 
Västergötland vilka även handlade på export. Västgötaföreningen sålde merparten av sina ägg 
till Konsum Stockholm, gotlandsföreningen till Mjölkcentralen, östgöta- och skåne-
föreningarna till Stockholm och Norrland. Fristående lokala föreningar levererade till privata 
grossister medan de oorganiserade sålde direkt på torgen. Det fanns också - särskilt i Småland 
- ett uppköpssystem för att utjämna produktionsöverskott och främst omfattade oorganiserade 
producenter. Utredningen menade för sin del att försäljningsföreningarna borde expandera 
inom ägghandeln.  

Mellanhandssakkunnigas undersökning gav vid handen att det på 10 000 invånare gick 
i genomsnitt 69 detaljhandlare med 82 affärer varav 72 butiker och 10 saluhallsstånd. En 
undersökning av Konsum Stockholm i några arbetarkvarter i Vasastaden visade 20 speceri-, 
17 mjölk- och brödaffärer, 4 fisk- och grönsaks- och 2 köttbutiker. Antalet butiker per 1 000 
invånare var för bröd 43, smör, ost och ägg 42, specerier 32, charkuterivaror 28, mjölk och 
grädde 21, kött och fläsk 16, frukt och grönsaker 12 och färsk fisk 4. Intresseorganisationen 
Sveriges Köpmannaförbund hade ca 12 000 medlemmar av vilka 7 000 detaljhandlare inom 
livsmedelsbranschen.   
 
NOT 

SOU 1922:20 s 15 ff och 26 ff; Mjölkcentralen 1915-1945 s 41 ff; SMR 1932-1942 s 23 ff; 
Svärdström 1959 s 214 ff, 239 ff, 244 ff, 279 ff och 288 ff; Bilder ur lanthandelns historia s 
214 ff och 220 ff. SALs medlemsblad 1918 s 157 f och 177 f; Lantmannen 1918 s 765 ff. 
 
4.10.8  En kooperativ lösning 

 
Betänkandet konstaterade att mellanhandssystemets nackdelar - främst vinsterna och de höga 
kostnaderna - inte kunde lagstiftas bort. Däremot kunde skadeverkningarna mildras genom 
praktiska åtgärder som exempelvis nationella producentprisnoteringar enligt schweizisk 
modell i kombination med lokala prisnämnder. Men främst fokuserade utredningen de 
frivilliga verksamheter, som utvecklats av konsumenter och producenter för att tillgodogöra 
sig mellanhandsmarginalerna och sänka kostnaderna för distributionen och som - om de 
vidareutvecklades - ”bör äga förutsättningar att lägga hela kontrollen över livsmedelshandeln i 
deras händer, vilka hava ett verkligt intresse av att den organiseras på bästa och billigaste 
sätt”.    

Man framhöll att både konsumenternas och lantbrukarnas kooperativa organisationer 
fördelade vinsterna bland medlemmarna i förhållande till deras samhandel med föreningarna. 
Genom att utnyttja skalfördelar kunde de sänka distributionskostnaderna och minska antalet 
försäljningsställen. Vidare ledde de i kooperationen inbyggda tendenserna till integration d v s 
att förena flera produktionsled i ett och samma företag till ökad ekonomisk styrka och 
effektivitet inom livsmedelshanteringen. Konsumenterna hade integrerat ”bakåt” genom att 
etablera grosshandel och ta upp produktion av charkuterivaror, bröd, margarin m m medan 
lantbrukarna integrerade ”framåt” genom att förädla sina produkter i mejerier, slakterier, 
kvarnar m m. Utredningen erkände att detta medförde risk för konflikter mellan de båda 
kooperativa grenarna men förklarade att ”var gränsen rätteligen bör gå mellan konsumenternas 
och producenternas kooperation, låter sig icke bestämma efter schematiska regler utan måste 
avgöras med hänsyn till varderas naturliga förutsättningar att på mest ekonomiska sätt 
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handhava de olika detaljerna i produktionsprocessen”. Man deklarerade emellertid att 
”huruvida ett fullt kooperatiserat samhälle bör anses vara ett eftersträvansvärt mål, må i detta 
sammanhang vara osagt”. Däremot ansåg man sig kunna slå fast ”att en kraftig utveckling av 
den kooperativa verksamheten bland såväl konsumenter som producenter är synnerligen 
önskvärd och ägnad att verka reglerande på varupriserna och därigenom undanröja 
olägenheterna av mellanhandssystemet, är i varje fall de sakkunnigas bestämda övertygelse”.   

Beträffande konsumentkooperationen pekade betänkandet främst på fördelarna med 
återbäringssystemet, den konkurrensbefrämjande prispolitiken, stordriften, kontanthandeln 
och kvalitetskraven. De sakkunninga ansåg att det var önskvärt att dess tillväxt fortsatte och 
utsträcktes till nya områden. För detta var en bred och målmedveten upplysningsverksamhet 
en avgörande förutsättning. 

Fördelarna med lantbrukskooperationen låg främst i den konsekvent genomförda 
kvalitets-betalningen till producenterna och i den storskaliga uppsamlingen och förädlingen av 
råvarorna. Också här förordade de sakkunniga ökad upplysningsverksamhet och 
koncentrerade sig främst på försäljningsföreningarna för mjölk, slakt, ägg, spannmål, potatis, 
trädgårdsprodukter m m.   

På mejerisidan rekommenderade man etablering av andelsmejerier där sådana 
saknades, centralmejerier med egna försäljningsställen i de större konsumtionsorterna, 
centrala försäljningsföreningar för smör och ost efter mönster från Skåne och Jämtland och 
mjölkproducentföreningar av mejerier för avsättning av den skummade mjölken. Däremot 
ställde man sig ”på grund av vårt lands storlek och olikartade produktionsförhållanden” 
tveksam till en riksorganisation som finska Valio. 

Slaktdjurshandelns organisation ansågs direkt undermålig, särskilt när det gällde 
storboskapen. Lösningen var fler andelsslakterier främst i mellersta och norra Sverige och 
med inriktning på medlemmarnas samtliga slaktdjur. Utredningen tänkte sig dels lokala 
föreningar med slakt och charkuteritillverkning i mindre skala dels läns- eller landskaps-
föreningar, vilka utöver basverksamheten även skulle ta emot överskotten av djur, kött och 
fläsk från de lokala slakterierna. Regionföreningarna borde utrustas för framställning av 
foderpreparat som köttmjöl och bengryn och ha egna garverier för läderberedning. 
Tillsammans med konsumenterna kunde man då starta exempelvis skofabriker. Den med 
konsumentkooperationen samägda kött- och fläskcentralen, som underhand avvisats av 
slakteriföreningarna borde enligt utredningen upprättas snarast möjligt.   

Även antalet äggförsäljningsföreningar behövde ökas för att skapa en rationellare 
hantering och kontroll av handeln. Dessa borde läns- eller landskapsvis gå samman i 
äggcentraler eller exportföreningar. 

Beträffande spannmålen föreslogs att lantmannaföreningarnas försäljningsverksamhet 
skulle utvidgas. När man inte ordnat säker avsättning till kvarnar, bryggerier eller på export 
borde försäljningen ske mot provision. Lantmannaföreningarna borde även saluföra fröer, 
potatis och stråfoder. Spannmålens förmalning kunde lämpligen ske i mindre andelskvarnar 
för medlemmarnas eget bruk och i större för marknaden. Varje centralförening borde 
disponera åtminstone en handelskvarn. Bageriföreningar för både mjukt och hårt bröd borde 
bildas tillsammans med konsumenterna. Därutöver behövdes lokala och centrala 
lagerhusföreningar för en ordnad saluförings- och belåningsverksamhet.   

Potatisodlareföreningar krävdes för att förse partihandeln och exporten och för att se 
till att ensartade sorter och kvaliteter användes. Fruktförsäljningsföreningar skulle på samma 
sätt ta hand om frukt och andra trädgårdsprodukter och även där så var lämpligt driva 
detaljhandel. Tillsammans med konsumenterna borde lantbrukarna ingå i handelsföreningar 
för hushålls-förnödenheter av samma slag som sedan länge fanns i Danmark och Finland. 
Anslutning till konsumentföreningarna rekommenderades. 
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Avslutningsvis underströk betänkandet behovet av ett centralorgan för landets samlade 

kooperativa rörelse. Det skulle främja andelsidén, verka för ett allkooperativt samarbete, ge ut 
skrifter, anordna föredrag, samla in uppgifter av statistisk och annan art och ge råd och 
anvisningar vid tillkomsten och registreringen av nya föreningar. Förebilden var finska 
Pellervo. Verksamheten skulle huvudsakligen bekostas av de anslutna föreningarna men med 
tanke på samhällsnyttan föreslogs ett årligt statsbidrag på 10 000 kronor. Centralorganets 
utbildningsinsatser borde enligt utredningen kompletteras av obligatorisk undervisning i 
kooperation vid fortsättnings-, högre folk-, handels- och lantmannaskolor. Konkret föreslog 
utredningen att statsmakterna skulle:  

 
1. uppdra åt socialstyrelsen att organisera och upprätthålla en löpande statistik över 

producentpriserna.  
2. tillhålla städer, köpingar och municipalsamhällen att inrätta prisnämnder för att följa 

prissättningen på orten. 
3. införa obligatorisk undervisning i kooperationens teori och praktik. 
4. bevilja ett årligt anslag på 10 000 kronor som bidrag till ett centralorgan för 

kooperationen. 
 

Mellanhandssakkunniga uppdagade betydande brister inom parti- och detaljhandeln på 
livsmedelsområdet. Verksamheten var splittrad och småskalig, varorna stundom av tvivelaktig 
kvalitet, distributionen orationell och partihandeln tyngd av höga försäljnings-kostnader. Man 
konstaterade att det konkurrenssystem, som knäsatts genom 1864 års näringsfrihetsförordning 
”snart nog antog former, som ingalunda kunde anses förenliga med det allmännas väl” med 
överetablering, varuförfalskning, konsumtionskrediter och insolventa företag till men för såväl 
konsumenterna och producenterna som för köpmännen själva. De sakkunniga insåg emellertid 
det omöjliga i att lagstiftningsvägen komma till rätta med problemen och inriktade sig därför 
på att finna praktiskt fungerande korrektiv. Därvidlag representerade den kooperativa rörelsen, 
vilken befann sig i snabb och framgångsrik expansion och rymde betydande potentialer, den 
mest tilltalande möjligheten. Den kooperativa överskottsfördelningen, prissättningen, 
driftssättet och organisationen utgjorde ett profilerat alternativ till den privatägda 
livsmedelshanteringen och hade i praktisk tillämpning visat sig rationellare och effektivare. 
Därtill kom att kooperationen både bland konsumenter och lantbrukare uppvisade 
framgångsrika internationella motsvarigheter.   

Beträffande lantbrukskooperationen satte utredningen försäljningsföreningarna i fokus 
och föreslog både utbyggnad och utveckling av redan existerande företag och vidare 
integration framåt. Inom animalieproduktionen gällde satsningarna främst mejerierna, 
slakterierna och ägghandeln. Till nyheterna hörde kooperativ partiförsäljning av smör och ost, 
utbyggd mjölk-handel, lokal- och regional slakteriverksamhet med inriktning även på 
storboskap, samkooperativa garverier, charkuterier, en gemensam kött- och fläskcentral samt 
samägd skotillverkning. Inom vegetabilieproduktionen identifierades de angelägnaste behoven 
inom spannmåls-, frö- och stråfoderhandeln där lantmannaföreningarna förväntades utöka 
verksamheten. Utredningen föreslog förstärkt integration framåt i form av andelskvarnar och 
samkooperativa bagerier. Lagerhusen var en sedan länge aktuell fråga, som krävde fortsatt 
uppmärksamhet. Potatis och frukt föreslogs saluförda genom särskilda föreningar. 

Förslagen om samkooperativa företag och organisationer kan ses som ett sätt att 
förebygga avgränsningsproblem och överbrygga gränstvister mellan konsument- och 
lantbruks-kooperationen. Detsamma gällde i än högre grad rekommendationen att 
lantbrukarna skulle ansluta sig till de konsumentkooperativa handelsföreningarna och 
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förslagen om gemensamt centralorgan och kooperativ skolundervisning. Det kan tilläggas att 
sådana tankar diskuterades vid de gemensamma konferenser våren 1921 i Värmlands, 
Jämtlands och Norrbottens län. Att de också kunde ta sig konkreta uttryck visade ett företag i 
trakten av Malmköping, som Bo von Stockenström rapporterade om samma år. Det gällde en 
handel med slakteriprodukter där överskottet fördelades både efter leveranser och inköp, 
vilket innebar att somliga kunde få både efterlikvid och återbäring. Företaget skulle också 
verka för ett närmande mellan konsumenter och producenter i mellanhandssakkunnigas anda.  

Mellanhandssakkunigas betänkande innehöll en offensiv vision full av självförtroende 
och manifesterade den framväxande kooperativa rörelsens ambition att byta ekonomiskt 
system inom en central men delvis otidsenligt organiserad samhällssektor. I förlängningen 
skymtade t o m tanken på ”ett fullt kooperatiserat samhälle”. För lantbrukskooperationens del 
stod betänkandet för den bredaste ansatsen under 1900 - talets första decennier när det gällde 
att belysa och lösa den helt avgörande avsättningsfrågan. Men den var långt ifrån heltäckande. 
Uppdragets inriktning gjorde att exempelvis försäljningen av skogens och hemslöjdens 
produkter inte behandlades liksom inte heller lin-, biodlings-, kredit-, maskin- och 
energifrågorna. Avsättningen av bränneriernas och stärkelsefabrikernas tillverkning ansågs 
uppenbarligen ordnad liksom betodlingens. Yrkesfiskarna var inte representerade i 
utredningen, vilket kan förklara frånvaron av förslag på detta område. Andra verksamheter 
med kooperativa inslag, som inte tilldrog sig de sakkunnigas uppmärksamhet var matlags- och 
kaféföreningarna, bärhandeln och bryggerinäringen. 

I SALs remissvar tillstyrktes de flesta förslagen, inte minst på prisnoterings-, 
informations- och utbildningsområdena. Undantaget var det centrala upplysningsorganet där 
SAL ansåg att konsumentkooperationen redan förfogade över väl fungerande egna organ - 
”varom förbundets utveckling bär vittne” - medan däremot motsvarande verksamhet 
beträffande jordbrukets föreningsrörelse var mycket försummad och dessutom krävde ”en 
speciell sakkunskap av annan art”. Därför borde ett centralt upplysningsorgan med stöd av 
statsmedel inrättas för enbart lantbrukets föreningsrörelse som komplement till 
hushållningssällskapens lokala informationsverksamhet, som främst avsåg 
försäljningsföreningar. SAL planerade för sin del att starta ett sådant organ. Yttrandet var i 
denna del en motgång för Leufvén och Sjöblom. 
 
NOTERNA 403-409  
 
 
4.10.9  Privathandelns organisering 

 
Privathandlarnas inköpsväsende lämnade mycket övrigt att önska. Partihandeln var illa 
organiserad, vilket bl a ledde till att köpmännen av konkurrensmässiga orsaker underhöll en 
otidsenlig och överorganiserad försäljarkår. Mellanhandssakkunniga menade för sin del att 
deras verksamhet hade antagit skråmässig karaktär och påverkat prisbildningen ogynnsamt. 
Under första världskriget började emellertid köpmännen organisera sig. Sedan tidigare fanns 
två intresseorganisationer - Sveriges Allmänna Handelsförening (SAH) från 1884 och 
Sveriges Minuthandlares Riksförbund från 1908 - vilka 1919 gick samman i Sveriges 
Köpmannaförbund. Man började även ta sig an inköpsfrågorna, tidigast 1916 genom AB 
Förenade Köpmän, vilket emellertid efter en lovande start gick omkull 1922 och därefter 1917 
genom AB Hakon Swenson i Västerås med verksamhet i norra Götaland, Svealand och södra 
Norrland, vilket trots ett tidvis problematiskt 1920-tal blev mer framgångsrikt. 
Hakon Swenson beskrev senare den situation, som rådde inom privathandeln vid företagets 
tillkomst så här: ”Den detaljhandel, som drevs i små enheter och anspråkslösa former, kände 
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sig utdömd och köpmännen voro ofta rådvilla och modlösa. Många sågo med oro konsument-
kooperationens terrängvinster och fruktade att dess organisationsförmåga och målmedvetna 
propaganda skulle helt kväva den enskilda handeln. Boten måste naturligtvis sökas i 
samarbete mellan de inbördes splittrade köpmännen…För min del var jag bland dem, som 
trodde, att handeln också behövde förnyelse och att villkoret för dess fortvaro var att tillägna 
sådana framsteg, som medtävlarna började genomföra. Kooperationen hade ett innehåll i sin 
organisation och en makt bakom sin propaganda, nämligen ekonomisk solidaritet. Även för 
den enskilda handeln borde vägen till självhjälp gå genom att hjälpa varandra ekonomiskt. Ett 
samägt partihandelsföretag kunde bli organ för denna ekonomiska solidaritet”. 

Förebilden var den tyska köpmannakooperativa rörelsen Edeka 
(Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler), som bildats 1907 och vuxit sig stark 
under ledare som Karl Biller och Fritz Borrmann jämte några kedjeföretag i USA. Edeka, som 
anslöt sig till Schulze-Delitzschs allmänna förbund, stödde sina medlemmar med bank-, 
revisions- och byggtjänster, samordnad import, tidningar och andra publikationer. Den 
omfattade vid 1930 - talets början 510 föreningar och ca 40 000 medlemmar med butiker på 
ca 9 000 orter. Verksamheten var uppdelad i en kommersiell och en ideell organisation. En 
liknande organisation Rewe-gruppen (Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften) 
tillkom 1923. 

Hakonbolaget arbetade också för ett närmare samarbete mellan parti- och 
minuthandeln. ”Ty samtidigt som kooperationen och sedermera enhetspris- och filialaffärerna 
nästan helt undsluppo fördyrande försäljningsarbete mellan varudistributionens båda led, så 
måste sådant försäljningsarbete med all intensitet bedrivas ett otal små engrosföretag, som 
handhade detalj-handelns varuförseende. Men ej nog härmed: även lagerhållning, distribution 
och transporter m m fördyrades genom denna splittring. En koncentration av inköpen var 
nödvändig och måste på ena eller andra sättet åstadkommas”. Färdriktningen var klar men 
genomförandet drog ut på tiden. Ytterligare företag tillkom med Hakonbolaget som förebild. I 
Stockholm bildades 1922 AB Speceriernas Varuinköp (Essve), senare startade liknande 
företag i Sundsvall och Örebro och t o m torg- och marknadshandlarna bildade en organisation 
1924. 

Trots detta förblev privathandelns organisation svag under hela 1920 - talet. Bl a 
bojkottades Essve av tändsticks-, såp- och chockladtrusterna eftersom ”varorna skola gå 
genom ett dyrbart system af grosshandlare och agenturer innan de tillåtas nå ens detaljisterna”. 
Det var först efter ytterligare nybildningar och sammanslagningar man 1939-40 med 
Inköpscentralernas AB (ICA) och Icaförbundet skapade en konkurrenskraftig organisation. 
 
NOT 

 
Bilder ur lanthandelns historia s 280 ff, 292 ff, 299 ff, 308 ff, 331 ff, 340 ff, 344 och 348 ff; 
Faust 287 ff; Svensk producentkooperation utanför lantbruket 22 f; SLF 1922 s 642. 
 
 
4.10.10  Vetepoolen 

 

De låga priserna på brödspannmål utgjorde ett årligen återkommande problem för 
lantbrukarna. Orsaken var främst att en kombination av lantbrukarnas behov av kontanter och 
bristande lagringskapacitet hos både kvarnar och producenter medförde ett överutbud 
månaderna efter skördetiden. Därför hade det länge varit ett önskemål att SLR-organisationen 
skulle ägna sig åt spannmålsförsäljning, vilket man emellertid av ekonomiska skäl haft svårt 
att tillmötesgå.  
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Vid SALs höstmöte 1919 orienterade sekreteraren lager- och kylhuskommittén Sigge 

Lindby om spannmålslagerhusväsendet i USA, Tyskland och Sverige. I den följande 
diskussionen föreslog Gustaf Leufvén att statens nio lagerhus skulle arrenderas ut till 
centralföreningar, särskilda lagerhusföreningar eller Svenska Lantmännens Kvarnförening. 
Han betraktade själv det sistnämnda som det lämpligaste alternativet. Samtidigt föreslog 
lantbrukaren Erik Gustafsson i Hästhagen att SAL skulle utreda hur centralföreningarna skulle 
kunna organisera en lantmännens egen spannmålshandel. SALs utredning föreslog följande år 
att förvaltningen av statens lagerhus t v skulle anförtros en särskild styrelse. Leufvén återkom 
1922 och föreslog en utbyggnad av lagerhusen för bättre geografisk täckning. 

Hösten 1925 var läget särskilt besvärligt samtidigt som SLR-organisationens betryckta 
läge gjorde att en insats från det hållet tedde sig avlägsnare än någonsin. Mot den bakgrunden 
tog Axel Stensgård upp spannmålsförsäljningens organisation i två artiklar i Lantmannen. Han 
konstaterade att en fungerande spannmålshandel av det slag, som fanns på många håll i 
utlandet krävde stora lagerutrymmen, kapitalstarka företag och en organisation av handeln, 
som tillät uppköp och lagring av stora spannmålskvantiteter utan kännbara förluster. 
Stensgård ansåg att en lösning innefatta ökade möjligheter till belåning av spannmål både i 
statliga lagerhus och i lantbrukarnas egna magasin. Han harangerade i det sammanhanget ett 
förslag från KF att i anslutning till kvarnen Tre Kronor bygga en silo för 5 000 ton för att lagra 
och belåna spannmål för lantbrukarnas räkning.  

För försäljningen föreslog Stensgård en central vetepool uppbyggd av regionala pooler 
i de viktigaste producentområdena. Poolen skulle reglera utbudet och hålla priset i nivå med 
det importerade vetets. Förutsättningen var en mangrann uppslutning bland lantbrukarna samt 
leveransplikt. Poolen skulle arbeta med kvalitetsbetalning i kombination med ersättning för 
ränte- och lagringskostnader. Stensgård betraktade en anknytning till centralföreningarna som 
naturlig. Han framhöll avslutningsvis att vetepooler med framgång prövats i Kanada och USA 
och presenterade senare utförligt den kanadensiska organisationen i en separat artikel. 

Stensgårds inlägg följdes upp av Leufvén, som menade att veteprisproblemet endast 
kunde lösas av en landsomfattande försäljningsförening - Föreningen Sveriges Veteodlare u p 
a - som måste disponera 70-80 procent av saluöverskottet. Lösningen krävde leveransplikt av 
medlemmarna men däremot inga större kapitaltillskott eller förbindelser eftersom föreningen 
kunde finansiera inköpen genom försäljningsprovisioner och belåning av lagrad spannmål. 
Avgörande var dock att man disponerade tillräckliga lagringsutrymmen bl a i statens lagerhus, 
vilket kunde möjliggöra belåning i riksbanken. Vidare borde föreningen ha möjlighet att 
exportera och använda sig av utförselbevis. Leufvén presenterade idén vid SALs höstmöte 
1925 med både stadgeförslag och budget och fick klartecken att gå vidare. Han kunde vid 
årets slut konstatera att förslaget mottagits väl men att farhågor framförts beträffande 
konsekvenserna för centralföreningarna. Leufvén menade att ett nära samarbete, vilket främst 
skulle innebära att centralföreningsdirektörerna svarade för föreningens uppköp, var 
nödvändigt och dessutom fördelaktigt både genom provisionsinkomster och genom att 
centralföreningarnas kundkrets kunde utökas med lantbrukare, som tidigare inte handlat med 
dem.  

Orsaken till att man ändå måste upprätthålla en organisatorisk skillnad var enligt 
Leufvén att centralföreningarnas medlemmar inte kunde åläggas leveransplikt för sitt vete, 
vilket var förutsättningen för att poolsystemet skulle fungera och att flera centralföreningars 
ekonomiska läge varken tillät ytterligare åtaganden eller attraherade nya medlemmar. En 
separat försäljningsförening i nära samarbete med centralföreningarna var därför enda 
lösningen. För att uppnå lokal förankring skulle föreningen vara uppdelad i distrikt, vilka dock 
till skillnad från lantmannaföreningarna inte behövde vara registrerade eller ha egen 
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affärsledning och räkenskapsföring. Som lämpliga distrikt utpekades Mälardalen, Hjälmare-
området, Gotland, Östergötland, Kalmar län, Skåne, Halland och Västsverige. Leufvén kunde 
också tänka sig att föreningen på sikt skulle handla med råg.  

I början av 1926 reviderades organisationsplanen under intryck av synpunkter, som 
framkommit vid ett möte i Malmö. Viktigast var nu att man skulle starta med lokalföreningar 
med kretsindelning i de olika produktionsområdena och därefter gå vidare med samarbete i 
större skala. Kretsarna skulle sammanfalla med de lokala lantmannaföreningarnas områden 
och även regionalt skulle en nära överensstämmelse finnas. I Skåne manifesterades detta 
genom att centralföreningens ordförande också ingick i kommittén för försäljningsföreningen.    

Under våren redogjorde Stensgård i en längre artikel för 
spannmålsförsäljningsföreningarnas organisation och underströk starkt att systemet måste vila 
på gemensam försäljning, leverans-plikt och betalning med enhetspris - d v s medelpriset för 
samtliga försäljningar av normal-kvaliteter under ett år - grundat på kvalitetsbetalning samt 
ersättning för lagringskostnader. Han framhöll också att det inte var nödvändigt att bilda nya 
föreningar om central-föreningarna kunde genomföra leveransplikt för sina leverantörer. I 
övrigt borde ett nära samarbete eftersträvas, särskilt i fråga om affärsverksamheten. 

Samtidigt började organisationsarbetet ta fart. I februari rapporterades om ett möte i 
Skåne där en kommitté tillsattes, vid Lantbruksveckan i mars bildades en ”centralkommitté” 
för rikssamordningen och därefter tillkom kommittéer i Mälardalen, Östergötland, Kalmar län, 
Halland och Blekinge, alla besatta med namnkunniga representanter. Från Skaraborg 
meddelades emellertid att man försökte utveckla en försäljning inom centralföreningens ram.  
Det såg sålunda lovande ut. Men det var naturligtvis inte att förvänta att SLR-organisationen 
stillatigande skulle acceptera en presumtiv om än närstående konkurrent. Under rubriken 
”Hjälpare” kritiserade SLF med C G Wettergren vid pennan redan i oktober 1925 Leufvéns 
idé och menade att det redan fanns ett organ, som kunde ta hand om spannmålsförsäljningen, 
nämligen Svenska Lantmännens Kvarnförening, som var nära knuten till SLR. Leufvén 
genmälde att kvarnföreningen saknade resurser och att inte heller SLR var starkt nog men 
tydligen ändå ville agera som ”stjälpare” av hans förslag. Wettergren svarade att eftersom 
förslaget tydligen räknade med statliga medel var kvarnföreningen lika ägnad att kanalisera 
dessa som en nybildad organisation.    

SLR fortsatte sin kritik 1926. Man sköt dels in sig på att Leufvén tänkt sig att hyra 
lagerut-rymmen av sina främsta motståndare - kvarnarna - dels på hans lättsinniga bedömning 
av  lagerhusfondenprissänkningar. Vidare hade han enligt SLF grovt underskattat kostnaderna 
för frakter och säckhyror. Man noterade också de förändringar, som orsakats av synpunkterna 
från Skåne och underströk spannmålshandelns komplicerade karaktär. 

