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1. Inledning 

 

För mer än tjugo år sedan fick jag av en bekant kopior av en tidningsartikel, tre sidor lång och 

med titeln ”Ett experiment i sambruk”. Av kopian framgick inte när artikeln var skriven och inte 

heller i vilken tidning den fanns. Författarens namn var Bengt Gustafsson och att artikeln 

handlade om Elleholms hovgård och anställda där var alldeles klart. Flera av personerna på 

bilderna och i texten kände jag till eller hade minnen av. Av artikeln framgick att de anställda vid 

Elleholms hovgård, under två år på 1920-talet, arrenderade och i förening drev gården i en form 

som kan jämföras med ett kooperativ.  

     Syftet med min uppsats är att närmare granska denna förening och om det vid den här tiden 

fanns flera föreningar eller kooperativ av samma eller liknande slag. Vidare vill jag försöka 

hitta svar på frågan om hur vanligt det var, drivkrafterna bakom eller orsaken till att de bildas 

och men också varför de upplöses.1  

 

 

 

 
 

 

Anställda vid Elleholms hovgård hösten 1912. Mannen i hatt längst till vänster är ägaren  

J A von Bergen.(Foto privat) 

 

 

 

                                                 
1 Om Elleholm, hovgården och några ägare, se bilaga 10.1 
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2 . Den tidiga arbetarrörelsen och kooperationen under 1800-talet 

 

2.1 Viktiga förändringar i samhället före år 1900 

 

I Sverige tillkom under 1800-talet några förordningar om utvidgad näringsfrihet. De innebar 

bland annat att skråväsendet avskaffades år 1846. Näringsfrihetens införande år 1864 och 

framför allt lagen om ekonomiska föreningar år 1897 underlättade bildandet av sådana 

organisationer. Det var främst konsumentkooperativa föreningar som bildades. Åren 1834 och 

1873 infördes ny metallmyntfot, först i silver och sedan i guld. Möjligheten att inrätta 

affärsbanker tillkom och kommunikationerna byggdes ut. En politiskt och administrativ viktig 

förändring var kommunalreformen år 1862, som skapade en annorlunda lokal förvaltning. Vid 

representationsreformen år 1866 försvann den gamla ståndsriksdagen och ersattes med en 

tvåkammarriksdag. 

     Läs- och skrivkunnigheten hos allt större grupper i samhället ökade genom att folkskolan 

infördes år 1842. Konventikelplakatet från år 1726, som förbjudit bönemöten i hemmen, 

upphörde år 1858 och tre år tidigare hade kyrkoplikten upphävts. Från år 1860 blev det tillåtet att 

tillhöra annat trossamfund och år 1863 upphörde tvånget att gå till nattvarden. 

     Rörligheten på arbetsmarknaden ökade genom flera förändringar. Först kom 1847 års 

fattigvårdsförordning, där det bland annat bestämdes att ingen kommun kunde vägra inflyttning 

för medellösa personer. Passtvånget, som innebar att alla som ville resa inom och utom landet 

skulle ha länsstyrelsens tillåtelse, avskaffades år 1860. Den gamla bestämmelsen om ”laga 

försvar” eller tjänstetvånget, som innebar att varje arbetsför person skulle ta en tjänst om han 

eller hon inte hade egen försörjning, försvann år 1885. Sammanlagt innebar detta att 

möjligheterna till en rörligare arbetsmarknad ökade väsentligt.2 

 

2.2  De tidiga folkrörelserna i Sverige 

 

De ovan beskrivna förändringarna innebar bland annat att samhällets struktur förändrades 

politiskt och socialt. Efter det tidigare ståndssamhället, med tillhörande privilegier, kom ett 

samhälle med olika sociala grupper, ibland benämnt som klassamhälle.  

     De tidiga folkrörelserna hade en sak gemensamt, de hade till stor del fått sin inspiration från 

andra länder. De började som en proteströrelse som riktade sig mot det etablerade samhället och 

de krävde reformer eller förändringar. Frikyrkorörelsen hade börjat som en väckelserörelse inom 

svenska kyrkan som en protest mot kyrkans inställning i trosfrågorna. I nykterhetsrörelsen 

protesterade man mot alkoholen och följderna av en omåttlig alkoholkonsumtion och 

medföljande sociala problem. Industrialiseringen innebar att antalet industriarbetare ökade. 

                                                 
2 Magnusson, Lars; Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 2002, sid. 258 ff och NE 

Lundkvist, Sven; Folkrörelserna i det svenska samhället, 1850 – 1920, sid. 37 ff 
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Genom att sluta sig samman i fackföreningar och politiska partier sökte man tillvarata arbetarnas 

intressen emot arbetsgivare och samhället. Efter hand radikaliserades delar av de etablerade 

folkrörelserna och då uppstod utbrytningar. Som exempel kan nämnas vänstersocialisterna som 

bröt sig ur socialdemokratin och SAC ur LO. Liknande utbrytningar var missionsförbundare och 

baptister i väckelserörelsen och arbetarnas nykterhetsorganisation, NOV, ur godtemplarrörelsen.  

Dessa brytningar eller splittringar inträffade när rörelserna blev folkligare och började omfatta 

flera av de personer som tillhörde det som benämns arbetarklassen.3 

     En annan sak som var gemensam för folkrörelserna var att organisationsformerna liknade 

varandra. Föreningarna på lokal nivå hade en styrelse, man förde protokoll och räkenskaper och 

hade matriklar över medlemmarna. Lokala organisationer skickade representanter till distrikts- 

och centralorganisationer. Det interna arbetssättet och mötesformerna var också jämförbara. Den 

fackliga och politiska arbetarrörelsen tog över detta från de några decennier tidigare etablerade 

nykterhets- och väckelserörelserna. Det finns undersökningar som tyder på att många tidiga 

fackföreningsledare var medlemmar i andra organisationer, främst inom nykterhetsrörelsen, och 

att de fick sin skolning som ledare därifrån.4   

 

2.3 Arbetarföreningarna och kooperationen 

 

En liberal arbetarföreningsrörelse växte fram i Sverige under 1850-talet. Förebilden fanns i de 

större europeiska länderna. Arbetarföreningar, och med dem sammanhörande producent- och 

konsumentkooperativ, uppstod först i England och från år 1848 också i Frankrike, där de 

flesta upplöstes redan två år senare på order av regeringen. Från 1860-talet blev de åter 

tillåtna i Frankrike då de ansågs vara ett effektivt sätt att bekämpa socialismen.  

     Den första arbetarföreningen i Sverige bildades år 1850 i Stockholm genom att ett 

läsesällskap ombildades.5 Samma år skickade föreningen ut ett upprop till landsorten vilket 

fick till följd att flera föreningar bildades ute i landet. Stockholmsföreningen ombildades ett 

par gånger men upplöstes slutligen i mitten av 1860-talet. På hösten år 1864 höll juristen 

Gustaf Knut Hamilton, som senare blev professor i Lund, ett föredrag om arbetareföreningar 

och kooperativa idéer. Han ställde i föredraget bildningsföreningarna och de kooperativa 

föreningarna i motsatsförhållande till fackföreningarna och de socialistiska föreningarna. Han 

förordade en sammanslagning av bildningsföreningarna och de kooperativa företagen till ”fria 

arbetarföreningar”. Genombrottet för arbetarföreningarna som rörelse kom i slutet av 1860-

talet då 74 nya föreningar bildades under en femårsperiod.  Medlemmarna i dessa 

arbetareföreningar, totalt 16 – 17 000, var ofta tjänstemän, jordbrukare, hantverksmästare och 

handlare och cirka en fjärdedel bedöms ha varit vanliga arbetare.  

                                                 
3 Lundkvist, Sven; Folkrörelserna i det svenska samhället, 1850 – 1920,sid. 47 ff 
4 Ibm, sid. 199 ff 
5 Läsesällskapen var föreningar för att tillhandahålla litteratur och oftast också en samlingslokal. De uppstod i 

Sverige under frihetstiden i städernas borgerliga samhällsgrupper. Sällskapen var som störst under 1800-talets 

första hälft. Källa: NE 
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I verksamheten förekom föreläsningar, kurser och diskussionscirklar och man inrättade 

bibliotek och läsrum. Politiska diskussioner förekom också och störst intresse ägnades åt 

representationsreformen och rösträttsfrågan samt frågan om allmän värnplikt. Oenigheten 

inom och mellan föreningarna var stor och arbetarföreningarna kom därför inte att ha något 

politiskt avgörande inflytande på arbetarfrågorna. I arbetarföreningarnas regi anordnades 

gemensamt det som kallades ”Arbetarmöten”. På ett sådant möte år 1886 togs ett beslut som 

innebar den definitiva brytningen med den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen och år 

1890 hölls det sista arbetarmötet, som blev föga uppmärksammat i samtiden.6 

       De arbetarkooperativa eller producentkooperativa grundidéerna hade alltså funnits i 

Sverige sedan mitten av 1800-talet, då skräddare och typografer i Stockholm bildat det som 

kallades produktionsföreningar. Antalet var litet, åtta eller nio producentföreningar och två 

konsumentföreningar. Efter Hamiltons föreläsningar ökade intresset för kooperationen, men 

det var då främst produktionsföreningar som bildades. Uppgiften om antalet sådana 

föreningar är osäker men uppskattas till ett femtiotal åren 1865 – 1880. Bland dessa fanns en 

byggnadsproduktionsförening i Kristianstad och en för murare och målare gemensam 

förening i Uppsala. Det drevs också propaganda för att bilda kooperativa föreningar för 

jordbruk men det finns inga rapporter om att sådana bildats. Intresset för föreningarna 

försvann efter hand och som orsak till att de upplöstes nämns osämja och ekonomiska 

bekymmer.  

     Arbetarföreningarna hade inget intresse av denna del av kooperationen, de var mer 

intresserade av konsumtionsföreningar. På 1860-talet började det också, utan stöd av 

arbetarföreningar, bildas en annan typ av konsumtionsföreningar och handelsbolag av 

kooperativ karaktär. En svårighet här var frågan om ansvar, som ofta löstes genom att man 

bildade aktiebolag eller drev rörelsen som enskild firma. Efter det att lagen om ekonomiska 

föreningar tillkommit ombildades de flesta till sådana. I slutet av 1870-talet avtog 

arbetarföreningarnas intresse för konsumtionsföreningarna och den konsumentkooperativa 

rörelsen fortsatte som självständig rörelse.7    

     Bland arbetarföreningarnas viktigaste insatser kan nämnas bildningsarbetet och 

opinionsbildningen. Många arbetare fick sin politiska skolning och sina kunskaper om 

föreningsverksamhet genom arbetarföreningen. Rörelsens försök med kooperation blev dock 

ingen framgång. Då den socialistiska arbetarrörelsen växte minskade också efter hand 

arbetarföreningarnas betydelse. 

 

 

 

                                                 
6 Påhlman, Axel och Sjölin, Walter; Arbetarföreningarna i Sverige. En undersökning av den liberala 

arbetarrörelsens historia och kooperationens första skede, sid. 91 - 185 
7 Ibm, sid. 196 - 228  
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2.4 Den konsumentkooperativa rörelsen 

 

De första socialdemokraterna, med bland andra August Palm som förgrundsperson, 

bekämpade den tidiga kooperationen som skapats av de liberala arbetarföreningarna. 

Kooperationen ansågs inte främja arbetarnas intressen och betraktades inte, i motsats till 

fackföreningarna, som en del av det man kallade ”rörelsen”. Vid slutet av 1800-talet ändrades 

dock inställningen, förgrundsgestalter där var Axel Rylander i Stockholm och tidningen 

Arbetets redaktör Axel Danielsson i Malmö. Rylander menade, med inspiration från 

kooperationsföreningarna i Belgien, att endast fackföreningsanslutna medlemmar skulle få 

handla och att överskottet skulle fonderas. När de första butikerna öppnade hade dock det av 

Danielsson förordade engelska systemet, med fritt medlemskap och återbäring av överskottet 

till medlemmarna, segrat. Viktigt för de tidigaste kooperatörerna var att handla kontant, det 

gamla systemet med att ”handla på bok” och betala i efterhand skapade ofrihet och beroende.  

     Redan år 1899 bildades Kooperativa förbundet med 41 föreningar och 9 000 medlemmar. 

Förhållandet till arbetarrörelsen var då oklar trots att det var socialdemokrater som startat 

föreningarna. Denna reserverade hållning fanns kvar inom partiet ända fram till 1911 då den 

så kallade margarinkartellens makt brutits, efter det att kooperativa förbundet startat egen 

tillverkning. Konsumentkooperationen blev dock aldrig något medel för klasskampen utan 

stod vid sidan om.   

     År 1918 beräknas att det fanns 1 250 konsumentkooperativa föreningar jämfört med 

knappt 50 rent producentkooperativa. Det rörde sig då om stuveriföreningar i vissa 

hamnstäder och byggnads-, anläggnings- och stenindustriföreningar, främst i 

storstadsområdena. Många av de producentkooperativa föreningarna drogs med ekonomiska 

svårigheter, de hade brist på kapital och, för att inte mista sitt oberoende, en ovilja mot att 

låna pengar i bank.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Hirdman, Yvonne; Vi bygger landet, sid. 81 ff 

Lundh, Christer, Den svenska debatten om industriell demokrati 1919-192, del I, sid. 75 ff 
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3. Sverige mellan två världskrig 

 

3.1 Större förändringar i samhället 

 

Efter andrakammarvalet år 1917 tillträdde en koalitionsregering bestående av liberaler och 

socialdemokrater. Vid urtima riksdag år 1918 och ordinarie riksdag år 1919 togs beslut om 

allmän och lika rösträtt till riksdagens båda kamrar. Samma år beslutade riksdagen att 

åttatimmars arbetsdag skulle införas. År 1920 kom en ny giftermålsbalk som innebar att gifta 

kvinnor blev myndiga.  

     Landets beroende av den internationella utvecklingen ökade. Arbetslösheten var tidvis stor 

och konflikterna på arbetsmarknaden många. Som exempel kan nämnas att år 1921 var 

arbetslösheten uppe i 33 % och år 1933 var den 25 %. De politiska partierna var splittrade i 

flera fraktioner. En kortare redogörelse för denna splittring inom arbetarrörelsen finns i 

kapitel 3.4. Högern hade svårt för samarbete med liberalerna och Bondeförbundet, som var 

böndernas intresseparti, stod till höger om det som nationalkonservativt betecknade 

högerpartiet, Allmänna Valmansförbundet. Det var svårt att bilda majoritetsregeringar, mellan 

åren 1921 och 1932 hade landet sex olika regeringar och åtta statsministrar.  

     På 1930-talet stabiliserades dock utvecklingen genom socialdemokraternas samarbete med 

bondeförbundet, den så kallade ”kohandeln” från år 1933. Den innebar att socialdemokraterna 

fick stöd för sin arbetsmarknadspolitik, som innebar att man skapade en ekonomisk expansion 

via statsbudgeten. Socialdemokratin fick ge upp sin traditionella linje för frihandel och 

acceptera stöd till jordbruket genom tullar och acciser. Arbetsmarknadens parter slöt 

Saltsjöbadsavtalet år 1938. Det innehöll principerna om arbetsfred genom avtal och att tvister 

skulle försöka lösas förhandlingsvägen innan man tillgrep konflikter som strejk eller lockout.  

     Befolkningsutvecklingen i mellankrigstiden bedömdes som ogynnsam trots att 

emigrationen i stort sett upphört efter år 1929. För att om möjligt vända utvecklingen vidtogs 

en del åtgärder, bland annat infördes behovsprövade barnbidrag och mödrahjälp. År 1938 

kom lagen om två veckors semester.9  

 

3.2  Ekonomiska upp- och nedgångar i mellankrigstiden 

 

Från sekelskiftet och fram till första världskriget ökade den svenska jordbruksproduktionen 

kraftigt och runt år 1920 hade Sverige sin historiskt sett största åkermarksareal. Det fanns en 

skevhet i produktionen, en stor del av landets behov av brödsäd importerades medan kött och 

smör exporterades. Spannmålen importerades främst från länderna på andra sidan Atlanten. 

Antalet sysselsatta i det svenska jordbruket minskade inte till en början, trots en ökning i  

                                                 
9 Hedenborg, Susanna; Kvarnström, Lars; Det svenska samhället 1720 – 2000, sid. 275 – 332 

Olsson, Lars; Ekdahl, Lars; Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling, sid. 48 – 69 

Hirdman, Yvonne; Vi bygger landet, sid. 130 - 231 
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produktiviteten då det gällde spannmålsproduktionen. Det förklaras med att den kraftiga 

ökningen i den mera arbetskraftsintensiva animalieproduktionen. Under mellankrigstiden började 

en strukturomvandling av jordbruket och antalet anställda sjönk och hamnade för första gången 

under 50 % av totala antalet sysselsatta.  

     Krigsåren 1914 -1918 innebar stora problem med livsmedelsförsörjningen, problem som 

också förstärktes av dåliga skördar. Livsmedelspriserna steg, mera ute i Europa än i Sverige, 

vilket lockade till omfattande kött- och fläskexport. Spannmålspriset var maximerat, något som 

orsakade svartabörshandel. Sammantaget medförde det varubrist och våldsamma prisstegringar 

med lånefinansierade spekulationer i jordbruksprodukter och jordbruksfastigheter som följd. 

Bristerna och prishöjningarna orsakade samtidigt strejker och demonstrationer. 