Under hösten blev så Axel Stensgård inblandad i meningsutbyten med Wettergren och 
centralföreningsdirektören på Gotland Nils Broander. I det förra fallet gällde det ett yttrande 
på Lantbruksakademin, som Wettergren uppfattat som nedsättande för SLR-organisationen 
och som tvang Stensgård till ett utförligt klarläggande medan Broander menade att central-
föreningarna lika gärna kunde sköta försäljningen - inte minst om utförselbevisen blev kvar - 
och att lagringsmöjligheter saknades. Han trodde inte heller att poolen kunde uppnå den 
anslutning som krävdes. Stensgård svarade att centralföreningarna på många håll saknade 
förtroende och därför förhindrade en tillräcklig anslutning och att de ändå skulle få fördelar 
genom att handha affärsverksamheten. Med en fristående förening skulle också de 
lantbrukare, som stod utanför centralföreningarna slippa ansvar för deras skulder. I fråga om 
lagerutrymmen fanns enligt Stensgård goda möjligheter till nybyggnation genom lån från 
lagerhusfonden.  
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När Leufvén i början av 1927 överblickade läget kunde han konstatera att föreningar 
bildats i Skåne (ideell), och Blekinge och att medlemsteckningen avslutats i Kalmar län och 
Östergötland. I Halland och Skaraborg hade frågan hänskjutits till centralföreningarna och i 
Mälardalen pågick förhandlingar med dessa. På Gotland var spannmålsavsättningen redan 
ordnad genom centralföreningens försorg. Leufvén ansåg för sin del att det upplysningsarbete, 
som utförts varit av stor betydelse men att principerna om gemensam försäljning, leverans-
plikt och enhetspris visat sig så omvälvande att en stor del av odlarna ännu inte insett nyttan 
av att ansluta sig till en organisation, som arbetade efter dessa. Utvecklingen måste därför ske 
stegvis och riksorganisationen vänta till senare.  

Förhandlingarna i Mälardalen gav vid handen att central- och veteodlarföreningarna till 
att börja med kunde överlämna försäljningen till SLR, därefter skulle frågan om 
leveransplikten lösas och enhetsprisbetalningen införas. Tillsammans med centralkommittén 
för veteodlar-föreningarna hade mälardalskommittén därför frågat om SLR ville inrätta en 
försäljnings-central för spannmål med möjlighet för odlare att ansluta sig till föreningarna 
endast för försäljning av brödsäd. Efter remiss till centralföreningarna förklarade sig SLR 
sommaren 1927 villigt att svara för försäljning av spannmål både från existerande och 
tillkommande föreningar men att centralföreningarna inte ville låta sig bindas av leveransplikt. 
Av det följde också att enhetsprisbetalningen fick skjutas på framtiden. Över huvud taget 
ansåg SLR det olämpligt att låsa spannmålshandeln i alltför fasta former. Man framhöll vidare 
att organisationen sedan länge köpte spannmål av icke-medlemmar men att man helst såg att 
lantbrukare, som anlitade organisationens tjänster också gick in som medlemmar. Med denna 
”samförståndslösning” var försöket att skapa en riksomfattande vetepool avslutat.  

Utgången var en seger för SLR och ett nederlag för Gustaf Leufvén och Axel 
Stensgård, som gått i bräschen för den nya idén. Däremot var det tveksamt om lantbrukarna 
hade någon anledning att vara nöjda eftersom det kom att dröja ytterligare ett antal år innan 
försäljningen av brödsäd organiserades på ett tillfredsställande sätt. Det är också tveksamt om 
förslaget var så negativt för SLR, som man velat göra gällande. Det kan inte uteslutas att 
vetepoolen verkligen fått den stärkande effekt för den krisdrabbade organisationen, som dess 
upphovsmän hävdade.  

Frågans upplösning medförde ingen lösning på frågan om lagringen och försäljningen 
av spannmål. I slutet av 1920 - talet beslöt riksdagen om lånestöd för lagringsanläggningar 
och belåningsmöjligheter för spannmål. Under 1929 planerades de första lagerhusföreningarna 
och 1931 bildades en samorganisation i Skåne, som när rörelsen spritt sig blev riksomfattande 
1935. Som mest fanns 18 lagerhusföreningar och bland initiativtagarna märktes flera, som 
varit med på vetepoolens tid som exempelvis Ferdinand Fredgardh, Karl Klinker och Axel 
Mannerskantz. Historien upprepade sig också så till vida som lagerhusföreningarnas relationer 
till SLR-organisationen tid- och ställvis blev mycket problematiska. En slutlig 
överenskommelse, som innebar att SLR övertog försäljningen nåddes först 1944. Samtidigt 
reglerades en del frågor rörande lagerhusens handel med lantbruksförnödenheter. 
 
NOT 418-428. 
 
4.10.11  En marknad i obalans 

 
Under perioden 1900-30 framstod kooperationen alltmer som bäst ägnad både att komma till 
rätta med de avarter, som uppstått till följd av 1800-talets näringsfrihetsreformer och att 
åstadkomma en modern och rationell förvaltning av landsbygdens ekonomiska 
angelägenheter. Avsättningen av lantbrukets produkter var den dominerande frågan under 
dessa decennier men löstes inte förrän jordbruksregleringarna etablerats till följd av 1930 - 
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talskrisen. Problemen bottnade i att industrialiseringens befolkningsomflyttningar 
koncentrerade marknaderna, efterfrågade stora, standardiserade varukvantiteter och förutsatte 
fjärrhandel. Producenterna mötte den nya situationen med ett moderniseringsprogram med 
djuravel, växtförädling, redskapsutveckling och mekanisering, vilket resulterade i 
högavkastande djurraser och växtsorter och förbättrade produktionsmetoder. De sammanförde 
förnödenhetsinköpen och varuutbuden i kooperativa företag, vilket i sin tur förutsatte 
vittförgrenade och välorganiserade handelspartners inom parti- och detaljhandeln.   

För Sveriges del var dessa rekvisit bara delvis uppfyllda under 1900 - talets första 
decennier. Två omfattande utredningar, som presenterades 1914 och 1922 visade bortom allt 
tvivel att den svenska livsmedelshandeln både i parti- och detaljhandelsleden var alltför 
småskalig och dåligt organiserad för att framstegen inom lantbruket skulle komma 
producenterna och konsumenterna till godo. Kritiken gällde främst privathandeln, som 
alltsedan näringsfrihetens införande 1864 karakteriserades av överetablering, svag lönsamhet 
och bristande samordning, som omöjliggjorde en ordnad samhandel, vilket också insågs av 
framsynta privathandlare som Hakon Swenson. Före 1920-talet fanns endast ett par svaga 
intresseorganisationer och något ekonomiskt samarbete värt namnet existerade inte förrän man 
under 1930-talet efter tysk förebild började skapa köpmannakooperativa organisationer.  

Samtidigt avtecknade sig privathandelns kommersiella motpol 
konsumentkooperationen med KF i spetsen som en välorganiserad rörelse med tidsenlig 
struktur och moderna, samordnade inköps-, produktions- och distributionsfunktioner i skarp 
kontrast mot privathandeln. Generellt kan sägas att den svenska livsmedelsmarknaden särskilt 
efter första världskriget bestod av två expansiva, allt mer samordnade och effektiva 
kooperativa block, en svag, oorganiserad och överetablerad privat parti- och detaljhandel och 
en krympande, lokal och närmast hantverksmässig matvaru-produktion inom främst mejeri- 
och slakterinäringarna. Skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de kooperativa och privata 
blocken inom livsmedelshanteringen ökade stadigt under perioden 1900-30 och utgjorde 
grunden för intresset för ett närmare samarbete mellan de kooperativa grenarna i syfte att 
minska avståndet mellan producenter och konsumenter och effektivisera livsmedelssektorn.  

För en lantbrukskooperation med avsättningsproblem måste konsument-kooperationen 
under 1920-talet ha framstått som den idealiska avnämaren. Detta accentuerat av decenniets 
speciella problematik med frihandel, avtagande internationellt livsmedelsutbyte och 
tilltagande nationell avskärmning. Samarbetsprojekten var både visionära och vittsyftande 
men resultaten mindre imponerande.     

Producenternas avsättningsproblem på vegetabiliesidan gällde främst spannmålen, 
matpotatisen, frukten och grönsakerna och på animaliesidan mejeri- och slakteriprodukterna 
och äggen. I fråga om industripotatisen hade man säkrad avsättning genom de producent-
kooperativa brännerierna och stärkelsefabrikerna. Fröer och torvprodukter såldes av 
lantmannaföreningarna och beträffande sockerbetorna var den marknadsdominerande privata 
sockerindustrin ensam köpare. 

Den praktiska försäljningsverksamheten i övrigt sådan den utformades av de 
småbrukar-dominerade kretsarna i och kring SJF satsade på leverantörsföreningar på länsnivå 
medan några centralföreningar bedrev försäljning inom den egna verksamhetens ram eller 
genom dotterföretag. 

Lantbrukarnas försäljningsansträngningar omfattade däremot endast i begränsad 
utsträckning trävaror, hemslöjd, skogsbär och fisk. 

Förslagen till lösningar av avsättningsproblemen var väsentligen de samma i båda de 
stora utredningarna nämligen lantbrukarägda försäljningsföreningar och ett närmare samarbete 
mellan producenter och konsumenter för att reducera antalet mellanhänder och deras vinster. 
Motiven var både ekonomiska och samhällsorganisatoriska. På vegetabiliesidan föreslogs att 
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SLR-organisationen och lagerhusen skulle hantera spannmålsförsäljningen medan man för 
matpotatis, frukt, grönsaker och bär önskade separata försäljningsföreningar. På animaliesidan 
ville man ifråga om mejerivarorna se en fortsatt utveckling av andelsmejerierna kombinerade 
med föreningar av andelsmejerier och leverantörsföreningar av producenter för 
mjölkförsäljningen. Inom slakterinäringen rekommenderades en utbyggnad av 
andelsslakterierna dels geografiskt dels genom upptagande av storboskapsslakt och garveri-
verksamhet och bildande av försäljningsföreningar för slaktdjuren. Även i fråga om 
ägghandeln föreslogs en utbyggnad systemet med försäljningsföreningar och samman-
slutningar av dessa. Detsamma gällde mera udda produkter som trävaror, hemslöjd, skogsbär 
och fisk.    

Organisatoriskt utkristalliserades ett antal alternativ av vilka de viktigaste var: 
 

1. Inköpsföreningarna inom SLR-organisationen kunde liksom bl a i Värmland sälja      
medlemmarnas produkter. 

2. Separata försäljningsföreningar med breda varusortiment av den typ som föreslogs av 
Arenander 1905, planerades i Dalarna 1907-08 och senare bildades i bl a Holsljunga i 
Älvsborgs län, i Jönköpings, Jämtlands, Gävleborgs och Norrbottens län och i 
Medelpad.  

3. Förädlings- och försäljningsföreningar för speciella produkter som spannmål, potatis, 
frukt, grönsaker, bär, ägg, ost, slaktdjur m m. Till denna grupp hörde även lagerhus 
med vidhängande kvarn- och bageriföreningar enligt Eckerboms koncept samt 
vetepoolen.  

4. Försäljning i branschblandade föreningar, som Raiffeisens tyska lokalföreningar och 
Stintzings lantmannakommuner. 

5. Förädling och försäljning i nationell skala som i Svenska lantmännens kvarnförening 
och faellessalget i Norge. 

6. Förädling och försäljning via direkta kommersiella kanaler mellan eller samägda 
företag av producenternas och konsumenternas kooperativa organisationer enligt 
mellanhands-sakkunnigas intentioner. 

 
Trots eller p.g.a. de många möjligheterna lyckades man före 1930 inte lösa avsättnings-
frågorna på ett tillfredsställande sätt. En orsak var att SLR-organisationen trots goda föresatser 
inte lyckades få igång någon nämnvärd försäljningsverksamhet och att kvarn-föreningen blev 
alltför svag. En annan att lagerhusfrågan hamnade i en orimligt utdragen utredningsprocess, 
som lantbrukets organisationer inte lyckades påskynda. För det tredje uppnådde inte SJF 
tillräcklig styrka för att genomföra 1915 års målsättning med länsvisa försäljningsföreningar. 
För det fjärde misslyckades organiseringen av matpotatishandeln - endast två föreningar 
bildades. För det femte misslyckades SAL p.g.a. SLRs motstånd att bygga upp vetepoolen och 
för det sjätte lyckades inte de kooperativa organisationerna etablera kommersiella relationer i 
tillräcklig omfattning. För Stockholms animaliemarknad innebar troligen Mälarprovinsernas 
slakteriförenings konkurs 1922 ett svårt bakslag.    

Drivande krafter bakom försäljningsansträngningarna var Gustaf Leufvén, Nils 
Wohlin, Elof Andersson i Fältenborg, Gustaf Johansson i Viskan, C A Stackelberg, Roderich 
Stintzing, Viktor Ekerot, August Östergren, A K Eckerbom och Axel Stensgård. Mot dessa 
stod på vegetabiliesidan tidvis SLR-organisationen med ledande personar som C G 
Wettergren och Nils Broander, vilka ville reservera verksamheten för den egna 
organisationen. SLR visade sig starkt nog att blockera initiativ som vetepoolen men förmådde 
inte främja eller organisera spannmåls- eller potatisförsäljningen eller administrera 
lagerhusen. Förklaringen fanns att söka i kriserna inom organisationen - särskilt 1923 och 
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1930 - men också i det utdragna utredningsspelet om lagerhusen, som försenade utvecklingen. 
En annan negativ händelse av betydelse för avsättningen var likvideringen av 
Mälarprovinsernas slakteriförening 1922.   

Till problemet med lantbrukets avsättning hörde också bristen på internationella 
förebilder. Danmark dominerades av exportföretagen, hade en hemmamarknad av utpräglad 
andrahands-karaktär och en helt avvikande organisation av vegetabilie- och 
förnödenhetshandeln. Tyskland var föregångsland i fråga om lagerhusen utan att därför 
prestera några entydigt ändamålsenliga och förebildliga modeller men kunde däremot uppvisa 
efterföljansvärda köpmannakooperativa organisationer som Edeka och Rewe. Finland fick till 
följd av de politiska förhållandena två starka konsumentkooperativa organisationer, vilket 
underlättade avsättningen för lantbrukarna medan Norge bidrog med ett exempel på 
lantbrukarägt försäljningsföretag, som efter en god start inte vidare hördes av.    

Inom lantbrukskooperationen gällde den viktigaste frågan att förhållandet mellan det 
nya SAL och det äldre SLR hade svårt att finna naturliga balanspunkter. SAL slog naturligt 
nog in på en expansiv linje medan SLR särskilt under depressionen efter krigsslutet p g a 
omorganisationer och räddningsaktioner tvingades på defensiven utan möjligheter till 
offensiva satsningar. SLR-ledningen var av allt att döma tveksam och stundom kritisk till 
Leufvéns samarbetslinje gentemot KF även om man accepterade förslaget om andels-
centralen. Däremot uppfattades försöket med vetepoolen närmast som en fientlig handling, 
som SLR avvärjde med en resolut motoffensiv. Lärdomarna för framtiden var kanske främst 
att staten var en möjlig och acceptabel samarbetspartner - särskilt i krissituationer - och att 
omvärldskontakterna krävde organisatorisk samordning inom rörelsen. 

Utvecklingen fram till 1930 genererade en föreningsmassa, som ökade och 
rationaliserade livsmedelsproduktionen och skapade ett behov av marknadsförings- och 
försäljningsinsatser, som man inte lyckades tillgodose. Att detta behov var starkt och skapade 
konflikter visade bl a försöket med vetepoolen under SLRs svaghetsperiod, som var nära att 
spräcka den lantbrukskooperativa sammanhållningen 1925-26. Även samverkan med 
konsument-kooperationen utvecklades till en kontroversiell fråga trots att den både inrymde 
betydande kommersiella potentialer och utvecklingsmöjligheter för den kooperativa 
företagsformen. I båda fallen försattes möjligheterna. Och när avsättningsfrågorna några år 
senare åter aktualiserades hade både förutsättningarna och lösningarna helt ändrat karaktär. 
 
4.11  SVERIGES ALLMÄNNA LANTBRUKSSÄLLSKAP 

 

4.11.1  Bakgrund och tillkomst 

 
Tanken på ett svenskt lantbrukssällskap framfördes först vid hushållningssällskapens 
ombudsmöte 1901 av skaraborgsällskapets ordförande Gilbert Hamilton och överste-
kammarjunkaren Carl Carlsson Bonde. Förslagsställarna tänkte sig ett främjande och 
opinionsbildande organ och ombuden tillsatte en utredningskommitté, som dock inte 
presenterade något förslag. Andra gången aktualiserades tanken vid den första Lantbruks-
veckan 1911 av kanslirådet Hugo Tigerschiöld, Östermalma i ett föredrag om ”Samverkan 
mellan våra lantbruksföreningar”. Lantbruket behövde enligt Tigerschiöld utbyte av 
erfarenheter, samarbete och konkurrens för att kunna utvecklas. ”Vad det kommer an på är 
icke vad staten gör för oss utan vad vi själva göra för höjandet av vår egen näring…Den kan ej 
hjälpas - icke ens av staten - som ej vill hjälpa sig själv. Självhjälp är också bästa hjälp”.  
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Efterföljansvärda exempel fanns i Tyskland, den svenska järnindustrins Hindersmässa 
och i Industriförbundet. Det tredje tillfället inträffade i Lantbruksakademin 1913 då professor 
Jacob Eriksson åberopade framgångsrika exempel i Tyskland, Danmark och England. 373 

Hösten 1916 tog Lantbruksveckans styrelse upp det vilande förslaget från 1911 och 
utfärdade i början av 1917 en inbjudan att bilda Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap till ett 
hundratal ledande personer inom lantbruket. Ungefär samtidigt väcktes ett liknande förslag 
inom Stockholms lantbruksklubb under trycket av krisförhållandena inom 
livsmedelsförsörjningen. Ett förberedande sammanträde med Sveriges Allmänna 
Lantbrukssällskap (SAL) hölls den 27 februari 1917 på Läkaresällskapet med ett 50-tal 
deltagare. Till interimsstyrelse utsågs Lantbruksveckans styrelse och i det program, som 
antogs slogs fast att SAL ”vill i främsta rummet verka för upplysning och tillgodogörande av 
vunnen erfarenhet på lantbrukets olika fält till den svenska jordens stegrade avkastning.  

Sällskapet skall stå över all partipolitik; någon politisk agitation får därför inte 
förekomma i dess verksamhet. Sällskapet skall verka utåt genom sakkunniga, objektivt hållna 
utredningar och på sådana utredningar stödda uttalanden i de frågor, som röra jordbrukets 
viktigaste intressen, upplysande och vägledande även för lagstiftaren och statens särskilda 
jordbruksorgan”. Vidare slogs fast att sällskapet inte ville ”minska Lantbruksakademiens stora 
betydelse för vårt lantbruk. De rent vetenskapliga uppgifterna för jordbruket behöva 
fortfarande Akademiens hägn och omvårdnad. Icke heller vill sällskapet inkräkta på den 
betydelsefulla verksamhet, som de särskilda länens hushållningssällskap utöva inom 
respektive län. Tvärtom vill sällskapet organisera samarbete med dem”. SAL konstituerades 
vid ett sammanträde på Läkaresällskapet i Stockholm den 4 maj 1917.    

För att formalisera samarbetet beslöt hushållningssällskapens ombud att inleda 
förhandlingar med SAL, vilka våren 1918 resulterade i ett gemensamt uttalande där nyttan av 
samarbete underströks och det slogs fast att SALs kansli utan ersättning kunde bereda ärenden 
även åt sällskapens ombud. SAL fick även rätt att komma med framställningar till 
ombudsmötet, vilket i sin tur skulle vara representerat utan rösträtt i SALs styrelse och 
arbetsutskott. På motsvarande sätt var SAL representerat vid ombudsmötet. Därutöver hade de 
hushållnings-sällskap, som anslöt sig, representation i SALs styrelse. 374  

SALs medlemmar skulle utgöras av enskilda lantbrukare, lantbruksföreningar och 
hushållningssällskap. Som personmedlemmar var också tjänstemän, lärare m fl som verkade 
inom näringen välkomna. Denna ordning bestod till 1940 då SAL ombildades till Sveriges 
Lantbruksförbund (SL), som blev en ren organisationssammanslutning. Styrelsen skulle bestå 
av minst 24 och högst 48 ledamöter och till verkställande direktör utsågs Gustaf Leufvén. För 
behandling av de framställningar, som gjordes vid de höstmöten som hölls 1917-26 hade 
styrelsen åtta rådgivande utskott för ekonomi, teknik, husdjursfrågor, mejerihantering, 
binäringar, byggnads-, maskin- och handelsfrågor. I styrelsen, som dominerades av stor-
jordbrukare, ingick även ett antal kooperativt bevandrade ledamöter som Hjalmar Hammar-
skjöld, vilken var ordförande 1924-26, Erik Insulander, P H Sjöblom, Viktor Ekerot, Gustaf 
Sederholm och Johan Nilsson (ordförande 1926-39). 375  
 
4.11.2  Lantbruksbokföringen och SALs driftsbyrå 

 
Bokföringens betydelse för det praktiska lantbruket intresserade särskilt lantbruksskoleläraren 
vid Hvilan Ludvig Nanneson. Han betraktade lantbrukets räkenskapsföring som allvarligt 
eftersatt trots att kontrollföreningarna inneburit stora framsteg för ladugårdsskötseln. Orsaken 
till den kamerala eftersläpningen inom växtodlingen var enligt Nanneson främst ålderdomliga 
bokföringsmetoder. Angelägnast var att få grepp om produktionskostnaderna (utsäde, 
gödsling, arbete och omkostnader), vilka för de allra flesta var helt okända.  
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Nanneson var skeptisk till att lantbrukarna själva skulle svara för bokföringsarbetet och 
förordade särskilda bokföringsföreningar som pendang till kontrollföreningarna för att 
sammanställa, bearbeta och utvärdera siffermaterialet. Han pekade på den bokföringsförening, 
som startats av professor W H Howard i Leipzig som efterföljansvärt exempel men framhöll 
även möjligheterna till samverkan med kontrollföreningsverksamheten i form av utvidgade 
kontrollföreningar som den på Langeland i Danmark. 376  

Den 1 mars 1909 bildades på Nannesons initiativ Hvilans bokföringsförening med 10 
gårdar om tillsammans 400 ha åkerjord. I slutet av följande år beslöt man bilda en 
länsomfattande förening. Efterhand utvidgades verksamheten till att omfatta också egnahems- 
och mejeri-föreningar. År 1913 hade malmöhusföreningen 148 medlemmar med 7 300 ha 
åker. I Sörmland tog kanslirådet Hugo Tigerschiöld initiativ till en länsförening 1910 och på 
hösten samma år startade Stockholms och Uppsala läns bokförningsförening. Den leddes av 
professor Abraham Sjöström på Ultuna - som redan 1902 föreslagit bokföringsföreningar på 
växtodlingens område -  och statskonsulenten för det mindre jordbruket August Östergren.I 
Kopparberg och Blekinge gav hushållningssällskapen anslag till utbildning och organisation. 
377 

SALs verksamhet organiserades i byråer och fr o m 1918 inrättades en enhet för 
bokförings-frågor - Driftsbyrån - med Ludvig Nanneson som chef. Förebilden var tysk liksom 
namnet och uppgiften att utreda ”frågor om jordbruksdrift och hur jordbruk böra på mest 
lönande sätt ordna sin drift, stödd av fullt modern bokföring”. Byrån skulle även biträda med 
råd och värderingar vid köp, försäljning och belåning av egendomar, inköp av maskiner och 
redskap och i fråga om lantbrukets ekonomibyggnader.  
Driftsbyrån upprättade från början ett nära samarbete med hushållningssällskapen, efterhand i 
form av filialkontor, vilkas verksamhet kom att i viss mån överlappa bokföringsföreningarnas. 
Byrån åtog sig också uppdrag för olika ekonomiska föreningar och för lantbrukstyrelsen. 
Lantbruksbokföringen var av två slag dels s k A-bokföring, som endast omfattade den yttre 
värdeomsättningen och främst användes av mindre lantbruk dels B-bokföring med både inre 
och yttre värdeomsättning för större brukningsenheter. Det samlade materialet bearbetades 
statistiskt för utrednings- och forskningsändamål. 378 

I början av 1918 behandlade Nanneson bokföringsfrågan i Lantmannen och 
konstaterade att intresset var litet. Han framhöll bokföringgens stora värde för kontroll av 
lantbrukets penning-varu- och arbetsomsättning, driftens ekonomiska planering och 
förbättring av avkastningen. Bokslutsanalyser och driftsstatistik som planeringsinstrument var 
följaktligen underutvecklade. Undervisningen i lantbruksbokföring måste förbättras, 
föreningar och byråer utnytjas bättre och resultatrapporteringen utvecklas. Trots all upplysning 
gick emellertid arbetet långsamt och 1921 klagade Anders E Johansson över lantbrukarnas 
motvilja mot bokföringen, vilken han tillskrev bristande kunskaper, intresse och tid.  

I anslutning till Jordbrukstekniska föreningens bildande presenterade Gustaf Leufvén 
1927 de tankar på s k arbetskontrollföreningar, som i taylorismens kölvatten utvecklats i 
Tyskland för att klarlägga arbetsåtgången i lantbruket. De tänktes arbeta med hjälp av 
kontrollassistenter, som skulle studeraoch mäta arbetsprestationer, fördela arbestiden, beräkna 
ackordslöner, införa bättre redskap och arbetsmetoder, kalkylera och planera. Nanneson 
framhöll arbets-kontrolens betydelsen för verksamhetsledningen och presenterade en rad 
exempel på hjälp-medel. 379  
 
4.11.3  Övriga byråer 

 
Byggnadsbyrån verkade åren 1917-37 med ritningar formade utifrån de olika bygdernas 
byggnadstraditioner till ekonomibyggnader och bostäder, biträde vid ombyggnader, kontroll-
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verksamhet, utbildning av lantbyggmästare och framställning av handböcker. Byrån hade även 
uppdrag i utlandet. 380 

Fasighetsbyrån utförde 1917-31 syner, värderingar, förmedling av fastigheter och 
arrenden samt inköp av byggnadsmaterial och avelsdjur. 381  

Under 1917 organiserades en juridisk byrå för biträde vid förenings- och 
bolagsbildningar, myndighetskontakter, domstolsförhandlingar och skiljedomar i mark- och 
vattenrättsfrågor samt en maskinbyrå för mekanisering, elektrifiering, vattenlednings- och 
bevattningsföretag. Den förra uphörde redan 1918, den senare 1920. 382  

SALs elektriska byrå arbetade 1918-26 med projektering av landsbygdselektrifieringen, 
kontoller och besiktningar av distributionsnäten, installationer, utbildning av montörer, 
maskinskötare m fl. 383 

Jordbruksbyrån inrättades 1919 med upplysning, forskning och försöksverksamhet som 
huvuduppgifter. Den vetenskapliga verksaheten avvecklades 1924 medan upplysningsarbetet 
fick en egen byrå 1929. Under 1918 påbörjades prisnoteringar för trädgårdsprodukter, ägg, 
fläsk, spannmål, potatis, ost, foder m m, vilka 1930 samlades i en särskild marknadsbyrå med 
Axel Stensgård som chef. 384 

År 1926 inrättades en skogsbyrå för taxering och vård av skogsmark och 1930 en 
förenings-byrå för biträde vid bildande av andelsföreningar, utformande av stadgar och 
revision av föreningar.  

Byråorganisationen, som 1919-21 sysselsatte 48 personer hade 1928 minskat till 24 
anställda och upphörde i samband med att SAL ombildades 1940. 385 
 
4.11.4  Annan verksamhet   

 

Under hösten 1917 övertog och sammanslog SAL tidskrifterna Lantmannen och Tidskrift för 
lantmän samt Annonsblad till Tidskrift för lantmän, vilket fortsatte som fristående organ. 
Därutöver startade man ett eget medlemsblad. För publikations- och förlagsverksamheten 
bildades 1918 ett särskilt bolag, som utöver tidskrifterna åren 1918-28 gav ut ca 35 böcker 
och småskrifter. 386   

De utredningar SAL under sina första år tog itu med gällde jordbrukets arbetskraft, den 
sekundära fastighetskrediten och spannmålshandelns ordnande. Man gjorde framställningar 
om den högre lantbruksundervisningen och lantbrukstjänster inom utrikesförvaltningen. Man 
träffade avtal om förmedling av svåråtkomliga förnödenheter som cement, karbidlampor och 
papperssäckar, inrättade elev- och lärlingsgårdar för förberedande praktikutbildning, 
organiserade jordbrukets dag, anordnade boskapsutställningar, främjade avelsdjursexporten 
och arrangerade studieresor. Tillsammans med KF gjorde man en statlig utredning om 
mellanhändernas roll inom livsmedelssektorn och utarbetade ett förslag om ett gemensamt 
centralorgan för främjande av kooperativ företagsamhet. Internt gjordes ett omfattande 
utrdeningsarbete om veteförsäljningsföreningar enligt poolsystemet, vilket dock inte ledde till 
resultat. 387  
 
4.11.5  Förebilden DLG 

 
SAL organiserades med Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) som mönster. DLG 
hade grundats 1883 av godsägaren Max von Eyth som en fristående, opolitisk organisation för 
en på vetenskapliga rön grundad teknisk och ekonomisk utveckling av lantbruket. Sällskapet 
hade 1914 ungefär 20 000 medlemmar och var känt för sina höstmöten, lantbruksveckor, 
utställningar och exkursioner. DLG hade ett dussintal permanenta och ännu fler tillfälliga 
utskott. Vissa av dessa stod i spetsen för avdelningar eller byråer för bl a gödsel, 
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utsädesodling, avel, redskap, frukt, vin, driftsekonomi och bokföring, vilka också bedrev en 
omfattande kommersiell verksamhet inom områden som i Sverige främst handhades av SLR.  

DLGs driftsbyrå, som börjat med lantbruksbokföring 1895 utvidgades 1905 till att även 
omfatta bearbetning av bokföringsresultaten, driftsekonomiska undersökningar, revision, 
rådgivning, mönsterkontrakt, föredrag och diskussioner. Andra viktiga verksamheter var 
utbildning, examination och platsförmedling för lärlingar, försöksodlingar, årliga utställningar 
av djur, produkter, redskap och maskiner och exkursioner i anslutning till dessa. Varje vecka 
distribuerades ett medlemsblad och därutöver publicerades en årsbok samt flygskrifter, 
utställningskataloger m m. Däremot tycks sällskapet inte ha haft någon direkt anknytning till 
lantbrukarnas kooperativa organisationer. Såväl DLG som Haas´ Reichsverband der deutschen 
landwirtschaftlichen Gesellschaften från 1883 och Bund der Landwirte från 1893 
presenterades utförligt av John A Andersson i SLF 1913. 388  
 
4.11.6  Mot en ny tid 

 
Ludvig Nanneson kan med rätta betecknas som den svenska lantbruksbokföringens fader. 
Hans insikt om vad en rationell bokföring skulle kunna betyda för lantbrukets effektivisering 
väcktes tidigt och han studerade ämnets teori och praktik i Tyskland, Danmark och Schweiz. I 
Nannesons bibliografi upptar hans skriftställarskap i lantbruksekonomi det helt dominerande 
utrymmet. Man kan därför med viss rätt dra slutsatsen att kooperationen knappast var 
Nannesons huvudintresse även om det naturligtvis var oundvikligt att han som 
lantbruksekonom kom in på näringens tillförsel- och avsättningsfrågor. Både som lantbruks- 
lärare och som föreståndare för SALs driftsbyrå verkade han dessutom i miljöer där de 
kooperativa frågorna bl a  genom Leonard Holmströms, Nils Hanssons, Gustaf Leufvéns och 
Axel Stensgårds försorg intog centrala platser. Men ännu vid mitten av 1920-talet fanns det 
inte mycket, som tydde på att Ludvig Nanneson skulle komma att göra en banbrytande insats 
för lantbrukskooperationens utveckling. I en lärobok i jordbruksekonomi 1924 och i ett 
föredrag i Lantbruksakademin två år senare underströk han visserligen kooperationens 
betydelse för avsättningen men ännu i hans stort upplagda tal om jordbrukets rationalisering 
vid SALs årsmöte 1928 när han stod i begrepp att tillträda som chef berördes de merkantila 
frågorna bara i förbigående. 389   

Efter sitt tillträde den 1 april 1928 kom Nannesom emellertid att ta tag i frågorna 
snabbt nog. Redan i en PM till arbetsutskottet den 30 april om sällskapets framtida uppgifter 
var intentionerna att göra sällskapet till ”spetsorganisation” för lantbrukskooperationen klart 
uttalade. Förebilder var det schweiziska bondeförbundet och det danska lantbruksrådet. 
Nannesons utgångspunkt var att SAL inte kunde bygga sin framtid på enskilda medlemmar 
utan att kärnan i medlemskåren måste utgöras av ekonomiska och andra föreningar. Nyttan av 
ett sädant arrangemang skulle enligt Nanneson dessutom vara ömsesidig: ”Det vore givetvis 
av stor betydelse om sällskapet kunde bli ett samlande organ för den svenska jordbruks-
kooperationen. Detta vore av betydelse för sällskapet självt, som därigenom skulle vinna i 
auktoritet som representant för hela vårt jordbruk. Men det vore även av betydelse för 
jordbrukskooperationen, att denna hade ett gemensamt organ för hävdandet av sina intressen 
gentemot staten och andra ekonomiska sammanslutningar”. Förutsättningen var emellertid att 
de ekonomiska föreningarna fick ett väsentigt inflytande på sällskapets ledning och att 
verksamheten byggdes ut på ett sådant sätt att dessa hade direkt nytta för dem genom:  

a. ”Större uppmärksamhet åt lantbrukets merkantila problem och marknadsfrågor, bl a 
genom att erbjuda föreningarnas medlemmar den nya tidningen Jordbrukets 
affärsvärld. 

b. Hjälp till föreningarna med bokförings- och revisionsexperter. 
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c. Tillvaratagande av jordbrukskooperationens allmänna intressen, både gentemot staten 
och ekonomiska karteller m m genom att använda och föra ut Driftsbyråns 
räkenskapsmaterial. 390 

 
SALs arbetsutskott ställde sig tveksamt till så genomgripande förändringar och något 
omedelbart beslut togs inte. Nanneson arbetade emellertid vidare för att få gehör för sina 
planer och kringgå bromsklossarna inom SAL. Under sommaren utvecklade han sina tankar 
ytterligare och presenterade dem inför arbetsutskottet den 24 september. Den viktigaste 
skillnaden jämfört med tidigare var att det nya förslaget inte längre utgick från SALs problem 
utan från hela lantbrukets. De centrala uppgifterna sades vara att: 
 

1.  ”främja samarbetet mellan det svenska jordbrukets fackliga och ekonomiska 
organisationer på alla de områden, där ett dylikt samarbete kan vara till gagn för 
jordbruket, samt att tillvarataga sådana gemensamma uppgifter, som icke direkt höra 
under resp. organisationers speciella arbetsområden; 

2.  inkomma med utredningar och förslag angåend åtgärder, särskilt av ekonomisk art, 
som kunna vara till nytta för jordbruket, samt att i förhållande till såväl statsmakterna 
som landets övriga näringsgrenar och näringsorganisationer tillvarataga och bevaka 
lantbrukets intressen”. 

 
Nanneson föreslog nu att de olika grupperna av branschföreningar skulle bilda permanenta 
sektioner. Arbetsutskottet skulle till sig adjungera sektionskommittéerna i alla frågor rörande 
deras verksamhetsområden eftersom ” ett arbetsutskott kan aldrig, huru framstående personer 
det än rymmer inom sig, kan ha erforderlig kompetens för att med auktoritet och sakkunskap 
fatta avgörande i alla de skiftande jordbruksspörsmål, som falla inom sällskapets 
verksamhetsområde”. Formuleringen uttryckte inlindat men oförblommerat Nannesons 
uppfattning om utskottets kompetens och kapacitet och innebar en påtaglig inskränkning av 
dess befogenheter i synnerhet som Nanneson samtidigt föreslog en halvering av antalet 
ledamöter. Nyheten var sektionerna, som dels avsåg branschvisa grupper av föreningar dels 
branschsektioner inom SALs styrelse, vilka också i förekommande fall skulle utgöra 
sektionskommittéer och komplettera arbetsutskottet. I fråga om lantbrukskooperationen 
föreslogs SAL: 
 

 främja samarbetet mellan lantbrukskooperativa företag 
 ge råd och upplysningar om lantbrukskooperationen 
 verka för en effektiv bokföring och revision inom lantbrukskooperationen  
 informera om marknaden i Sverige och utomlands 

 
Förslaget godkändes vid ett tvådagarssammanträde den 24-25 september 1928. Sedan grund-
linjerna accepterats använde Nanneson tiden fram till stämman i mars 1929 till att förankra 
sitt förslag i en bredare krets. Det skedde dels genom resor dels vid ett möte i Lantbruks-
akademin den 19 februari 1929. Nanneson underströk där att SAL skulle koncentrera sig på 
ekonomiska och merkantila frågor där behovet av ett gemensamt ”arbetsorgan” var särskilt 
kännbart. För detta ändamål var drifts-, marknads- och kooperationsbyråerna särskilt viktiga. 
Den senare skulle nyinrättas och arbeta med upplysning, information, rationalisering, 
bokföring och revision. Nannesons förslag till omorganisation antogs av SALs stämma den 19 
mars 1929. 391 
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I juni 1929 tillsattes en kommitté för att konkretisera målsättningarna. Medlemmar 
blev SALs vice ordförande Henrik Hegardt, riksdagsmannen, jordbruksutredaren, 
jordbrukskassemannen m m Nils Adler, Mjölkcentralens chef Fredrik Benzinger, 
riksdagsmannen och styrelse-ledamoten i SLR Fritiof Gustafsson i Domö, riksdagsmannen 
och slakterikooperatören Axel Pehrsson i Bramstorp och Ludvig Nanneson. Kommittén, som 
dagtecknade sin rapport den 26 september, sysselsatte sig särskilt med sektionerna och den 
nya föreningsbyrån. De förra skulle fungera som kontakt-, främjande-, utrednings- och 
samverkansorgan för sina branscher och på sikt kunna utvecklas till självständiga 
riksorganisationer av SLR-modell. Sektionerna skulle också bidra till att lantbruket genom 
SAL skulle kunna uppträda enat och auktoritativt i samhället. Föreningsbyrån skulle arbeta för 
ökad anslutning till lantbrukskooperationen, på konsultativ bas utföra utredningar i 
organisations- och marknadsfrågor och svara för revisionsverksamheten. 

 Upplysningsverksamheten avsåg lantbrukare, förtroendevalda och anställda och skulle 
ske genom föredrag, broschyrer och artiklar. Man övervägde också att ge ut en populär tidning 
i stor upplaga för lantbrukskooperationens medlemmar. Vidare skulle byrån ställa 
fackutbildade revisorer till föreningarnas förfogande. Dessa skulle också fungera som 
organisationskonsulter. Närliggande uppgifter var att i samarbete med sektionerna verka för 
en enhetlig bokföring byggd på standardformulär, utarbeta mönsterstadgar, biträda vid 
nybildning och omorganisation av andelsföretag och upprätta statistik.  

Nanneson framhöll att detta var uppgifter, som tidigare försummats men som nu måste 
lösas om lantbrukskooperationen skulle klara den ekonomiska krisen. Beträffande 
revisionsverk-samheten bedömdes angelägenhetsgraden vara sådan att man beslöt ansöka om 
ett statsanslag på 40 000 kronor. Samtidigt skulle man begära ett engångsbidrag på 60 000 
kronor för den allmänna upplysnings- och organisationsverksamheten. Uppgiften att föra 
arbetet vidare lades främst på sektionerna. Kommitténs rapport godkändes den 30 september 
och ansökan om statsbidrag ingavs den 1 november.  

SALs ansökan jämställde lantbrukets marknadsfrågor med de produktionstekniska 
rationaliseringarna och framhöll att staten hade anledning att stödja båda eftersom en väl 
utvecklad och rationellt skött andelsverksamhet utgjorde lantbrukets viktigaste instrument för 
att hävda sig på marknaden. Förutsättningen var att ett bättre internt samarbete kunde 
åstadkommas, vilket krävde viss ”hjälp till självhjälp”. Ansökan remitterades till 1928 års 
jordbruksutredning där bl a Bramstorp och Adler med stöd av studiebesök i Danmark och 
Finland tillstyrkte. Därefter utarbetade jordbruksministern J B Johansson i Fredrikslund en 
proposition på temat samverkan och affärsmässighet till 1930 års riksdag, vilken antogs utan 
debatt. 392  

I slutet av 1929 riktade sig SAL till landets lantbrukskooperativa föreningar och 
hemställde om uppslutning kring ett organiserat samarbete. Mejeribranschen bedömdes 
allmänt vara angelägnast att organisera eftersom det var på detta område, som organisatoriska 
svagheter och inbördes konkurrens skapat de största problemen. Uppmaningen hörsammades 
snabbt och i februari 1930 bildades sektioner för mejeri-, slakteri-, ägghandels-, inköps- och 
försäljnings-, el- och avelsområdena. Senare tillkom också sektioner för jordbrukskassor och 
skogsägareföreningar. I dessa ingick ledande representanter för de olika områdena, vilka var 
övertygade om det bärkraftiga i Nannesons idéer och beredda att arbeta för dem. 393 

Frågan var enligt Nannesom om det skulle gå att uppnå tillräcklig - helst 
hundraprocentig - uppslutning kring dessa idéer. Men frågan var också om det egentligen 
fanns något val: ”Vår tid är kollektivistisk antingen vi gilla detta eller icke. Kunna ej 
jordbrukarna skapa de former för ekonomisk samverkan, som vår kollektivistiska tid 
ovillkorligen kräver, ja då få de finna sig i att bli för all framtid exploaterade av andra 
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samhällsgrupper, som förstå denna konst”. Ett hytt skede i de svenska lantbrukarnas 
kooperativa samverkan hade tagit sin början. 394 
 
4.11.7  En rikssamordnare 

 
När det gällde att få till stånd ett allmänt svenskt lantbrukssällskap var vägen mellan tanke och 
handling lång. Det var först under trycket av krigsårens problem förslaget blev genomfört 
våren 1917. De olika förslagsställarna hade åberopat både inhemska och utländska exempel 
men i fråga om den organisatoriska utformningen var tyska DLG den direkta förebilden för 
sällskapets inriktning, organ, byråer och upplysningsverksamhet. En skillnad jämfört med 
DLG var att SAL inte bedrev egen affärsverksamhet. Orsaken var fr a att SLR-organisationen 
var fast etablerad på inköpssidan medan SAL däremot uppenbarligen var skeptisk till dess 
möjligheter som försäljningsorgan, vilket ansträngningarna att organisera spannmålshandeln 
utgjorde ett påtagligt bevis för. SALs agerande på detta område skapade betydande spänningar 
mellan de båda lantbrukskooperativa riksorganisationerna. Vid omorganisationen 1929 
frångick Nanneson DLG-modellen och anknöt i stället till schweiziska och danska 
organisationer, som arbetade i nära kontakt med de lantbrukskooperativa föreningarna.  

Att man inom SAL betraktade försäljningssidan som rörelsens svaga punkt framgick 
redan av det föredrag om avsättningen av animalieprodukter, som Axel Stensgård höll vid 
höstmötet 1923. Han framhöll den bristande samordnigen mellan marknaderna i Sverige och i 
export-länderna i fråga om mejeri- och slaktprodukter ofta hade en pristryckande effekt på den 
inhemska marknaden till förfång för de svenska leverantörerna. En ökad samverkan inom 
dessa branscher var därför nödvändig utöver förbättrade kvaliteter, intensifierad marknads-
föring och utvidgade prisnoteringar. Riksorganisationer av dansk och finsk modell borde 
bildas inom mejeri- och slakterinärningarna. Även ägghandeln behövde en uppryckning och 
kunde lämpligen samordnas med mejeriernas mjölkbutiker. Stensgård yrkade på en översyn av 
animaliesektorns organisationsfrågor i SALs regi. 395 

Såväl från hushållningssällskapens och Lantbruksakademins som från SALs sida var 
man angelägen om goda relationer och avstämde sina intresseområden. Den nära kopplingen 
överlevde den genomgripande omdaning Ludvig Nanneson delvis med åsidosättande av SALs 
arbetsutskott genomförde 1928-29. Det dröjde till 1940 innan man slutligen slog in på skilda 
vägar.  

Året 1917 innebar en geografisk tyngsounktsförskjutning inom lantbrukskooperationen 
från Skåne till Stockholm dels genom att SALs kansli med de ledande krafterna Gustaf 
Leufvén och Ludvig Nanneson förlades dit dels genom att SLR samtidigt flyttade från 
Göteborg till huvudstaden. Samhälleligt betydde SALs tillkomst att lantbrukets och 
kooperationens ställning förstärktes samtidigt som kontaktvägarna till landets centrala 
politiska och administrativa instanser förkortades. 
 
NOTER 

 
373. Leufvén, Gustaf: Sveriges Allmänna Lantbrukssälskaps tillkomst och uppgifter. Föredrag 
        vid Lantbrukssällskapets konstituerande möte den 4 maj 1917. Sveriges Allmänna Lant- 
        brukssällskaps flygblad nr 1 s 1 f; SL 1917-1942 s 9 ff; Mötet med hushållnings-             
        sällskapens ombud 1901 s 50; Handlingar till Lantbruksveckan 1911 s 8 ff. 
374. SALs flygblad nr 1 s 3 ff; SL 1917-1942 s 12 ff och 16; SALs medlemsblad 1918 s 61  
        och 64 f, 1919 s 5 f och 1920 s 110 f och 158 ff. 
375. SL 1917-1942 s 8, 13, 19 f, 22 ff, 69 och 72; SALs medlemsblad 1917 s 53 och 1918 s 
        62 ff. 
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376. SLF 1909 s 105 ff och 117 ff; TfL 1910 s 291 ff och 309 ff. 
377. SLF 1909 s 95 och 786, 1910 s 571, 763, 780, 822 ff och 831; TfL 1910 s 167 ff; Lant- 
        mannen 1910 s 380 f; TfL 1912 s 811 ff, 831 ff, 851 ff och 867 ff; TfL 1914 s 100 ff. 
378. SALs medlemsblad 1917 s 13 ff och 82, 1918 s 1 ff och 1919 s 10 ff, 54 ff och 147 ff; 
        SL 1917-1942 s 87 ff. 
379. Lantmannen 1918 s 133 ff, 151 f och 172 ff; SLF 1921 s 1 f; Lantmannen 1927 s 418 f 
        och 483 ff. 
380. SALs medlemsblad 1917 s 12 och 82 och 1919 s 12 f; SL 1917-1942 s 86. 
381. SALs medlemsblad 1917 s 47 och 83, 1918 s 122 och 1919 s 13 f; SL 1917-1942 s 15,  
        26 och 93. 
382. SALs medlemsblad 1917 s 31, 61 f och 82 f, 1919 s 15 f; SL 1917-1942 s 15 och 22. 
383. SALs medlemsblad 1918 s 90, 1919 s 14 f; SL 1917-1942 s 20 och 92. 
384. SALs medlemsblad 1918 s 99 ff; SL 1917-1942 s 21 f, 26 och 93 f. 
385. SALs medlemsblad 1917 s 83; SL 1917-1942 s 22, 27 och 96 f. 
386. SALs medlemsblad 1917 s 95 f; SL 1917-1942 s 98 ff. 
387. SALs medlemsblad 1917 s 15 f, 1918 s 90, 1919 s 32 ff och 87 ff, 1920 s 129 ff, 1921 s 
        146 ff och 1922 s 68 ff och 189 ff; SL 1917-1942 s 27 ff. 
388. SALs medlemsblad 1924 s 39 ff; SLF 1913 s 489 ff, 524 ff och 579 ff. 
389. Lantmannen 1928 s 258 ff; Bjärsdal 1989 s 60; Nou 1973 s 149 ff. 
390. Hellström 1976 s 323 ff; Thullberg 1979 s 15 ff; Bjärsdal 1989 s 72 ff. 
391. SL 1917-1942 s 31 ff; Hellström 1976 s 326 f; Thullberg 1979 s 19; Bjärsdal 1989 s 81 ff 
        Lantmannen 1929 s 173 ff. 
392. Lantmannen 1929 s 943 ff; Hellström 1976 s 328 ff; Thullberg 1979 s 38; Bjärsdal 1989  
        s 100 ff. 
393. SL 1917-1942 s 41 ff; Lantmannen 1930 s 237 ff och 1931 s 236; Thullberg 1979 s 30 ff; 
        Bjärsdal 1989 s 105 ff. 
394. Lantmannen 1932 s 267 ff; Thullberg 1979 s 51 ff. 
395. SALs medlemsblad 1923 s 262 ff. 
 
4.12  FASTIGHETS- OCH DRIFTSFÖRENINGAR 

 

4.12.1  Egnahemsrörelsen 

 
Grundtanken i egnahemsrörelsen var att vid jordbruket trygga bosättning och försörjning åt 
mindre bemedlade grupper. Den hade stöd inom alla partier. Verksamheten avsåg i första 
hand att genom uppstyckning av jord i enskild ägo skapa nya jordbruk, som skulle drivas 
intensivare än de ursprungliga brukningsenheterna. I andra hand kom frågan om styckning av 
kronodomänerna, en verksamhet som hade inletts under 1870 - talet i syfte att använda 
intäkterna till inköp av skogsmark. Småbrukarrörelsens egalitära karaktär medförde en 
knytning till vänsterpartierna. Programmet för småbrukets utveckling med tullsänkningar, 
skyddslagstiftning mot skogsbolagen, utbildning och stöd till nybildning av jordbruk utgjorde 
en alternativ väg för samhällets modernisering. Förebilden var Danmark där lantbruket ledde 
den ekonomiska utvecklingen. Intensiv drift med kooperativ samverkan i alla led var enligt 
ledande småbruksförespråkare som Jöns Bergström, Carl Heyman och G H von Koch 
modellen för reformarbetet på landsbygden. Också för Per Jönsson Rösiö var en ekonomisk 
omvandling målet. Småbrukets ideologer utvecklade visionen av ett samhälle med ett välstånd 
byggt på småskaligt ägande, ekonomisk samverkan och upplysning. Rösiö förordade 
trädgårdsstäder med egnahem för alla, lanserade av engelsmannen Ebenezer Howard i flera 
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skrifter 1898-1902. De skulle förena stadens kulturella fördelar med landsbygdens sunda 
livsmiljö. A 

Sommaren 1892 bildades vid Karlströms bruk nordost om Motala Föreningen Egna 
Hem. Man anknöt till en resolution från det första allmänna arbetaremötet 1879 och till den 
dansk-göteborgska bostadsbyggnadsmodellen. Släktskapet med städernas 
arbetarbostadsföreningar erkändes också. Initivtagaren - kakelugnsmakaren Frans Wilhelm 
Johansson - hade redan 1887 försökt få till stånd en sammanslutning, som skulle köpa upp och 
stycka större egendomar för att sedan fördela småjordbruken bland medlemmarna. 
Föreningens ändamåls-paragraf angav klart vad verksamheten syftade till: ”Föreningen, hvars 
firma är Föreningen Egna Hem utan personlig ansvarighet, har till ändamål att åt sina 
medlemmar anskaffa bostäder och därjämte, då så är möjligt, mindre jordbruk. Å landet 
inköper föreningen företrädesvis större egendomar och uppdelar dem i jordområden, hvilka 
bebyggas och öfverlåtas till medlemmar af föreningen. I städerna anskaffas bostadslägenheter 
såväl genom att köpa hus som genom att köpa och bebygga tomter”. Från tolv medlemmar 
1892 ökade föreningen till närmare 5 500 1909. Då hade dessutom drygt 1 200 medlemmar, 
som kommit i tur för föreningens hus utträtt, vilket illustrerade ett särdrag för 
egnahemsföreningarna. Vid inträdet tecknade sig medlemmarna för ett valfritt antal andelar i 
föreningens grundfond och  sparade gemensamt i denna för att senare lämna föreningen och 
bli självständiga ägare.  

Föreningen Egna hem bestod av en huvudförening och filialföreningar med egna 
styrelser. Från början var det tänkt att filialerna skulle köpa mark och bygga på egen hand men 
av ekonomiska skäl kom all bostadsproduktion att ske i central regi. Centralstyrelsen leddes 
åren 1892-1917 av grundaren F W Johansson och bestod vid sekelskiftet av en fjärdingsman, 
två lantbrukare och en byggmästare. Det utåtriktade upplysningsarbetet sköttes av fyra lärare 
och en trädgårdsmästare och flera tjänstemän och arbetare hade viktiga förtroendeuppdrag.   
Både småbruk och bostadshus anlades. Den första kolonin med tolv småbruk och fyra 
bostadsegnahem anlades vid Brånhult vid sjön Boren 1896. År 1901 förvärvades egendomen 
Ekholmen vid Stångån, som omfattade 400 ha och styckades till 74 småbruk och 32 bostads-
lägenheter. Av de 1 460 lägenheter, som anlades fram till 1915 utgjorde en dryg fjärdedel 
småbruk. Resten var bostäder för hantverkare och arbetare utanför stadsplanelagda områden.  
Föreningen Egna Hem byggde upp en vittförgrenad organisation och en vinstgivande 
verksamhet. Dessutom bidrog man till att etablera begreppet ”egna hem” och bilden av det 
svenska hemmet som ett av innehavaren ägt och utanför staden beläget småbruk. Namnet var 
ursprungligen tyskt och ”Eigenheim” förekom i arbetareföreningarnas diskussioner under 
1860- och 70- talen. B   

Under 1899 utkom arkitekterna Hans Lindblads och Sven Torgersruds handbok för 
egnahemsbyggare ”En bok om egna hem”. Vidare utgavs Ellen Keys ”Skönhet för alla” om 
ändamålsenlig heminredning och estetisk folkuppfostran och Carl Larssons ”Ett hem”, en 
beskrivning i ord och bild av det ideala hemmet. Båda hyllade hemslöjden och de stilideal och 
kunskaper, som hotades av stadskulturen och båda var inspirerade av den engelska Arts and 
Craftsrörelsen. C 

År 1904 inrättades Statens egnahemslånefond för egnahemsbildning på enskild jord 
och 1905-11 uppgick antalet lån till 9 500 av vilka 6 200 jordbrukslån. För perioden 1905-36 
egnahemsbelånades 50 534 jordbrukslägenheter av vilka 31 473 eller 62 procent tidigare var 
bebyggda och 19 061 obebyggda. Nybildningen blev alltså förhållandevis begränsad. D 
 
NOTER 
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A. Gellerman, Olle: Staten och jordbruket 1867-1918 (1958) s 135 ff; Hellström 1976 s 73 ff 
och 137 f; Edling 1996 s 20, 56, 68, 236 f, 266 f, 278, 307 f och 374. 
B.  Edling, Nils: Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 

sekelskiftet 1900 (1996) s 109 ff, 119, 124 f och 259 ff. 
C.  Edling 1996 s 156 f. 
D. Hellström 1976 s 145 ff; Edling 1996 s 382. 
 