     Efter kriget blev det depression, i början av 1920-talet halverades jordbrukspriserna och 

botten nåddes vid årsskiftet 1922-23. Priserna var fortsatt låga decenniet ut och det slutade med 

ett ras på den internationella spannmålsmarknaden i samband med börskraschen på Wall Street 

år 1929.  Från början av 1930-talet infördes ett antal prisregleringar i det svenska jordbruket. De 

gynnade främst de större producenterna och innebar en förändring av småbrukspolitiken och 

egnahemsbildningen. De små jordbruken blev olönsamma och en av de ursprungliga idéerna 

med dem, att motverka emigrationen, var förbisprungen av tiden. Emigrationen till Amerika 

hade i stort sett upphört.10 

 

3.3 Arbetarrörelsen och jordfrågan 

 

Den tidiga socialdemokratin i Sverige var influerad av de tyska partiprogrammen. Enligt 

dessa marxistiska utgångspunkter skulle den tekniska utvecklingen, för såväl jordbruk som 

industri, leda till stordrift medan den kapitalistiska ledde till ägarkoncentration. I det 

kapitalistiska systemet var småbönderna en försvinnande medelklass. I ett socialistiskt 

samhälle skulle de ersättas med produktionsföreningar av arbetare och staten skulle äga 

produktionsmedlen. Här uppstod tidigt ett spänt förhållande inom rörelsen, mellan de som 

arbetade för stordrift, och de som ville få jordbruksbefolkningen som partimedlemmar. I det 

första svenska partiprogrammet från år 1897 krävdes bland annat rättslig jämlikhet mellan 

industriarbetare och lantarbetare. Ett av kraven var legostadgans avskaffande.11  

 

 

                                                 
10 Isacsson, Mats och Morell, Mats i; Hedenborg, Susanna, Morell, Mats (red.), Sverige – En social och 

ekonomisk historia, sid. 197 ff.  

Magnusson, Lars, sid. 332 ff. 

Hirdman, Yvonne; Lundberg Urban; Björkman, Jenny, Sveriges historia 1920-1965, sid. 27 ff 
11 Legostadgan reglerade förhållandet mellan husbonde och anställda. Den första utfärdades 1664 och den från 

1883 gällande upphävdes 1926. Källa: NE 
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… I Sverige fanns en så kallad legostadga från 1664 till 1926, vilken reglerade förhållandet 

mellan husbonde och tjänstehjon. Den bestämde fram till 1885 att var och en som inte hade 

annan försörjning var tvungen att ta tjänst hos husbonde. Legostadgan bestämde även en 

sträng underordning av tjänstehjonen under husbonden och gav dem liten eller ingen rätt till 

det vi idag kallar personlig integritet…  

… Med andra ord var relationen formellt sett mycket asymmetrisk och det var många som 

utnyttjades och for mycket illa.12 
 

Legostadgan förhindrade bland annat lantbrukets årsanställda, oftast benämnda statarna, från att 

organisera sig fackligt utan arbetsgivarens medgivande.  

      I partiprogrammet från år 1911 uttalades lite tydligare hur socialdemokratin såg på 

jordfrågan. I paragraf XII, i den del som kallas politiskt program, behandlades denna fråga. 

Jorden, det vill säga den mark som användes för jord och skogsbruk, betraktades som ett 

produktionsmedel jämförbart med alla andra och skulle då bli folkets egendom.   

     Lite senare i samma paragraf beskrevs hur man tänkte sig att jordinnehavet skulle hanteras. 

Där nämndes ett utökat statligt och kommunalt jordägande, olika driftsformer och förbättrade 

villkor för de anställda. Tvångsinlösen av bolagsegendomar och herrgårdar betraktades som ett 

möjligt sätt att förvärva lämplig mark som sedan kunde upplåtas till olika driftsformer, där 

kooperativ drift är en av de som nämndes.13 

     De tankar som fanns i det programmet kan möjligen ha inspirerat initiativtagaren till det som 

benämndes kooperativet i Elleholm, Nils Adler, som vid den här tiden var bosatt i 

småbrukarföreningen ”Bankestakolonin”. Adler var då ombudsman i Järnvägsmannaförbundet 

och aktiv socialdemokrat.14 Under den tid på 1920-talet, då han var mantalsskriven i Elleholm 

och riksdagsman i andra kammaren för socialdemokraterna på Blekingebänken, gav han ut en 

tjugosidig skrift som behandlade jordbrukets rationalisering. Boken kan kanske också betraktas 

som ett debattinlägg i jordfrågan.  I skriften vände han sig mot den då förda jordbrukspolitiken, 

förespråkade ekonomiskt samarbete i form av producentkooperativ inom de medelstora 

jordbruken, en uppdelning av vissa större jordbruk och att små jordbruk inriktas mot 

specialproduktion. Arbetarkooperativ eller den form av sambruk han då hade erfarenhet av från 

Elleholm nämns inte i skriften. Den avslutas med en uppmaning att rösta på ”Arbetarpartiet” 15  

          Nästa socialdemokratiska partiprogram kom år 1920 och gällde fram till år 1944. Det 

anses vara det mest marxistiskt betonade i partiets historia. Här nämns inte arbetarkooperativ, 

men i paragraf XV finns ett antal mål som berör jordfrågan. Där föreslås bland annat tvångsköp 

av större jordegendomar, inlösen av fideikommissen, förbättrad besittningsrätt för torpare och 

arrendatorer och att egnahemsrörelsen läggs under samhällets kontroll. 16  

 

 

                                                 
12 Leppänen, Vesa, Dahlberg, Lars Arbetsvillkor och trivsel bland anställda inom hushållsnära tjänster, sid. 6 
13 Misgeld, Klaus (red.), Socialdemokratins program, 1897-1990,sid. 28-29 
14 Biografiska uppgifter om Nils Adler finns i bilaga 10.2 
15  Adler, Nils; Svensk Jordbrukspolitik. Några synpunkter på frågan om jordbrukets rationalisering,  

Stockholm 1926 
16 Misgeld, sid. 37-38 
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Inspirationskällan till detta mer radikala program är troligen utvecklingen efter första 

världskriget i de närliggande länderna. Hotet om en socialistisk revolution, som den i Ryssland, 

fick flera länder att genomföra stora jordreformer. Som exempel kan nämnas Tyskland, Finland 

och de nybildade baltiska länderna. Här exproprierades större egendomar till förmån för en fattig 

lantbefolkning. I Finland påbörjades en statsstödd kolonisation och i Danmark antogs en lag som 

avskaffade fideikommissen och möjliggjorde expropriation av jordbruksmark. I Danmark fanns 

en stark småbrukarrörelse som var drivande i de frågorna. 

     I denna jämförelse var de svenska reformerna blygsamma och det dröjde ganska länge innan 

lantarbetarna var likställda med industriarbetarna. Som exempel kan nämnas att de var 

undantagna lagen från år 1919 om åtta timmars arbetstid. Arbetstiden reglerades först år 1936. 

Under 1920-talet kunde de heller inte få statligt arbetslöshetsunderstöd. I Sverige togs 

fideikommissfrågan upp efter andra världskriget, men då som en arvs- och skattefråga, inte en 

social fråga, och institutionen finns kvar än i dag.17  

 

     Egnahemsrörelsen som nämns i partiprogrammet från år 1920, och som man ville överföra 

under samhällets kontroll, hade kommit till genom privata initiativ redan år 1894. Rörelsen var 

då uppbyggd som ett antal ekonomiska föreningar. Nationalföreningen mot emigration, NME, 

hade grundats år 1907 och de egnahemsbolag som hade knytning till den föreningen hade 

aktiebolagsform.  Föreningens grundare tillhörde dåtidens politiska och ekonomiska elit. 

Initiativtagaren, Adrian Molin, tillhörde unghögern. 18  

 

3.4  Syndikalister, reformister, kommunister 

 

Splittringen inom arbetarrörelsen i slutet av 1910-talet blev märkbar också inom 

arbetarkooperativen.  Orsaken till detta var de politiska förändringar som uppstod i Sverige 

vid denna tid, med inflytande och inspiration från revolutionerna i Tyskland och Ryssland. 

Krigstidens inflation, med efterföljande deflation och den internationella kris som följde på 

börskraschen i USA år 1929, påverkade också. Splittringen uppträdde både inom de politiska 

partierna och inom fackföreningsrörelsen.  

     SAC, Sveriges arbetares centralorganisation, bildades år 1910 av personer som var 

missnöjda med LO:s organisationsform och politik efter strejken 1909. Medlemsantalet var 

som störst under 1930-talet. Åren 1928 – 1929 lämnade LO ett förslag till att slå samman de 

båda organisationerna till en enhetlig svensk fackföreningsrörelse. Förslaget avvisades av 

SAC efter medlemsomröstningar i juli år 1929.19   

                                                 
17 Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord?: Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-

1936,sid. 14 ff 
18 Lindkvist, Anna, Jorden åt folket. Nationalföreningen mot emigrationen 1907–1925. [Land for the People. 

The National Society Against Emigration, 1907–25.], sid. 14,163 
19 Fackföreningsrörelsen. Källa: NE och Nerman, Thure, ”Svensk arbetarrörelse under 100 år”, Stockholm 

1938, sid. 459.  
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 De olika partibildningarna inom den politiska vänstern i tidsperioden 1910 – 1940 kan i 

tidsordning översiktligt beskrivas så här: 

 

 -     I maj år 1917 bildades ”Socialdemokratiska vänsterpartiet” med 15 riksdagsmän. Det var 

huvudsakligen det socialdemokratiska ungdomsförbundet som brutit sig ur moderpartiet.  

 -     Ett nytt socialdemokratiskt ungdomsparti bildades samma år.  

-      Vänsterpartiet från år 1917 splittrades i sin tur då ”Sveriges kommunistiska parti” 

bildades år 1921. Samtidigt återuppstod ”Socialdemokratiska vänsterpartiet” av 

Vänsterpartiets högerflygel.     

-      Det kommunistiska partiet från år 1921 splittrades i sin tur år 1929.20 

      

     Christer Lundh delar i sin avhandling upp de aktörer som han studerar i fyra grupper. Till 

den reformistiska arbetarrörelsen för han det socialdemokratiska arbetarpartiet och de LO-

anslutna förbunden i fackföreningsrörelsen. Till den revolutionära arbetarrörelsen förs 

socialdemokratiska vänsterpartiet, Sveriges kommunistiska parti och SAC. De två övriga 

grupperna är arbetsgivarna med deras organisationer samt den politiska borgerligheten.21 

 

      Den ovan beskrivna splittringen inom den svenska arbetarrörelsens fackliga och politiska 

grenar förekommer i samtliga de föreningar eller kooperativ som studeras och analyseras i 

uppsatsen. Oenigheten kan vara både grunden till att ett kooperativ bildas, men också till att 

det upplöses eller tvingas till upplösning. Den kan också medföra att enskilda personer inte 

kan eller får ansluta sig till ett kooperativ. 

 

3.5 Arbetarkooperationen 

 

En arbetarkooperativ förening kännetecknas av att arbetarna samtidigt är ägare till företaget och 

därmed sina egna arbetsgivare. Verksamheten är lokal och knuten till ett bestämt yrke eller 

yrkesområde. Medlemmen är delaktig i ledningen och har, oavsett insatt kapital, en röst vid 

möten och sammanträden och får del av verksamhetens överskott. Viss del av vinsten kan delas 

ut till kunderna som återbäring.22  

     I den följande texten kommer orden arbetarkooperativ och arbetskooperativ att användas 

synonymt för samma organisationstyp, den arbetarkooperativa föreningen. 

 

                                                 
20 Nerman, sid. 380 ff, 418, 456 

Molin, Karl; ”Partistrid och partiansvar”, i Misgeld Klaus, Molin Karl, Åmark Klas (redaktörer), 

Socialdemokratins samhälle, SAP och Sverige under 100 år, sid. 312 ff 

Hirdman, Yvonne; Vi bygger landet, sid. 168 ff 
21 Lundh, del I, sid. 29 ff 
22 Lundh, del I, sid. 380 f 
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Gillessocialismen föddes i England år 1912 efter en artikel i tidningen ”New Age”. 

Journalisten S G Hobson argumenterade då för att avskaffa det kapitalistiska lönesystemet till 

förmån för ett system med statligt ägande och branschvisa nationella gillen i produktionen.  

En annan förgrundsgestalt var G D H Cole som bidrog till att utveckla gillessocialismen till en  

ideologi, främst då det gällde hur konsument- och producentintressena skulle vägas mot 

varandra.23 Gillessocialismen avvisade både revolutionära och reformistiska sätt att avskaffa 

kapitalismen och införa socialism. Man förordade en ekonomisk kamp genom att successivt, 

genom den fackliga kampen och förhandlingar, erövra företagens viktiga funktioner. År 1920 

bildades två lokala byggnadsgillen, ett i London och ett i Manchester. De gick ganska tidigt 

samman till ett nationellt gille. Organisatoriskt var de fackföreningsorgan, byggbranschens 

fackföreningar utsåg de medlemmar som fungerade som företagsledning. Byggnadsgillena 

lyckades förhandla fram en kontraktsmodell för offentliga entreprenader men den förbjöds av 

regeringen år 1921. Gillena drabbades snart av kapitalbildningsproblem, ställdes år 1922 

under förmyndare och gick i konkurs år 1923.24   

 

     Inom den svenska arbetarrörelsen hade man till en början varit negativ till 

konsumentkooperationen på grund av dess liberala bakgrund, men däremot varit positiv till 

arbetarkooperationen. Detta förändrades när man insåg att arbetarkooperationen inte hade så 

stora praktiska framgångar och efter första världskriget sökte man nya organisationsmodeller. En 

av dessa var byggnadsgillet. Inspirationen till detta kom efter att en LO-delegation, med  

deltagande av bland andra Ernst Wigforss, år 1921 studerat de ovan nämnda byggnadsgillenas 

verksamhet i London och Manchester.25  Rapporten från besöket talade om att gillena hade tre 

kännetecken, de var demokratiska, fackföreningsanknutna och samhällsnyttiga. Bland de 

problem som de engelska byggnadsgillena hade tar redogörelsen bland annat upp 

kapitalförsörjningen.26 

     Rapporten diskuterades på en konferens i december år 1921 med representanter för nio 

fackförbund och LO:s sekretariat närvarande. Majoriteten av deltagarna var avvaktande eller 

skeptiska till tanken att gillesverksamheten skulle bli en facklig strategi och stenindustriarbetarna 

menade att man ”skulle börja från roten och icke uppifrån”. Från senhösten år 1921 togs också 

lokala initiativ till att bilda byggnadsgillen. En del av dessa karakteriserar Christer Lundh i sin 

avhandling som kooperativ. I spetsen för dem kunde stå både socialdemokrater och syndikalister.  

                                                 
23 G.D.H. Cole, 1889-1958, brittisk ekonom och historiker, från 1944 professor i Oxford i social och politisk 

teori. Banbrytande inom den engelska akademiska forskningen om arbetarrörelsen. Boken ”Self-Government in 

Industry”, utkom 1917, på svenska ”Industriell självstyrelse” 1921. Källa: NE. 
24 Lundh, Christer i Boréus Kristina; Ighe Ann; Karlsson Maria; Warlenius Rikard (red); Ett sekel av 

syndikalism. Sveriges arbetares centralorganisation 1910 – 2010, sid.171 ff  
25 Ernst Wigforss, 1881 -1977. Socialdemokratisk politiker, språkvetare och docent vid universitet i Lund. 

Statsråd 1924-1926 och 1932-1949, riksdagsman 1919 – 1953. Partiets främste teoretiker och tidigt påverkad av 

den engelska gillessocialismens idéer. Källa: NE 
26 Lundh, Christer, Den svenska debatten om industriell demokrati 1919-192, del I, sid. 383 ff, del II, sid. 140 ff 
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     Lundh definierar här två huvudtyper av lokala byggnadsgillen. Det ”Kooperativa 

byggnadsgillet” baserades på de fackliga organisationerna i byggnadsbranschen med andelar i 

enskild ägo. Denna form förordades av syndikalisterna. Den andra formen var det 

”Fackföreningsägda byggnadsgillet” som förordades av socialdemokraterna och den 

reformistiska fackföreningsrörelsen.   Det visar sig att det blir de kooperativa gillena som, oftast 

efter syndikalistiskt initiativ, kommer först igång.  Något senare bildas fackföreningsägda gillen. 

Det fanns krafter som ville förena de båda formerna, men det fanns också en politiskt, taktisk 

orsak till att avvisa samarbete. Den reformistiska fackföreningsrörelsen ville inte samarbeta med 

syndikalisterna som var starka i denna typ av företag.27  

 

3.6  Lantarbetarförbundet och jordfrågan. 

 

Den svenska lantarbetarrörelsen uppstod runt sekelskiftet år 1900. Det var lokalt förankrade 

fackföreningar, knutna till den politiska arbetarrörelsen. År 1908 bildades Svenska 

lantarbetareförbundet, SLF. Rörelsen var dock splittrad, det fanns vissa landskapsorganisationer 

utöver det centrala SLF. Förbundet var starkast förankrat i Skåne och Mälardalen. Verksamheten 

inriktade sig främst på kampen för föreningsrätt och kollektivavtal och mot legostadgan.  