4.12.2  Samlingslokaler 

 
I föreningslivets barndom saknades allmänna samlingslokaler i egentlig mening. Man var 
hänvisad till att hålla sina möten utomhus eller i någon medlems bostad. Först med 
samlingslokaler i egen regi var frikyrkorörelsen vars behov av gudstjänstlokaler inte kunde 
tillgodoses av det existerande kyrkobeståndet. Den av metodisterna uppförda Bethlehems-
kyrkan i Stockholm, som invigdes 1840, brukar betecknas som Sveriges äldsta frikyrkolokal 
och fick efterhand ett stort antal efterföljare. I fråga om profana samlingslokaler var de 
liberala arbetareföreningarna föregångare. De uppförde lokaler för bl a föreläsnings-, 
biblioteks-, studie- och teaterverksamhet. Därnäst kom nykterhetsrörelsen, som med början 
under 1880-talet byggde ordenshus i egen regi. Därefter fann sig också den socialistiska 
arbetarrörelsen lida av samma lokalbrist som övriga folkrörelser och började anlägga egna 
möteslokaler och folkparker. Landets första folkets hus togs i bruk i Kristianstad 1890. 
Därefter gick utvecklingen snabbt och folkrörelserna skaffade sig ett betydande fastighets-
innehav. De flesta byggdes av ekonomiska föreningar. Under den första föreningslagens 
giltighetstid 1897-1911 registrerades totalt 1 585 byggnadsföreningar av vilka 800 avsåg 
samlingslokaler inom nykterhets- och 300 inom arbetarrörelsen vartill kom ett okänt antal 
frikyrkolokaler.   

Antalet registrerade byggnadsföreningar på landsbygden uppgick under perioden till ca 
540 av vilka 293 eller 54 procent var ordenshus och 63 eller 12 procent folkets hus. 
Resterande 184 var allmänna byggnadsföreningar, som inte kunnat knytas till någon bestämd 
förenings- eller användarkategori. Av landsbygdsföreningarna tillkom 74 eller 14 procent 
1897-1901, 214 eller 39 procent 1902-06 och 252 eller 47 procent 1907-11. Redan 1897 
registrerades allmänna föreningar i Fjäl i Västernorrland och Gillberga i Sörmland. Andelen 
frikyrkolokaler bland de allmänna byggnadsföreningarna var säkerligen betydande men 
profana samlingslokaler fanns också som exempelvis en bystuga i Lima och Föreningen 
Mjöhults samlingslokaler i Malmöhus län 1910 och en lokal i Sifferbo i Gagnef 1911. En 
genomlysning av de allmänna byggnadsföreningarna årtiondena efter 1895 skulle säkerligen 
ge viktiga bidrag till bygdegårdsrörelsens utveckling. Man registrerade även föreningar för 
flottleder och kyrkstallar.   

Vid 1912 års riksdag motionerade den kände liberale publicisten Mauritz Hellberg i 
Karlstad om en statlig utredning om ”huruvida samt under vilka former och bestämmelser 
statsbidrag må kunna lämnas till byggnadsföreningar på landsbygden, vilka bildats för att 
åstadkomma allmänna samlingslokaler avsedda att utan hänsyn till partiolikhet tjäna folkets 
samhälleliga behov och kulturella strävanden.” Motionen avslogs men återkom i olika 
varianter vid 1913, 1914, 1919 och 1920 års riksdagar. Vid de båda sistnämnda var 
motionären Edor Andersson från Knapsjö i Älvsborgs län och 1920 begärde riksdagen en 
utredning men socialministern Jakob Pettersson avböjde med hänvisning till det 
statsfinansiella läget och 1926 gick slutligen även regeringen på denna linje.   

Utanför riksdagen aktualiserades frågan om samlingslokaler vid bildandet av Svenska 
lands-kommunernas förbund 1919 och vid SALs höstmöte samma år. Vid det förstnämnda 
tillfället presenterades ett utredningsbetänkande med titeln ”Bygdegårdar överallt på vår 
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landsbygd”, som utarbetats av en kommitté under ledning av den tidigare jordbruksministern 
Gösta Tamm. Det behandlades i anslutning till folkbildningsfrågan och innehöll bl a ritningar 
och byggnadsbeskrivningar för bygdegårdar, förslag till normalstadgar för lokalföreningar och 
till arbetsordning och stadgar för ett tilltänkt riksförbund. Byggförslagen hade utarbetats av 
arkitekten vid SALs byggnadsbyrå Lars N Gramén. Förslaget motiverades bl a med att 
landsbygdens avfolkning måste motverkas, att folkbildningen förutsatte tillgång till lokaler 
och att det var ekonomiskt och standardmässigt rationellt att olika intressenter löste frågan om 
samlingslokaler gemensamt. Namnet ”bygdegård” lanserades.     

Kommittéförslaget presenterades vid kongressen av P H Sjöblom och orsakade livlig 
debatt. De flesta var positiva men några var tveksamma både av ekonomiska skäl och för att 
man ansåg att skolhusen, ordenshusen eller folkets hus kunde disponeras för samma ändamål. 
Något beslut togs inte men en grund hade ändå lagts för framtiden. Vid SALs höstmöte - som 
tidsmässigt låg något före landskommunernas kongress - presenterade Gösta Tamm både 
folkbildnings- och samlingslokalfrågorna och fick stöd från bl a JUF.   

Frågan om vilken bygdegård, som är landets äldsta är inte avgjord. Som tidigare 
framhållits fanns med stor sannolikhet byggnadsföreningar, som till gagnet om än inte till 
namnet uppförde allmänna bygdegårdar på landsbygden innan beteckningen lanserades 1918. 
Annars talar mycket för att Spannarboda utanför Lindesberg, som invigdes i september 1918, 
var den första egentliga bygdegården. Andra tidiga bygdegårdar var Ås utanför Reftele i 
Småland, Heberg i Halland och Håckvik i Svenljunga i Västergötland. Det var främst Svenska 
landsbygdens ungdomsförbund (SLU) och Jordbrukareungdomens förbund (JUF) som stod för 
initiativen. Någon statistik över det tidiga byggandet finns inte men 1943 uppgavs antalet 
bygdegårdar vara 410 av vilka SLU svarade för 290 och JUF för 120.   
 
NOT 

Bygdegården - mötesplatsen (1982) s 15 f; Fyrtio år med Bygdegårdarnas Riksförbund (1984) 
s    ; Mötesplatser. En bok om bygdegårdsrörelsen i Sverige (Red. Hans Davidson, 1994) s 6 
ff, 12 ff och 44 ff; SALs medlemsblad 1919 s 96 och 131 och 1920 s 5 f. 
 
 
 
4.12.3  Maskinsamverkan 

 
I SLF propagerade Sverker Lundberg 1906 för samköp och samägande av maskiner, särskilt 
med tanke på de stora fördelarna för de mindre lantbruken. Sånings- och skördemaskiner, 
ring- och slätvältar, triör, sädesrensare, gödselspridare, hövändare, potatisupptagare, sorterare, 
kultivatorer och tröskverk lämpade sig alla väl för samägande och Lundberg pekade på det 
utbredda sambruket av maskiner i Tyskland och Sällskapet Pellervos strävanden att utbreda 
maskinsamverkan i Finland. Han beskrev verksamheten i Trebeshainer maskinförening i 
Sachsen, vilken verkat sedan 1884 och hade 12 medlemmar. I Sverige föreslog Lundberg 
andelskassor för ändamålet och inköp genom SLR och centralföreningarna. I lantbrukspressen 
förekom vidare förslag om redskapsstationer genom hushållningssällskapens eller statens 
försorg. 

Mellanhandssakkunniga menade att andelsidén också tillämpades inom kvarn- och trä-
branscherna. Det mest påtagliga exemplet var Svenska Lantmännens Kvarnförening, vilken 
var den största i sitt slag i landet. För att anknyta till ett hävdvunnet system borde det också 
vara fördelaktigt att lantbrukarna i skogsbygderna kombinerade kvarn- och sågverksrörelse 
dels för malning för de lokala behoven dels för att kunna avyttra skogsprodukterna med 
förtjänst. Den mest utvecklade föreningen av detta slag fanns i Heby i Västmanland och hette 
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”Lantmännens såg-, kvarn- och tegelbruksförening” och hade bildats 1917 för ”att efter inköp 
av behövliga fastigheter inköpa, förädla och sälja skogs- och jordbruksprodukter och bedriva 
handelsrörelse samt att genom anslag av vinstmedel understödja undervisning i en ekonomiskt 
lönande skogs- och jordbruksskötsel”. Man arbetade både för medlemmarnas behov och för 
avsalu och hade lokalmässigt sammanfört mejeri-, slakteri-, kvarn-, såg-, tegelbruks- och 
inköpsverksamheterna, vilket innebar betydande besparingar. Man räknade totalt med ca 120 
kvarn- och sågföreningar, de flesta i Norrland. Men det fanns också småbrukarägda kvarnar 
söderut, vilka dock mest malde till husbehov. 

Samverkan kring lantbruksmaskiner var även omfattande och tycks ha börjat 1884 i 
Mjällby-trakten i Blekinge där ett ångtröskbolag med gemensam finansiering och personal 
bildades. SCB redovisade för 1929 1 033 trösk-, 214 såg-, 50 kvarn- och 51 
stenkrossföreningar. Siffrorna är emellertid osäkra. Av tröskföreningarna fanns 344 i 
Östergötlands och 320 i Kristianstads län medan exempelvis Södermanlands, Skaraborgs, 
Jämtlands och Väster-bottens län enligt statistiken helt saknade föreningar, Uppsala och 
Älvsborgs län endast hade en vardera och Hallands fem. Mycket tyder därför på att det 
redovisade antalet trösk-föreningar var alldeles för lågt. Av sågföreningarna svarade de fem 
norrlandslänen för 136 eller 63 procent, Svealand för 42 eller 20 procent och Götaland för 36 
eller 17 procent. Av kvarnföreningarna fanns 11 i Kopparbergs och 8 i Östergötlands län 
medan exempelvis Mälardalen och Sydsverige endast uppvisade ett fåtal. I fråga om 
stenkrossföreningarna dominerade Kristianstads och Östergötlands län med 27 respektive 13 
stycken. Av maskin-föreningarna hade 9 procent tillkommit före 1900, 17 procent 1900-09, 
27 procent 1910-19 och 47 procent 1920-29. Antalet medlemmar var i medeltal 17 i trösk-, 24 
i såg-, 46 i kvarn- och 39 i stenkrossföreningarna.  
 
NOT 288-290 
 
4.13  IDEOLOGI OCH SAMVERKAN 

 
4.13.1  Strid eller samverkan - mellankooperativa relationer före 1930 

 
Den 5 september 1899 bildades Kooperativa Förbundet (KF) med 30 konsumentkooperativa 
föreningar som medlemmar. I stadgarna slogs fast att ”envar inregistrerad kooperativ 
organisation” hade rätt att bli medlem. Man hade därför kunnat vänta sig att KF, som under 
sina första sex år var landets enda kooperativa riksorganisation, skulle ha försökt enrollera de 
talrika byggnads- och egnahemsföreningarna eller de ca 430 mejeri- och 400 lantmanna-
föreningarna som medlemmar. Lokalt förekom också exempelvis i Halland och i Norrland ett 
nära samarbete. Någon aktiv värvning av landsbygdsbaserade föreningar gjordes emellertid 
inte trots att KFs kongress åtminstone vid ett tillfälle uttalade sitt intresse för att få lantbruks-
kooperativa företag som medlemmar. I stället bildade lantmanna- och centralföreningarna 
1905 sin egen riksorganisation - Svenska Lantmännens Riksorganisation (SLR).   

SLRs tillkomst orsakade av allt att döma viss bitterhet inom KF. Man menade att 
lantbruks-sidan visat likgiltighet och nonchalans mot ett förbund, ”vilket har till uppgift att 
sammansluta all kooperation inom landet”. Orsakerna till att man gick skilda vägar var bl a att 
de båda kooperationsgrenarna riktade sig till samhällsgrupper med delvis motsatta 
ekonomiska och politiska intressen och att KF vid denna tid fortfarande var en svag 
organisation.  

Det kan tilläggas att de tidiga relationerna mellan konsument- och 
lantbrukskooperationen även hade en internatonell aspekt. Inom Internationella Kooperativa 
Alliansen (IKA, bildad 1895) försämrades relationerna mellan de båda kooperationsgrenarna 
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kraftigt vid kongresserna i Budapest 1904 och Cremona 1907 och sistnämnda år lämnade de 
lantbruks-kooperativa organisationerna i bl a Tyskland och Österrike-Ungern IKA och 
startade en egen international under ledning av Wilhelm Haas. Utvecklingen kunde knappast 
undgå att påverka KF, som anslutit sig till IKA 1902 och snabbt blev en av dess bemärkta 
medlemmar. 396 

Det fanns till en början heller inga direkta anledningar att befara några 
sammanstötningar i Sverige. En framstående lantbrukskooperativ pionjär och ideolog som E 
O Arenander tillhöll exempelvis sina lantmannaföreningar att strikt hålla sig till 
lantbruksförnödenheter och varnade uttryckligen för mångsyssleri i form av specerier och 
andra hushållsvaror. Gustaf Leufvén var på samma linje. Men det fanns en och annan, som var 
av motsatt åsikt. En sådan var folkskolläraren Petter Norrgren i Harplinge i Halland, som 
ansåg att att specerier, foder- och gödselmedel med fördel kunde säljas av en och samma 
förening och även kunde uppvisa framgångsrika praktiska exempel. I Halland fanns flera 
kombinerade lantmanna- och konsumentföreningar, som samtidigt var anslutna till KF och 
den halländska centralföreningen. Den stora fördelen med kombinerade föreningar var enligt 
Norrgren möjligheten att snabbt komma upp i volym och därmed kunna anställa kompetenta 
föreståndare.  

Under 1900-talets båda första decennier fick också flera centralföreningar förslag från 
sina lokalföreningar om att börja med försäljning av hushållsförnödenheter. Så bl a i 
Värmland där flera lantmannaföreningar börjat handla med kaffe, socker, mjöl, sill, fotogen m 
m. Central-föreningen vägrade dock att tillmötesgå önskemålen även om man i någon mån 
utvidgade sitt varusortiment. Även centralföreningen i Skåne lär vid 1910 - talets slut ha 
övervägt att saluföra nya varor, vilket föranledde farhågor från konsumentkooperativt håll för 
en ”agrar-kooperativ konkurrensrörelse” i Sydsverige. 

Centralföreningarna tog emellertid inte upp handel med hushålsförnödenheter och inte 
heller övervägde SLR någon sådan hantering. Konkurrensen med konsumentkooperationen 
begränsade sig därför till spridda lokalföreningar, vilket inte hindrade att en självständig och 
agrart baserad andelsorganisation för dagligvaror under lång tid kom att utgöra en 
återkommande hotbild för konsumentkooperatörerna. Exempel på sådana fanns i Finland och 
Schweiz.  
  Ett förhållande, som skulle kunnat leda till en utveckling i motsatt riktning var att en 
inte helt obetydlig del av konsumentföreningarnas medlemskår utgjordes av lantbrukare, som 
kunde tänkas ha intresse av att täcka sina behov av t ex foder- och gödselmedel via dessa. 
Även om andelen lantbruksmedlemmar i Sverige aldrig kom i närheten av siffrorna i Danmark 
och Finland där lantbrukarna dominerade konsumentkooperationen (1910 var andelen 
lantbrukare i Danmark ca 73, i Finland ca 50 och i Sverige ca 8 procent) så var den ojämnt 
fördelad och följaktligen betydande i vissa områden, särskilt i Norrland och i Värmlands och 
Kopparbergs län där hälften av de konsumentkooperativt organiserade lantbrukarna hörde 
hemma. Dessa s k ”bondkonsum” var ett arv från de organisationsinsatser, som 
arbetareföreningarna gjort under perioden 1865-90 och tillhörde därmed 
konsumentkooperationens äldsta skikt.   

När Anders Örne, småbrukarson från Västergötland, övertog ledningen av KFs 
organisations-sektor efter Martin Sundells bortgång 1910 såg han som sin angelägnaste 
uppgift att vinna lantbrukarna för konsumentkooperationen och satte under 1910-talet in stora 
resurser för att nå detta mål. Man arbetade företrädesvis med skrifter, föredrag och 
information i folkhög-skolorna och betonade både lantbrukarnas intressen som konsumenter 
och släktskapen mellan konsumentkooperationen och lantbrukarnas egna andelsföreningar. 
Agitationen var uppenbarligen framgångsrik. År 1919 uppgick andelen lantbruksmedlemmar 
till 18,9 procent, vilket torde ha varit den högsta noteringen någonsin. Även om antalet 
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lantbrukare i konsumentföreningarna i absoluta tal fortsatte att stiga och nådde ca 68 000, 
hade deras andel av medlemskåren 1929 sjunkit till 14,6 procent. Framgångarna kunde 
emellertid inte dölja att det fanns en misstro mot konsumentkooperationen bland lantbrukarna. 
Den gällde dels att en anslutning stärkte konsumentföreningarna som köpare och därmed 
försvagade lantbrukarnas ställning som producenter dels att konsumentrörelsen dominerades 
av städer, idustriarbetare och socialister och att dess egentliga avsikter kunde misstänkas vara 
att avskaffa den enskilda företagsamheten. 397  

En näraliggande sådan konfliktorsak var tanken på småskalig kooperativ lantbruksdrift, 
som låg i luften kring sekelskiftet 1900. Den sysselsatte samhällsreformatorer som Franz 
Oppen-heimer, Fredrik van Eeden, Peter Kropotkin och i Sverige bl a ”småbrukets apostel” P 
J Rösiö. På KFs kongress 1905 höll Johan Hansson - senare välkänd bokförläggare - ett 
föredrag om ”kooperativa samhällen på grundvalen av gemensam jordbesittning”. Hansson, 
som var lärjunge till den amerikanske nationalekonomen Henry George, tänkte sig en koloni 
för småbrukare, trädgårdsodlare, litteratörer och representanter för andra samhällsnyttiga 
yrken lokaliserad till västra Skåne. Förslaget stöddes av KFs sekreterare Martin Sundell men 
väckte i övrigt föga entusiasm.   

Hösten 1907 startades dock i Stockholm en förening för att grunda en sådan koloni 
men några praktiska resultat blev det inte. Efter storstrejken 1909 bildade några avskedade 
arbetare vid Stockholms spårvägar en förening för rationellt småbruk och vände sig till KF för 
att få ekonomiskt stöd. KF avböjde emellertid med motiveringen att föreningen ämnade gå 
”egnahemsvägen med alla dess sönderstyckningar och privatäganderättsformer”. 
År 1910 fanns ett förslag att på KFs kongress aktualisera kooperativa storjordbruk men frågan 
bordlades. Att den engelska modellen med konsumentkooperativt ägda lantbruk hade 
anhängare även i Sverige visades när konsumentföreningen Svea i Västerås 1916 köpte 
Rustberga gård där man förutom lantbruk också bedrev kursverksamhet. Gården förblev i 
föreningens ägo till 1959 och var tillsammans med Skagersholm i Västergötland det enda 
exemplet på konsumentkooperativa lantbruk i Sverige. 398  

De tidiga försöken med kollektiv lantbruksdrift i Sverige inspirerades inte oväntat av 
Rösiö och hans skola på Hagaberg utanför Jönköping och av två folkhögskolor med 
kooperativ anknytning, nämligen Brunnsvik och Jakobsberg.   

Det första försöket inleddes 1918 på Nora gård på Svartsjölandet väster om Stockholm. 
Det startades av sex personer, som samtliga genomgått Rösiös skola. En av dessa var Karl 
Levin, som senare kom att bli RLFs förste ombudsman. Gården omfattade 60 ha åker och 
nästan lika mycket skog. Man hade mjölkproduktion och odlade vete, ärter, havre, korn och 
potatis. Senare tillkom svinuppfödning. Eftersom gården köptes när både livdjurs- och 
fastighets-priserna var exceptionellt höga kom företaget från början att belastas av stora 
kapital-kostnader och sambruket tvingades upphöra 1926.  

Nästa försök representerades av ”Odlingssällskapet Stockholm med omnejd” som åren 
1919-24 arrenderade Bergshamra kronogård i Solna. Sambruket bestod som mest av fyra 
personer, som genomgått Brunnsvik och Hagaberg. En del av arealen uppläts som kolonilotter 
till utomstående medan 27 ha brukades av medlemmarna själva. Man producerade främst 
potatis för Konsum Stockholm och hö för åkerierna. Deltagarna ägnade sig vid sidan av 
arbetet åt studier av kooperationen. Orsaken till att företaget upphörde var främst att 
kolonilotterna tog för stor del av marken i anspråk och att arrendet var för högt. 

På Jakobsbergs herrgård i Järfälla startade fem tidigare elever vid Brunnsvik, 
Jakobsberg och Hagaberg ett kooperativt lantbruk 1921. Till detta anslöt sig en medlem från 
Nora och två från Bergshamra. Arrendet omfattade ungefär 55 ha. Även här blev kapitalfrågan 
det stora problemet tillsammans med den låga prisnivån på produkterna. När delar av 
fastigheten såldes till ett industriföretag upphörde kooperativet 1925. 
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Ett fjärde försök gjordes på Elleholms Hovgård i Blekinge 1922-24. Gården drevs i 
sambruk med en annan och omfattade allt som allt ungefär 285 ha åker och 420 ha skogsmark. 
Den drivande kraften var arrendatorn Nils Adler, som senare blev framstående 
socialdemokratisk jordbrukspolitiker och direktör i Jordbrukskasseförbundet. Man gjorde bl a 
gemensamma inköp av livsmedel. Verksamheten gav tillfredsställande ekonomiskt resultat 
men företaget upphörde när egendomens ägare avled och arrendet inte förnyades. 399 
I riksdagen var frågan om kooperativa lantbruk främst genom Carl Lindhagens försorg aktuell 
nästan varje år dock länge utan konkreta resultat. Lindhagen tänkte sig under intryck av krigs-
förhållandena lån till andelsgods brukade av lantarbetare men fortsatte att driva frågan även 
under 1920-talet. 

När det dualistiska organisationsmönstret väl etablerats inom kooperationen var det 
upplagt för någon form av samverkan mellan organisationerna. Upptakten var emellertid trög 
och trevande. Anders Örne föreslog 1911 ett samarbete mot sockertrusten och 1911-12 
förbereddes ett samägt företag för sockerproduktion. Försöket misslyckades emellertid p g a 
oenighet och bristande kaptalresurser. Örne hade också stort intresse för jordbrukskassorna 
och i samband med riksdagsbeslutet 1915 föreslog Konsumentbladet att de båda 
kooperationsgrenarna skulle samarbeta på kreditområdet.  

Ett annat område där ett samarbete låg nära till hands var kvarnindustrin, som också 
den var starkt förtrustad. Här var SLR-organisationen först genom förvärvet av Malmö Stora 
Valskvarn och bildandet av Svenska lantmännens kvarnförening 1917. Flera konsument-
föreningar inbjöds att bli delägare men avböjde på inrådan av KF, som befarade intresse-
motsättningar mellan producenter och konsumenter. KF köpte för sin del vid 1920 - talets mitt 
två stora handelskvarnar i Stockholm och Göteborg. Förhandlingar om samarbete fördes under 
1926 men ledde inte till resultat. 

Ytterligare ett samarbetsförslag härrörde från mellanhandssakkunniga, som på 
regeringens uppdrag utredde mellanhandsmarginalerna inom varuhandeln och gällde 
partihandeln med kött och fläsk i Stockholm. Förslaget innebar att andelsslakterierna och KF 
skulle bilda ett samägt företag - Kött- och fläskcentralen - som skulle förmedla produkter 
mellan ägarna. Det avvisades dock av slakterierna. 

Tanken på en gemensam folkhögskola för ”kooperatörer och andelsmän” lanserades 
sommaren 1917 av docenten i ekonomisk historia vid Stockholms högskola Karl Petander 
men avvisades, i SALs fall med konstaterandet att undervisning i andelsverksamhet 
visserligen var viktig men inte borde meddelas i Stockholm utan på många ställen i landet. 
Skolan kom trots detta till stånd genom Petanders egna ansträngningar i Jakobsberg utanför 
Stockholm 1919. Däremot fanns inom det då nybildade SAL ett intresse för samverkan med 
konsumentkooperationen, vilket främst företräddes av direktören Gustaf Leufvén och 
ledamoten av styrelsen och arbetsutskottet, den socialdemokratiske riksdagsmannen P H 
Sjöblom. Båda menade att ett samarbete skulle minska spänningarna mellan konsumenter och 
producenter.  

Det kan tilläggas att möjligheterna till samverkan inom en och samma riksorganisation 
slutgiltigt avlägsnades när KF 1914 genomförde en stadgeändring, som innebar att endast 
konsumtions- och försäkringsföreningar fortsättningsvis kunde bli medlemmar i förbundet. 
400 

I början av 1920-talet presenterades från bondeförbundshåll förslag om en separat agrar 
konsumentkooperation. Tanken var att bilda lokala s k lantmannakommuner, vilka inom sig 
skulle driva branschöverskridande kooperativa verksamheter som försäljning av lantbruks-
produkter och inköp av foder- och gödselmedel och hushållsförnödenheter. I Dalarna startade 
sådana kommuner i bl a By och Stora Tuna på initiativ av kyrkoherden och juris doktorn 
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Roderich Stintzing i By, vilken drev propaganda för lantbrukskooperativa företag enligt 
”Raiffeisensystemet” för att lösa lantbrukets avsättnings- och kreditproblem.   

Att verksamheten i Dalarna väckte intresse inom SAL visades av att Stintzing inbjöds 
att presentera sina idéer vid höstmötet 1920. Han redogjorde inledningsvis för verksamheten 
inom By lantmannakommun, som startat 1918, under sina första år främst ägnat sig åt 
försäljning av skogsprodukter med gott resultat och hade över 150 medlemmar. Stintzing 
motiverade valet av produkt med att trävarorna var lätthanterliga, beständiga och enhetliga.  

Namnet lantmannakommun hade emellertid inte valts för att den skulle vara ”en 
förening bland andra utan föreningen framför andra …. allomfattande till sina uppgifter och 
till sin befogenhet”. Det var alltså fråga om en föreningstyp, som krävde obetingad lojalitet 
och som var ”oförhindrad att sträcka sin verksamhet till vilken gren som helst av ekonomisk 
samverkan”. By lantmannakommun avsåg att ägna sig åt ”försäljning och förädling av 
jordbruks- och skogsprodukter, inköp av drifts- och hushållsförnödenheter, förräntning av 
medlemmarnas insatta medel, beredande av kredit åt enskilda medlemmar”. Principen var 
enligt Stintzing att koncentrera det ekonomiska samarbetet till en enda förening. Förebilden 
var de tyska raiffeisenföreningarna. 

Lantmannakommunen byggde på utsträckt ekonomiskt ansvar för medlemmarna med 
50 kronor per ha åkerjord och lika mycket för var tredje ha skog. Därtill kom att en egen 
kapitalfond skulle bildas med hjälp av försäljningsprovisionerna och kontantinsättningar av 
medlemmarna. Överskottsfördelningen skedde efter vars och ens ekonomiska mellanhavande 
med föreningen. Stämman hade stadgeenlig rätt att fatta för medlemmarna bindande beslut om 
gemensamt uppträdande i ekonomiska frågor och att besluta om böter vid underlåtenhet att 
följa dessa. Den senare bestämmelsen var enligt Stintzing en viktig hörnsten. 

Inköps- och försäljningsverksamheten skulle enligt Stintzing kräva ett eget 
föreningsmagasin för lagerhållningen, vilken med fördel kunde ske i lantmannakommunens 
regi. På så sätt kunde medlemmarna både belåna sin spannmål och få krediter i form av varor, 
vilket var ett effektivt sätt att kontrollera lånemedlens användning.Medel för lånerörelsen 
skulle man få genom att en del av medlemmarnas skogslikvider mot ränta placerades i 
lantmanna-kommunen. När det gällde förädling av lantbrukets produkter pekade Stintzing på 
fördelarna med samägda sågverk och kvarnar. Han underströk vidare att 
lantmannakommunerna självklart skulle inordna sig i det befintliga organisatoriska systemet - 
d v s främst SLR och Lantmannaförbundet i Gävle. Splittring av krafterna måste till varje pris 
undvikas.  

Inom SLR uppfattades lantmannakommunerna av allt att döma som artfrämmande och 
Stintzing själv som en splittrare. I SLF beskylldes han för att förvanska andelsidén, 
smutskasta Lantmannaförbundet i Gävle och andelsrörelsen i allmänhet och för att blanda in 
politik - särskilt Bondeförbundet - i kooperationen. En andra lantmannakommun bildades i 
Stora Tuna 1920 men i övrigt är det svårt att bedöma effekterna av Stintzings organisations-
strävanden. Våren 1923 förbereddes emellertid en regional organisation med namnet 
Lantmännens arbetsgemenskap för Gävleborgs och Kopparbergs län. Den skulle till en början 
fungera som allmänt samverkansorgan men senare också som affärscentral. Tidpunkten var 
väl vald med tanke på att Lantmannaförbundet i Gävle detta år tvingades till likvidation och 
rekonstruktion och att SLR befann sig på fallrepet till följd av krisen i Svenska Landtmännens 
Bank. Stintzing fick också ett sötsurt lycka till i SLF och hans förbund rapporterades bildat i 
juni med namnet Lantmannaförbundet, vilket antydde en avsikt att fylla tomrummet efter det 
likviderade företaget. Det stintzingska förbundets fortsatta öden är emellertid höljda i dunkel.   

Även KF betraktade Stintzings förehavanden med oro, varnade för splittring och 
vädjade om rödgrön sammanhållning. Man ville också med hjälp av goda exempel föra in 
avvikaren på rätta vägar och Albin Johansson sammanträffade därför med Stintzing och såg 
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till att han fick ett KF-stipendium för kooperativa studier i Danmark. Det var antagligen också 
mot bakgrund av tendenserna att bilda lantmannakommuner som Gustaf Leufvén från 1921 
och framåt enträget uppmanade lantbrukarna att bilda konventionella konsumentföreningar 
och ansluta dessa till KF. 401 

Under 1920 - talet kom lantbruks- och konsumentkooperationens ekonomiska vägar att 
mer påtagligt korsa varandra. Första gången skedde det när KF började sälja foder- och 
gödningsmedel. Verksamheten startade utan förhandskontakter med SLR och uppenbarligen 
också utan föregående interna diskussioner vid en tidpunkt när SLR-organisationen befann sig 
i stora svårigheter. Läget erbjöd tillfälle till expansion, vilken kunde motiveras med ökad 
efterfrågan från de konsumentkooperativa lantbruksmedlemmarna. En annan orsak var att KFs 
kvarnar som biprodukt producerade kli, vilket i sin tur ledde till förmedling av andra 
fodermedel. 

Trots detta fanns inom KFs ledning ett behov av att avgränsa de båda 
kooperationsgrenarnas verksamhetsområden från varandra. Ett uttryck för detta var de s k 
”1924 års riktlinjer”, som presenterades för KFs kongress samma år. I dessa föreslogs en 
gränsdragning, som utgick från att producenterna skulle kontrollera uppsamlingen och den 
första förädlingen i mejerier och slakterier medan konsumenterna skulle sköta 
vidareförädlingen och distributionen. Förhållandet mellan KF och SLR- organisationen 
berördes inte. Däremot skulle konsument-kooperationen inte driva lantbruk i egen regi. 
Riktlinjerna hade utarbetats utan kontakt med lantbrukskooperationen men kom under 1930 - 
talets konflikter att av KF åberopas som gränsdragningsurkund. De hade emellertid, som Olof 
Ruin framhållit, varken diskuterats eller antagits vid 1924 års kongress utan bara hänskjutits 
för diskussion till distrikt och föreningar. Bland en del av dessa betecknades de f ö som 
”olycksaliga” och ansågs bidra till att skilja de kooperativa rörelserna från varandra. Någon 
motsvarande remiss för att förankra riktlinjerna hos lantbrukskooperationen gjordes däremot 
inte.  

Principerna i 1924 års riktlinjer överskreds redan följande år när KF - visserligen efter 
begäran från lokalt lantbrukarhåll - övertog verksamheten vid slakteriet i Kristianstad, som 
råkat i svårigheter. Övertagandet skedde med det uttryckliga förbehållet att arrangemanget 
endast avsåg att bevara företagets verksamhetsform och skulle avvecklas så snart de 
ekonomiska problemen rättats till. Efter en grundlig reorganisation återgick slakteriet också 
till lantbrukarna 1933. En liknande aktion genomfördes vid slakteriet i Varberg 1927-35 men 
där blev återgången till följd av motsättningar mellan KF och slakteriorganisationen mer 
problemfylld. Från KFs sida åberopades senare dessa aktioner son bevis för att man 
tillämpade riktlinjerna från 1924. Från 1927 och framåt drev KF på samma sätt mejeriet i 
Fåker i Jämtland och från 1929 också mejerierna i Västbygden, Sikås och Överklinten i 
samma landskap. Alla tre omvandlades efter hand till reguljära andelsmejerier. 402 
 
4.10.2  Mellanhandssakkunniga 

 
Under 1920-talet kom frågorna om kooperationens roll i samhällsekonomin och om 
samverkan mellan de kooperativa organisationerna i centrum på ett annat sätt än tidigare.  
På lantbrukssidan berodde detta dels på att SAL och främst dess direktör Gustaf Leufvén såg 
som sin uppgift att ägna de ideologiska frågorna större uppmärksamhet än det mer 
kommersiellt inriktade SLR dels på att SLR-organisationen vid ett par tillfällen råkade in i 
besvärliga kriser, som krävde hjälp av staten. Men det hängde också samman med att de 
ekonomiska relationerna med konsumentkooperationen aktualiserade en arbetsuppdelning och 
att det publicerades ett antal teoretiska arbeten om kooperationen som samhällsfaktor. De 
viktigaste skrevs av Karl Petander och Anders Örne. Mot decenniets slut drabbades så 
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ekonomin av den stora depressionen, som för lantbrukets del innebar att kooperativ 
samverkan lanserades som huvudingrediens i krislösningen. 

Det klassiska samarbetsprojektet mellan lantbruks- och konsumentkooperationen är att 
minska avståndet mellan dessa genom att reducera eller avskaffa mellanhänderna. I det 
avseendet kom kooperationen att spela en intressant roll inom ramen för de ekonomiska 
reformsträvanden, som utmärkte Hjalmar Brantings första ministär, vilken tillträdde våren 
1920. På sommaren tillsatte jordbruksministern Olof Nilsson i Tånga de s k mellanhands-
sakkunniga för att utreda mellanhandssystemet inom livsmedelshandeln. Till ordförande 
utsågs Gustaf Leufvén och vidare ingick Hugo Heyman från Socialstyrelsen, den liberale 
landstingsmannen Elof Andersson i Fältenborg, bankdirektören Gerhard Magnusson, stads-
fullmäktigeledamoten i Göteborg Axel Dahlström, Albin Johansson från KF och 
riksdagsmannen och SAL-stryelseledamoten P H Sjöblom. Den kooperativa röresen var starkt 
representerad. Förutom Leufvén och Albin Johansson var Heyman, Andersson och Sjöblom 
på olika sätt engagerade i kooperativa sammanhang.  
  För att erhålla jämförelsematerial studrade utredningen livsmedelshandeln i Tyskland, 
Schweiz, Norge, Danmark och Finland. Utredningen påtalade vissa brister, som uppstått till 
följd av det konkurrenssystem, som stadfästs genom 1864 års näringsfrihetsförordning. Det 
gällde kvalitetsförsämringar och i vissa fall varuförfalskning, konsumtionskrediter och 
överetablering inom handeln av små och instabila företag. Visserligen hade organisationer 
bildats både bland konsumenter och handlande men i varje fall de senare hade enligt 
utredningen snarast antagit karaktären av skråbildningar och påverkat prisbildningen 
ogynnsamt.  

Handelns organisationer och vinstmarginaler utgjorde utredningens huvudobjekt. Sju 
varugrupper granskades särskilt nämligen: 1. Spannmål, mjöl, gryn och bröd. 2. Kreatur, kött 
och fläsk. 3. Specerier och kolonialvaror. 4. Mejeriprodukter. 5. Rotfrukter och trädgårds-
produkter. 6. Fisk. 7. Ägg. 403  Utredningen uppskattade den privata detaljhandelns 
genomsnittliga prismarginal till knappt 18 procent och nettovinsten till strax under 3 procent, 
vilket väl överensstämde med den konsumentkooperativa vinstnivån. De sakkunniga såg detta 
som ett uttryck för att balanspunkten i fråga om prisskillnaderna mellan privata och 
kooperativa affärer låg omkring 3 procent. Man pekade också på andra olägenheter inom 
mellanhandssystemet som det stora antalet detaljaffärer och mellanled, förlusterna på 
konsumentkrediter, det dyra handelsresandesystemet, de höga transportkostnaderna och de 
ojämna prispåslagen på olika varugrupper. Utredningen diskuterade olika lösningar och 
menade bl a att producentprisnoteringar upprättade av Socialstyrelsen enligt schweizisk 
modell i kombination men lokala prisnämnder borde kunna stärka konsumenternas ställning. 
404  

Den enda lösning, som enligt utredningen kunde gå till botten med problemen var en 
utbyggd kooperativ samverkan bland och mellan konsumenter och producenter. Man framhöll 
att kooperativ integration bidrog till att minska transportkostnaderna. 
Konsumentkooperationen gjorde vinstnivån ointressant eftersom överskottet fördelades bland 
medlemmarna, den motverkade även konsumentkrediter, för hög prisnivå, överetablering 
inom detaljhandeln och främjade kvalitet och koncentration. Fördelarna med 
lantbrukskooperationen låg främst i den konsekvent genomförda kvalitetsbetalningen till 
producenterna och i den storskaliga uppsamlingen och förädlingen av råvarorna. De 
sakkunniga förordade en kraftig upplysnings-verksanhet om försäljningsföreningar för mjölk, 
slaktdjur, ägg, spannmål, potatis, trädgårds-produkter m m.  

Som särskilt viktigt utpekades slaktdjursområdet där utredarna förutom lantbrukarägda 
slakteriföreningar föreslog en av konsument- och lantbrukskooperationen samägd kött- och 
fläskcentral, som utan mellanhänder skulle förmedla slakteriföreningarnas produkter i första 
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hand till konsumentföreningarna. Förslaget avvisades emellertid under hand av slakteri-
föreningarna och återkom inte i betänkandet. Vidare förordade utredningen en utökad 
kooperativ försäljning av spannmål i kombination med lagerhusföreningar, andelskvarnar och 
samägda bageriföreningar. Också försäljningen av potatis och frukt erbjöd stora kooperativa 
framtidsuppgifter. På inköpssidan uppmanades lantbrukarna att tillsammans med övriga 
konsumenter bilda föreningar för samköp av hushållsförnödenheter. 405  

Mellanhandssakkunniga insåg att deras förslag krävde en samordning och utbyggnad 
av den kooperativa sektorn, inte minst på lantbrukssidan där bristen på samordning och 
samarbete var särskilt påtaglig. Förslagen förutsatte också en genomförd samverkan mellan 
konsument- och lantbrukskooperationen, vilket under 1921 diskuterades vid gemensamma 
konferenser i Värmlands, Jämtlands och Norrbottens län. Man föreslog ett gemensamt 
centralorgan för att främja andelsidén och utveckla samarbetet genom föredrags- och 
publiceringsverksamhet, dokumentation av svensk och utländsk kooperation, rådgivning, 
myndighetskontakter m m. Den förebild, som utpekades var finska Pellervo. Verksamheten 
skulle huvudsakligen bekostas av de anslutna föreningarna men med tanke på samhällsnyttan 
föreslogs ett årligt statsbidrag på 10 000 kronor. Centralorganets utbildningsinsatser borde 
enligt utredningen kompletteras av obligatorisk undervisning i kooperation vid 
fortsättningsskolor, högre folkskolor, handels-, folkhög- och lantmannaskolor. 406  

Mellanhandssakkunnigas betänkande var märkligt ur flera aspekter. Det var en offensiv 
vision full av självförtroende, som manifesterade den framväxande kooperativa rörelsens 
avsikt att byta eknomiskt system inom en central samhällssektor. Däremot tog betänkandet 
inte ställning till ”huruvida ett fullt kooperatiserat samhälle bör vara ett eftersträvansvärt 
mål”.407 

Kanske berodde denna återhållsamhet på taktiska överväganden, kanske på att 
utredarna insåg att kooperationen ännu inte var redo för ett så vittfamnande uppdrag. Insikten 
om behovet av ytterligare utvecklingsinsatser låg bakom förslagen om ett centralorgan för 
kooperativ samverkan för att utvidga sektorn och om kooperativ utbildning inom 
skolväsendet. Att redan utredningens förslag om livsmedels- och dagligvarusektorn var 
tillräckligt omvälvande för att väcka oro bland kooperationens motståndare stod emellertid 
klart. Denna oro bör ha förstärkts av konkreta initiativ till av konsumenter och producenter 
samägda företag av det slag, som Bo von Stockenström rapporterade om 1921. Det gällde en 
förening, som startats i Malmköpingstrakten för handel med slakteriprodukter och som 
övertagit en äldre inarbetad rörelse. Överskottet fördelades både efter leveranser och inköp, 
vilket innebar att en del medlemmar kunde få både efterlikvid och återbäring. Företaget skulle 
förutom ekonomiska fördelar också verka för ett närmande mellan konsumenter och 
producenter i mellanhandssakkunnigas anda. 408 

I SALs remissvar tillstyrktes de flesta förslagen, inte minst på informations- och 
utbildnings-området. Undantaget var det samkooperativa centralorganet där SAL förklarade 
sig ämna starta en föreningscentral enbart för lantbrukskooperationen eftersom behovet av 
information och utbildning var störst där. Man föreslog också att statsbidraget på 10 000 
kronor skulle dirigeras dit. Yttrandet var i denna del en motgång för Leufvén och Sjöblom. 
409 
 
4.13.2  Det kooperativa lokalsamhället 

 
Att i varje fall Gustaf Leufvén vid den här tiden inte var främmande för omfattande 
kooperativa lösningar framgår av hans skriftliga produktion. Viktigast var den 1921 utkomna 
”Lantmännens andelsföreningar” (Några riktlinjer för deras fortsatta utvecking. Även tryckt i 
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Lantmannen 23-24/1921) och dess norrlandsversion ”Lantmännens föreningsrörelse särskilt 
med hänsyn till nordsvenska förhållanden” samt några artiklar på samma tema i Lantmannen.  
 Leufvén efterlyste dels ett målmedvetet och gärna statsunderstött upplysningsarbete av 
det slag som sällskapet Pellervo länge bedrivit i Finland dels en bättre organiserad försäljning 
av lantbrukets produkter, vilket bl a förutsatte att exportföreningarna övergick till att 
koncentrera sig på hemmamarknaden. 410 Av de båda småskrifterna framgick att Leufvén 
tänkte sig ett helkooperativt landsbygdssamfund även om han inte uttryckte sig i sådana 
termer. Man kunde kanske från den utgångspunkten vänta sig att Leufvén skulle förorda 
branschblandade föreningar men med visst undantag för Norrland pläderade han för 
branschrena föreningar dels av pragmatiska skäl eftersom dessa redan dominerade 
lantbrukskooperationen dels därför att lantbrukarnas intresse var olika starkt inom olika 
branscher. Han ansåg sig därför inte kunna förorda s k lantmannakommuner av den typ, som 
startats i By och Stora Tuna i Dalarna av vilka den senare fram till 1955 arbetade med 
virkesförsäljning, inköpsverksamhet och diversehandel.   

Leufvéns kooperativa vision omfattade ett nätverk av specialserade föreningar och såg i 
korthet ut på följande sätt: 

 
1.  Inköps- och försäljningarna (SLR-organisationen) skulle inte begränsa sig till 

lantbruksförnödenheter utan också tillhandahålla exempelvis kalk, torvströ, cement, 
tegel, oljor, maskiner, redskap, järnvaror, bindgarn, kol m m och förutom spannmål 
och frö sälja foder, potatis och ved. Som närstående dessa föreningar klassificerade 
Leufvén andelskvarnar, andelssågar, skogsförsäljnings-, torvströ-, bränntorv-, tegel- 
och kalkbruksföreningar.  

2. För animalieproduktionen var försäljningsföreningar viktigast. Det gällde främst 
andelsmejerierna, vilka i sin tur borde bilda mjölkproducent-, smörexport- och ost-
försäljningsfreningar och andelsslakterierna där Leufvén kategoriskt avvisade de 
offentliga slakthusen som medel för en ändamålsenlig slaktdjursmarknad. Han ville 
inte heller som i Danmark och Sydsverige enbart bygga svinslakterier utan 
anläggningar, som kunde fylla det lokala behovet av både kött och fläsk. Lokala 
slakterier kunde gemensamt driva charkuteri-fabriker o l. En tredje viktig grupp var 
äggförsäljningsföreningarna, som skulle samverka i äggcentraler och 
äggexportföreningar. 

3.  Till gruppen försäljningsföreningar för vegetabiliska lantbruksprodukter förde 
Leufvén andelstorkerier, bränneri-, stärkelse-, potatisodlare-, trädgårds-och 
fruktodlare-, fröodlare-linodlare- och betodlareföreningar. 

4. En särskild kategori var driftsföreningarna, som främst utgjordes av redskaps-, 
maskin- och elföreningar. 

5. Leufvén pläderade engagerat för handels- eller konsumtionsföreningar och hänvisade 
till deras starka ställning på landsbygden i Danmark och Finland. Hans motivering 
till varför även de svenska lantbrukarna borde bilda handelsföreningar och ansluta 
dessa till KF återfanns ordagrant i mellanhandssakkunnigas betänkande. Leufvén 
underströk emellertid vikten av en klar gränsdragning mellan handelsföreningarna 
och de lokala inköpsföreningarna för lantbruksförnödenheter. På större orter 
rekommenderade Leufvén separata järnhandelsföreningar.   

 
I skriften om de nordsvenska förhållandena ägnade Leufvén större utrymme åt att motivera 
nödvändigheten av samverkan, vilket var naturligt i ett organisatoriskt utvecklingsområde. 
Han presenterade utländska exempel, påtalade den bristande upplysnings- och utbildnngs-
verksamheten och redogjorde för lantbrukskooperationens omfattning och grundsatser. 
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Särskilt varnade han för aktiebolagsformen - som varit vanlig i Norrland - som skadlig för 
solidaritetskänslan och andelsandan. Leufvén förordade m b p a - föreningar som mera 
kreditvärdiga och rekommenderade att både antalet insatser och överskottsfördelningen skulle 
beräknas efter medlemmarnas delaktighet i affärsverksamheten. Överskottsmedeln skulle stå 
kvar i föreningarna och förräntas som insatskapital. Rösträtten skulle vara personlig och 
demokratisk. Politiskt oberoende och ekonomisk kontroll var andra grundstenar.   
För de norra delarna av landet förordade Leufvén färre föreningstyper med bredare 
verksamhetsfält i form av mejeri-, handels- och slakteriföreningar. Men han avrådde också här 
från branschblandning. Lantmannaföreningarna kunde även sälja ved, kol, massaved och 
timmer och skogsinnehavet borde i begränsad utsträckning ligga till grund för insats-
beräkningen.   

Leufvén arbetade alltså i början av 1920 - talet med två modeller - en mera detaljerad 
anpassad till de kooperativt mer utvecklade områdena i södra Sverige och en som tog sikte på 
att utbreda och etablera rörelsen i Norrland. Inget tyder emellertid på att målsättningen i 
grunden var olika för de båda modellerna. Anmärkningsvärt var dock att Leufvén i sina 
skrifter och artiklar vare sig nämnde jordbrukskassorna eller hemslöjds- och samlingslokal-
föreningarna, som han annars visat intresse för.  

Det kan tilläggas att Leufvéns utopi existerade i sinnevärlden. Platsen var Västerlövsta 
socken i Västmanland vid Heby station mellan Uppsala och Sala. I socknen fanns ca 200 
gårdar med 10-25 ha åker och ca 100 ha skog och en gammal samverkanstradition i bl a 
kvarn- och såglag. Med utgångspunkt i ett andelsmejeri 1897 fortsatte samarbetet mellan 
bönderna med lantmannaförening och en handelsförening - båda 1904 - ett andelsslakteri med 
charkuterifabrik 1911, en linberdenings- och en kombinerad såg-, kvarn- och tegelbruks-
förening 1917 samt en kalkbruksförening och en kooperativ järnaffär 1920. Därutöver deltog 
man i kooperativa hästförsäkrings-, torvströ- och elföreningar. 

Leufvén beskrev denna föreningsbygd i Lantmannen 1921 och det är knappast någon 
överdrift att påstå att den inspirerat både hans skrifter och arbetet i mellanhandssakkunniga. 
Han noterade med gillande att bolagsformen var helt främmande för medlemmarna och att 
demokratisk rösträtt genomgående tillämpades. Men han konstaterade också att föreningarna 
tillkommit genom en framsynt persons målmedvetenhet, initiativ och uppoffringar och att 
sådana tillgångar långt ifrån var vardagsvaror på den svenska landsbygden. 411   

Den drivande kraften var den frisinnade lantbrukaren och riksdagsmannen Johan 
August Ander i Hårsbäck. Han var en typisk produkt av folkhögskolan och en mångsidigt 
verksam man bl a som ordförande i ortens mejeri-, handels-, slakteri-, el-, såg-, kvarn-, 
tegelbruks- och konsumtionsföreningar och i länets mejeriförbund. Han var vidare 
landstingsman, kommunal-fullmäktigeordförande och engagerad i Tärna folkhögskola och 
Sala lantmannaskola. I ett manuskript - troligen från början av 1910 - talet - med titeln ”Några 
riktlinjer för bondeklassens bevarande” pekade Ander på tre vägar för att uppnå detta mål 
nämligen en förbättrad medborgar- och yrkesutbildning, ett effektivt föreningsväsende och en 
målmedveten politisk intressebevakning. På föreningssidan framhöll Ander mejeri-, inköps-, 
slakteri-, avels- och kontrollföreningar som viktigast samt överhuvudtaget ”föreningar för 
oskadliggörande af profryttare och andra grosshandlande vare sig de luffa på landsvägen, åker 
cykel, med gästgifvarskjuts eller per automobil”. Han bedömde de kooperativa föreningarna 
som nyttiga både national- och lantbruksekonomiskt men också arbets- och kunskapsmässigt. 
Ander var en av de få, som vågade sig på att precisera vad föreningarna betytt ekonomiskt för 
lantbrukarna och angav vinsten till minst 10 procent på mjölk- och köttpriserna och lika 
mycket på inköpssidan. Han förutskickade att denna vinst kunde fördubblas när man fick till 
stånd en landsomfattande kooperation med riksorganisationer. Hans bedömningar grundades 
på prisjämförelser mellan hans egen hembygd och områden med mindre utvecklat förenings-
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väsende. I fråga om mjölken t ex de av uppköpsmejerier dominerade Öster- och Västergötland 
och Småland och i fråga om förnödenheter tillströmningen av kunder till handelsföreningen i 
Heby från kringliggande orter, vilken möjliggjorde för denna att köpa alla varor kontant och 
täcka sina omkostnader med kassarabatterna. 412   

Ander hade uppenbarligen skapat sitt ”kooerativa lokalsamhälle” utifrån rent 
ekonomiska utgångspunkter. Han ger intryck av att ha varit en ganska kompromisslös 
förespråkare för lantbrukets och landsbygdens intressen och en slagkraftig agitator. Men trots 
sin grundmurade tro på samverkans betydelse tycks han ha varit skeptisk till de 
organisationsplaner, som i början av 1930 - talet utarbetades inom SAL för att med bättre 
organisering möta jordbruks-krisen och depressionen. 
 
4.13.3  Kooperativa andelscentralen 

 
Förebilden för det tänkta samkooperativa centralorganet i mellanhandssakkunnigas utredning 
var finska Pellervo, vilket också beskrevs av P H Sjöblom efter ett studiebesök hos den finska 
kooperationen. 413 Det var emellertid inte första gången liknande tankar presenterades i 
Sverige. Leufvén hade kanske anledning att erinra sig sitt första år som redaktör för SLF 1906 
då ett liknande förslag - som även det kunda ha inspirerats av Pellervo - om en lantbruks-
kooperativ ”föreningscentral” framförts av A K Eckerbom. Denne konstaterade att det förelåg 
ett skriande behov av information, upplysning och redovisning av inhemska samverkans-
erfarenheter som komplement till den utländska idéimporten. Eckerbom föreslog därför att en 
föreningscentral skulle upprättas för att tillgodose dessa. Initiativet borde tas av SLR och 
medlemmarna utgöras av lantmannaföreningar, hushållningssällskap och socialt intresserade 
enskilda. Centralen skulle finansieras av medlemsavgifter, donationer, anslag och - med tanke 
på samhällsnyttan - statsanslag. De viktigaste uppgifterna skulle bestå i agitation, utbildning, 
rådgivning, intressebevakning, myndighetskontakter, statistikproduktion jämte skrifter och 
böcker, särskilt inom områdena föreningsteknik och bokföring. För en viktig del av arbetet 
skulle kringresande instruktörer - vandringslärare - svara.  

I en kort redaktionell kommentar lät Leufvén ”den förträffliga idén gå vidare”. Själv 
fick han anledning att ta upp den vis sitt tillträde som direktör i SAL 1917 i form av en 
föreningsbyrå med ungefär samma inriktning, som Eckerbom skisserat, men tvangs av 
ekonomiska skäl att avstå. 414 

Våren 1921 rapporterades att mellanhandssakkunniga diskuterat frågan om en central 
föreningsbyrå som ett led i en utbyggd samverkan mellan konsument- och lantbruks-
kooperationen. 415   

När en allvarlig kris 1923 inträffade inom SLR-organisationen till följd av 
engagemanget i Svenska Lantmännens Bank tvivlade många - bland andra Gustaf Leufvén - 
på att riksförbundet skulle överleva. I kontakter med KFs ledning våren 1923 hade Leufvén 
berört möjligheterna att reorganisera lantbrukskooperationen genom att bl a bilda ett 
propagandasällskap i vilket även KF senare skulle inbjudas att medverka. Krisens utgång 
medförde att frågan sköts i bakgrunden men 1925 var det dags igen trots viss irritation mellan 
SLR och SAL.   