     Förbundet drogs in i storstrejken år 1909, vilket kom att påverka medlemsantalet och 

verksamheten negativt. År 1912 uteslöts man ur LO på grund av bristande betalning, i stort sett 

all verksamhet på förbundsnivå upphörde och tidningen ”Lantarbetaren” lades ner. Det sista 

numret utkom i december år 1912 men år 1920 började tidningen åter ges ut. År 1918 

rekonstruerades förbundet och växte kraftigt. Organisationsarbetet utgick från Skånska 

lantarbetareförbundet som då hade en provisorisk expedition i Svalöv. Vid kongressen i Mjölby i 

oktober år 1918 deltog 16 ombud från Skåne, Södermanland, Västmanland, Blekinge och 

Småland. Kongressen beslutade att förbundet skulle träda i funktion från 1 januari år 1919. Detta 

år lyckades man sluta ett riksavtal med arbetsgivarna och löneavtalen gav stora förbättringar. 

Under år 1918 hade lantarbetareförbundet i Uppland reorganiserats och bildat ett eget 

lantarbetarförbund som fanns kvar fram till år 1930, då de anslöt sig till Svenska 

lantarbetarförbundet. Lågkonjunkturen och ideologisk splittring samt en misslyckad 

löneförhandling år 1921 gjorde att förbundet miste hälften av sina medlemmar.  

 

     Detta år bildades Sveriges skogs- och lantarbetareförbund, som hade en revolutionär 

inriktning, med Artur Bergvall som ordförande och Karl Sjöö som sekreterare. Förbundet tycks 

ha haft störst antal sympatisörer i Västergötland, Sörmland och Västmanland men av 

minnesskriften, ”Jordfolkets”, uppgifter framgår att det fanns lokala småavdelningar på flera 

platser i landet. På flera ställen i skriften redogörs för hur man på olika platser vid 

fackföreningsmöten gått till angrepp mot ”splittringsmännen”.  

                                                 
27 Lundh, del I, sid. 75 ff, sid. 372 ff, sid. 383 ff 
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Först efter ett samgående med en konkurrerande reformistisk organisation och anslutning till LO 

fick SLF ett genombrott och stabilitet i början av 1930-talet.28 

 

      Vid kongressen år 1910 tog förbundsstyrelsen initiativ till att bilda en kooperativ 

jordbruksförening. Initiativtagare var förbundskassören Johan Fredrik Karlsson. Ändamålet med 

föreningen var att köpa in eller arrendera jordegendomar på olika platser i landet. Föreningens 

ekonomi skulle baseras på andelar om 10 kronor som såldes till medlemmar. Kongressen var 

enig om fördelarna med en kooperativ jordbruksförening och beslutade att bilda  

”Sverges Arbetares Kooperativa Jordbruksförening” utan personligt ansvar, där varje andel 

skulle kosta 5 kronor.29  I tidningen ”Lantarbetaren” agiterade kassören Karlsson i augusti år 

1910 för jordbruksföreningen under rubriken ”Några ord om kooperativa jordbruk” i en artikel 

på tidningens första sida. Han säger att det för lantarbetarna återstår oändligt med arbete innan de 

i organisationshänseende kan komma i jämnhöjd med sina kamrater inom industrin. Tanken på 

att bilda kooperativa jordbruk är ny och det finns inga resultat att peka på. Han konstaterar också 

att det varit bistra tider för såväl produktions- som konsumtionsföreningar. Han vill inte gå in på 

hur ett kooperativt jordbruk skall skötas utan skriver:  

     ”Så mycket tro vi oss dock kunna påstå, och för övrigt kanske vara överens om, att ett 

jordbruk som äges av arbetarna själva, kommer att ägnas all den omtanke och skötsel som en 

rationell ladugårds- och jordbruksdrift fordrar.”   Artikeln avslutas med en uppmaning till 

medlemmarna: ”Låtom oss visa med exempel att jorden kan brukas och skötas så, att de som där 

arbeta verkligen kunna föra ett drägligare liv än vad nu är förunnat tusenden och åter tusenden av 

jordbrukets slavande proletärer!” 30 

      

      Lantarbetarnas kooperativa jordbruksförening blev aldrig vad förbundet hade hoppats på. Det 

bildades inte några kooperativa jordbruk. Endast 31 andelar tecknades och förbundet var på stark 

tillbakagång medlemsmässigt. År 1913 hade verksamheten nästan upphört även om förbundet 

formellt fortfarande existerade.  

 

Jordbruksföreningen hade startat under en tid av facklig kris och sågs av förbundet som en 

alternativ facklig kampmetod. Storstrejken år 1909 hade radikaliserat hela arbetarrörelsen och på 

LO-kongressen år 1909 hade flera deltagande förbund föreslagit bildande av kooperativa 

jordbruk. Genom försöket med jordbruksföreningen tenderade lantarbetarrörelsen att gå i en 

något annorlunda riktning än industriarbetarna. För lantarbetarna handlade det inte enbart om 

löner och arbetsförhållande utan också om makten över jorden.31  

                                                 
28 Jordfolket. En bok om Sveriges lantarbetare, sid. 30 - 42 

Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord? Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-

1936,sid. 20 ff, sid. 34 
29 Thörnquist, sid. 68 ff 
30 ”Lantarbetaren”, augusti 1910 
31 Thörnquist, sid. 68 ff 
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 I början av 1920-talet blev frågan om jord åt lönearbetarna åter aktuell inom SLF. 

Förbundsordföranden Albin Hansson blev medlem i den statliga jordkommissionen. Från år 1921 

kom ett antal artiklar i den återuppståndna tidningen ”Lantarbetaren”, där olika förslag till 

lösningar av jordproblemet diskuterades. I huvudsak handlade det om att arbetslösa lantarbetare, 

genom statens hjälp, skulle få tillgång till småbruk som styckades av från både statliga och 

privata egendomar. Många inom SLF ansåg att det kapitalistiska systemet inte hade lösningen på 

den ekonomiska krisen.  

     SLF centralt var mycket kritiskt till den borgerliga egnahemsrörelsen som man ansåg 

uppmuntrade till spekulation och lockade arbetarna bort från det socialistiska budskapet . Man 

var mer positiv till förslaget om en statligt understödd rörelse för bildande av småjordbruk.32 

Thörnquist säger också att det fanns en ideologisk skillnad mellan ledningen för 

lantarbetardistriktet i Skåne, där man inte var lika radikal som förbundsstyrelsen, och förbundets 

officiella uttalanden i jordbruksfrågan.33 

 

     En skånsk folkskollärare, Nils Årnell, ledde en förening med namnet ”Jord åt folket”. 

Föreningen hade bildats under den ekonomiska krisen år 1922 och kom att ha mycket kontakter 

med SLF. Den hade som mål att upprätta en självständig bondestam i Sverige och försöka 

…”återställa den skada som landet hade åsamkats genom igenläggning av små jordbruk”… I 

föreningens styrelse ingick också några av SLF:s ledande personer i Skåne. Årnell skrev i 

tidningen ”Lantarbetaren” under rubriken ”Jord åt folket” med underrubriken ”En självständig 

bondestam i Sverge. En utväg till arbetslöshetens bekämpande och den finansiella krisens 

övervinnande”.  Artikelserien sträcker sig över tre på varandra följande nummer vid årsskiftet 

1922-23. I ett av dessa tar han upp sin eller möjligen föreningens starkt kritiska åsikt om 

kooperativa jordbruk. 

 

Kooperativa jordbruk? På dessa vill jag inte spilla många ord. Vi ha inte något emot, att de 

som önska sådana, bli i tillfälle att få dylika, men vi fodra, att alla de, som önska 

självständiga jordbruk, skola erhålla dem. Teoretiker men ej praktiskt lantfolk önska 

kooperativa jordbruk. Anhängare av idén om kooperativa jordbruk måste vara 

verklighetsfrämmande.34  

 

Årnells inlägg andades ofta kritik mot industrisamhället, jordbrukets mekanisering och den 

rationalisering och sammanslagning av mindre enheter som följde av den. Det fanns således stora 

ideologiska skillnader mellan SLF, som ansåg att jordfrågans lösning låg i en förändring av 

samhällssystemet i socialistisk riktning, och föreningen ”Jord åt folket” som inte betraktade 

jordfrågan som någon politisk fråga.  

                                                 
32 Ibm. sid. 115 ff, 125 ff 
33 Ibm, sid. 129 ff 
34 ”Lantarbetaren”, 5 januari 1923 
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Thörnquist menar att det är sannolikt så att föreningen ”Jord åt Folket” var influerad av den 

danska småbrukarrörelsen och att den hade jordromantiska och patriotiska drag, påminnande om 

Per Jönsson Rösiös lära.  

 

     Per Jönsson Rösiö, 1861-1935, lantbrukslärare och debattör, var född på gården 

Hemmingsmåla i Jämshögs socken i Blekinge. Familjen flyttade, när han var i femårsåldern, till 

moderns föräldragård, Rösjö, i samma socken. Efter utbildning vid handelsinstitut, 

lantbruksutbildning och arbete på olika platser i landet kom han år 1886 tillbaka till Rösjö och 

startade där två år senare en lantbruksskola med försöks- och undervisningsfält . Skolan 

avvecklades år 1892. Från år 1898 drev Rösiö en lantbruksskola vid Hagaberg, sydöst om 

Jönköping, inriktad mot småbruk med binäringar men också med kortare kurser för skollärare.  

     En del av undervisningen där gjorde att skolan kunde uppfattas som en kombination av 

folkhögskola och lantbruksskola. Skolan ägde bestånd under 41 år, elevantalet var i medeltal 75 

om året och eleverna kom huvudsakligen från små och medelstora lantbruk. Rösiö höll själv i 

huvuddelen av undervisningen. Hans undervisningsmetoder vållade debatt i samtiden, eftersom 

han var självlärd och drev sin undervisning på annat sätt än vid de med statliga medel 

understödda lantbruksskolorna . Han medverkade också med artiklar i olika frågor i ett stort antal 

svenska och utländska tidningar och tidskrifter, gav ut böcker och hade en egen tidskrift som 

behandlade lantbruk och allmänna kultur- och bildningsfrågor.  I sina skrifter vände han sig mot 

det han kallar ”Industrikulturen” som drog befolkningen från landsbygden och till städerna och 

industrin.  Hans bärande idé var ”att återföra folket till jorden och jorden till folket”. Han hade 

också en kritisk inställning till både statskyrkan och frikyrkan utan att därför angripa 

kristendomen i sig. Hans stora agrarpolitiska fråga var småbruken och deras utveckling och 

betydelse. Rösiö var inte aktiv i något politiskt parti men hans uttalanden betecknas som 

radikalliberala. Han var motståndare till de reaktionära och såg högern och Allmänna 

Valmansförbundet som en reformfiende. Många av Rösiös idéer återfinns i Bondeförbundets 

tidiga partiprogram. 35 

  

     Årnells och Rösiös tankar kan troligen definieras som influerade av det begrepp som benämns 

”Agrarianism”. Det är en politisk riktning eller form av ideologi som uppstod vid 1800-talets slut 

i flera länder och kan betecknas som en motkraft till urbanisering, modernisering och 

industrialisering. I Sverige var det tanken om jordbruket som modernäring som var den centrala. 

Man pekade på att fanns en motsättning mellan landsbygd och stad och på rädslan för att det 

traditionella samhället skulle upplösas . Om också delar av den tidiga arbetar- eller 

lantarbetarrörelsen påverkats av dessa tankar eller strömningar i tiden har inte framgått av det 

studerade materialet.36  

                                                 
35 Landin, Gustaf; P.J. Rösiö. En jordbrukets apostel och kulturreformator 
36 Mohlin, Yngve; Bondepartiet och det moderna samhället. En studie av svensk agriaranism  
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3.7 Arbetarrörelsen. Kultur, utbildning och samlingslokaler 

 

Redan på 1890-talet började man inom socialdemokratin diskutera hur man skulle bryta 

samhällets utbildningsmonopol. I Stockholm startades söndagsskolor där barnen skulle få 

undervisning i sådana ämnen som inte fanns i den vanliga skolan och dessutom slippa 

katekesundervisningen. Dessa skolor blev grunden för ungdomsförbundets satsningar på 

kultur- och utbildningsfrågor. Det skulle ske genom föreläsningsturnéer, studiecirklar och 

vandringsbibliotek. Partiet stödde aktivt folkhögskolan i Brunnsvik som startat 1906 och var 

inriktad på att undervisa arbetarklassens ungdomar. Inom partiet insåg man att det behövdes 

bättre utbildade och kunniga medlemmar för att sköta den växande rörelsen. 1912 bildades det 

som senare kom att kallas ABF, Arbetarnas bildningsförbund.37  

 

     Folkrörelserna i Sverige började under 1800-talet att bygga samlingslokaler för sina egna 

organisationer. Det gällde både nykterhetsrörelsen och frikyrkorna. Den tidiga arbetarrörelsen 

hade stora problem med att få tillgång till möteslokaler genom motstånd från de styrande i 

samhället.  Sveriges första Folkets hus invigdes i Kristianstad år 1890. Det kom att följas av 

många fler under de kommande tjugo åren. Motivet var att man skulle kunna tillhandahålla 

lokaler för arbetarnas organisationer, kunna utbilda sig själv och erbjuda nöjen som var 

annorlunda än de som erbjöds av det borgerliga samhället.38  

 

     Historikern Lennart Karlsson har i sin avhandling närmare studerat en lokal Folkets 

husförening i Bromölla, bildad år 1905. I avhandlingens kapitel 5 har han undersökt hur 

Folkets hus användes för bildningsarbetet. Tidigt uppträdde olika föreläsare, som exempel 

nämns bland andra Ernst Wigforss och Carl Lindhagen. En lokalavdelning av ABF bildades 

år 1927 och började också engagera föreläsare. I fackföreningarna diskuterades på 1920-talet 

bland annat frågan om industriell demokrati och den då aktuella arbetslösheten.  

Sedan ABF-avdelningen bildats kom verksamheten med studiecirklar i gång. Det var i ämnen 

som kommunalkunskap, aktuell politik och konsumentkunskap men också cirklar i engelska 

och esperanto, svenska språket, räkning och nationalekonomi. På 1930-talet fanns det 

studiecirklar i ämnen som organisationskunskap, föreningsbokföring, internationella problem, 

arbetarrörelsens historia och förenings- och mötesteknik. Karlsson anmärker dock att 

tillgången till tidigt källmaterial är begränsad. Med ABF kom också ett arbetarebibliotek att 

inrättas. Det kom senare att samordnas med sockenbibliotek och IOGT-logernas bibliotek.39  

 

                                                                                                                                                         
1914-1936, sid. 1ff 

 
37 Hirdman, Yvonne; Vi bygger landet, Stockholm 1988, sid. 119 ff 

Olsson, Lars; Ekdahl, Lars; Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling, sid. 45, 88 ff   
38 Karlsson, Lennart; Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-1960, sid. 71 ff 
39 Karlsson, sid. 176 ff, 203 ff 



21 

 

     Det är sannolikt så att flera av initiativtagarna till eller ledargestalterna i de 

arbetarkooperativ, som senare kommer att diskuteras i den här uppsatsen, fick en del av sina 

idéer, kunskaper och politiska skolning i de studiecirklar och föreläsningar som förekom i 

Folkets hus på olika platser i landet.  

 

3.8 Delsammanfattning 

 

I det här kapitlet har jag försökt att sammanfatta de olika omständigheter, diskussioner, 

riksdagsbeslut och händelser inom landet som jag bedömer på något sätt kunnat inverka på 

beslutet att bilda ett arbetarkooperativ. Viktiga riksdagsbeslut, splittringen inom de politiska 

partierna och inom arbetarrörelsen diskuteras, liksom de stora svängningarna i landets 

ekonomi, orsakade av problem i viktiga handelsländer.  

     Arbetarrörelsens intresse för jordfrågan, äganderätten till jorden och lantarbetarnas 

ställning omnämns. Denna del kommer sedan att undersökas närmare i ett särskilt kapitel i 

uppsatsen. Här gör jag också en redogörelse för andra samtida rörelser som syftar mot att öka 

antalet små jordbruk av olika slag och nämner den ideologi som benämns agrarianism. 

 Begreppet arbetarkooperativ beskrivs också översiktligt. Den möjliga utländska 

inspirationskällan, gillessocialismen i England omnämns också.        

      Arbetarrörelsens satsningar på kultur- och utbildningsfrågor samt behovet av 

samlingslokaler beskrivs översiktligt.     
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4. Forskningsläge, frågeställningar, metod och teori 

 

4.1. Forskningsläget   

 

Jag har efter genomgång av tillgänglig litteratur kommit fram till att forskningen om 

mellankrigstidens arbetarkooperativ i Sverige är begränsad. Det finns uppgifter i det material 

jag använt som tyder på att det kan ha funnits många kooperativ i byggbranschen, men det 

finns mycket lite skrivet om dem. Av vad som hittills är känt så har det bara funnits ett företag 

som kunnat definieras som lantbrukskooperativ och avsatt spår i forskningen.  

      Stenhuggerierna och deras kooperativ i Bohuslän är det som fram till i dag ägnats allra 

störst uppmärksamhet. Om det, utöver kooperativet i Bjärlöv i Skåne, funnits flera 

stenhuggarekooperativ i andra delar av landet finns det inga uppgifter om i de 

arkivförteckningar jag sökt i. Av de 23 kooperativ, av varierande slag, som var inrapporterade 

till SCB år 1923 har endast en handfull efterlämnat spår i forskningen. En tänkbar förklaring 

till det kan vara att arkivmaterialet har gått förlorat. 