Frågan om ett samarbetsorgan togs upp i Lantmannen av Erik Green och Gustaf 
Leufvén och behandlades i sällskapets styrelse hösten 1925 varvid P H Sjöblom höll ett 
föredrag på temat samverkan mellan konsumenter och producenter. Huvudskälet för en sådan 
var enligt Sjöblom att förkorta varornas väg från producent till konsument och därmed 
eliminera mellanhandsvinsterna. Samarbetet var även motiverat av behovet av att upprätthålla 
en gränsdragning mellan respektive verksamhetsområden och av önskvärdheten av att 
utveckla den gemensamma ideologin. Att alla inte lät sig övertygas visades bl a av inlägg i 
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SLF av Robert von Horn och N E Nilsson, vilka representerade centralföreningarna Örebro 
och Norrbottens län. Båda menade att motsättningarna var svåra att överbrygga och att 
konsumentkooperationen motarbetade den fria företagsamheten. 416 

Lantbrukssällskapets höstmöte gav emellertid styrelsen i uppdrag att driva frågan 
vidare och en delegation utsågs bestående av Albin Johansson, Anders Örne och Anders 
Hedberg från KF, C G Wettergren, Nils Broander och Leonard Wahlman från SLR och Gustaf 
Leufvén, John Scharp och P H Sjöblom från SAL. Den arbetade våren och sommaren 1926 
fran ett förslag till ett gemensamt organ kallat Kooperativa andelscentralen. 

Förslaget bestod av en programdel och en stadgedel. I programskrivningen 
konstaterades att det i Sverige trots ett omfattande organisationsarbete både bland 
konsumenter och producenter till skillnad från i en del andra länder inte existerade ”något 
enhetligt organ för alla de skilda formerna av andelsrörelsen”. Enligt delegerades uppfattning 
skulle ett sådant emellertid kunna få en rad betydelsefulla uppgifter främst att förkorta och 
förbilliga lantmannaprodukternas väg till konsumenterna, få till stånd en klarare lagstiftning 
och sprida erfarenheter rörande de lämpligaste organisationsformerna. Man tänkte sig 
centralen organiserad som ideell förening med ändamålet att ”verka för andelsrörelsens 
utbredning och utgöra föreningslänk mellan olika slag av andelsföretag i vårt land”. 
Arbetsuppgifterna föreslogs bli att: 
 

a. tillhandagå med råd och upplysningar vid bildande av nya samt eventuellt 
omorganisation av förutvarande sammanslutningar.  

b. främja rationella organisationsformer och effektiva kontrollmetoder inom 
andelsrörelsen. 

c.  främja det direkta varuutbytet mellan lantmanna- och konsumentorganisationer. 
d.  sprida skrifter samt anordna utställningar och föredrag. 
e. motverka osund konkurrens mellan andelsföretag. 
 

Beträffande punkten c underströks särskilt att denna inte innebar att andelscentralen själv 
skulle driva affärsverksamhet utan avsåg att främja direkta kommersiella kontakter.  

Frågan om medlemskap hade varit besvärlig med tanke på att åtskilliga grenar av den 
kooperativa rörelsen saknade riksorganisationer. Man bestämde sig därför för ett öppet 
medlemskap vilket innebar att styrelsen kunde anta alla föreningar och personer, som önskade 
främja andelscentralens strävanden. För att balansera de problem, som skulle kunna uppstå 
vid stämmorna till följd av medlemskårens heterogenitet och tillförsäkra organisationerna 
adekvat representation sköt man in ett centralråd mellan stämman och styrelsen. Detta skulle 
bestå av 20 personer av vilka 15 tillsattes av de anslutna föreningarna i proportion till deras 
försäljning medan resten valdes av stämman. Rådets uppgifter var att utöva tillsyn över 
verksamheten och utse styrelse.  

I fråga om finansieringen bortsåg man till en början från möjligheten till statsbidrag 
och föreslog att föreningar och förbund skulle erlägga en årsavgift om 150 kronor per 
påbörjad miljon i försäljning och enskilda 10 kronor per år eller 100 kronor som 
engångsavgift. Till sist framhöll man med tanke på rörelsena snabba utveckling vikten av att 
komma igång med verksamheten snarast möjligt. 

Trots att både KF och SLR ställde sig positiva fälldes förslaget av SALs arbetsutskott 
och styrelse efter motstånd från bl a vice ordföranden Hugo Tigerschiöld, som åberopade 
konsumentkooperationens förment socialistiska inriktning som skäl. Avslaget har bedömts 
negativt av eftervärlden. Så konstaterar exempelvis en kännare som Stig Osterman: ”Man 
måste allvarligt beklaga utgången. Ett organ med de tillämnade uppgifterna skulle säkerligen 
på ett tidigt stadium kunnat dämpa eller t o m förhindra t ex de upprivande konfrontationerna 
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under de första 1930-åren då lantbrukskooperationen på allvar växte fram. Och man hade 
kunnat åstadkomma annat vettigt”.417 
 
4.10.5  Vetepoolen 

 
De låga priserna på brödspannmål utgjorde ett årligen återkommande problem för 
lantbrukarna. Orsaken var främst att en kombination av lantbrukarnas behov av kontanter och 
bristande lagringskapacitet hos både kvarnar och producenter medförde ett överutbud 
månaderna efter skördetiden. Därför hade det länge varit ett önskemål att SLR-organisationen 
skulle ägna sig åt spannmålsförsäljning, vilket man emellertid av ekonomiska skäl haft svårt 
att orka med.   

Vid SALs höstmöte 1919 orienterade sekteteraren i lager- och kylhuskommittén Sigge 
Lindby om spannmålslagerhusväsendet i USA, Tyskland och Sverige. I den följande 
diskussionen föreslog Gustaf Leufvén att statens nio lagerhus skulle arrenderas ut till 
centralföreningar, särskilda lagerhusföreningar eller Svenska Lantmännens Kvarnförening. 
Han betraktade själv det sistnämnda som det lämpligaste alternativet. Samtidigt föreslog 
lantbrukaren Erik Gustafsson i Hästhagen att SAL skulle utreda hur centralföreningarna skulle 
kunna organisera en lantmännes egen spannmålshandel. SALs utredning föreslog följande år 
att förvaltningen av statens lagerhus t v skulle anförtros en särskild styrelse. Leufvén återkom 
1922 och föreslog en utbyggnad av lagerhusen för bättre geografisk täckning. 418    

Hösten 1925 var läget särskilt besvärligt samtidigt som SLR-organisationens betryckta 
situation gjorde att en insats från det hållet tedde sig avlägsnare än någonsin. Mot den 
bakgrunden tog Axel Stensgård upp spannmålsförsäljningens organisation i två artiklar i 
Lantmannen. Han konstaterade att en fungerande spannmålshandel av det slag, som fanns på 
många håll i utlandet krävde stora lagerutrymmen, kapitalstarka företag och en organisation av 
handeln, som tillät uppköp och lagring av stora spannmålskvantiteter utan stora förluster. 
Stensgård ansåg att en lösning måste innefatta ökade möjligheter till belåning av spannmål 
både i statliga lagerhus och i lantbrukarnas egna magasin. Han harangerade i det 
sammanhanget ett förslag från KF att i anslutning till kvarnen Tre Kronor bygga en silo för  
5 000 ton för att lagra och belåna spannmål för lantbrukarnas räkning.  

För försäljningen föreslog Stensgård en central vetepool uppbyggd av regionala pooler 
i de viktigaste producentområdena. Poolen skulle reglera utbudet och hålla priset i nivå med 
det importerade vetets. Förutsättningen var en mangrann uppslutning bland lantbrukarna samt 
leveransplikt. Poolen skulle arbeta med kvalitetsbetalning i kombination med ersättning för 
ränte- och lagringskostnader. Stensgård betraktade en anknytning till centralföreningarna som 
naturlig. Han framhöll avslutningsvis att vetepooler med framgång prövats i Kanada och USA 
och presenterade senare utförligt den kanadensiska organisationen i en separat artikel. 419 

Stensgårds inlägg följdes upp av Leufvén, som menade att veteprisproblemet endast 
kunde lösas av en landsomfattande försäljningsförening - Föreningen Sveriges Veteodlare u p 
a - som måste disponera 70-80 procent av saluöverskottet. Lösningen krävde leveransplikt av 
medlemmarna men däremot inga större kapitaltillskott eller förbindelser eftersom föreningen 
kunde finansiera inköpen genom försäljningsprovisioner och belåning av lagrad spannmål. 
Avgörande var dock att man disponerade tillräckliga lagringsutrymmen bl a i statens lagerhus, 
vilket kunde möjliggöra belåning i riksbanken. Vidare borde föreningen ha möjlighet att 
exportera och använda sig av utförselbevis. Leufvén presenterade idén vid SALs höstmöte 
1925 med både stadgeförslag och budget och fick klartecken att gå vidare. Han kunde vid 
årets slut konstatera att förslaget mottagits väl men att farhågor framförts beträffande 
konsekvenserna för centralföreningarna. Leufvén menade att ett nära samarbete, vilket främst 
skulle innebära att centralföreningsdirektörerna svarade för föreningens uppköp, var 
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nödvändigt och dessutom fördelaktigt både genom provisionsinkomster och genom att 
centralföreningarnas kundkrets kunde utökas med lantbrukare, som tidigare inte handlat med 
dem.   

Orsaken till att man ändå måste upprätthålla en organisatorisk skillnad var enligt 
Leufvén att centralföreningarnas medlemmar inte kunde åläggas leveransplikt för sitt vete, 
vilket var förutsättningen för att poolsystemet skulle fungera och att flera centralföreningars 
eknomiska läge varken tillät ytterligare åtaganden eller attraherade nya medlemmar. En 
separat försäljningsförening i nära samarbete centralföreningarna var därför den enda 
lösningen. För att uppnå lokal förankring skulle föreningen vara uppdelad i distrikt, vilka dock 
till skillnad från lantmannaföreningarna inte behövde vara registrerade eller ha egen 
affärsledning och räkenskapsföring. Som lämpliga distrikt utpekades Mälardalen, 
Hjälmareområdet, Gotland, Östergötland, Kalmar län, Skåne, Halland och Västsverige. 
Leufvén kunde också tänka sig att föreningen på sikt kunde handla med råg. 420 

I början av 1926 reviderades organisationsplanen under intryck av synpunkter, som 
framkommit vid ett möte i Malmö. Viktigast var att man nu skulle starta med lokalföreningar 
med kretsindelning i de olika produktionsområdena och därefter gå vidare med samarbete i 
större skala. Kretsarna skulle sammanfalla med de lokala lantmannaföreningarnas områden 
och även regionalt skulle ett nära samarbete äga rum. I Skåne manifesterades detta genom att 
centralföreningens ordförande också ingick i kommittén för försäljningsföreningen. 421 

Under våren redogjorde Stensgård i en längre artikel för 
spannmålsförsäljningsföreningarnas organisation och underströk starkt att systemet måste vila 
på gemensam försäljning, leverans-plikt och betalning med enhetspris - d v s medelpriset för 
samtliga försäljningar av normal-kvaliteter under ett år - grundat på kvalitetsbetalning samt 
ersättning för lagringskostnader. Han framhöll också att det inte var nödvändigt att bilda nya 
föreningar om central-föreningarna kunde genomföra leveransplikt för sina leverantörer. I 
övrigt borde ett nära samarbete eftersträvas, särskilt i fråga om affärsverksamheten. 422 

Samtidigt började organisationsarbetet ta fart. I februari rapporterades om ett möre i 
Skåne där en kommitté tillsattes, vid Lantbruksveckan i mars bildades en ”centralkommitté” 
för rikssamordningen, därefter tillkom kommittér i Mälardalen, Östergötland, Kalmar län, 
Halland och Blekinge, alla besatta med namnkunniga representanter. Från Skaraborg 
meddelades emellertid att man försökte utveckla en försäljning inom centralföreningens ram. 
423 

Det såg sålunda lovande ut. Men det var naturligtvis inte att förvänta att SLR-
organisationen stillatigande skulle acceptera en presumtiv om än närstående konkurrent. 
Under rubriken ”Hjälpare” kritiserade SLF med C G Wettergren vid pennan redan i oktober 
1925 Leufvéns idé och menade att det redan fanns ett organ, som kunde ta hand om 
spannmålsförsäljningen, nämligen Svenska Lantmännens Kvarnförening, som var nära knuten 
till SLR. Leufvén genmälde att kvarnföreningen saknade resurser och att inte heller SLR var 
starkt nog men tydligen ändå ville agera som ”stjälpare” av hans förslag. Wettergren svarade 
att eftersom förslaget tydligen räknade med statliga medel var kvarnföreningen lika ägnad att 
kanalisera dessa som en nybildad organisation. 424  

SLR fortsatte sin kritik 1926. Man sköt dels in sig på att Leufvén tänkt sig att hyra 
lagerut-rymmen av sina främsta motståndare - kvarnarna - dels på hans lättsinniga bedömning 
av finansieringsfrågorna, som byggde på att föreningens kontroll av råvaran skulle möjliggöra 
prissänkningar. Vidare hade han enligt tidningen grovt underskattat kostnaderna för frakter 
och säckhyror. Man noterade också de förändringar, som orsakats av synpunkterna från Skåne 
och underströk spannmålshandelns komplicerade karaktär. 425 
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Under hösten blev så Axel Stensgård inblandad i meningsutbyten med Wettergren och 
centralföreningsdirektören på Gotland Nils Broander. I det förra fallet gällde det ett yttrande 
på Lantbruksakademin, som Wettergren uppfattat som nedsättande för SLR-organisationen 
och som tvang Stensgård till ett utförligt klarläggande medan Broander menade att central-
föreningarna lika gärna kunde sköta försäljningen - inte minst om utförselbevisen blev kvar - 
och att lagringsmöjligheter saknades. Han trodde inte heller att poolen kunde uppnå den 
anslutning, som krävdes. Stensgård svarade bl a att centralföreningarna på många håll saknade 
förtroende och därmed förhindrade en tillräcklig anslutning och att de ändå skulle få fördelar 
genom att handha affärsverksamheten. Med en fristående förening skulle också de 
lantbrukare, som stod utanför en centralförening slippa ansvar för dennas skulder. I fråga om 
lagerutrymmen fanns enligt Stensgård goda möjligheter till nybyggnation genom lån från 
lagerhusfonden. 426 

När Leufvén i början av 1927 överblickade läget kunde han konstatera att föreningar 
bildats i Skåne (ideell) och Blekinge och att medlemsteckningen avslutats i Kalmar län och 
Östergötland. I Halland och Skaraborg hade frågan hänskjutits till centralföreningarna och i 
Mälardalen pågick förhandlingar med dessa. På Gotland var spannmålsförsäljningen redan 
ordnad genom centralföreningens försorg. Leufvén ansåg för sin del att det upplysningsarbete, 
som utförts varit av stor betydelse men att principerna om gemensam försäljning, leverans-
plikt och enhetspris visat sig så omvälvande att en stor del av odlarna ännu inte insett nyttan 
av att binda sig för en organisation, som arbetade efter dessa. Utvecklingen måste därför ske 
stegvis och riksorganisationen vänta till senare.  

Förhandlingarna i Mälardalen gav vid handen att central- och veteodlarföreningarna till 
att börja med kunde överlämna försäljningen till SLR, därefter skulle frågan om 
leveransplikten lösas och slutligen enhetsprisbetalningen införas. Tillsammans med 
centralkommittén för veteodlarföreningarna hade mälardalskommittén därför frågat om SLR 
ville fungera som centralorgan och inrätta en försäljningscentral för spannmål med möjlighet 
för odlare att ansluta sig till föreningarna endast för försäljning av brödsäd. Efter remiss till 
central-föreningarna förklarade sig SLR sommaren 1927 villig att svara för försäljning av 
spannmål både från existerande och tillkommande föreningar men att centralföreningarna inte 
ville låta sig bindas av leveransplikt. Av det följde också att enhetsprisbetalningen fick skjutas 
på framtiden. Över huvud taget ansåg SLR det olämpligt att låsa spannmålshandeln i alltför 
fasta former. Man framhöll vidare att organisationen sedan länge köpte spannmål av icke-
medlemmar men att man helst såg att lantbrukare, som anlitade organisationens tjänster också 
gick in som medlemmar. Med denna ”samförståndslösning” var försöket att skapa en riks-
omfattande vetepool avslutat. 427   

Utgången var ett nederlag för Gustaf Leufvén och Axel Stensgård, som gått i bräschen 
för den nya idén och en seger för SLR. Däremot var det tveksamt om lantbrukarna hade någon 
anledning att vara nöjda eftersom det kom att dröja ytterligare ett antal år innan försäljningen 
av brödsäd organiserades på ett tillfredsställande sätt. Det är också tveksamt om förslaget var 
så negativt för SLR, som man velat göra gällande. Det kan inte uteslutas att vetepoolen 
verkligen fått den stärkande effekt för den krisdrabbade organisationen, som dess upphovsmän 
hävdade. 

Frågan om lagringen och försäljningen av spannmål var emellertid varken löst eller 
avförd med detta. I slutet av 1920 - talet beslöt riksdagen om lånestöd för 
lagringsanläggningar och belåningsmöjligheter för spannmål. Under 1929 planerades de första 
lagerhusföreningarna och 1931 bildades en samorganisation i Skåne, som när rörelsen spritt 
sig blev landsomfattande 1935. Som mest fanns 18 lagerhusföreningar och bland 
initiativtagarna märktes flera, som varit med på vetepoolens tid som exempelvis Ferdinand 
Fredgardh, Karl Klinker och Axel Mannerskantz. Historien upprepade sig också så tillvida 
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som lagerhusföreningarnas relationer till SLR-organisationen tid- och ställvis blev mycket 
problematiska. En slutlig överenskommelse, som innebar att SLR övertog försäljningen 
nåddes först 1944. Samtidigt reglerades en del frågor rörande lagerhusens handel med 
lantbruksförnödenheter. 428  
 
4.13.4  Karl Petander och den kooperativa teorin 

 
För 1920-talets största kooperativt-teoretiska arbete svarade docenten och rektorn vid 
Jakobsbergs folkhögskola Karl Petander med boken "Kooperationen och samhälls-
utvecklingen”, som kom ut 1926 och tillägnades den svenska kooperationen och folkhög-
skolan. I förordet förklarade författaren att hans avsikt var att jämföra kooperationen som 
ekonomiskt system med kapitalismen och socialismen. Han tvingades dock konstatera att den 
kooperativa teorin var jämförelsevis outvecklad och att rörelsen fortfarande befann sig i sitt 
begynnelseskede. Petander hade därför enligt egen utsago måst bygga upp en helhetsbild 
utifrån valda ideologiska inslag och en ofullständig praktik enligt samma metod som en 
konsthistoriker rekonstruerade antika konstverk utifrån arkeologiska fragment. 

Petanders systembygge omfattade 576 sidor fördelade på fyra huvudavsnitt och 23 
kapitel. Den moderna kapitalismen ägnades ca 100 sidor, kooperationens idé och huvudformer 
ca 270, kooperationen, socialismen och den industriella demokratin ca 60 och kooperativa 
principer och huvudproblen ca 130. I avsnittet om idé och huvudformer behandlade knappt 60 
sidor idén, 120 konsument-, 25 arbets- och 65 lantbrukskooperation, de senare ungefär lika 
fördelade mellan traditionell lantbrukskooperation och olika slags sambruk. Att det trots det 
ringa lantbrukskooperativa inslaget finns skäl att presentera boken i ett arbete om lantbruks-
kooperationens idéutveckling hänger samman med Petanders behandling av ett antal allmän-
giltiga problemställningar som konkurrensfrågorna, äganderätten, vinstandelar för anställda 
och statens roll. 

Petanders utgångspunkt var att kooperationen representerade ett eget ekonomiskt 
system, som skiljde sig från både kapitalismen och socialismen och kunde ersätta båda. Han 
vände sig därför mot de försök att reducera kooperationen till ett korrektiv till dessa, som han 
ansåg att t ex Eli Heckscher och Anders Örne gjort sig skyldiga till. Som kontrast till 
marxismens klass-kampslära ställde han upp den människotyp och de bildnings- och 
utbildningsresultat, som bl a den grundtvigska folkhögskolan uppnått. 429  

Till fördelarna med producentkooperationen räknade Petander möjligheterna att 
standardisera varorna, tillgången till bättre teknik och större kapital (del i stordriftens 
fördelar), bättre marknadskontakter genom kraftfulla inköps- och försäljningsotganisationer, 
betalning efter kvalitet, besparingar genom eliminering av mellanhänder samt ökade 
ekonomiska kunskaper och sociala kontakter för medlemmarna. 

Petander ansåg att kooperationen främst gynnade de mindre producenterna och 
uttryckte det på följande sätt: ”Den verkliga ekonomiska friheten har bonden och småbrukaren 
aldrig i längden med framgång kunnat bevara och utveckla, om han icke haft stöd i en 
kooperativ organisation eller i sådana äldre former av samarbete, som äga frändskap med 
kooperationen, utvecklingshistoriskt sett”. Kooperationen krävde enligt Petander ”å ena sidan 
initiativkraft, rörlighet och snabb anpassning efter ett växlande läge, å andra sidan solidaritet 
och en broderlig anda i samarbetet”. Han tillbakavisade anklagelsen att kooperationen 
utrotade själv-ständiga företagare och menade tvärtom att den i många fall förhindrade en 
centralisering, som annars skulle ha utplånat dessa. 430 

Petander beskrev ingående de danska andelsmejerierna och framhöll den 
kvalitetshöjande effekten på råvarorna av den kontroll inifrån, som en andelsförening kunde 
utöva genom medlemmarna till skilland från privatmejerierna, vilka av rädsla för att förlora 
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leveranrörer ofta accepterade lägre kvaliteter. Han underströk också andelsmejeriernas försteg 
när det gällde användningen av biprodukter som skum- och kärnmjölk. Den andra 
föreningstypen, som ägnades en utförlig presentation var folkbankerna och jordbrukskassorna 
där Petander redogjorde för utvecklingen i Tyskland men helt förbigick utvecklingen i Sverige 
och de övriga nordiska länderna. 431   

Petander var anhängare av kooperativ lantbruksdrift och några av hans elever tillhörde 
pionjärerna på området. Boken redogjorde för det sambruk, som drevs på Jakobsbergs gård 
1921-25 liksom de italienska andelsgods, som sedan 1886 drivits av lantarbetare i Emilien, 
Lombardiet och på Sicilien. Petander betraktade andelsgodsen som en lösning på lantarbetar-
frågan men det förblev oklart vilken relevans han tillmätte denna form av lantbruks-
kooperation i Sverige.   

I fråga om konkurrensen såg Petander kooperationen som en tredje möjlighet. Den 
kooperativa syntesen utgick enligt honom från att målet för det mänskliga arbetet inte är allas 
strid mot alla utan samverkan, att en sådan samverkan måste tillåta betydande individuell 
frihet och att konkurrensen eller möjligheter till sådan alltid måste finnas som garanti för 
denna frihet men att konkurrensen samtidigt måste regleras av solidariska skäl.  
Petander var själv medveten om att hans budskap kunde verka motstridigt men menade att 
samverkan utan frihet saknade en avgörande etisk dimension nämligen individens rätt att 
forma sitt eget öde och fritt välja mål och medel så länge dessa inte inskränkte andras rätt. 
Konkurrensen utgjorde förnyelsens och framstegets säkerhetsventil samtidigt som 
kooperationen ville ersätta den med ömsesidigt samarbete för gemensamma mål. Men denna 
samverkan behövde enligt Petander inte innebära ett undertryckande av den enskildes 
intressen eftersom dessa i stor utsträckning överensstämde med andras välfärd och det 
allmänna intresset. Därtill kom att kooperationen gynnade de ekonomiskt svaga genom att 
göra dem konkurrenskraftiga gentemot de stora företagen. Petander menade därför att 
kooperationen hade ett förädlande inflytande på konkurrensen genom det inslag av solidaritet 
som implicerade en konkurrens för allmänna välfärdsmål i stället för egen vinning. 432 
Bokens behandling av konkurrensproblematiken var tämligen abstrakt och delvis motstridig. 
Petander berörde exempelvis inte frågor som i vilka sammanhang samverkan kunde vara 
effektivare än konkurrens, värdet för ett samhälle av tillgång till och tävlan mellan olika 
företagsformer eller vilka konsekvenser för konkurrensförhållandena, som samverkan i 
koncerner respektive federationer ger upphov till. 

När det gällde äganderätten framförde Petander en utförlig kritik mot det renodlade 
privatägandet men särskilt mot statsägandet. Han beklagade utvecklingen från samägande till 
enskilt ägande under industrialismen. Beträffande kooperationen efterlyste Petander en 
ideologisk utveckling. Teoretiskt förenade kooperationen individuellt och kollektivt ägande 
för att säkra både personlig frihet och ekonomisk utveckling och självstyrelse och 
representerade en syntes mellan kapitalism och socialism. Petander underströk vikten av 
balans mellan det individuella och kollektiva kapitalet i de kooperativa företagen, en balans 
som emellertid inte kunde fixeras en gång för alla utan måste anpassas efter omständigheterna. 
Vidare framhöll han vikten av att göra de kooperativa företagen attraktiva för privat 
sparkapital. Det kollektiva kapitalet representerade stabiliteten, kontinuiteten och stödet för 
kommande generationer men utgjorde också en garanti för det individuella spar-kapitalet. 433  

Vinstandelar var en gammal kooperativ stridsfråga, som gällde om medarbetarna skulle 
få del av det ekonomiska resultatet i förhållande till sina arbetsinsatser. Petander menade att 
vinst-andelssystemet var integrerat i det kooperativa systemet förutsatt att sambandet mellan 
prestation och belöning var klart och det ekonomiska utfallet tillräckligt stort för att bidra till 
ökad solidaritet och större arbetsinsatser. Han menade vidare att resultatdelningen borde 
förenas med någon form av medbestämmande av det slag, som fanns i det engelska co-
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partnershipsystemet där arbetarna hade vinstandelar - vilka helt eller delvis placerades i 
företaget - och utövade ett medbestämmande antingen som aktieägare eller - när det gällde 
arbetsvillkoren - i partssammansatta styrelser. 

Petander avvisade uppfattningen att vinstandelar inte borde förekomma i konsument-
kooperativa företag. Systemet hade tillämpats både i Storbritannien och Schweiz. Vanligast 
var det dock inom producentkooperationen och särskilt i de personalägda företagen där 
vinstandelarna kunde uppgå till 15-20 procent av lönesumman. Inom lantbrukskooperationen 
tillämpades vinstdelning på Irland och i de romanska länderna. Petander ägnade emellertid 
påfallande liten uppmärksamhet åt vinstandelssystem inom de etablerade kooperations-
grenarna, möjligen i känslan av att frågan var kontroversiell. 434 

Enligt Petander saknade kooperationen ett genomtänkt förhållande till staten. Ur 
företags-formens ideologi och grundsatser kunde man deducera fram ett antal krav som frihet 
från statsmonopol och hämmande regleringar och frihet för olika företagsformer. Emellertid 
kunde man inte bortse från vissa ”naturliga” monopol som postbefordran, viss järnvägsdrift 
och stora anläggningsarbeten. Konkret föreslog Petander en konkurrenslagstiftning och ett 
kvalificerat organ för övervakning av spelreglerna.  
Petander ägnade överraskande liten uppmärksamhet åt lagstiftningsfrågorna, åt statens uppgift 
att värna den organisatoriska mångfalden och åt skyldigheten att iaktta opartiskhet och oväld. 
Inte heller berörde han vilka statliga insatser, som kunde vara önskvärda inom forskning och 
utbildning, vilket med tanke på hans egen bakgrund och verksamhet framstår som 
anmärkningsvärt. 435 

Petanders bok fick föga genomslag och kom knappast att påverka den svenska 
kooperationens vidare utveckling. Orsakerna var antagligen flera. Författaren framstod som 
hågot av en outsider och var inte förankrad i någon av de etablerade organisationerna. För 
lantbruks-kooperationen tillkom säkerligen den njugga behandlingen i boken, kanske också 
författarens engagemang för sambruksidén, som vid denna tid betraktades med skepsis i vida 
kretsar. Boken anmälden varken av Lantmannen, SLF eller SALs medlemsblad.   
En annan orsak var troligen att bokens språk och terminologi skiljde sig från den inom 
kooperationen gängse och ställvis kunde uppfattas som alltför teoretisk och idealistisk av 
människor med fast förankring i kommersiella realiteter. Men dessa brister skymmer inte 
bokens förtjänster, som förutom ett gediget kunskapsinnehåll utgjordes av det konsekvent 
fasthållna perspektivet på kooperationen som en tredje väg klart skild från kapitalism och 
socialism. Med den utgångspunkten borde den trots brister i analysen av de kooperativa 
principerna ha kunnat tjäna som utgångspunkt för en satsning på forskning och praktisk 
utveckling.  