 

4.2. Metod och frågeställningar 

 

Som närmare beskrivs i kapitel 5 finns det ett antal arbeten publicerade som helt eller delvis 

behandlar mellankrigstidens arbetarkooperativ i enskilda arbets- eller yrkesområden. Någon 

uppsats eller motsvarande arbete som diskuterar och jämför sådana kooperativ inom flera olika 

yrkesområden vid samma tid, mellankrigstiden, har jag inte funnit. Sökningar har gjorts i DiVA, 

Digitala Vetenskapliga Arkivet, NAD och på internet. Tanken med denna uppsats är att försöka 

fylla en lucka i kunskapen om några av dessa samtida kooperativ och få kännedom om det som 

är gemensamt för, men också särskiljande, mellan dem. 

 

      Avsikten är att göra en kvalitativ analys av ett antal arbetarkooperativ inom områdena 

byggnadsverksamhet, stenhuggeri och lantbruk. För vart och ett område analyseras och 

diskuteras vilket eller vilka av de fyra nedan nämnda motiven som är drivkraften för 

verksamhetens uppkomst, fortlevnad och avveckling. Om det är möjligt utifrån det studerade 

materialet skall det ekonomiska utfallet och fördelningen av detta undersökas. Om det finns 

några utländska influenser skall de också kartläggas. Ideologiska skillnader och motsättningar 

skall också analyseras. Huvudvikten läggs på några av de kooperativ som uppstår i tidsintervallet 

mellan de två världskrigen. 

     Undersökningen begränsas till Sverige men med ett par utblickar mot Danmark och Norge, 

där liknande kooperativ uppstår vid samma tid och för att det är känt att stenhuggarna 

arbetsvandrade mellan Sverige och dessa länder. 
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Stenhuggarkooperativet i skånska Bjärlöv kommer att ägnas en mer ingående analys. 

Kooperativet har Thörnquist inte nämnt i sina arbeten, alternativt inte känt till. Med den nya 

kunskapen avser jag komplettera den tidigare forskningen om arbetarkooperativ inom 

stenhuggeribranschen, som tidigare främst inriktats mot sådana på den svenska västkusten. 

 

     Då det finns tillgång till en del inte tidigare använda primärkällor för lantarbetarnas 

fackförening i Elleholm, och dess arrende av Elleholms hovgård, kommer det att ägnas större 

uppmärksamhet och mer ingående analys. Tillgången till dessa källor har också gjort det möjligt 

att mer källkritiskt granska några av Thörnquists beskrivningar av och slutsatser kring det hon 

kallar det kooperativa jordbruket i Elleholm.  Den nya kunskap som detta leder till redovisas och 

diskuteras i texten under kapitel 6. 

 

Motiven till att bildandet av arbetarkooperativa producentföreningar varierar, men 

Lundh listar följande fyra som de mest förekommande: 

 

 Privatekonomiska skäl, det vill säga för att förbättra den enskilda arbetarens 

levnadsförhållanden. 

 För att motverka arbetslösheten. 

 För att förbättra arbetarnas ställning gentemot arbetsgivaren vid löneförhandlingar och 

vid en eventuell lockout ändå kunna försäkra sig om fortsatt arbete. 

 Av ideologiska skäl, då föreningarna sågs som en del av socialiseringsfrågan och 

industrins demokratisering.40  

 

Dessa fyra motiv kommer att användas i arbetet med att analysera de studerade kooperativen 

tillsamman med de två begreppen;  

 Omgivningens attityder och  

 Det politiska samspelet inom kooperativet.    

 

      Interaktionen mellan två av de aktörer som Christer Lundh nämner i sin avhandling kommer 

att studeras närmare.   Det rör sig då om ”den reformistiska arbetarrörelsen ”dit han för det 

socialdemokratiska arbetarpartiet och de LO-anslutna förbunden i fackföreningsrörelsen och den 

”revolutionära arbetarrörelsen” med de i kapitel 3.3 nämnda partierna i den politiska vänstern 

och SAC.  

        

     Om det framgår av det studerade materialet kommer också ekonomiskt utfall och eventuella 

utländska influenser att analyseras. 

                                                 
40 Lundh, del I, 380 ff. 
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4.3. Teori.   

Inom organisationsteorin talar man om slutna och öppna system. I det slutna tar man inte 

hänsyn till påverkan från omgivningen. Från början av 1960-talet ändrade man 

betraktelsesättet och började intressera sig för omgivningen. Det innebär att den betraktas som 

både hinder och möjlighet för en organisation.  De påverkande omgivningarna kan delas in i 

två olika typer, generella och specifika. Till de generella räknas ekonomiska och teknologiska 

förhållanden samt politiska och kulturella sådana. Till de specifika hör omgivningens 

attityder, stabilitet och komplexitet.  

     Det finns en del forskare som betonar de yttre och inre faktorernas betydelse för hur 

organisationer förändras.  Till de yttre hör, utöver liknande konkurrande organisationer, det 

omgivande samhället, sociala och ekonomiska förändringar, politiska system och samhällets 

normer. Bland inre faktorer nämns splittringstendenser och fraktionsbildningar.   

 

     Organisationstypen föreningar kan betraktas som intresseorganisationer som skall tillvarata 

medlemmarnas gemensamma önskemål och intressen och de anses då vara frivilliga 

sammanslutningar. Till skillnad från företag saknar föreningarna en tydlig uppdelning mellan 

huvudman och organisation.  Föreningen styrs och ägs av medlemmarna som aktivt måste 

bidra till verksamheten genom eget arbete, deltagande eller avgifter. Den skapas oftast för att 

gynna en idé eller ett intresse och är byggd på en idémässig grund, vilket innebär att det är 

enkelt för en missnöjd medlem att lämna den.41 

 

En sammanfattning av det som kännetecknar en förening är: 

 Medlemmarna är både huvudmän och målgrupp i organisationen 

 De bidrar med resurser för att hålla igång verksamheten 

 Medlemskapet är frivilligt 

 

     De fall som skall analyseras närmare, arbetarkooperativen, stämmer väl in i de 

organisationsteoretiska resonemangen också då det gäller omgivningens påverkan eller yttre 

faktorer. Som det kommer att visas närmare i diskussionen om de olika kooperativen, så är det 

de ekonomiska och politiska förhållandena samt omgivningens attityder som har störst 

inflytande.   

     Som tidigare nämnts kännetecknades de arbetarkooperativa föreningarna av att vara knutna 

till ett visst yrkesområde. De var lokalt bildade och verkade lokalt. I de flesta fall ägdes de av 

de anställda arbetarna och medlemskapet var grunden för inflytandet, det vill säga en man en  

                                                 
41 Forsell, Anders och Ivarsson Westerberg, Anders; Organisation från grunden, sid. 148 ff, 170 ff 

Eriksson, Maj-Lis, Jansson Torkel, Sundgren Christofer, Öhngren Bo, (red.); Med eller mot strömmen? En 

antologi om svenska folkrörelser, sid. 166 ff 



25 

 

röst oavsett kapitalinsats. Efter avsättningar till reservfonder delades vinsten ut som ränta på 

insatt kapital. Återstående överskott kunde delas ut med en summa som var lika stor för alla 

anställda eller till kunder som återbäring.42 

 

4.4. Problem och begränsningar.    

 

Undersökningen har avgränsats till tre företagsformer, jordbruk, stenhuggeri och 

byggnadsverksamhet med huvudvikten lagd på sådana i tiden mellan de två världskrigen. 

Geografiskt avgränsas granskningen till Norden. Liknade företeelser i övriga Europa, utöver den 

möjliga inspirationskällan i 1920-talets England, har inte granskats. Fokus i undersökningen 

ligger på arrendet av Elleholms hovgård som i någon av de använda källorna omnämns som 

kooperativ. De samtida arbetarkooperativen inom byggnads- och stenindustrin används i 

uppsatsen i huvudsak som jämförelse av liknande verksamheter då Elleholm studeras.  

      

     Tillgången till primärkällor i form av protokoll och ekonomiska rapporter inom rimligt 

geografiskt avstånd är begränsad. Det har inte varit möjligt att besöka arbetarrörelsens arkiv i 

Stockholm, där det möjligen kan finnas dokument och handlingar av övergripande natur. Vid 

en telefonkontakt med arkivet meddelar man att det inte finns något material där som 

arkiverats under sökorden ”Arbetarkooperativ” eller ”Arbetskooperativ”. Arkivet nämner 

också att det i Lantarbetarförbundets arkiv finns centralt material, men mycket lite från tiden 

före år 1929.  Lokalt material har lämnats över till arkiv ute i landet. 

     På landsarkivet i Göteborg finns det enligt NAD mycket arkivmaterial som berör 

stenhuggarfackföreningarna och stenhuggeriföretagen främst på västkusten. Arkivet i 

Göteborg har inte besökts eller kontaktats. Jag har därför förlitat mig på uppgifterna i de 

sekundära källor som använts.  

      

     För Lantarbetarförbundets avdelning i Elleholm finns kompletta protokollsböcker i 

Blekingearkivet. Kassaböcker, medlemsmatriklar och andra tillhörande handlingar är inte 

bevarade där och kan ha förkommit. Elleholms hovgårds gårdsarkiv inventerades i augusti år 

2000, men där finns inga handlingar som berör kooperativet. Om det finns gårdsräkenskaper 

bevarade i privata arkiv har inte gått att klarlägga. De i jubileumsskriften citerade avtalen och 

överenskommelserna har jag inte lyckats återfinna som original i lokala arkiv. I 

arbetarrörelsens arkiv finns en liten mapp med etiketten ”Elleholms hofgård”. Mappen har 

lånats in och studerats. En genomgång av innehållet pekar på att det tycks vara en del av 

arbetsunderlaget till jubileumsskriften, bland annat kopior av de ovan nämnda avtalen. 

Mappinnehållet får därför betraktas som en sekundär källa. 

 

                                                 
42 Lundh, del I, sid. 380 f 
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 En sökning i den nationella arkivdatabasen, NAD, ger endast två träffar på Nils Adler. Det 

handlar då om brev till andra personer och de är tidsmässigt före hans period i Elleholm.  

      Det finns i dag inga av medlemmarna i kooperativet i Elleholm kvar i livet.  

En telefonintervju med en person som är både son och brorson till ledande medlemmar i 

fackföreningen ger ingen ny information, utöver kunskapen om att kooperativet eller som den 

intervjuade personen kallade det, ”arrendet”, existerat. 

 

     För stenhuggarkooperativen kan det finnas ytterligare primärkällor tillgängliga i lokala 

arkiv eller på landsarkiven, här har huvudsakligen sekundärkällor använts. Som primärkälla 

har jag dock valt att betrakta en uppsats i boken ”Stenhuggarminnen” som bygger på 

insamlade brev och skriftliga berättelser.  

     De redigerade utskrifterna från bandupptagningarna vid SAC:s seminarium om 

producentkooperativ från september år 1980 bedöms också vara primärkällor. Där deltog och 

berättade några tidiga medlemmar och grundare av kooperativ i byggnads- och 

stenhuggeriverksamheten. De scannade protokoll, verksamhetsberättelser och andra 

handlingar som finns att ladda ner från SAC:s hemsida betraktar jag också som primärkällor. 

     För byggnadskooperativen har, utöver de utskrifter av bandupptagningar som nämnts, 

endast sekundärkällor kunnat användas. I den mån det finns avvikelser mellan de använda 

sekundärkällorna så diskuteras de i respektive avsnitt av undersökningen. 

  

     Då det gäller i sammanhanget intressanta personuppgifter och protokoll har det varit 

möjligt att nå vissa avfotograferade primärkällor, till exempel kyrkobokföring, via eget 

abonnemang på internet.       
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5. Tidigare forskning. 

  

 Jag har funnit fyra avhandlingar på svenska som behandlar eller berör ämnet 

arbetarkooperativ och som har varit användbara och värdefulla i mitt arbete.  

 

     Christer Lundh disputerade år 1987 med sin avhandling med titeln ”Den svenska debatten 

om industriell demokrati” vid Ekonomisk – historiska institutionen i Lund. Den har 

tidsmässigt avgränsats till perioden 1919 - 1924. Avhandlingens första del, som behandlar 

debatten i Sverige, är drygt 600 sidor lång och får två år senare en uppföljning. Del 2 

behandlar de debatter och reformer i sex europeiska länder som har haft betydelse för de 

svenska diskussionerna. Avhandlingen kan betraktas som en idéhistorisk studie av den debatt 

om industriell demokrati som fördes i Sverige vid tiden efter första världskriget. De 

intressantaste delarna är de som inriktas mot byggnadsgillen och det Lundh kallar 

arbetarkooperativa yrkesföretag, men också den engelska gillessocialismens inflytande på 

dessa och på SAC.43 Lantbrukskooperativ omnämns inte i någon av delarna.  Lundh har i sin 

avhandling listat upp ett antal vanliga motiv för att bilda arbetarkooperativ. Jag har funnit att 

de kan vara användbara i det följande analysarbetet och de diskuteras närmare i kapitel 4.2.  

 

       Avhandlingen ”Lönearbete eller egen jord? Den svenska lantarbetarrörelsen och 

jordfrågan, 1908-1936” lades fram i Uppsala år 1989 av Annette Thörnquist. I den behandlas 

bland annat diskussionerna om för- och nackdelar med kooperativ och hur olika delar av 

arbetarrörelsen har sett på den frågan. Huvudvikten i avhandlingen ligger på att analysera och 

studera hur en del av fackföreningsrörelsen, Svenska Lantarbetarförbundet, SLF, på central 

nivå agerar i de samhällsfrågor som ligger rörelsen nära. SLF:s engagemang omfattar några 

olika delproblem. De är lantarbetarrörelsens förhållande till småbrukarna, 

ägandeförhållandena och driftsformerna i jordbruket och lantarbetarnas framtida funktion i 

samhället. I dessa frågor visar Thörnquist att SLF, särskilt efter rekonstruktionen, var mer 

radikalt i sin uppfattning än vad SAP var. Skillnaderna ideologiskt minskade efter hand och 

utjämnades under 1930-talet.         

     Lantarbetarnas arrende av Elleholms hovgård får i avhandlingen olika beteckningar, det 

kallas kooperativt jordbruk, kooperativ jordbruksdrift och kooperativ verksamhet. Industriell 

demokrati var en aktuell fråga som diskuterades livligt vid den här tiden. Arrendet omnämns i 

avhandlingens kapitel ”Resultat och slutsatser” också som ett uttryck för förvaltaren Adlers 

vilja att tillämpa företagsdemokratiska lösningar inom jordbruket med syftet att undvika 

lönesänkningar och permitteringar .  

 

                                                 
43 Antalet arbetarkooperativa yrkesföretag Sverige varierar mellan 148 och 152 åren 1922-1924. Enligt 

socialstyrelsens statistik är cirka 100 av dem verksamma. Lundh, del I, sid. 374 
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 Anna Lindkvist lade år 2007 i Umeå fram sin avhandling ”Jorden år folket. 

Nationalföreningen mot emigrationen 1907-1925”. Huvudvikten i avhandlingen ligger på den 

i rubriken nämnda nationalföreningen och de olika försök till jordfördelning som gjordes för 

att skapa stabilitet i den oroliga tid då industrisamhället började avlösa jordbrukssamhället. 

Här analyseras också föreningens köp och hantering av egnahem men också motståndet mot 

den och orsakerna till dess avveckling. I Sverige var det övergripande intresset för och 

anledningen till föreningens bildande det rent nationalistiska, att motverka emigrationen och 

genom inre kolonisation öka befolkningen. Andra motiv var att motverka politisk oro genom 

att ge egendomslösa tillgång till mark och därigenom öka produktionen av livsmedel men 

också att motverka urbaniseringen.  Avhandlingen berör endast perifert arbetarkooperativ men 

är av intresse då det gäller kartläggning av drivkrafterna bakom sådana i jordbruket. Nils 

Adlers arbete inom fackföreningsrörelsen, egnahemsrörelsen och socialdemokratiska partiet 

diskuteras på flera ställen i avhandlingen.   

 

     Eva Jacobsson disputerade år 2000 vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms 

universitet med avhandlingen ”Till eget gagn – till andras nytta. En komparativ studie av 

allmännyttigt byggande i Stockholm fram till år 1940”. Avhandlingen som är helt inriktad 

mot det allmännyttiga byggandet i Stockholm är indelad i sju huvudkapitel. En stor del av det 

lokala källmaterialet är samtida artiklar i tidningar. I ett av de sju kapitlen behandlas 

bostadskooperationens historia och i det finns ett avsnitt som behandlar två 

producentkooperativa byggföretag i Stockholm. Avsnittet ger, eftersom det delvis bygger på 

tidningsartiklar, kompletterande information om arbetarkooperativ i Stockholm. 

 Avhandlingen i övrigt behandlar teoretiska ekonomiska frågor kring bostadsbyggande, 

utvecklingen av bostadsmarknaden i Stockholm, allmännyttig verksamhet och sociala 

undersökningar av hur arbetslösheten och bostadsbristen påverkar byggandet. 

 

     De tre först nämnda avhandlingarna har något olika sätt att granska ämnet 

arbetarkooperativ. Thörnquist och Lundh har en inriktning mot att undersöka de behandlade 

frågorna ideologiskt och politiskt. Här finns diskussionerna om det reformistiska och 

marxistiska sättet för att få inflytande över produktionsmedlen och förbättra lönearbetarnas 

villkor. Den ideologiska grundsynen hos de studerade föreningarna får betraktas som 

socialistisk, men med olika vägar för att nå inflytande på och kontroll över 

produktionsmedlen. Lantarbetarförbundet har en socialistisk-reformistisk grundsyn och 

Thörnquist avgränsar huvudsakligen sin undersökning till SLF centralt med jordfrågan som en 

nationell fråga.  
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 Lundh har ett vidare angreppssätt, den industriella demokratin relateras till 

samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt. Här analyseras både reformistiska 

och revolutionära vägar att nå den industriella demokratin. Att frågan varit diskuterad långt 

ner i arbetarrörelsens organisationer framgår till exempel av vad som nämnts i kapitel 3 om 

studiecirklar i Bromölla.  

     Vid den tid då de Lundh och Thörnquist lade fram sina avhandlingar hade frågan om 

industriell demokrati varit aktuell och diskuterats i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Som 

ett av resultaten av de diskussionerna infördes det som kom att kallas löntagarfonderna år 

1984. Fonderna avvecklades år 1992.   

      

     Lindkvists avhandling är inriktad mot att analysera en övergripande nationell 

samhällsfråga, emigrationen, och åtgärder för att motverka den inom ”Nationalföreningen mot 

Emigration”. Störst uppmärksamhet ägnas föreningens grundare och ledare och deras 

kontakter i samhällets ledande skikt. Föreningen finansierades till stor del av staten, 

landstingen och hushållningssällskapen. Emigrationen ansågs hota landets framtid och en av 

lösningarna på problemet var att grunda småbruk, en ”inre kolonisation”.  Ideologiskt handlar 

det inom den studerade föreningen närmast om nationsbyggande och grundsynen är där 

konservativ. Det i kapitel 3 nämnda begreppet eller ideologin ”Agrarianism” är troligen 

tillämpligt också på den undersökta föreningen, även om jag inte sett det användas av Anna 

Lindkvist. 

 

    Jacobssons avhandling undersöker det allmännyttiga byggandet i Stockholm. Den kan 

betraktas som socialhistoria, inriktad mot vad som driver fram bostadsbyggandet i en stad där 

industrialiseringen med åtföljande urbanisering skapar bostadsbrist. Arbetarkooperativ, eller 

som det här kallas producentkooperativ, diskuteras i ett kortare underkapitel i avhandlingen. 

Som en av referenserna här använder Jacobsson den lite senare i det här kapitlet nämnda 

uppsatsen av Ternegren. 

 

     Anette Thörnquist har också publicerat några uppsatser om arbetarkooperativ i 

stenhuggeribranschen både inom och utanför Sverige. De diskuterar frågan om varför sådana 

kooperativ uppstår i mellankrigstiden. I motsats till tidigare forskning, som främst inriktat sig 

på de ideologiska motiven, så har de här också ett samhällshistoriskt perspektiv där man 

studerar den bransch och det område där de etableras. Slutsatserna i uppsatserna skiljer sig 

något. I två av dem hävdas att det kooperativa samarbetet var grogrunden för den starka 

syndikalistiska rörelsen och att grunden för detta samarbete var urgamla lagorganisationer 

inom fisket och sjöfarten på västkusten . I en annan menar Thörnquist att kooperativen 

bildades av pragmatiska skäl, för att kunna försörja sig när arbetslöshet och konflikter hotade 

och att företeelsen således var ett krisfenomen.  
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De ideologiska skälen var av underordnad betydelse. En av grundarna till det bohuslänska 

kooperativet ABKS var Evert Arvidsson, känd debattör och redaktör för SAC:s tidning 

”Arbetaren”. Han hävdar att föreningen grundades av ideologiska skäl. I sina arbeten har inte 

Thörnquist nämnt Arvidsson, möjligen beroende på att han dog år 1990 eller att hon inte känt 

till materialet från SAC:s kongress år 1980. Uppsatserna är försedda med en rikhaltig käll- 

och litteraturförteckning.  

 

     Thörnquist säger också att det kan ha funnits kooperativ i Blekinge, Småland och Halland 

men ger inte några ytterligare fakta om dem. Här anmärks dock att Sveriges officiella statistik 

är bristfällig då det gäller arbetskooperativ under mellankrigstiden.44 En kontroll av den 

uppgiften visar att i den del av statistiken från år 1925 som kallas ”Sociala meddelanden” 

påpekas att av beräknade 100 arbetarkooperativa föreningar vid 1923 års slut, endast cirka 20 

procent eller 23 stycken var inrapporterade till SCB.45  

 

     I serien ”Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg” gav Lennart K Persson, i 

dag professor emeritus, år 1984 ut ”Arbete. Politik. Arbetarrörelse. En studie av stenindustrins 

Bohuslän 1860 – 1910”. Boken, som omfattar drygt 480 sidor, är försedd med en omfattande 

källförteckning. Det är en djupgående lokal- och industrihistorisk studie av den tidiga 

bohuslänska stenindustrin. Författaren har använt mycket arkivmaterial och primära källor för 

sitt arbete. Eftersom boken behandlar ett tidsintervall som direkt föregår det som min egen 

uppsats omfattar, har jag funnit den användbar som sekundärkälla.   

 

     Då det gäller byggnadskooperativ, som tycks ha varit den helt dominerade andelen av det 

totala antalet kooperativ, har jag funnit en akademisk avhandling men också en del annat 

material. Avhandlingens del om producentkooperativ ger en del information om de av 

byggnadsarbetarnas fackföreningar startade byggnadsgillena i Stockholm.   

 

     Byggnadskooperativ i Göteborg har diskuterats i en uppsats i ekonomisk historia av Eva 

Ternegren och Torsten Arpi. I en bearbetad form har den publicerats av Ternegren i 

tidskriften ”Folkets Historia” och det är denna källa som använts. I uppsatsen avhandlas 

inledningsvis bakgrunden till och idéerna bakom bildandet av arbetskooperativ, men också de 

svårigheter och problem som är förenade med verksamheten. Hon går sedan över till att 

närmare beskriva de kooperativ som bildades i Göteborg. De tidigast bildade behandlas mer 

översiktligt. Den eventuella påverkan som en av deltagarna i den i kapitel 3 nämnda 

studieresan, professor Malte Jacobsson från Göteborg, har haft på de olika föreningarna  

                                                 
44 Thörnquist, Annette i Sundin, Elisabeth och Thörnquist, Annette (red). När anställda blir företagare. Studier 

om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv, sid. 37 
45 http://www.scb.se/ /Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden%201925%207-12.pdf 
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diskuteras inte alls eller har möjligen varit obekant för författaren.  Den tidsperiod som 

behandlas är främst 1920-talet fram till år 1932. I förteckningen över källmaterial finns 

föreningarnas protokoll, men inte den ofta citerade Ture Blomqvists memoarer. 

     

     Ett annat, liknande kooperativ i Stockholmstrakten, har beskrivits av Gerd Pettersson i en 

mindre uppsats i bebyggelsehistoria. Den behandlar syndikalisternas bildande av Kooperativa 

Föreningen Husbygge u.p.a. men tar också upp arkitektoniska och boendeanalytiska frågor 

och det vid den aktuella tiden, 1930-talets början, nya stilidealet funktionalismen. Hon 

nämner att det funnits andra kooperativ i Stockholm vid samma tid men att syftet enbart varit 

att studera Kooperativa föreningen husbygge.   

     I uppsatsen analyseras syftet med föreningen, bildandet men också varför den upphör. 

Pettersson har som källmaterial använt föreningens protokoll. 

      

     En kandidatuppsats av Alexander Smith från år 2011, som behandlar syndikalisternas 

lokala samorganisation i Helsingborg, diskuterar i ett kapitel ett byggnadskooperativ i staden. 

Författaren påpekar att bristen på källmaterial gör det svårt att avgöra om kooperativet var ett 

fullständigt byggnadsgille eller inte. Uppsatsens huvudsyfte har inte varit att undersöka 

byggnadskooperativ. Den är inriktad mot hur förändringarna centralt inom den syndikalistiska 

rörelsen i slutet av 1910-talet påverkar den lokala avdelningen. 

      

     Sveriges första byggnadskooperativ i Örebro diskuteras av Magnus Jerlström i en  

B-uppsats från år 1993 vid högskolan i Örebro. Den beskriver föreningens bildande, motiven 

för detta, verksamheten och upplösningen. Föreningen betecknar han i sin slutdiskussion som 

en syntes mellan byggnadsgille och arbetarkooperativ.  

   

     Det som benämns ”Lantarbetarkooperativet” i Elleholm behandlas översiktligt i Thörnquists 

avhandling och omnämns kort i Lindkvists. Den senare har som enda referens Thörnquists 

avhandling och tillför därför ingen ny kunskap om verksamheten i Elleholm, men ger 

kompletterande information om direktören Nils Adler. Kooperativet finns också kort beskrivet i 

en jubileumsskrift från år 1955, där referenser till primärkällor omnämns i den löpande texten. 

Här finns några bilder av medlemmar men också avskrifter av avtal och överenskommelser, 

uppställda i paragrafform. Någon annan forskning som behandlar detta kooperativ eller 

lantbrukskooperativ i allmänhet har jag inte lyckats hitta.46 

     

 

                                                 
46 Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord?: Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-

1936,sid 132 ff. 

Lindkvist, sid. 223 

Gustafsson, Bengt, Blekingedistriktet 25 år. 1930-1955. Anteckningar till ett jubileum, sid. 33 ff 
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Stenhuggeriernas kooperativ har också beskrivits i ett par mindre arbeten, som tagits fram av 

studiecirklar under arbetsnamnet ”Gräv där du står!”. De har båda ett liknande upplägg, börjar 

med en redogörelse för fackföreningarnas uppkomst och lokalavdelningarnas bildande. De 

beskriver också kampen inom föreningarna mellan de revolutionära och reformistiska delarna. I 

båda görs också en mer ingående beskrivning av en lokal avdelning utgående från bevarade 

protokoll. De två publicerade arbetena som använts har en käll- och litteraturförteckning.  

      

     Sammanfattningsvis kan sägas att jag inte funnit att arbetarkooperativ har studerats som ett 

eget begrepp eller ämne i någon avhandling publicerad i Sverige. Det finns dock ett antal mindre 

uppsatser som behandlar ämnet och det finns också med som delkapitel i avhandlingar med 

annan huvudinriktning. Kooperativ vid stenhuggerierna och i byggnadsbranschen har ägnats 

störst uppmärksamhet, lantbruk minst.  

     Av de studerade avhandlingarna har jag funnit att den som författats av Christer Lundh 

lämnat en god kunskap om diskussionerna runt begreppet ”industriell demokrati” och därmed ett 

bra underlag och hjälpmedel för min analys. Övriga studerade uppsatser och avhandlingar har, 

främst genom sina källförteckningar, gjort det möjligt att söka kompletterande uppgifter och nya 

infallsvinklar. 
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6. Undersökning, lantarbetarkooperativ  

Det tidiga lantarbetarförbundet i Sverige diskuterades i kapitel 3. I detta kapitel gör jag först en 

översikt av hur lantarbetarförbundet efter år 1918 centralt såg på frågan om kooperativa 

jordbruk.  Jag går därefter något in på förbundets utveckling i Blekinge län och därefter på den 

del som intresserat mig mest, Elleholms hovgård. Lantarbetarnas arrende där har ibland 

benämnts som lantbrukskooperativ. 

 

6.1. Lantarbetarförbundet och frågan om kooperativa jordbruk 

 

År 1917 hade det motionerats i riksdagen om utredning av frågan om kooperativa jordbruk som 

en möjlighet för lantarbetarna att få jord. Förslaget fick visst stöd men ledde inte till några 

praktiska resultat. Med hjälp av en av motionärerna, vänstersocialisten Carl Lindhagen, och Per 

Jönsson Rösiö hade det skapats två kooperativa jordbruk, drivna av lantarbetare. Det ena var 

Bergshamra kungsgård som arrenderades av sex lantarbetare, det andra Nora gård på 

Svartsjölandet som köpts av fyra lantarbetare.  Båda gårdarna låg ganska nära Stockholm.47   

     När SLF rekonstruerades år 1918 tog man inte upp försöket med att få i gång en kooperativ 

jordbruksförening. Det fanns dock intresse för saken ute i distrikten, särskilt i de med 

vänstersocialistisk dominans. Som ett exempel nämns Smålands distrikt, med avdelningen i 

Lessebo som drivande i frågan, men också i Västergötland och Sörmland diskuterades ämnet. I 

Skånedistriktet debatterades frågan om kooperativa jordbruk men där tycks man ha varit 

påverkad av gillessocialismen och inte vänstersocialismen. Gemensamt för intressenterna var att 

man ville försöka skaffa en försörjning för trakasserade och arbetslösa medlemmar.  

      Inom SLF fanns det vid en här tiden ingen gemensam syn på frågan om de kooperativa 

jordbruken och deras värde i den fackliga kampen. Kritikerna menade att endast ett fåtal 

lantarbetare kunde övergå till dessa jordbruk och att det fanns risk för att de då skulle tappa 

intresset för den fackliga verksamheten och klasskampen. Anhängarna i sin tur ansåg att 

utvecklingen gick mot stordrift och mekanisering av jordbruket och att den kooperativa 

driftsformen var en utveckling mot socialismen. De menade att den sociala jordfrågan hade 

fastnat på småbruket.  

     De delade meningarna till trots så fanns det inom SLF ett intresse för denna form av jordbruk, 

även om ledningen inte förde fram det som någon lösning på problemen på arbetsmarknaden. 

Det var troligen det i kapitel 3 nämnda försöket från år 1910 som avskräckte.48  Ett undantag 

fanns dock. Förbundsledningen stödde aktivt försöket med det kooperativa jordbruket i 

Elleholm.     

                                                 
47 Om Per Jönsson Rösiö, se kapitel 3. Carl Lindhagen var jurist och politiker, riksdagsman 1897-1917 och 

1919-1940. Från1897 liberal, från 1909 socialdemokrat och 1917 övergick han till socialdemokratiska 

vänsterpartiet. Han medverkade i1911 års partiprogram, särskilt avsnittet om småjordbruken. Källa: NE   
48 Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord?: Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-

1936,sid. 132-135 
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6.2. Kooperativet på Elleholms hovgård 

 

6.2.1. Lantarbetardistriktet i Blekinge. 

 

Efter första världskrigets slut bildades ett antal fackföreningar bland lantarbetarna i Blekinge. 

Jämfört med andra landsdelar släpade man efter lönemässigt, något som arbetsgivarna vid flera 

förhandlingar ansåg riktigt. De argumenterade så här: 

      ”Lantbruksnäringen i Blekinge kunde inte jämföras med densamma i övriga delar av landet 

och därför var det riktigt med lägre löner. Skulle de blekingska lantarbetarna kräva samma löner 

som i övriga landet var det något av en katastrof för jordbruket”. 

En annan aktuell fråga för fackföreningsrörelsen vid den här tiden var 8-timmarsdagen.  

   

     Tillgången på källmaterial är liten men en adressförteckning visar att det år 1921 fanns sju 

avdelningar i länet, varav den i Elleholm var den ena. I juni år 1920 arrangerades ett möte i 

Ronneby och då bildades Blekinges första lantarbetardistrikt. Till ordförande valdes en 

metallarbetare från Kallinge, Runo Ödman, som en tid fungerat som agitator bland lantarbetarna 

på uppdrag av FCO, fackliga centralorganisationen, i Kallinge.49 Medlemsantalet inom distriktet 

varierade starkt, som flest vid årsskiftet 1920-21 med sju avdelningar och 313 medlemmar, 

varav18 kvinnor, för att år 1924 ha reducerats till två avdelningar med totalt 33 medlemmar. 

Orsakerna till nedgången är flera, organisationen lyckades inte hindra lönesänkningarna och det 

fanns en konkurrerande organisation till Svenska Lantarbetarförbundet som hette Mellersta 

Sveriges Skogs- och lantarbetarförbund. Om det fanns någon politisk splittring inom distriktet 

har inte gått att få fram ur det studerade materialet.  

     Redan i februari år 1922 diskuterade avdelningen i Elleholm distriktets situation och begärde 

då att få ta hand om kassan och övrigt material. Detta överlämnades senare till förbundet och 

man får anta att lantarbetardistriktet nu hade upphört att fungera.  Först mot slutet av 1920-talet 

började lantarbetarna kunna samlas för att bilda ett nytt distrikt. Det finns information om att de, 

troligen två, kvarvarande avdelningarna, tidvis tillhörde Skånedistriktet men också det år 1929 

bildade Småland - Blekingedistriktet. Till dessa troliga två avdelningar hörde avdelning 49 i 

Elleholm som överlevde de kritiska åren och fanns kvar fram till år 1963. I juni år 1929 bildade 

de 13 avdelningarna i Blekinge ett nytt distrikt.50 

 

 

 

 

 

                                                 
49 I Kallinge fanns vid den här tiden Kockums Jernverks AB, grundat 1875. Källa: NE och www.visitronneby.se 
50 Gustafsson, Bengt, Blekingedistriktet 25 år. 1930-1955. Anteckningar till ett jubileum, sid. 26-32, 41 

    Avd. 49 av Svenska Lantarbetarförbundet (SLF), protokoll 4/2 1923, 8/4 1923, 8/5 1923, 4/11 1923 
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6.2.2 Förhistorien 

 

Lantarbetarfackföreningen i Elleholm, eller ”Elleholms och Mörrums Lantarbetarfackförening, 

nr 49” som är det officiella namnet, hade bildats i maj år 1918. Av de tidiga protokollen framgår 

att den fungerade väl med många aktiva medlemmar. Bland annat kan nämnas att vid 

lantarbetareförbundets kongress i Norrköping år 1921 deltog, som ett av två ombud från 

Blekinge, Gottfrid Andersson från Elleholm.51 I det följande finns det några citat direkt ur 

protokollsboken med den stavning som förekommer där. 