Det kan tilläggas att Petander 1949 gav ut en reviderad och till 154 sidor bantad 
version av sin bok med titeln ”Kooperationen som samhällsåskådning”. Nästan ett kvarts 
sekel hade gått. En period kännetecknad av stora framgångar. Undantaget utgjorde 
forskningen och teori-utvecklingen. Petander tvangs därför redan i förordet konstatera: ”Det är 
något av en psykologisk gåta av stort intresse, hur en hundraårig rörelse som 
konsumentkooperationen, så mäktig, omfattande och betydelsefull, kommit att i så hög grad 
sakna en idéhistorisk och sociologisk orientering och därmed ock i viss mån en klar 
uppfattning om sin egenart. Att en dylik brist icke är lycklig för rörelsen utan tvärtom medför 
vissa betydande risker i olika avseenden behöver knappast påpekas”. Det behövde knappast 
heller påpekas att omdömet i lika hög grad gällde lantbrukskooperationen. 436 
 
4.13.5  Alternativ eller korrektiv  
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För lantbrukskooperationen kom 1920-talet att i helt annan omfattning än tidigare präglas av 
externa och interna relationsfrågor. I fråga om omvärldskontakterna var det förhållandet till 
konsumentkooperationen och staten, som stod i centrum. Tidigare hade de båda kooperations-
grenarna endast umgåtts sporadiskt men nu kom både ideologiska och ekonomiska frågor upp 
på dagordningen. Ideologiskt inledde samarbetet i mellanhandssakkunniga ett närmande, som 
kulminerade i förslaget om Kooperativa andelscentralen 1926 för att därefter avta utan att 
därför försvinna. Ekonomiskt ställdes gränsdragningsfrågorna i centrum först genom KFs 
handel med foder- och gödselmedel och förslaget till riktlinjer 1924 och senare genom 
avstegen från dessa på slakteri- och mejeriområdena. Förhållandet till staten aktualiserades 
främst i samband med reorganisationerna inom SLR-organisationen men tog sig också uttryck 
i en starkt ökad medverkan i det offentliga utredningsväsendet.  

Internt gällde den viktigaste frågan att förhållandet mellan det nya SAL och det äldre 
SLR hade svårt att finna naturliga balanspunkter. SAL slog naturligt nog in på en expansiv 
linje medan SLR under depressionen efter krigsslutet p.g.a. reorganisationer och 
räddningsaktioner tvingades på defensiven utan möjligheter till framåtriktade satsningar. SLR-
ledningen var av allt att döma tveksam och stundom kritisk till Leufvéns inriktning på 
samarbete med KF även om man accepterade förslaget om andelscentralen. Däremot 
uppfattades projektet om vete-poolen uppenbarligen närmast som en fientlig handling, som 
SLR avvärjde med en resolut motoffensiv. Lärdomarna för framtiden blev kanske främst två: 
att staten var en möjlig och acceptabel samarbetspartner - särskilt i krissutuationer- och att 
omvärldskontakterna krävde organisatorisk samordning inom rörelsen. 

Under 1920-talet minskade Lantbruksakademins och hushållningssällskapens 
inflytande på lantkooperationens utveckling. Vid SALs tillkomst ägnades relationerna till 
dessa stor upp-märksamhet medan de inte tilldelades någon huvudroll i det genomgripande 
omvandlings-arbete, som under Ludvig Nannesons ledning inleddes 1928-29. Efter första 
världskriget upphörde också det välfärdsliberala engagemanget i och inflytandet på den 
lantbruks-kooperativa utvecklingen.   

Under 1920-talet framstod kooperationen som bäst ägnad både att komma till rätta med 
de avarter, som bl a blivit följden av 1800-talets näringsfrihetsreformer och att åstadkomma 
en modern och rationell utformning av landsbygdens ekonomiska angelägenheter. SAL och 
Gustaf Leufvén drev i denna anda en offensiv linje för att utveckla och sprida de kooperativa 
idéerna med en kooperatiserad landsbygdsekonomi som mål.     

Det främsta uttrycket för för denna kooperativa moderniseringslinje blev mellanhands-
sakkunnigas betänkande 1922, som de facto föreslog en kooperativt dominerad livsmedels- 
och dagligvarusekter i Sverige. Utredningen, som tillsattes av den socialdemokratiska 
regeringen 1920, bör av allt att döma ses i samband med den omstridda s k socialiserings-
nämnden, som tillkommit något tidigare och enligt sina direktiv skulle förbereda ”enskilda 
företags överförande i allmän ägo eller under allmän kontroll”. Huruvida mellanhands-
sakkunniga var ämnade som alternativ eller komplement till denna nämnd är svårt att avgöra 
men det förtjänar att påpekas att kooperationen senare skulle komma att lanseras som 
alternativ till socialiseringspropåer bl a i samband med förslagen om oljehandelns förstat-
ligande 1945.  

Möjligen var det förknippandet med socialiseringsnämnden, som ledde till att 
Kooperativa andelscentralen avvisades av SAL både 1922 och 1926. Förslaget kan av 
motståndarna ha uppfattats som ett led i strävanden att om än inte överföra livsmedelssektorn 
i "allmän ägo” så åtminstone ställa den under ”allmän kontroll”. Det är f ö anmärkningsvärt 
att Leufvén och Sjöblom efter SALs avböjande 1922 fortsatte att driva frågan om ett 
gemensamt kooperativt centralorgan fram till det definitiva avslaget fyra år senare. Troligen 
hoppades de att opinios-läget i SALs styrelse skulle ändras särskilt när man kunde visa på en 
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positiv inställning hos SLR. För Gustaf Leufvén personligen blev konsekvenserna av 
andelscentralens haveri kännbara eftersom hans agerande tillsammans med vetepoolens 
misslyckande av allt att döma ledde till hans avgång våren 1928.    

Året 1926 framstår som avgörande både för andelscentralens och vetepoolens öde. Det 
var viktigt också med tanke på att Karl Petanders teoretiska pionjärarbete om kooperationen 
publicerades då, ett arbete, som kunde ha varit utgångspunkt både för en artegen kooperativ 
teoriutveckling och för vidareutvecklingen av den kooperativa praktiken.    
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4.14  INFÖR 30-TALET 

 

4.14.1  Kooperationen i centrum 

 
Under 1920-talet blev kooperationen en faktor att räkna med i det svenska näringslivet. Flera 
orsaker bidrog till detta. Främst kooperationens egen tillväxt och styrka men också att den 
kooperativa propaganda, som bedrivits främat inom arbetar- och bonderörelserna slog igenom 
under årtiondet. Nya inbrytningar inom t ex bostads- och byggnadsområdena bidrog också till 
den ökade uppmärksamheten. Ett påtagligt bevis på företagsformens stärkta samhällsposition 
utgjorde Mellanhandssakkunniga vars huvudbetänkande publicerades 1922. 

För lantbrukets del fokuserades kooperationens ställning och möjligheter när den 
ekonomiska krisen började bli kännbar under decenniets senare år. För att komma tillrätta 
med problemen tillsattes 1928 en statlig jordbruksutredning, som betraktade kooperativ 
samverkan som ett verksamt medel för att lösa lantbrukarnas inkomst- och 
avsättningsproblem. Ett problem i sammanhanget utgjorde emellertid lantbrukskooperationens 
vildvuxna och ostrukturerade organisation, som i hög grad försvårade den överblick och 
hämmade den slagkraft, som krävdes för att rätt bruka de kooperativa redskapen.  
 
4.14.2  Mellanhandssakkunniga  

 
I Mellanhandssakkunnigas betänkande 1922 presenterades en statistisk översikt över lant-
brukskooperationen. Den omfattade central- och inköpsföreningarna, slakteri-, mejeri-, 
torvströ-, bränneri-/stärkelse-, kvarn-/sågverks-, ägg-, frukt- och fröodlareförenigarna. Över-
sikten redovisade för dessa grupper sammanlagt 2 522 föreningar med 190 553 medlemmar 
eller i medel-tal 76 per förening. I särklass störst var slakteriföreningarna med i genomsnitt 
2076 medlemmar. Av föreningarna var 1 485 eller 59 procent lokal- och centralföreningar. 
Den näst största gruppen utgjordes av 652 mejeriföreningar, vilket motsvarade 22 procent. Av 
medlemsantalet svarade inköpsföreningarna för 28, slakteriföreningarna för 27 och mejeri-
föreningarna för 26 procent [se tabeller i slutet av dokumentet].   

Uppgifter om principerna för andelsteckning, rösträtt och överskottsfördelning 
lämnades för 1 139, 1334 respektive 1 089 föreningar. Andelsteckning efter areal eller antal 
kreatur tillämpades av 70 procent av föreningarna medan 22 procent följde principen en 
medlem - en andel och resten tillämpade andra kriterier. Bland inköpsföreningarna var 
procent-fördelningen på de tre alternativen 66-33-1 och bland mejeriföreningarna 92-3-5 
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medan övriga grupper uppvisade alltför låga siffror för att möjliggöra några säkra slutsatser. 
Värt att notera är dock att andelsteckning efter areal och kreatursantal av allt att döma 
dominerade även inom slakteribranschen. 

Rösträtt efter andelar tillämpades av 51 procent, principen en medlem-en röst av 44 
procent medan resterande 5 procent röstade efter medlemmarnas inköp eller leveranser. Bland 
inköps-föreningarna var procentfördelningen mellan dessa förfaringssätt 31-69-0 och bland 
mejeri-föreningarna 71-10-19. Skillnaderna var uppseendeväckande och kan möjligen 
förklaras av att de förra sedan länge hade en fast organisationsstruktur med egen 
medlemstidning och av att de främsta förespråkarna för lika rösträtt som Leufvén och 
Arenander varit verksamma där. Värt att notera är också att röstning efter medlemmarnas 
inköp och leveranser tycks ha varit begränsad till mejeriföreningarna. I övrigt antyder 
statistiken att demokratisk röstning varit vanlig bland äggföreningarna medan 
andelsröstningen dominerade bland slakteri-, torvströ-, bränneri-, stärkelse-, kvarn- och 
sågföreningarna.   

Överskotten fördelades efter inköp och leveranser av 59 procent efter andelar av 9 
procent och i form av ränta på insatser i kombination med inköp och leveranser av 32 procent. 
Bland inköpsföreningarna var procentfördelningen 46-1-53 och bland mejeriföreningarna 91-
6-3. Även här var skillnaden markant men kan kanske förklaras av att gränsen mellan den 
första och tredje fördelningsprincipen kan ha uppfattats som oskarp. Värt att notera är att 
kombina-tionen av insatsränta och inköp/leveranser nästan bara förekom bland 
inköpsförenigarna. Fördelning efter andelar tycks ha varit vanligast bland kvarn-, såg- och 
torvströföreningarna. Sammanfattningavis kan konstateras att den kooperativa principen om 
fördelning av överskott efter medlemmarnas inköp och leveranser var fast etablerad inom 
lantbrukskooperationen i början av 1920-talet. 437  
 
4.14.3 SCBs utredning 

 
I början av 1930 gav två statliga utredningar – båda tillsatta 1928 – nämligen jordbruks-
utredningen och bolagsskatteutredningen Statistiska centralbyrån i uppdrag att undersöka alla 
sammanslutningar av kooperativ natur inom jordbruksnäringen med undantag för mejerierna 
och jordbruks- och centralkassorna. Utredningen publicerades 1931 och redovisade uppgifter 
för åren 1927, 1928 och 1929. Den grundade sig på en enkätundersökning, som utgick från 
Socialstyrelsens register över ekonomiska föreningar och kompletterats med uppgifter om 
oregistrerade föreningar från hushållningssällskapens sekreterare. Sammanlagt hade man 
spårat upp och tillskrivit 6 087 förenigar men då det samtidigt visat sig att 541 av dessa 
upphört, återstod en potentiell svarsgrupp omfattande 5 546 föreningar.  

Enkäten besvarades av 1 809 föreningar eller knappt 33 procent av samtliga. Av svaren 
klassificerade SCB 896 eller 49 procent som användbara, 192 eller 11 procent som delvis 
användbara och 721 eller 40 procent som oanvändbara. Undersökningen kom därför att 
huvudsakligen baseras på 1 088 svar, vilket motsvarade 20 procent av den totala popula-
tionen. SCB reserverade sig därför och framhöll att någon allsidig belysning inte kunde 
presenteras och att resultatens representativitet på vissa punkter kunde ifrågasättas. Ett annat 
problem var att resultaten inom föreningsgrupperna ofta byggde på ett varierande antal 
uppgiftslämnare. På det hela taget menade dock SCB att undersökningen väl belyste de frågor 
beställarna önskat få besvarade. 

SCB fördelade föreningarna på tre grupper. Den första omfattade lokala och centrala 
inköps-föreningar både inom och utom SLR-organisationen. Gruppen utgjordes av 1 363 
föreningar eller 25 procent av samtliga. Nästa grupp kallades maskinföreningar och utgjordes 
av 1 348 trösk-, kvarn-, stenkross- och sågföreningar, vilket motsvarade 24 procent av total-



156 
 

populationen. Av dessa var tröskföreningarna i särklass flest med 1 033 stycken. Resten 
sammanfördes under rubriken ”andra föreningar”. I denna grupp, som omfattade 2 835 
föreningar, dominerade 1 896 elföreningar, som utgjorde inte mindre än 34 procent av 
totalantalet. Elföreningarna kan med fördel behandlas för sig, vilket reducerar gruppen 
”övriga” till 939 föreningar eller 17 procent. Den bestod av 106 torvströ-, 29 slakteri-, 173 
ägg-, 47 bränneri-, 105 potatismjöls-, 9 export-, 8 andelsbetes-, 22 betodlare-, 8 biodlare-, 356 
fruktodlare-, 36 fröodlare-, 7 frörenseri-, 2 humleodlare-, 12 vattenreglerings- och 
strandägare- samt 19 andra föreningar.  

Den högsta svarsprocenten i enkätundersökningen hade inköpsföreningarna med 46, 
därefter kom elföreningarna med 37, övriga föreningar med 30 och maskinföreningarna med 
15. Av inköpsföreningarnas svar klassificerades 74 procent som användbara eller delvis 
användbara medan motsvarande siffra för gruppen övriga var 67, för elföreningarna 55 och för 
maskinföreningarna 26. Ser man till grupperna hade inköpsföreningarna 461 helt eller delvis 
användbara svar, vilket motsvarade 34 procent av föreningarna, övriga föreningar 189 eller 20 
procent, elföreningarna 388 eller 20 procent medan maskinföreningarna endast avlämnat 50 
användbara svar vilket utgjorde mindre än 4 procent av samtliga. Det är följaktligen tveksamt 
om maskinföreningarnas material var representativt för gruppen. 438 
 
4.14.4  Principfrågor 

 
Utredningen framhöll själv att uppdelningen i användbara, delvis användbara och 
oanvändbara svar var flytande och huvudsakligen baserades på kvaliteten av de ekonomiska 
uppgifter, som lämnats. Utöver dessa redovisades en rad andra förhållanden för vilka stadgar 
och annat material, som föreningarna översänt, anlitats som källor. Några icke-ekonomiska 
faktorer presenteras nedan. De gäller tillkomsttid, ansvarighet, medlemskap i annan förening, 
leverans- och inköpsplikt, handel med medlemmar, rösträttsregler, begränsning och betalning 
av andelar. 

Av de 1 311 föreningar, som lämnat uppgift om tillkomstår hade endast 3 procent 
bildats före 1900, 28 procent hade bildats 1900-09, 40 procent 1910-19 och 29 procent under 
1920 - talet. I fråga om elföreningarna var nybildningen helt förlagd till perioden 1910-29. 
Inköps-föreningarnas tyngdpunkt låg i perioden 1900-19 med 84 procent mot endast 14 
procent under 1920 - talet, vilket reflekterar den kris SLR-organisationen då genomgick.  

Av de 1 187 föreningar, som uppgivit ansvarighetsform tillämpade 705 eller 60 procent 
u p a- formen. Anmärkningsvärt var att inköpsföreningarna, som utgjorde 39 procent av 
uppgifts-lämnarna, endast redovisade 13 procent av u p a-föreningarna men hela 77 procent av 
m b p a-föreningarna. Bland inköpsföreningarna var endast 20 procent u p a-föreningar 
jämfört med respektive 87, 80 och 90 procent för de övriga gruperna. Förklaringen är troligen 
att SLR och centralföreningarna valt att hålla fast vid den äldre formen och inte arbetat för u p 
a-formen. Inköpsföreningarna uppvisade nämligen den i särklass högsta organisationsgraden - 
d v s medlemskap i annan förening - med 94 procent mot 41 procent (främst bränneri- och 
potatis-mjölsföreningar) i gruppen övriga föreningar och 28 procent bland elföreningarna.  

Leveransplikt tillämpades av naturliga skäl inte av maskin- och elföreningarna och 
endast av 2 procent av inköpsföreningarna. Av de 118 föreningar eller 10 procent, som 
uppgav sig tillämpa leveransplikt hörde inte mindre än 109 hemma i gruppen övriga 
föreningar. Det rörde sig främst om slakteri-, ägg- och bränneriföreningar. Inköpsplikt 
tillämpades av 460 föreningar eller 38 procent av de svarande. Av dessa var 67 procent 
inköps- och 27 procent elföreningar. Av 564 inköpsföreningar uppgav sig 307 eller 54 procent 
tillämpa inköpsplikt medan motsvarande siffror för elföreningarna var 388, 126 och 32 
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procent. Inom gruppen övriga var det endast torvströföreningarna, som använde sig av sådan 
(71 procent) medan maskin-föreningarna av svaren att döma helt avstått från denna. 

Antalet föreningar, som begränsat sin verksamhet endast till medlemmarna utgjorde 
389 eller 32 procent av de svarande. Av dessa var 216 (56 procent) inköpsföreningar och 103 
(26 procent) övriga. Av inköpsföreningarna tillämpade 40 procent sådan begränsning men 
även ägg-, torvströ-, slakteri-, bränneri- och potatismjölsföreningarna hade påtagliga inslag av 
sådana restriktioner. 

Uppgifter om vilka rösträttsregler, som tillämpades hade lämnats av 1 264 föreningar. 
Av dessa uppgav 235 eller 18 procent att man röstade efter areal, 530 eller 42 procent att 
antalet andelar var röstgrundande, 450 eller 36 procent tillämpade principen en medlem - en 
röst medan 49 eller 4 procent hade andra principer. Av de 450, som tillämpade demokratisk 
röstning var 315 eller 70 procent inköps-, 56 eller 12 procent maskin- samt 39 respektive 40 
el- och övriga föreningar med 9 procent vardera. Bedömer man var grupp för sig kan man 
konstatera att 57 procent av inköps-, 41 procent av maskin-, 10 av el- och 21 procent av 
övriga tillämpade lika rösträtt.  

Av tröskföreningarna tillämpade 59 procent lika rösträtt och av äggföreningarna 50 
procent. Röstning efter areal förekom praktiskt taget bara bland inköpsföreningarna och 
tillämpades där av 225 föreningar eller 41 procent av samtliga. Röstning efter andelar 
dominerade helt bland elföreningarna - 86 procent - och utgjorde 61 procent i gruppen övriga 
och 52 procent bland maskinföreningarna. Andelsröstning dominerade av enkätsvaren att 
döma klart bland torvströ-, slakteri-, bränneri-, potatismjöls-, kvarn-, och sågföreningarna.  

Begränsning av antalet andelar per medlem tillämpades av 152 eller 14 procent av 
uppgifts-lämnarna. Förfarandet var vanligast bland maskinföreningarna - 52 procent - och 
särskilt bland trösk- och sågföreningarna. Av inköpsföreningarna hade 13 och av 
elföreningarna 5 procent begränsat antalet andelar. 

Inbetalandet av andelskapitalet skedde till 28 procent kontant, 21 procent med revers 
och 51 procent med en kombination av båda. Det sistnämnda förfarandet tillämpades av 72 
procent av inköpsföreningarna medan kontantbetalning var regel i 75 procent av 
maskinföreningarna och 46 procent i gruppen övriga. Bland elföreningarna redovisade 37 
procent kombinations-betalning, 35 revers- och 28 kontantbetalning. 439 
 
4.14.5  Föreningsstock och medlemskår 

 
I sin kommentar till tabellerna påpekade utredningen att utöver mejeriföreningar och jord-
brukskassor saknades även uppgifter om avels- och kontrollföreningarna ”då dessa i allmänhet 
inte bruka betraktas såsom andelsföreningar i egentlig mening”. Av samma skäl fanns det 
anledning att ifrågasätta vissa av de i utredningen ingående föreningarna av bet-, frukt- och 
fröodlare, vilka enligt utredningen ofta var ideella. I fråga om de ekonomiska föreningarna 
underströks särskilt osäkerheten beträffande både antalet upplösningar och antalet 
oregistrerade föreningar. Utredningen antog vidare att dess uppgift om antalet inköps-
föreningar var något för hög medan det motsatta gällde maskinföreningarna, som 
hushållningssällskapen funnit det mycket vanskligt att göra en korrekt uppskattning av. När 
det gällde äggföreningarna framhöll man att de lokala s.k. äggkretsarna i regel inte 
redovisades. 440 

Kommentaren aktualiserade frågorna om utredningsmaterialets representativitet och 
om lantbrukskooperationens omfattning. Man kände sig uppenbarligen osäker både när det 
gällde att avgränsa kooperationen och beträffande siffermaterialets tillförlitighet. Mot den 
bakgrunden kan det vara värt att reflektera ytterligare något kring rörelsens utbredning och 
omfattning vid övergången mellan 1920- och 30-talet.  
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Utredningens antagande att antalet redovisade maskinföreningar var för lågt förefaller 

utifrån dess eget material välgrundat. Särskilt gäller detta tröskföreningarna där Östergötlands 
och Kristianstads län redovisade 334 respektive 320 föreningar medan exempelvis 
Skaraborgs, Sörmlands, Jämtlands och Västerbottens län inte uppvisade en enda och 
Malmöhus, Hallands, Älvsborgs och Gävleborgs endast ett fåtal. Kvarnföreningar saknades 
enligt utredningen helt i Malmöhus, Blekinge, Skaraborgs, Värmlands, Sörmlands och 
Uppsala län och även stenkrossföreningarna var ojämnt fördelade. Sågföreningarna var 
däremot som man kunnat vänta till 68 procent lokaliserade till de sex nordligaste länen. 

I gruppen Övriga föreningar förefaller antalet äggföreningar i minsta laget, vilket styrks 
av att sju län inte redovisat någon förening alls och att 115 eller 66 procent av de redovisade 
föreningarna återfanns i tre län nämligen Kalmar, Malmöhus och Kristianstads. Som 
jämförelse kan nämnas att Kalender över svenska lantbruket 1930 upptog 397 lokala ägg-
föreningar. Bränneriföreningarna var samtliga hemmahörande i Skåne medan Hugo Carlsson i 
sin jubileumsbok om bränneriorganisationen för 1931-32 redovisar 109 företag av vilka 91 i 
Skåne, 8 i Blekinge, 6 i Västergötland och vardera 2 i Småland och Östergötland. Potatis-
mjölsföreningarna fanns till 93 procent i Blekinge och Kristianstads län. En stark 
koncentration till Skåne uppvisade även andelsbetes- och betodlareförenigarna medan frukt-
odlareföreningarna var jämnare med Skaraborgs och Sörmlands län som tätaste områden. 441  

Det totala antalet föreningar och antalet medlemskap i dessa är naturligtvis vanskligt 
att försöka fastställa utifrån utredningens material. Denna redovisade för 1929 1 053 
föreningar med 147 249 medlemskap. För sammanlagt 470 föreningar av vilka 356 
fruktodlare-, 36 frö-odlare-, 22 betodlare-, 12 vattenreglerings- och strandägare-, 8 
andelsbetes- och biodlare-, 7 frörenseri-, 2 humleodlare- och 19 andra föreningar meddelade 
utredningen inga medlems-siffror. Därtill kom bl a de mejeri-, avelsföreningar och 
jordbrukskassor, som enligt direktiven lämnats utanför undersökningen. Antalet 
mejeriföreningar var 1930 715 med 101 306 medlemmar och jordbrukskassorna 188 
(inklusive 5 centralkassor) med 14 061 medlemmar. Summeras dessa till utredningens 
material blir antalet föreningar 1 956 med 262 616 medlemskap eller i medeltal 134 per 
förening. 

På avelssidan fanns enligt Axel Stensgård vid samma tid 2 169 tjur,- 1 183 svin- och 
244 hingstföreningar medan antalet kontrollföreningar var 907. Kalender över svenska 
lantbruket 1930 redovisade därutöver 296 fåravels- och 47 andra avelsföreningar, 36 
mjölkbedömnings-, 12 småbrukare-, 10 hypoteks- och 8 egnahemsföreningar. Läggs dessa 
samman med antalet av SCB redovisade kända verksamma föreningar jämte 
mejerföreningarna och jordbruks-kassorna blir totalsumman 11 361. Utöver dessa fanns ett 
okänt antal väg-, vatten-, avlopps-, bygdegårds-, telefon-, lagerhus- och skogsägareföreningar 
samt något tusental ömsesidiga försäkringsföretag för brand-, husdjurs- och hagelskador. 442  

Antalet medlemskap i dessa föreningar är det utomordentligt svårt att få en någorlunda 
korrekt uppfattning om. Siffran 147 249 har med åberopande av SCBs utredning ibland 
återgivits i litteraturen men man har då bortsett från att den helt utelämnar vissa förenings-
kategorier och i fråga om de övriga endast avser den dryga femtedel av de föreningar, som var 
verksamma 1929 och som besvarat SCBs enkät.  

Ett sätt att få en uppfattning om det totala antalet medlemskap är att räkna fram ett 
medletal för varje föreningskategori och multiplicera detta med antalet kända verksamma 
föreningar. Ett sådant försök har gjorts i tabellen [se tabell 4/6 bifogad för detta kapitel] och 
utgår ifrån att de föreningar, som besvarade SCBs enkät var representativa för respektive 
grupp, ett antagande som styrks av stickprovskontroller. Resultatet blir för de 
föreningsgrupper, som SCB redovisat medlemssiffror för 468 540 medlemskap. När 
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mejeriföreningarna och jordbrukskassorna inkluderas blir totalsiffran 583 907 medlemskap 
eller i medeltal 98 per förening.  

Ett motsvarande försök har gjorts att uppskatta antalet medlemskap i de 
föreningskategorier, vilkas medlemsantal inte redovisas i SCBs undersökning eller som inte 
finns med där. Medeltalen har räknats ut med hjälp av medlemsuppgifter i Kalender över 
svenska lantbruket 1930. I fem fall – andelsbetes-, biodlare-, humleodlare-, vattenreglerings-, 
strandägare- och övriga föreningar – har den tidigare framräknade medeltalssiffran - 98 - för 
samtliga föreningar använts i brist på andra uppgifter. Hypoteks- och mjölkbedömnings-
föreningarna har utelämnats eftersom dess inte arbetade med det traditionella 
medlemsbegreppet.    

Trots att antalet föreningar inte är väsentligt lägre än i föregående tabell är antalet 
medlemskap långt mindre och medeltalet stannar vid 30 medlemmar per förening. Det hänger 
samman med att avels- och kontrollföreningarna i genomsnitt var små. Sammanlagt redovisar 
tabellerna 742 806 medlemskap, vilket ger ett genomsnitt av 72 per förening. 
 
4.14.6  SCBs kartläggning 

 
Genomgången av SCBs undersökning av lantbrukskooperationen har aktualiserat flera viktiga 
frågor. En gäller bristerna i registreringen av ekonomiska föreningar med betydande osäkerhet 
om antalet verkligen existerande föreningar som följd. SCB sökte minska felmarginalerna 
genom att komplettera myndigheternas uppgifter med hjälp av hushållnings-sällskapens 
selreterare, vilket dock bara delvis lyckades, något som de ofullständiga uppgifterna om 
exempelvis maskin- och äggföreningarna visat.   

En annan fråga gällde lantbrukskooperationens organisatoriska avgränsning där SCB 
presterade en halvmesyr genom att dels inkludera ett antal föreningsgrupper, vilkas 
kooperativa karaktär man själv ifrågasatte dels utelämna ett antal grupper - främst avels-
föreningarna - som utgjorde nästan halva den samlade föreningsstocken och som var lika 
berättigade som de av SCB ifrågasatta att komma med. Sett ur ett efterhandsperspektiv hade 
den senare lösningen varit att föredra eftersom majoriteten av de uteslutna efterhand kom att 
visa en klart kooperativ framtoning.   

Beträffande principfrågorna kan konstateras att den bristande enhetlighet, som 
utmärkte rörelsen vid 1930-talets ingång, väl återspeglade den förebildernas mångfald och 
brist på samordning, som präglade dess framväxt. Värt att notera är att SLR-organisationens 
fast-hållande vid m b p a-formen - som markant skiljde den från övriga branscher - starkt 
bidrog till att organisationens svårigheter under 1920 - talet kom att medföra så stora 
ekonomiska uppoffringar för många medlemmar och förtroendevalda. Ett område där 
inköpsföreningarna positivt skiljde ut sig var rösträttsreglerna där man gick i spetsen för 
principen en medlem- en röst. Motpolen var elföreningarna, som genom en kombination av 
hög andelsröstning och låg begränsning av medlemmarnas andelsinnehav stod för en mer 
kapitalstyrd förvaltning. Trots att man fått en riksorganisation 1918 och hade ett nät av 
länsföreningar uppvisade elföreningarna en låg andel medlemskap i andra föreningar - 28 
procent i SCBs undersökning medan en avstämning mot uppgifterna i Kalender över svenska 
lantbruket antyder en organisationsgrad på ca 50 procent.    

Det försök, som här gjorts att uppskatta lantbrukskooperationens samlade 
föreningsstock och medlemskår har givit väsentligt högre siffror än man vanligen räknat med. 
Ändå är dessa uppgifter med tanke på underlagets ofullständighet uppenbarligen i underkant. 
Man kan utan överdrift hävda att lantbrukskooperationen vid 1930 - talets ingång bestod av ca 
12 000 föreningar med ungefär 750 000 medlemskap. Eftersom antalet lantbrukare samtidigt 
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var ca 382 000 innebar detta att varje lantbrukare i genomsnitt tillhörde två föreningar. 
Förenings-tanken hade erövrat landsbygdssamhället. 
 
NOTER 

 
437. Mellanhandssakkunnigas betänkande, SOU 1922:20, Bil. 11 s 276 ff. 
438. Statistiska uppgifter ang. den svenska jordbrukskooperationen s 3 f och tabell 1.      
439. Statistiska uppgifter … s 26 ff och tabell 3 och 4. 
440. Statistiska uppgifter … s 26 f. 
441. Statistiska uppgifter … tabell 2; Kalender över svenska lantbruket 1930 s 140 f; 
        Carlsson, Hugo: Svensk brännvinstillverkning genom tiderna (1958) s 15. 
442. Statistiska uppgifter … tabell 10; SL 1917-1942 s 297, 309, 344 och 347 ff; Kalender 
        över svenska lantbruket 1930 s 90 f, 99 ff, 108 f, 115, 125 och 141 ff. 
 
 
4.15  OFFENSIV MED FÖRHINDER 

 
Lantbrukskooperationens erövring av lokalsamhället illustreras av den statistik, som tillkom 
till följd av föreningslagens ikraftträdande 1897, Mellanhandssakkunnigas kartläggnings-
arbete och SCBs utredning 1930. År 1897 redovisades (inklusive de oregistrerade avels- och 
kontrollföreningarna) totalt 155 föreningar av vilka 135 var andelsmejerier. Under den första 
lagens 15-åriga giltighetstid ökade antalet föreningat till åtminstone 3 800. Därutöver fanns ett 
okänt antal vattenlednings-, el-, telefon-, hemslöjds- och trädgårdsföreningar, vilka i 
Socialstyrelsens statistik hänförts till den ospecifierade gruppen ”övriga” inom ”arbetar-
kooperationen”. Man kan därför på goda grunder uppskatta antalet lantbrukskooperativa 
föreningar till åtminstone 4 000 när 1895 års lag upphörde att gälla 1912. Av dessa var 
ungefär hälften oregistrerade. Det gällde främst avels- och kontrollföreningarna av vilka 
endast 19 av totalt 1 802 eller en procent hade registrerats. Några uppgifter om antalet 
medlemmar redovisades inte. 

År 1929 hade antalet föreningar stigit till ca 12 000 av vilka ca 4 800 var avels- och 
kontroll-föreningar. Antalet medlemskap kunde uppskattas till 750 000 vilket innebar att varje 
lantbrukare i genomsnitt var medlem i två föreningar. Att tyngspunkten låg i lokalsamhället 
visas av att endast ca 2 000 eller 17 procent av samtliga föreningar tillhörde en riks-
organisation 1930. Dessa omfattade ca 215 000 eller 29 procent av medlemskapen. 

Det har gjorts gällande att lantbrukskooperationens regionala och nationella 
överbyggnad var svag före 1930 - talet. Detta är emellertid en sanning med viss modifikation. 
Under perioden 1895-1929 tillkom 18 riks- och 169 regionala organisationer, de flesta av 
ekonomisk karaktär. Rikstäckande organisationer i två eller tre led bildades av 
lantmannaföreningarna (1905), brännerierna (1907), hemslöjden (1912, 1914 och 1928), 
fröodlarna (1914), torvfabrikanterna (1915), elföreningarna (1918, dock upplöst 1930), 
jordbrukskassorna (1926) och stärkelse-producenterna (1927, efter tidigare försök 1908 och 
1921). Till dessa kom den övergripande SAL 1917, två exportorganisationer för 
slakteriprodukter (1920 och 1925), den ideella Mjölkpropagandan (1923), Sveriges 
Smörexportfirmors Förening (1928), vilken hade både andels- och privatföretag anslutna och 
den bondefackliga Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF, 1929). Under 30 - talet tillkom 
ytterligare 7 och under 40 - talet 5 riksorganisationer, vilket alltså innebar att merparten av 
riksförbunden fanns på plats redan före 1930. 

Av de riksorganisationer, som bildades var SLR med sin från Tyskland och Wilhelm 
Haas hämtade treledsorganisation den viktigaste. SLR var inledningsvis tämligen heterogent 
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med en blandning av u p a- och m b p a-föreningar, aktiebolag och inslag av konsument-
kooperation. Den av Leufvén och Arenander lanserade tyska organisationsmodellen med 
riksförbund, central- och lokalföreningar fick stort inflytande särskilt som regional förebild 
inom flera branscher som exempelvis skogsägareföreningarna i Värmland, Ångermanland och 
Örebro län. Treledsorganisationen utgjorde även mönstret för den riksorganisation, som 
elföreningarna bildade 1918 och återkom även i förslagen till den organisatoriska 
uppbyggnaden inom hemslöjden, trädgårdsnäringen, torvhanteringen, betodlingen, jordbruks-
kassorna och egnahemsrörelsen där Gustaf Leufvén i de flesta fallen var idégivare och 
arkitekt. För de riksorganisationer, som bildades inom branscher med få föreningar valdes 
dock en uppbyggnad i två led. Det gällde för brännerierna, stärkelseorganisationen, frö- och 
betodlingen.  

Viktigast på riksplanet var SAL och SLR men även bränneriernas, 
stärkelseproducenternas, fröodlarnas, hemsjöjdens och jordbrukskassornas 
samarbetssträvanden visade betydande livskraft. Elföreningarna tvingades dock efter RLEs 
upplösning klara sig utan riksorganisation till 1948.  

Inom de branscher där riksorganisationer inte bildades skedde en utveckling mot 
region-föreningar i anslutning till större konsumtionsområden. Exempel på sådana var 
Mjölkcentralen i Stockholm, mejeriföretagen i Norrbotten, Örebro och Karlskrona, Mälar-
provinsernas andelsslakteriförening, Mälardalens potatisodlareförening och de planerade 
lagerhusföreningarna. Inom fr a slakteri- och äggförsäljningsområdena bildades regionala 
exportföreningar som samarbetsorgan, något som av allt att döma försenade en samordning på 
riksplanet. Svårigheterna att få till stånd försäljningsorganisationer visade sig särskilt stora på 
vegetabiliesidan där odlarna av spannmål, potatis och trädgårdsprodukter trots ingående 
utredningar och flera organisationsförsök inte lyckades samordna utbuden. Försäljnings-
föreningar för kreatur, som bl a Arenander intresserade sig för blev heller ingen framgång 
medan branschblandad försäljning kom till stånd i Norrbotten.   

Regionalt dominerade slakterierna, centralföreningarna, hemslöjden, elföreningarna 
och torvhanteringen med respektive 31, 26, 22, 18 och 16 regionala organisationer eller 67 
procent av samtliga. Vidare hade fröodlarna 12, mejerierna och skogsägarna vardera 10, 
trädgårdsnäringen 9, äggföreningarna 6, jordbrukskassorna 5 och övriga 4 distriktsorgan. 
Den organisatoriska tyngdpunkten, som före 1895 lagat i det mellansvenska ”bolagsbältet” 
förflyttades åren 1895-1917 till Sydsverige, främst Skåne, där de tongivande idéförmedlarna 
hörde hemma. Mellannorrland var också ett tämligen starkt område medan Svealand och 
Västsverige var förhållandevis svaga. Stockholm spelade före SALs tillkomst och SLRs 
överflyttning dit en relativt marginell roll för den lantbrukskooperativa idéspridningen och 
organiseringen men överog 1917 den ledande ställningen. 

I fråga om lantbrukets binäringar inriktades organisationssträvandena på försäljning 
och förädling men endast marginellt på inköp. Genomslaget i de olika branscherna berodde till 
stor del på hur handel och tillverkning tidigare var organiserade. På sockerområdet växte 
exempelvis en trustifierad och senare monopoliserad tillverkning i privat regi tidigt fram 
varför lantbrukarnas försök med andelsägda fabriker misslyckades medan försäljnings-
föreningarna däremot blev en framgång. Även äggförsäljningen var ett framgångsrikt 
föreningsområde medan uppfödningen och fjäderfäslakten förblev oorganiserade. På motsatt 
sätt förhöll det sig med brännerier och stärkelsefabriker där producentägda företag tidigt 
bildades men där försäljningen av matpotatis visade sig svår att organisera.  

Hemslöjden och trädgårdsnäringen uppvisade goda exempel på producentägda 
försäljnings-företag medan spannmålshandeln trots betydande uppmärksamhet och ett stort 
anlagt försök att starta en landsomfattande vetepool 1925-26 förblev ett problemområde under 
hela perioden. På förädlingssidan stannade konservfabriker, bagerier och kvarnar i andelsform 
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vid ansatser. Handeln med och rensningen av fröer visade sig öppen för båda 
framgångsvägarna liksom torvhanteringen.   

Beträffande effektiviseringen av lantbrukets primärproduktion blev 
kontrollföreningarna en stor framgång medan intresset för lantbruksbokföring var betydligt 
svalare. Inte heller kom samverkan i s k utvidgade kontrollföreningar över förslagsstadiet. 
Gemensam maskin-användning förekom i betydande omfattning i fråga om tröskor och sågar.  

Flera av binäringarna, främst potatis- och betodlingen och äggproduktionen men också 
delvis frukt- och grönsaksodlingen och torvhanteringen var koncentrerade till landets södra 
delar vilket underlättade regionala föreningsbildningar men inte påkallade rikslösningar. Ändå 
tillkom före 1930-talet riksorganisationer inom bränneri-, stärkelse-, torv- och 
hemslöjdsområdena. Därutöver fick lantbruksbokföringen från 1918 en riksomfattande 
samordning genom SALs driftsbyrå. Ägg- och spannmålshandeln, betodlingen, 
trädgårdsnäringen och kontroll-föreningarna fick alla sina riksorganisationer först under 1930-
talet. De försök, som gjordes att genom utställningar och en regionförening i Skaraborg stärka 
binäringarna blev utan varaktiga resultat. 

Organisationsmodellerna hämtades mestadels från Tyskland och Danmark, i fråga om 
hemslöjden och egnahemsverksamheten också från England och USA. Det tyska inflytandet 
var särskilt påtagligt i fråga om stärkelseindustrin, hemslöjden, lagerhusen, fruktförsäljningen 
maskinsamverkan och lantbruksbokföringen medan modellen för kontrollföreningarna var 
dansk, troligen med norska inslag i exempelvis Jämtland. Brännerierna och äggförsäljnings-
föreningarna har av allt att döma inhemska rötter medan ursprunget i fråga om fröodlings- och 
torvströföreningarna är mera oklart även om man i det förra fallet med tanke på Arenanders 
övriga inspirationskällor inte kan utesluta tyska förebilder.  

Samarbetet mellan hushållningssällskapen och den framväxande 
lantbrukskooperationen var intimt under hela perioden. Starkast var sällskapens engagemang i 
fråga om lantmanna-föreningarna, lagerhusen, trädgårdsnäringens och hemslöjdens 
organisationer. I Skåne - där Gustaf Leufvén och Viktor Ekerot var pådrivande - främjade man 
också slakterier, stärkelse-föreningar, jordbrukskassor, elektrifierings-, äggförsäljnings- och 
egnahemsföreningar. I Västernorrland verkade E O Arenander för organisering av 
fröhanteringen - som var ett traditionellt skötebarn för sällskapen - och för försäljning av 
slaktdjur. Föreningsväsendet inom mejerihanteringen, betodlingen, brännerinäringen, 
torvhanteringen och binäringarna utvecklades däremot oberoende av hushållningssällskapen. 
SAL utvecklade redan från starten 1917 nära och formaliserade relationer med både 
Lantbruksakademin och sällskapen. Dessa minskade emellertid i betydelse genom 
omorganisationen 1928-29 och under 1930-talets samordning på det nationella planet. De 
upphörde när SAL övergick i Sveriges Lantbruks-förbund 1940 och styrkeförhållandet mellan 
parterna definitivt blivit omkastat. 

Med lagstiftningen om ekonomiska föreningar inträdde staten definitivt som en aktör 
på den kooperativa arenan. Den kraftiga expansionen både för konsument- och lantbruks-
kooperationen innebar att det kooperativa inslaget i riksdagen och de kommunala 
församlingarna förstärktes och därmed också samhällsinflytandet. Genom sina person-
kontakter i riksdagen kunde den samlade kooperationen få till stånd vissa ändringar i 
lagstiftningen även om t ex 1911 års lag kritiserades tämligen hårt av fr a Anders Örne. Staten 
stödde också tillkomsten av en kooperativ statistik. För lantbrukskooperationens del kom 
Jordbruksdepartementet och Lantbruksstyrelsen att få stor betydelse genom upplysnings-
skrifterna 1902 och 1915 i samband med riksdagsbeslutet om jordbrukskassor. Av avgörande 
betydelse blev också statens räddningsinsatser i samband med kriserna inom SLR-
organisationen 1923 och 1930. Däremot avsatte inte Carl Lindhagens motion om rådgivning 
genom statens försorg några praktiska resultat. 
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De mellankooperativa relationerna kan beskrivas som på en gång avvaktande och 

framåt-syftande. Avvaktande p.g.a. de inbyggda motsättningarna mellan konsumenter och 
producenter, vilka dessutom till övervägande delen hörde hemma i skilda sociala och politiska 
läger. Framåtsyftande p.g.a. de visionära förslagen om en kooperatisering av 
livsmedelssektorn, som utarbetades av Mellanhandssakkunniga och om samarbete i 
Kooperativa andelscentralen. Det faktum att båda projekten - liksom f ö samarbetsförslagen 
på sockerområdet och Karl Petanders folkhögskoleprojekt - rann ut i sanden, försvagade den 
samkooperativa sektorsidentiteten och bäddade för mer antagonistiska relationer under 1930 - 
talet. 

Den främsta ideologiska drivkraften bakom den lantbrukskooperativa utvecklingen var 
Gustaf Leufvén. Som redaktör för SLF 1906-10 och sekreterare i SLR och Malmöhus läns 
hushållningssällskap var han i den gynnsamma situationen att att både kunna driva en 
omfattande agitations- och informationsverksamhet och ta konkreta initiativ. Som direktör i 
SAL blev han senare också den ledande opinionsbildaren på riksplanet och ordförande i 
Mellanhandssakkunniga. Leufvén gjorde betydande organisationsinsatser inom SLR -  
organisationen, spannmålshandeln, trädgårdsnäringen, ägghandeln och hemslöjden.  
Inom potatisområdet var hans kollega inom hushållningssällskapet i Kristianstad Viktor 
Ekerot mycket aktiv, assisterad av bl a sin ordförande Johan Nilsson och Sven Jönsson i 
Fridhill. I kretsen kring Hvilan med Leonard Holmström, Nils Hansson och Ludvig Nanneson 
var Holmström främst engagerad inom trädgårdsnäringen medan Hansson koncentrerade sig 
på kontrollföreningarna och Nanneson på bokföringen.  

Till kretsen kring Leufvén hörde också SLF-medarbetarna A K Eckerbom och Sverker 
Lundberg, som båda bidrog till att sprida kunskaper om ett brett spektrum av kooperativa 
verksamheter, ofta genom att introducera utländska exempel. SLF stod - särskilt under de 
första fem åren - i särklass som lantbrukskooperativt idé- och propagandaorgan med en bred 
bevakning av andelsrörelsens verksamhetsområden och utvecklingsformer både inom och 
utom landet. Ett annat viktigt kunskaps- och idécentrum var Hvilan med namn som Leonard 
Holmström, Nils Hansson och Ludvig Nanneson och med nära relationer till hushållnings-
sällskapen i skånelänen. 

Utöver dessa svarade E O Arenander i Västernorrland för en banbrytande insats inom 
fröhanteringen. Därtill kom att han liksom Leufvén var ledande inom inköpsförenings-
rörelsen. Arenander hade dock inte lika goda propagandaresurser som Leufvén, hans tid som 
kooperativ föregångare blev också kortare.  

En teoretisk praktiker och föregångsman var J A Ander, som i Heby skapade ett 
mångsidigt och kooperationstätt lokalsamhälle men som tycks ha verkat utan närmare kontakt 
med de övriga lantbrukskoperativa pionjärerna. Det gällde även Roderich Stintzing i Dalarna 
med den skillnaden att denne förespråkade en branschblandad organisationsmodell, som 
åtminstone delvis utgick från Raiffeisens tankevärld och därmed representerade ett alternativ 
till det från Haas hämtade organisationsmönstret. Stintzing var veterligen den ende som 
konsekvent förespråkade den raiffeisenska modellen i Sverige, vilket emellertid skedde på ett 
sent stadium när det konkurrerande mönstret redan var fast etablerat.  

Vid sidan av dessa lantbruksanknutna idéspridare och propagandister fanns länge en 
grupp fristående - mestadels liberala - ekonomer och statsvetare knutna till 
Nationalekonomiska föreningen och Lorénska stiftelsen i Stockholm, vilka förespråkade 
kooperation inom lantbruket och huvudsakligen intresserade sig för småbrukarna och 
egnahemsrörelsen. Till denna krets hörde Johan von Engeström, Pontus Fahlbeck, Carl 
Lindhagen, Hugo Heyman och G H von Koch, som blev KFs förste förbundssekreterare. Karl 
Petander, som skrev det omfångsrikaste och originellaste teoretiska arbetet under perioden, 



164 
 

tycks däremot ha varit något av en kooperativ solitär utan närmare kontakt med andra 
teoretiker och praktiker. 

Flera betydande förespråkare för kooperation var ämbetsmän som exempelvis Hugo 
Heyman, Pehr von Seth, Hugo Hamilton och August Östergren. Bland 
konsumentkooperatöterna förtjänar särskilt Anders Örnes insatser i samband med 
jordbrukskasserörelsens tillkomst att framhållas. 
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Registrerade och upplösta ekonomi-ska föreningar 1897-1911

Period Arbetskooperation Lantbrukskooperation Totalt

Regis t.rerade

Ant. Proc.

Upplösta

Ant. Proc.
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Ant. Proc.
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8
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Lantbrukskooperatlonen 1911 enLigt Social- och Lantbruksstyrelsens statistik

Föreningstyp Socialstyrelsens statistlk Lantbruksstyrelsens statistik

Registrerade Upplösta VefkSarrma Registrerade 0registrerade Verksanrma

Inköp

Mej eri
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Nybtldnlngen inom några lantbrukökooperatlva föreningsouråden 1897-1911
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4
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Soci-alstyrelsens statlstik medan siffrorna för hlngst-, tjur- och kontrollförenLngarna
kommer från Kalender över svenska lantbruket. Att hingst- och tjurförenlngarna uppvl-sar
något lägre totalsummor än i övrlga sarnnanställningar beror på att nio hlngst- och en
tjurförenlng bildades före 1897.
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Länsvis fördelning av lantbrukskooperativa föreningar 1911

Käl1a: Kalender över svenska lantbruket I9L2
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Tabe11 Statl-stisk ö- 'rslkt öv lantbrukskooperationen enligt llanhand 'akkunniga 1922
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Antal
för.

Antal
medl.
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scBs undersökni-ng av ansvarighetr tl1lkonsttid, medlemskap,Tabel-l ' leverans- och inköpsplikt inom lantbrukskooperarionen 1930

Område Kategori
Enkätsvar Procent

Ink. Mask. El övr. S:a Ink. Mask. El Övr. S:a

Ansvarig-
het

u.p. a.
M.b.p.a.

S:a

90 l_04 302 209
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209 40 235 47

83 73 150 73

574 tsz 386 ]-99
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Tabell . SCBs undersökning av handel med medlenmar, rösträttsregler och
andelsförhållanden inom lantbrukskooperationen f930.

Ouråde Kategori Enkätsvar Procent

Ink. , l"lask. , El. Övr. , S:a Ink., Mask., 81. övr., S:a
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med1.
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Nej

S:a
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L 264

964-
2l'36222

70L299
4-2867

44 11 30 15

100

99

100

99

l-00

Begr.
ant. an-
delar
per ned1.

Ja

Nej

S:a

57 65 19 11

388 61 348 L23
44s L26 367 134

L52

920

L 072

3743137
4273813
42 t2 34 13

100

100

r.0t

Betal-
ning
av
andelar

Kont.ant

Revers
Komb.

S:a

56 76 95 53

72 5 118 16

327 2r L26 47

455 102 339 116

280

2LL
52L

I 012

20 27 34 19

342568
634'249
45 10 34 11

100

100

100

100

a
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(c)

Tabe11
Beräkning av antalet föreningar och medlercmar i vissa

lantbrukskooperativa föreningskategorier 1929-30

Förenings-
kategori

SCBs utredning Totalt

Enkätsvar Medlemsantal Medeltal Verks. för Beräknat ued-

lernsantal

Centralför.
Lokalför.

Tröskför.

Kvarnför.

Stenkrossför.
saglor.
Elför.
Torvströför.
Slakteriför.
Äggför.

Bränneriför.
Potatisrnj ölf ör.
Exportför.

25

304

80

20

2

46

382

39

24

64

25

38

4

13

25

1

851

573

3s8

9L6

77

108

296

608

B8s

899

L24

322

232

554

84

170

46

39

24

113

r95

704

155

45

35

58

I
43

7

40

9

1

1

25

338

033

50

51

2L4

896

106

29

L73

47

105

9

13 851

LLz L92

17 56L

2 300

I 989

3 186

2L4 248

20 670

49 4L6

26 8L5

22 LLs

3 675

522

Surnma 1 053 L47 249 140 5 076 468 540

Mej eriför.
Jordbr. kassor

)T5 .-L0-1""306 )42
rBB )*4-06r. , -.7-5,

7L5

188

101

14

306

061

Totalt )456 _L6L-CL6 +# 5 979 s83 907
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.:iz \
ilJ ti

Tabell . Beräkning av antalet föreningar och medlerrnar i odlare -
och avelsföreningar ru.fl. L9Z9-30.

Föreningskategori Verksföreningar Medlen per förening Medlemsantal

SCBs ut-
redning

Andel-sbetesf ör.
Betodlareför.
Biodlareför.
Fruktodlareför.
Fröodlareför.
Frörenseriför.
Humleodlareför.
Vattenregl.- och
strandägareför.
x.uvrr-ga Ior.

8

22

8

3s6

36

7

2

L2

19

98

7t4
98

4L

114

L37

98

98

9B

784

15 708

784

L4 596

4 L04

9s9

196

L l-76

t 862

Gruppsurnma 470 85 40 169

Avel-sf ör.

Tjurför.

Svinför.
llingstf ör.
.! arlor.
Kaninför.
Fj äderfäför.
Centr. avelsför.

2 l-69

1 183

244

296

B

24

15

L9

2L

44

8

133

373

473

4L

24

r0
2

I
8

7

2LL

843

ito
368

064

942

095

Gruppsuurna 3 939 24 95 259

övr.

ror-

Kontrollför.
Snåbrukarför.
Egnahemsför.

907

L2

8

L7

365

334

15 419

4 380

2 672

Gruppsumra 927 24 22 47L

Totalt 5 336 30 158 899
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Tabell . Föreningsgrupper och enkätsvar I SCBs statistik över lantbrukskooperatlonen

Iluvudgrupper

Antal
beflnt-
liga
före-
nlngar

Antal
enkät-
svar

Svars-

procent
Därav

Användbara Procent Delvls användbara Procent Oanvändbara Procent

Central- och lant-
rnannaf öreningar

Maskinföreningar

E1f örenl-ngar

övriga förenLngar

363

348

896

939

I
1

624

L96

706

283

46

15

37

30

329 53

50 26

388 55

r29 46

I32 2L

60 2L

163

L46

318

94

26

74

45

33

Totalt s s46 1 809 33 896 49 L92 ll- 72L 40
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