     Det var i första hand det lokala arbetet med frågor som rörde arbetstider och löner som 

engagerade. På Elleholms hovgård, där nästan alla avdelningens medlemmar arbetade, fanns det 

flera kategorier anställda. Smeden och slöjdaren kan betraktas som yrkesarbetare, de som i 

protokollen kallas ”drängar” var årsanställda, en vanligare benämning är statare. Dessutom fanns 

en kategori kallad daglönare som inte hade arbete hela året. En del av dessa bodde i hus som 

tillhörde gården, andra i egna hus oftast på arrendetomter under gården eller andra gårdar i 

socknen. De kvinnliga anställda nämns mycket lite i protokollen men det är känt att gården vid 

den här tiden hade eget mejeri med kvinnlig arbetskraft.  

     En uppfattning om kategorierna, lönerna och de dåtida arbetsvillkoren kan man få av det 

”Avtal för Elleholms Arbetare” som finns i protokollsboken från ett extra möte den 21 mars år 

1920, gällande från 1 april samma år: 

     Den första punkten behandlade flyttning mellan arbetsplatser för de årsanställda, statarna. De 

hade fem dagars flyttning med fria skjutsar från och till arbetsplatsen. Ladugårdsskötare, 

fodermarsk och kusk hade 1 150 kronor i årslön och kördrängar en årslön på 1 000 kronor. Till 

detta kommer naturaförmåner som råg, potatis, mjölk och pulpa.52 Kördrängarna hade också en 

skyldighet enligt avtalet att rykta och gödsla ut under två hästar före klockan sju på morgonen.  

Smeden och slöjdaren hade timlön, 90 öre i timmen, och förmånen att få köpa bränsle på gården. 

Övriga daglönare över 18 års ålder fick 7 kronor om dagen, de under 18 lön efter 

överenskommelse och de som betecknas som ”äldre” 6 kronor om dagen. Övriga förmåner som 

reglerades i avtal var att drängar och gifta daglönare skulle ha ett skäppland, cirka 800 

kvadratmeter, potatisjord fritt, alla skulle ha fri läkare och medicin för familjen och skjuts om det 

behövdes. Fritt hem med ved och vedbod samt svinstia i brukbart skick för de ”fästade 

drängarna”, statarna.  

     Arbetstiden reglerades på så sätt att man skulle ha sju fridagar med 1 maj inräknad, helgaftnar 

lediga från kl 12 med full daglön. Kreatursskötare och fodermarsk i ladugården hade var tredje 

söndag ledig. I övrigt femton dagars semester i två perioder om året och arbetstiden 9 timmar om 

dagen från 1 april till oktober månads slut, övrig tid 8 timmar om dagen. Avtalet gällde ett år.  

 

                                                 
51 Jordfolket. En bok om Sveriges lantarbetare, sid. 32 
52 Restprodukt vid tillverkning av potatisstärkelse. Användes då som kreatursfoder (min anmärkning) 
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Av detta protokoll framgår också att avdelningen hade kvinnliga medlemmar, men det går inte 

där att utläsa något om deras löner och villkor. 

      Vid ett möte i juli år 1920 rapporterades från en konferens med Blekingedistriktets 

lantarbetare. De flesta avdelningar hade fått ett bra förhandlingsresultat, medan andra inget alls 

eftersom arbetsgivaren ville ha personliga kontrakt i stället för avtal.  

     I januari år 1921 sade avdelning 49 upp avtalet och begärde lönehöjning. På mötet den 6 mars 

behandlades avtalsförslaget. Där meddelade motparten, genom direktör Adler, att den inte kunde 

acceptera några lönehöjningar. 53 Detta diskuterades vid ett möte där ”kamrat Ödman” var 

närvarande. Han hade uppenbarligen medverkat i förhandlingarna men hans funktion, som var 

Blekingedistriktets ordförande, framgår inte av protokollen.  Här diskuterades ett avtalsförslag 

med något höjda löner och för första gången nämns också kvinnornas löner. Förslaget var att de 

skulle ha samma som daglönare under 18 år, sex kronor om dagen. Mjölkerskorna skulle ha 70 

kronor i månaden samt två liter oskummad mjölk om dagen detta för att mjölka två gånger 

dagligen. 

     Med det nya avtalsförslaget fortsatte förhandlingarna. Förhandlingskommittén kom tillbaka 

med rapporten att arbetsgivaren inte på några villkor kunde gå med på kraven. Gården bar inte 

utgifterna men de anställda fick erbjudandet att ta över gården ”… i kooperativt söftemål”. Här 

yttrade sig Ödman och sade ”… den tiden kan snart bli då lantarbetarna detta gör men ännu är 

dom inte mogna för detta”. Mötet beslutade, efter förslag av Ödman, att inte brådska i frågan 

utan vänta till efter kongressen i Norrköping. Nu följde ett antal extra möten. Direktör Adler 

hade kallat till nya förhandlingar och mötet gav förhandlingskommittén uppdraget att stå fast vid 

det ursprungliga löneförslaget.  

     Två dagar senare rapporterade kommittén till avdelningens extra möte att direktören hade 

frågat om avdelningen ville gå tillbaka till en årslön på 700 kronor i stället för begärda 900. 

Kommitténs svar var att det kunde man tänka sig om tiderna åter blev sådana att man kunde leva 

på det. Adler förnyade sitt förslag om att arbetarna kunde få ta hand om gården som ett 

kooperativ, på vilket kommittén svarade att ”… va inte livade för dä nu men den dagen kan stå 

oss bra nära när som vi dä åter gör…” . Han kunde däremot inte gå med på någon 

löneförhöjning.  Förhandlingen slutade med att direktör Adler gick med på samma lön som 

tidigare med tillägget 25 liter ärter för de ”fästade” och ett skäppland potatis, fritt odlat.54  

     Adler hade tillfogat att om lantarbetarna i Blekinge fick behålla sina löner så skulle de i 

Elleholm få vad de begärt, om inte fick de behålla vad de hade och den första lördagen i juni 

ledig. Mötet beslöt enhälligt att godkänna förslaget och meddela Adler detta.55  

 

 

                                                 
53 Biografiska uppgifter om direktören Adler, se bilaga 9.1 
54 Ett skäppland är 1/6 tunnland, d.v.s. drygt 800 m2. Källa: NE 
55 Avd. 49 av Svenska Lantarbetarförbundet (SLF), protokoll 2/1 1921, 6/3 1921, 13/3 1921, 15/3 1921 
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I november år 1921 hade fackföreningen kallat till extra möte. Adler hade meddelat att han ville 

minska lönerna för återstoden av året. Mötet godkände förslaget som innebar att de ”stadda” 

skulle få 600 kronor om året och daglönarna i proportion till denna sänkning.  Lönesänkningen 

medförde att avdelningen begärde att få minska sina avgifter till Lantarbetarförbundet centralt.  

     I februari år 1922 tillsatte avdelningen en ny förhandlingskommitté som fick i uppdrag att 

begära 700 kronor om året för de ”stadda” och för de övriga lön i proportion till detta. 

Förhandlingarna ledde inte till någon löneökning. På ett avdelningsmöte i maj meddelade 

kommittén att Adler ville reducera lönerna med 50 kronor för de ”stadda drängarna”, med 50 öre 

för daglönarna och 1 krona för smeden och slöjdaren. Avdelningsmötet förkastade budet, 

kommittén gjorde en ny förhandling och meddelade resultatet.  Adler stod fast vid sitt bud om 

reducerade löner, alternativet var att 5 eller 6 man av de som inte körde hästar skulle permitteras. 

På Ödmans förslag beslutade mötet att ”… Adler får göra som han själv vill tills vidare…”. På 

ett möte i oktober diskuterades åter avtalsfrågan, men man beslöt att låta förbundet bestämma om 

man skulle ha höst- eller våravtal. Skillnaden mellan dessa två avtal framgår inte av protokollen. 

Den 22 oktober hade man ett nytt avtalsförslag klart och det presenterades för Adler, som kom 

med ett motförslag som kan sammanfattas så här: 

     Avdelningen får ta över skötseln av gården, behålla all inkomst med undantag av 15 000 

kronor om året till ägaren som också vill ha foder till ett par hästar och tillgång till kusk. Adler 

vill ha 5 000 kronor om året i lön, samt ved, hus, mjölk och potatis, reparationer samt 50 kronor i 

månaden till ladufogden. Om det här skulle ge förlust så var Adler villig att bisträcka med 2/3 av 

förlusten, dock högst 2 500 kronor. Mötet beslutade att skicka förslaget vidare till förbundet, 

särskilt som Adler hade talat om ytterligare reduceringar om inte avdelningen gick med på hans 

förslag.56  

 

     Nu kommer mötena tätt. Bara några dagar senare är en ombudsman Levin närvarande och han 

säger om Adlers förslag ”… att det är ej fråga om något kooperativt företag utan om ett sosialt 

experement att ta gården tillsammans”.  Efter omröstning med siffrorna 18 för och 4 emot antogs 

Adlers förslag med vissa ändringar då det gällde arbetstid och avlöning. Samtidigt beslöt man att 

de som inte ville betala till föreningen skulle ha 25 procent mindre lön än övriga.  

       Vid nästa möte bestämde man att sista månadslönen skulle vara innestående till årets slut för 

att täcka förluster. Mötet bestämde också att personalen på Stensnäs skulle ha samma lön, men i 

övrigt vara alldeles skilt från Elleholm.

                                                 
56 Ägare till gården sägs då vara Johan Ingmansson som också äger Stensnäs gård. Biografiska uppgifter finns i 

bilaga 10.3 
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6.2.3. Det sociala experimentet 1923-1925 

 

Gårdens verksamhet gick tydligen dåligt ekonomiskt. I slutet av november år 1922 ville Adler 

reducera lönen med 25 procent fram till dess att avdelningen tog över arrendet. I förslaget låg att 

arrendet sedan skulle betalas kvartalsvis då avdelningen tagit över. Mötet överlämnade frågan till 

förbundet för bedömning.  

     Frågan väckte tydligen intresse centralt, vid nästa möte den 3 december meddelades att 

lantarbetarförbundets ordförande, Albin Hansson, vid ett extra möte föregående kväll varit 

närvarande och ”… klargjorde experimentföretaget för oss och hur det skulle utföras.”  Vid detta 

möte valdes en kommitté om tre personer som skulle vara med vid försäljningar och inköp och 

fungera som siffergranskare. Som hjälp vid granskningen ville avdelningen ha 

distriktsordföranden Ödman.  Vid ett senare möte, i mars år 1923, nämns att 

lantarbetareförbundet centralt meddelat att Ödman inte fick vara siffergranskare. Någon orsak 

redovisas inte i protokollet men av andra handlingar framgår att det kan vara av ideologiska skäl, 

åsiktsskillnader mellan den revolutionära och den reformistiska delen av arbetarrörelsen.57 

      Vid mötet den 3 december fastställdes att ”företaget” skulle börja den 1 januari år 1923, att 

lönerna skulle vara oförändrade fram till 1 juli och då skulle innestående lön betalas ut. Som 

arbetsledare skulle Adler fungera och han skulle ha lön och förmåner som i ursprungsförslaget. 

Lantarbetarförbundet garanterade varje fullgod medlem den begärda lönen om det skulle bli 

förlust. Vid ett par extra möten diskuterades frågor som kassörskans och ladufogdens löner och 

man beslöt också att vid eventuell förlust inte erlägga mer än 1/3 av vad Adler skulle betala.58 

      Det kompletta avtalet har jag inte lyckats hitta i original men det finns citerat 

Blekingedistriktets minnesbok och som avskrift i Arbetarrörelsens arkiv. Det heter där ”Avtal för 

övertagande av Elleholms hovgård” och är en överenskommelse mellan Adler och 

Lantarbetarförbundets avdelning nr 49. Överenskommelsen gäller från den 1/1 år 1923 till den 

31/12 år 1924.  Avtalet är utformat i tolv paragrafer och undertecknat den 11 december år 1922 

av Nils Adler och J. Ingmansson för Elleholms hovgård och Martin Svensson, Erik Nyberg och 

Johan Jönsson för avdelning 49 samt Albin Hansson för Svenska Lantarbetarförbundet.  

      

 

 

                                                 
57 Enligt en marginalanteckning i jubileumsskriftens arbetsmaterial hos SLF uppger förbundets dåvarande 

ordförande, Carl Samson, att Ödman var anlitad som agitator men aldrig varit medlem i lantarbetarförbundet utan 

medlem i metallarbetarförbundet i Kallinge. Han tillhörde då, enligt samma källa, ”Höglundsfalangen”, en 

benämning för Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, som grundats av Zeth Höglund. Som politiskt radikal var 

troligen Runo Ödman inte väl sedd hos lantarbetarförbundet centralt.  

Källa: Svenska lantarbetareförbundet (SLF). Övriga avtalshandlingar. Referenskod: 2122/F/G/1. 
58 Avd. 49 av Svenska Lantarbetarförbundet (SLF), protokoll odaterat, justerat den 7/5 1922, protokoll 6/8 1922, 

22/10 1922, 29/10 1922, odaterat, justerat 12/11 1922, 12/11 1922, 21/11 1922, 3/12 1922, odaterat, justerat, 2/1 

1923 
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Av avtalet framgår omfattningen av arrendet och det kan vara värt att nämna.  

 

”… för det inom Elleholms socken belägna Elleholms Hovgård tillhörande jordbruket, 

betesmarkerna, laxfisket, trädgården, samtliga ekonomihus, den med stenhuggerirörelsen 

förenade körningen och bergavgiften samt alla levande och döda inventarier.”  

 

Sedan kommer ett antal paragrafer som reglerar inventering vid arrendets början och slut, hur 

åkrarna skall vara besådda och gödslade, användningen av ägarens vagnshästar, betalning av 

elektrisk kraft som används för pumpning av invallningar samt att Stensnäs fritt skall få använda 

gårdens stärkelsefabrik. Till avtalet fogas en överenskommelse mellan Nils Adler och 

avdelningen. Adler fungerar nu som anställd arbetsledare och skall leda och fördela arbetet efter 

att ha inhämtat råd från den valda kommittén. Räkenskaper och inventarieförteckning skall föras 

av en opartisk person. I den rådgivande kommittén skall utöver två personer, utsedda av 

avdelningen, ingå doktor Schander.59  

     I sista paragrafen av överenskommelsen regleras hur eventuella tvister skall hanteras. Den kan 

vara värd att citeras, för paragrafen kommer snart till användning. Gårdsägaren, Johan 

Ingmansson, avlider nämligen den 22 januari år 1923 och arvingar träder till. ”Tvist angående 

detta kontrakt som gäller för tiden 1/1 1923- 31/12 1924 får icke dragas inför domstol utan äger 

Svenska Lantarbetarförbundet ensamt på sätt det finner lämpligt bilägga tvisten.” 60  

       

     Vad var det då som lantarbetarna arrenderade? Det har inte gått att få fram några exakta 

siffror på den dåtida arealen, men 20 år senare finns det uppgifter i uppslagsverket ”Sveriges 

bebyggelse”. Det finns anledning att anta att det inte skett några större förändringar under den 

mellanliggande tiden. Gårdens uppgivna areal är då totalt 459 hektar, uppdelningen mellan 

markslag framgår inte. På gården fanns vid den här tiden 12 hästar och 150 nötkreatur.61  Mikael 

Helgesson säger att egendomen år 1920 omfattade 214 hektar åker och 263 hektar skogs och 

betesmark, totalt således 477 hektar. Kreatursbesättningen omfattade då 27 hästar, 74 kor och 32 

ungdjur.62 En officiell uppgift från Elleholms kommun till Socialstyrelsen, daterad i september år 

1936, ger en arealuppgift som väl överensstämmer med den Helgesson lämnar.63  

     Uppgiften i Törnquists avhandling om att arealen var ”inemot 600 tunnland åker och 1 000 

tunnland skog” kan inte vara korrekt och måste ifrågasättas. Hon anger heller inte källan till sina 

siffror.  

                                                 
59 Den person som kallas doktor Schander är tandläkaren John Schander, svärson till Johan Ingmansson och vid 

den här tiden bosatt i Karlshamn men från hösten 1923 i gårdens huvudbyggnad. Källa: Församlingsbok, 

Elleholm AII:2 (1908-1926)  
60 Gustafsson, Bengt, sid. 35-38 
61 Sveriges Bebyggelse, Blekinge Län, Landsbygden, Del 2, sid. 447, 585 
62 Helgesson, Michael; Biografi över skeppsredare Johan Ingemansson, sid. 100 
63 Elleholms kommun, E1:1, Kommunalstämmans korrespondens 1916 - 1947 
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459 hektar motsvarar cirka 930 tunnland64 och även om man räknar in Ingmanssons andra 

egendom, Stensnäs, som enligt Sveriges bebyggelse omfattar 233 hektar eller cirka 470 tunnland, 

stämmer siffrorna dåligt överens. 65  

     Då det gäller värdet av övriga inkomstkällor som ingår i arrendet är de näst intill omöjliga att 

beräkna för de två aktuella åren. Det skattelagda laxfisket i Mörrumsån har sedan äldsta tider 

varit av stor betydelse för de markägare som hade del i det. I Blekingearkivet finns en 

anteckningsbok där fiskaren August Holmström, som i 40 år skötte hovgårdens fiske, dag för dag 

noterat antalet laxar och deras vikt under åren 1886 till 1905. Längst bak i boken har han lagt in 

liten lapp, undertecknad och daterad till den 31 mars år 1926. Han skriver där: ” Genomsnits 

inkomsten vid Elleholms Hovgårds Laxfiske under åren 1886 – 1925 Har varit 3 876 Kr 82 öre 

Brutto och 2 930 Kr 68 öre Netto pr år”.66 

     Inkomsterna från stenbrotten och körningarna också en svårbedömda. En nutida besökare vid 

stenbrotten på hovgårdens ägor ser att de omfattar stora ytor. Av det som sägs i kapitel 8 framgår 

att det var goda tider för gatstensindustrin vid den här tiden. Ett standardkontrakt från år 1925 

från det stora stenindustriföretaget A. K. Fernström i Karlshamn finns i Mörrums 

hembygdsförenings arkiv. Av kontraktet framgår att företaget betalar i ”berglega” 10 öre/m2 för 

storgatsten och 5 öre/m2 för smågatsten. Transporten betalas med mellan 50 och 70 öre/m2 

beroende på typ av gatsten.  Det finns anledning att anta att inkomsterna från stenbrotten var 

viktig eftersom verksamheten där pågick så länge det var snö- och isfritt och att det vid den här 

tiden var stor efterfrågan på gatsten.  

     Det kan tyckas att det här, för Sverige ovanliga experimentet, skulle ge något avtryck i den 

lokala pressen. En genomgång av den socialdemokratiska dagstidningen ”Sydöstra Sverges 

Dagblad”, för tiden från det att avtalet skrevs fram till början av följande år visar att det inte alls 

nämns. En liknande genomgång av den mer lokala dagstidningen ”Karlshamns Allehanda” ger 

också ett negativt resultat. Trots att denna tidning noterar både små och stora händelser i 

Karlshamn med omnejd finns det ingen notis om lantarbetarnas arrende av Elleholms hovgård. 

Det är något förvånande, särskilt som tandläkaren John Schander nästan varje vecka annonserar 

om sin praktik i Karlshamn i tidningarna.67  

         Ägarbytet efter Johan Ingmanssons död gjorde att det ganska fort uppstod problem. På 

förmiddagen den 16 mars år 1923 var lantarbetarförbundets ordförande, Albin Hansson, 

närvarande vid avdelningens möte. Anledningen var att gårdens nye ägare, dr Schander, ville 

förkasta arrendekontraktet. Mötet beslöt dock att hålla fast vid det en gång överenskomna 

kontraktet och meddela dr Schander detta. Senare samma dag blev medlemmarna kallade till ett 

extra möte och där redogjorde Albin Hansson för de underhandlingar som förts i Karlshamn 

                                                 
64 Ett tunnland är 4 936 m2. Källa: NE 
65 Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord?: Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-

1936, sid.135. 
66 Anteckningsbok rörande laxfisket å Elleholms hofgård, förda av fiskaren August Holmström, 1886-1905 
67 Sydöstra Sverges dagblad, tidsintervallet 3/10 1922 -  16/2 1923 

    Karlshamns Allehanda, årgång 1922 
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mellan honom och Johan Jönsson för lantarbetarna och dr Schander och hans ombud, 

kronofogden Söderlund. Schanders önskemål var nu att få kontraktet att gälla ett år framåt och få 

lite reparationer utförda av gårdens hantverkare. Han ville också få medinflytande över större 

inköp och försäljningar. Mötet godkände Schanders önskemål med ett tillägg. Om han genom en 

opartisk skiljenämnd kunde visa ”… att gården lider utav det att arbetarna har den, så överlämnas 

gården annars skall arrendekontraktet gälla den tid det föreskriver, ...”.68 

     Nästa dag var det ett nytt möte och Albin Hansson meddelade då att dr Schander ringt upp 

honom och meddelat att han inte stod fast vid gårdagens förslag utan upprättat ett nytt kontrakt i 

stället för det tidigare arrendekontraktet och att han skulle komma till Elleholm nästa dag, som 

var en söndag. Mötet beslöt enhälligt att förkasta Schanders kontrakt och hålla fast vid det gamla 

med Schanders önskemål införda.  

     Vidare uttalade mötet ”… att om Schander verkligen vill sköta sin gård själv så fordrar 

avdelningen ett kollektivavtal på samma tidslängd som kontraktet är stipulerat, på samma gång 

får Schander uppgöra med Hr. Adler och ersätta Adler till hans belåtenhet …”.  

Vid söndagens möte meddelades att doktor Schander godkände det gamla kontraktet på två år 

med undantaget att han själv skulle vara med i kommittén i stället för Erik Nyberg som var villig 

att lämna den.  

     Nu blir det lite lugnare inom avdelningen. Som exempel på vad som diskuterades vid de 

kommande mötena kan nämnas månadsrapporterna från gårdskontoret och en fråga om att få 

hyra ett under gården liggande torp. Förbundets meddelande om att Ödman inte fick vara 

siffergranskare diskuterades än en gång och där beslöt man att meddela förbundet att då fick de 

själva utse en sådan. Det finns knappast något i protokollen som talar om hur det gått ekonomiskt 

med gårdens drift. I juli år 1923 ställde en medlem en fråga om när överskottet skall betalas ut. 

Samma fråga ställs under oktobermötet.  

      I början av år 1924 blir det åter tvister mellan avdelningen och ägaren. Vid ett möte, där 

såväl Albin Hansson som dr Schander och hr Adler är närvarande diskuteras en skrivelse som 

skickats till förbundet. I den beskylls Adler av gårdens ägare för kontraktsbrott. Kontraktsbrottet 

bestod i att Adler sålt halm, spekulerat i potatismjöl samt vanskött gården. Det sist nämnda ”… 

hade mycket goda jordbrukare sagt, för själv förstog han det inte för han förklarade att han är 

tandläkare.” Albin Hansson uttalade sig om det ekonomiska resultatet, att det kunde bli klart 

först i februari eller mars, men att för övrigt var allt bra skött och i full ordning. Schanders 

ombud ansåg att det rörde sig bara om små bagateller och att det för övrigt var ett bra resultat för  

 

 

                                                 
68 Enligt lagfartsboken är gårdens verkliga ägare sedan den 24/2 1921 Johan Ingmanssons barnbarn, bröderna 

Ingolf och Edgar Schander, som vid den här tiden är omyndiga. För eftervärlden kan det synas märkligt att det är 

de formella ägarnas morfar och inte barnens förmyndare som skriver under avtalet med avd. 49. Svaret finns 

kanske i det köpe- eller gåvobrev som ligger till grund för lagfarten. Källa: Lagfartsbok, Listers häradsrätt, 

CIVc:1 (1873-1947), sid 121. 
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det gångna året som betecknades som ”svårt”. Av protokollen framgår klart att hr Adler och dr 

Schander inte var överens om flera saker, t.ex. ansåg Adler att dr Schander utnyttjat gårdens 

hantverkare alldeles för många timmar. Av samma protokoll kan man förstå att år 1923 hade 

lämnat ett överskott. Avdelningen beslutade då att de som haft betskötsel föregående år skall få 

ett tillägg på tio kronor tunnlandet och om inte förbundet kunde låna ut pengar till skatten 

(fastighetsskatten? min anmärkning) så skulle det tas av det förra årets överskott.   

     I augusti börjar avdelningen diskutera ett nytt avtalsförslag, som överlämnades till gårdens 

ägare. På ett extra möte den 5 augusti redogjordes för de förhandlingar som genomförts med 

ägaren närvarande tillsammans med inspektor Magnusson. Här diskuterade mötet de punkter i 

förslaget som ägaren inte accepterade. Mötet var enigt om att hålla fast vid sitt förslag, samtidigt 

som avdelningens ordförande fick i uppdrag att varna ny arbetskraft i tidningarna ”Sydöstra 

Sverges Dagblad” och ”Lantarbetaren”.  

      Varningen finns införd i ”Sydöstra Sverges Dagblad” den 27 augusti under huvudrubriken 

”Fackliga meddelanden”, där också blockader mot olika arbetsplatser inom och utom länet 

kungörs. Texten lyder:  

 

 

Varning. 

På grund av att undertecknad avdelning ej kunnat träffa uppgörelse med doktor J. Schander, 

Elleholms Hovgård, så uppmanas varje om sin heder mån arbetare att inte söka eller taga 

anställning vid nämnda gård förrän annorlunda av oss meddelas.  

Elleholms & Mörrums Lantarbetarefackfören. N: r 49.  

STYRELSEN 

 

Varningen upprepades ytterligare fem gånger i tidningen, sista gången var den 8 oktober.  

       Av samtliga protokoll från augusti framgår att förhandlingarna kärvar och direktör Adler 

omnämns inte längre, det tycks vara inspektor Magnusson som nu fungerar som arbetsledare.69 

Protokollet från den 29 augusti uppger att Magnusson skrivit till avdelningen och meddelat, att 

om den inte tog tillbaka varningen i tidningen så blev ”folket” uppsagda. Det är också vad som 

sker. Den 5 oktober sägs samtliga arbetare upp från sina platser med avflyttning den 1 januari år 

1925. Det framgår inte av avdelningens protokoll eller av någon tidningsnotis när uppgörelse 

träffades och vad den innehöll i detalj men några avskedanden finns inte noterade i protokollen. 

Thörnquist säger att uppsägningen avstyrdes med förbundets hjälp men anger ingen källa för 

detta. 

 

 

                                                 
69 En möjlig förklaring kan vara att Nils Adler nu var upptagen med sin valturné genom Blekinge inför 

andrakammarvalet 1924, se vidare i kapitel 10.2 
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I sin avhandling uppger Anette Törnquist att den ovan beskrivna varningen infördes som en 

annons i tidningen ”Östra Småland” utan närmare referens till påståendet.70 Det finns anledning 

att vederlägga den uppgiften, det rörde sig i stället om sammanlagt sex likalydande annonser i 

tidningen ”Sydöstra Sverges Dagblad” som hade sin huvudredaktion i Karlskrona. Uppgiften om 

publiceringen i ”Östra Småland” faller på sin egen orimlighet, den tidningen grundades först år 

1928 i Kalmar.71  

     Vid ett möte i december var Adler närvarande och han redogjorde då för överskottet år 1923. 

Här diskuterades två förslag till fördelning. Det ena var en procentsats efter arbetsförtjänst, det 

andra lika stor andel till alla i avdelningen. Det blev det sist nämnda förslaget som vann, med 

tillägget att ”fruntimren skall ha tio kr vardera”. Summan till varje arbetare framgår inte av 

protokollet men sättet att fördela överskottet överensstämmer väl med det som nämnts om 

arbetarkooperativ tidigare i avsnittet ”Teori”.72 

     Den 1 januari år 1925 var det avdelningsmöte. Där redogjorde Albin Hansson för uppgörelsen 

mellan direktör Adler och dr Schander. Den senare var mycket belåten och sände ett tack till 

arbetarna inom avdelning 49. Hansson talade också om arbetskonflikterna i Skåne. 

     I februari var det på nytt problem. Albin Hansson var närvarande på ett möte och där fördes 

det fram att dr Schander inte hållit sitt löfte om att låta tidigare avtal gälla till dess uppgörelsen 

var klar i Skåne. Motsättningarna tycks av protokollet att döma vara personliga mellan ägaren 

och några av de anställda som bodde i egna hus. Förslaget till avtal diskuterades också vid detta 

möte.73 

      I juli år 1925 började medlemmarna efterlysa överskottet av verksamheten år 1924. Av 

protokollet framgår att Adler inte fanns på plats men att man skulle tillsätta en kommitté som 

skulle besöka kassörskan för att höra hur den ekonomiska ställningen var, ”… om det finns 

pengar i kassan eller vi till och med får lägga till för att få debet och kredit att gå ihop…” 

Kommittén rapporterade senare vad de funnit ut. Först och främst att doktor Schander fått vad 

han haft att fodra. Vidare hade direktör Adler själv en del fodringar som han ännu ej fått in 

såsom för vägunderhåll, avdrag på skatter med flera andra poster. Direktören trodde ”… att då 

han kommer hit i september att det då skall kunna bli ett bokslut med vinst 80 á 90 kronor 

person”. Med denna rapport är det sociala experimentet på Elleholms hovgård avslutat. Det 

omnämns inte mera i protokollsboken.74  

            

 

                                                 
70 Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord?: Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-

1936, sid.137. 
71 Källa: NE 
72 Avd. 49 av Svenska Lantarbetarförbundet (SLF), protokoll 11/1 1924, 6/7 1924, 2/8 1924, 5/8 1924, 18/8 

1924, 29/8 1924, 5/10 1924, feldaterat 7/12 1923, 1/1 1925 
73 Avd. 49 av Svenska Lantarbetarförbundet (SLF), protokoll 12/2 1925  
74 Avd. 49 av Svenska Lantarbetarförbundet (SLF), protokoll 5/7 1925, 2/8 1925 
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Trots intresset från lantarbetarförbundet centralt så nämns försöket endast en gång i tidningen 

”Lantarbetaren”. Det är Ossian Carlsson, som är någon form av kringresande agitator och 

ombudsman för lantarbetarförbundet, som rapporterar under rubriken ”Från Blekingebygden”.75  

Han skriver bland annat: ”Mitt nästa besök gällde Elleholm där vi som bekant icke endast äger 

en facklig sammanslutning, utan även en kooperativ jordbruksdrift. Här om någonsin kan man 

endast konstatera det bästa förhållande”.   

      

Han fortsätter:  

Enligt vad som berättades mig från såväl arbetare som föreståndare, har ännu icke några 

misshälligheter uppstått om vem som skall plöja, harva, så eller köra gödsel. Den samlade 

styrkan är helt enkelt en stor familj med vår kände och värderade partivän Nils Adler i spetsen. 

Och den uppträder också som en sådan. Ännu är det för tidigt att yttra sig om de ekonomiska 

resultaten. Tills dato har allting gått den stora kooperativa familjen väl i händerna. Näppeligen 

torde någon bättre gröda finnas i Blekinge, åtminstone har undertecknad på sina många och 

långa cykelturer inte kunnat upptäcka någon. 76  

  

Nästa gång som försöket i Elleholm uppmärksammades i tidningen Lantarbetaren var i samband 

med Blekingedistriktets 25-årsjubileum år 1955. Där skrev Bengt Gustafsson under rubriken ”Ett 

experiment i sambruk” en artikel om kooperativet under åren 1924-25. Han intervjuade då ett 

antal av de som en gång var med i experimentet och det finns också en del bilder på dessa 

personer. Artikelns innehåll i övrigt är mycket likt det som återfinns i distriktets jubileumsbok.77 

 

6.2.4. Analyser och slutsatser. 

  

En fråga som jag inte ställt inledningsvis är: Hade detta försök eller experiment genomförts om 

inte Adler varit direktör vid den här tiden?  

     Jag vill svara att det hade det troligen inte. Hans bakgrund, med det stora intresset för 

jordbruksfrågor, erfarenheten som facklig agitator och från egnahemsrörelsen, är avgörande för 

att experimentet kom till stånd.  Det är viktigt att peka på att initiativet inte kom från arbetarna 

själva. Därmed känns den ideologiska drivkraften från det hållet svag. Adler hade som 

socialdemokrat en reformistisk grundsyn, men i vilken mån den eller kunskapen om partiets 

program påverkat hans förslag går inte att utläsa av det studerade materialet.   

     Vad som heller inte framgår någonstans i det ägaren, Johan Ingmanssons, intresse för detta 

försök. I riksdagens första kammare tillhörde han den vänsterliberala delen, han var antimilitarist 

och stod kanske nära den reformistiska arbetarrörelsens värderingar i vissa frågor. En studie av 

riksdagens protokoll under hans riksdagsmannatid skulle kanske kunna ge mera information. Av 

det studerade materialet går inte heller att utläsa om den då pågående debatten om industriell 

                                                 
75 Enligt Thörnquist är Ossian Carlsson också SLF:s förbundssekreterare och ombudsman 
76 Lantarbetaren, 15/6 1923 
77 Lantarbetaren, nr 17 1955, sid 5-7 



45 

 

demokrati påverkat gårdsägaren Ingemansson eller direktören Adler. Detsamma gäller den i 

kapitel 3 nämnda politiska riktningen, agrarianismen.  Det är dock inte troligt att Adlers förslag 

hade kunnat genomföras utan ägarens medgivande.  

     Till skillnad från övriga studerade arbetarkooperativ så bildades ingen ny förening eller 

intresseorganisation i Elleholm. Genom att bilda ett granskande organ, inom den etablerade 

lokala fackföreningen, skapades den styr- och kontrollinstans som behövdes för att säkerställa 

medlemmarnas inflytande i den nya organisation som övertog arrendet. 

     Av protokollen framgår klart att de bakomliggande drivkrafterna för kooperativet i Elleholm 

huvudsakligen är tre. Den första och viktigaste bedömer jag vara den allmänna nedgången i 

ekonomin, med sjunkande priser på jordbrukets produkter, som fick till följd att lönerna 

pressades ner. Risken för arbetslöshet är också uttalad genom att Adler säger sig vara tvingad att 

permittera ett antal arbetare om inte avdelningen går med på lönesänkningar. Genom att ta över 

arrendet undviker man detta. Hur Adlers egen situation skulle se ut om förslaget inte går igenom 

framgår inte av tillgängligt material. De av Lundh först nämnda, privatekonomiska skäl och 

motverka arbetslöshet, är därför de viktigaste motiven till att lantarbetarna accepterade att 

arrendera och arbeta som ett kooperativ. Sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv så är det de 

generella omgivningarnas påverkan, bland dem främst ekonomiska förhållanden, som är den 

dominerande drivkraften. 

     De ideologiska skälen anser jag vara svaga eller obefintliga. Inom förbundet omnämns 

företaget både som socialt experiment av ombudsman Levin och kooperativ av 

förbundssekreteraren Carlsson. Det kan möjligen tyda på olika ideologiska uppfattningar inom 

förbundets ledning, men det tycks inte ha diskuterats lokalt.  Det finns inget i avdelningens 

protokoll som talar för att man accepterade att ta över arrendet av sådana skäl. Ideologiska frågor 

omnämns inte alls i protokollen och vad som diskuterats vid sidan om eller på mötena är därför 

inte känt.78 Att lantarbetarförbundet centralt inte tolererade politiskt radikala på förtroendeposter 

framgår av det som sagts ovan, att Runo Ödman inte tilläts fungera som siffergranskare. 

      Det av Lundh nämnda motivet att förbättra arbetarnas ställning gentemot arbetsgivaren anser 

jag också vara giltigt under arrendetiden, eftersom avtalet hindrade ägaren att låta personliga 

motsättningar inverka på de anställdas villkor. Hur det förhållandet utvecklat sig efter 

arrendetidens slut har jag inte haft möjlighet att studera.  

      Min slutsats av det undersökta blir att experimentet med kooperativ drift av ett större 

jordbruk var lyckat. Alla inblandade parter fick sin ekonomiska ersättning enligt avtal, försöket 

gav ett visst ekonomiskt överskott i en för jordbruket svår tid och motverkade den då rådande 

höga arbetslösheten. De anställda tycks ha varit nöjda och velat fortsätta med ett nytt avtal.  

 

                                                 
78 Lantarbetarna och stenhuggarna i Elleholm var inte radikala. I denna lilla kommun fanns det vid 1924 års val 

till andra kammaren totalt 203 röstberättigade, varav 143 röstade. Valutfallet blev: Högern 16, bondeförbundet 

20, liberala 2, frisinnade 14, socialdemokraterna 91. Inga röster på kommunisterna. Källa: SCB, Historisk 

statistik, Valstatistik 1871 - 1999 
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Hur det hade utvecklat sig om den vänsterliberale ägaren Johan Ingmansson levt ytterligare 

några år kan man ägna en tanke. Var det hela bara ett försök att överleva några ekonomiskt svaga 

år eller var det skilda politiska uppfattningar mellan gamle och nye ägaren som gjorde att 

försöket avbröts?    

 

     I sin avhandling beskriver Anette Thörnquist det av de anställda drivna jordbruket vid 

Elleholms hovgård som ”… ett kooperativt jordbruk i början av 1920-talet som drevs med 

förbundsledningens aktiva stöd.”79  

     Jag vill i motsats till Thörnquist hävda att försöket med att lantarbetarna arrenderade 

jordbruket inte skall betraktas som ett arbetarkooperativ utan just som ett försök med kooperativ 

drift av ett större lantbruk.   

 

     Om man använder definitionen på ett arbetarkooperativ från kapitel 3.4, som mått på 

experimentet i Elleholm, så blir också min slutsats att det inte var ett kooperativ. Arbetarna var 

visserligen sina egna arbetsgivare men de ägde inte företaget de arbetade i. Den tidningsrubrik 

som användes i Lantarbetaren 1955, ”Ett experiment i sambruk”, anser jag vara närmare 

verkligheten. Det var trots allt ett framgångsrikt experiment.  

 

 

 

 

Lantarbetarnas fana, deponerad av Mörrums hembygdsförening i Blekingearkivet 

  

 

                                                 
79 Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord?: Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-

1936, sid.135. 
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7. Undersökning, byggnadskooperativ  

 

Målet med undersökningen i det här avsnittet är att närmare studera några av de kooperativ i 

byggnadsbranschen som uppstod i mellankrigstiden. Särskilt intresse skall ägnas de yttre och 

inre påverkansfaktorer som nämns i kapitel 4, avsnittet Teori och splittringen inom 

arbetarrörelsen. 

 

7.1. Byggnadskooperativ, gillessocialism och byggnadsgillen 

 

 Byggnadskooperativa föreningar bildades redan i slutet av 1800-talet och år 1918 fanns det 

enligt socialstyrelsens statistik 2 789 stycken. Det rörde sig då om föreningar som bildats för att 

bygga samlingslokaler, till exempel frikyrkor och nykterhetsloger. Inga av dem byggde 

bostäder.80  

 

     Inom arbetarrörelsens reformistiska del ökade intresset för gillessocialismen i början av 1920-

talet, inspirerade av det i kapitel 3 nämnda studiebesöket i England. Intresset gällde nu inte 

gillessocialismen som system, utan som en strategi för att visa socialismens principer och att 

fackföreningsanknutna byggnadsgillen höll måttet jämfört med privata byggnadsfirmor. 

Eftersom syndikalisterna redan nu hade ledningen över en del lokala gillen såg man ett behov av 

gemensam facklig hållning inom byggnadsfacken. I verkligheten blev det inte så att 

byggnadsbranschens fackföreningar startade några byggnadsgillen. Lundh anger som trolig orsak 

att man inte hade erfarenhet av att leda produktiv verksamhet. Däremot fanns det inom 

branschen arbetarkooperativa yrkesföretag, t.ex. för murare, målare och elektriker.81 

     Vänstersocialisterna kritiserade den reformistiska fackliga rörelsen för att den var defensiv 

och inte förmådde hejda arbetslösheten och lönesänkningarna.  Man krävde att LO:s verksamhet 

skulle inriktas mot övertagande av produktionsmedlen. Även syndikalisterna ansåg att den 

reformistiska fackföreningsrörelsen var för defensiv och eftergiven när den accepterade 

lönesänkningar och stödde i den frågan vänstersocialisterna.  Syndikalisterna kände viss sympati 

för gillessocialismen som man betecknade som en modifierad form av syndikalismen. Det var 

främst byggnadsgillesrörelsen som man intresserade sig för. Producentkooperationen stod 

syndikalismen närmare än konsumentkooperationen, även om man var medveten om problemet 

med att nå framgång och uppbringa kapital.  

     Syndikalisterna tog initiativ till att bilda kooperativa byggnadsgillen, det första kom i Örebro 

år 1920. I denna företagsform kunde såväl enskilda som organisationer bli medlemmar.82  Först 

två år senare, i oktober år 1922, kom det första socialdemokratiska byggnadsgillet i Stockholm, 

”Fackföreningarnas byggnadsproduktion u.p.a.”. Under den tid som Stockholms reformistiska 

                                                 
80 Lundh, del I, sid. 75-77 
81 Lundh, del I, sid. 372-377 
82 Lundh, del I, sid. 449 ff 
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byggnadsfackföreningar diskuterat frågan om att bilda sin förening hade ett syndikalistiskt, 

”Stockholm byggnadsgille u.p.a.”, bildats sommaren år 1922.83  

 

     I redogörelsen för SAC:s verksamhet under år 1923 finns en ”Resolution om kooperationen”. 

Man ser den då som en övergångsföreteelse mellan det borgerliga ekonomisystemet och ett 

samhälle av fria och likställda människor. Kongressen menar att arbetarkooperationen måste 

tjäna fackföreningarna utan att de blir lidande. För att undvika detta har man ett antal förslag till 

kongressen.84       

     Vid SAC:s kongress år 1925 behandlades en motion från Göteborgs lokala samorganisation 

med rubriken ”Fråga om kooperativa arbetslag och dess medlemmars medlemskap i SAC”. I 

motionen påpekades att medlemmarna blivit arbetsgivare och i de så kallade producent-

kooperativa företagen anställt arbetare som inte var medlemmar. Göteborgsorganisationen 

föreslog därför kongressen besluta, ”att företag eller rörelser som måste anställa arbetare skulle 

anses som arbetsgivare eller arbetsköpare och därför inte kunde tillhöra SAC”. Centralkommittén 

hade behandlat ärendet och föreslog i sitt yttrande en något annorlunda formulering och att 

kongressen skulle ansluta sig till det yttrandet. Vid den efterföljande diskussionen förklarade J.A. 

Karlsson från Göteborg att det där, under flera år, funnits tre kooperativa byggföretag som under 

senare tid urartat till rena profitföretag. Något av företagen hade haft upp till 117 anställda som 

inte tillhörde företaget.  Karlsson var inte fullt nöjd med centralkommitténs yttrande och yrkade 

bifall till ursprungsmotionen. Av diskussionen i övrigt kom det fram att de flesta instämde i 

motionens syfte, men att den inte passade in i alla branscher. Som undantag nämndes sten- och 

anläggningsindustrin och kolningsarbetarna. Med rösterna 58 mot 21 beslöt kongressen att 

bifalla ett förslag från Axel Johansson i Näsåker som innebar att det var en inre angelägenhet för 

varje LS, lokal samorganisation, att hantera frågan.85   

     På SAC:s kongress år 1932 var man i stort sett positiv till byggnadskooperationer och 

kongressen år 1935 fastslog att de behövs. Man pekade dock på några problemområden. Som 

exempel nämndes risken för att medlemmarna bildade en privilegierad arbetarkår och att det 

kunde skapas en ägarmentalitet och ett profitintresse, som stod i strid med såväl kooperationens 

som syndikalismens tankar. Det var främst hanteringen av det ekonomiska överskottet som vid 

den här tiden gav upphov till kritik. 1936 års kongress är ännu mer kritisk mot 

producentkooperationen och ställde sig nu bakom LO:s kritik. Det är även nu hanteringen av 

ackordsöverskottet och understödsfondernas användning som rörelsekapital som kritiseras. 86 

 

 

                                                 
83 Lundh, del I, sid. 388-393 
84 https://www.sac.se/content/download/18468/144687/file/SACs%20VB%201923.pdf  (sid 43-44) 
85 https://www.sac.se/content/download/30576/229991/file/SACs%20kongressprotokoll%201925.pdf,  

sid. 184-187 
86 Petterson, Gerd, KOOPERATIVA BYGGNADSFÖRENINGEN HUSBYGGE U.P.A. Ett byggnadskooperativ 

med syndikalistiska förtecken, sid. 9-10 
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7.2. Örebro Kooperativa Byggnadsförening 

 

 Örebro Kooperativa Byggnadsförening, ÖKB, bildades år 1920. Inspirationskällan var troligen 

en artikel om de engelska byggnadsgillena som publicerades i tidningen ”Syndikalisten” i juni 

detta år och initiativtagare tros vara den lokala samorganisationen, ÖLS, och några lokala 

byggnadsfackföreningar.87  

     Magnus Jerlström påpekar dock att Lundh i sin avhandling inte tagit hänsyn till att SAC, 

Sveriges Arbetares Centralorganisation, hade sitt centrala kansli i Örebro och att flera av dess 

funktionärer var närvarande och talade vid ett möte i augusti år 1920. En John Andersson, som 

senare blev SAC:s och den syndikalistiska internationalens generalsekreterare, talade vid 

augustimötet om byggnadsgillena i Manchester och att han varit i kontakt med Göteborgs 

Kooperativa Byggnadsförening. Denna förening finns dock inte nämnd bland de föreningar som 

diskuteras i Ternegrens uppsats ”Arbetskooperation i Göteborg under 1920-talet” 88  

Mötet tillsatte en kommitté som en vecka senare lade fram sitt förslag om fyra punkter. 

 

1. Ett kooperativt byggnadsföretag startas vars uppgift skall vara att till billigast möjliga pris bygga 

goda bostäder eller andra byggnader. 

 

2. Medlemskap i företaget erhålles enbart av organiserade byggnadsarbetare och deras organisationer. 

 

3. För medlemskaps erhållande satsas av varje medlem andelar till ett belopp som av det kommande 

mötet bestämmes. 

 

4. Mötet tillsätter en kommitté som har att på basis av den vid mötet förda diskussionen utarbeta 

förslag till stadgar varefter nytt sammanträde utlyses, föreningen startas och andelsteckningen 

börjar.   

 

Vid mötet argumenterade kommittén för sina förslag genom att hänvisa till den pågående 

byggnadskonflikten i Sverige. Det var Svenska Byggmästareförbundet som den 1 april år 1920 

startat en storlockout inom byggnadsbranschen. Den följdes senare av ett materialförbud från 

Arbetsgivareföreningen. Ett alternativ till den kapitalistiska byggnadsproduktionen kunde te sig 

lockande, men Jerlström säger att protokollen pekar i en annan riktning, nämligen på ideologiska 

motiv. Ett konstituerande möte hölls den 24 september . 46 enskilda personer och två fackliga 

organisationer hade tecknat andelar och i oktober valdes en ordinarie styrelse och stadgarna 

fastställdes. Nu var antalet tecknade andelar 86. 89  

 

 

 

  

                                                 
87 Lundh, del I, sid. 460        

88 https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Arkiv/Uppsatser/Sveriges-första-byggnadsgille. Jerlström, Magnus. 

Sveriges första byggnadsgille. Örebro kooperativa byggnadsförening 1920-1931, sid. 5-6.  
89 Jerlström, sid. 6 f 
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ÖKB registrerades som en ekonomisk förening under namnet ” Örebro Kooperativa 

Byggnadsförening u.p.a.” i januari år 1921. Inom de deltagande fackföreningarna diskuterades 

tidigt hur lönen skulle betalas ut och fördelningen av eventuella överskott till andelsägarna. 

Vinstdelning ansågs förkastligt av både vänstersocialister och syndikalister, eftersom det kunde 

skapa splittring och konkurrens mellan olika grupper av arbetare. Även bland reformisterna 

ansågs vinstdelning enligt denna modell felaktig, eventuellt överskott betraktades där som en 

låneränta som betalades till de andelsägande fackföreningarna. 

      I februari år 1921 kunde man i tidningen ”Syndikalisten” läsa att föreningen trots de bistra 

tiderna utfört diverse reparationsarbeten, att ett mindre byggnadsarbete är i gång och att man 

lämnat anbud på flera arbeten. I maj år 1921 anställdes en byggmästare Eriksson som 

föreståndare och något senare en annan person för att utföra expeditionsgöromål. Detta satte 

ekonomin på prov. Mot slutet av året kunde ÖKB också utföra rörarbeten. Vid årsmötet år 1922 

visade det sig att verksamheten året innan hade lämnat ett överskott på 4 000 kronor som 

fonderades. Vid samma tid anslöt sig målarna till ÖKB.  

     På hösten år 1922 hölls ett möte för att reda ut vad som kallades ”oegentligheter”, det rörde 

sig försenade redovisningar av ekonomiska medel. Samtidigt meddelade byggmästare Eriksson 

att man nyligen startat stort byggnadsprojekt, en fabriksbyggnad för tillverkning av 

charkuterivaror åt konsumtionsföreningen i Örebro. På årsmötet år 1923 fick deltagarna veta att 

föreningen börjat på flera större arbeten, bland dem ett affärshus åt konsumtionsföreningen. Där 

framfördes också röster om att man skulle efterlikna de engelska byggnadsgillena, men inget 

sådant beslut togs. I juli år 1923 färdigställdes charkuterifabriken, konsumtionsföreningens 

byggnad i Kumla hade kommit under tak och på hösten blev affärshuset i Örebro klart. 

Verksamheten under år 1923 gav ett överskott på 58 955 kronor varav 95 % fonderades 90.  

     Årsmötet år 1924 gjorde vissa stadgeändringar som innebar att verksamheten kunde innefatta 

förvärvande av fast egendom. Byggmästare Eriksson hade krävt högre lön och det accepterades 

inte. I stället anställdes en ingenjör från Stockholm som föreståndare. Vid den här tiden uppstod 

också stridigheter inom företaget, de reformistiska organisationerna inom ÖKB började bli 

aggressiva mot syndikalistiska arbetare tillhörande ÖLS. Som exempel kan nämnas att 

Byggnadsträarbetarnas avdelning, som var medlem i ÖKB, tvingade såväl arbetssökande som 

lokala samordningsorganisationens medlemmar till medlemskap i avdelningen. Jerlström menar 

att många av stridigheterna rörde sig om personliga motsättningar mellan medlemmar i ÖKB, 

främst mellan de som tillhörde ÖLS.  

     Det ekonomiska resultatet från år 1924 finns inte redovisat, årsmötet år 1925 visade att 

inkomster och utgifter balanserat på 345 000 kronor och att måleriavdelningen gått med förlust. I 

början av år 1925 återkom byggmästare Eriksson som föreståndare och årsmötet föreslog att 

föreningen skulle träda i likvidation. Förslaget godkändes inte, men vid ett möte i maj år 1925 

                                                 
90 Jerlström, sid. 12-16 
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redovisades att föreningens skulder uppgick till 34 000 kronor och att byggmästaren Eriksson 

mist sitt anseende på grund av arbeten som inte godkänts av byggnadsnämnden. Föreningens 

verksamhet övertogs av två nya föreningar, ”Föreningen Byggnadsindustri” och ”Vatten & 

Värme”. ÖKB fortsatte som förening utan att driva verksamhet och vid årsmötet år 1927 

beslutades att den skulle träda i likvidation. Föreningens osäkra fodringar skulle överlåtas på 

”Föreningen Byggnadsindustri”, där ÖKB:s räkenskaper och övriga handlingar skulle deponeras. 

I juni år 1931 kunde likvidatorerna meddela länsstyrelsen att föreningen upphört.91 

 

Efter det att jag läst Jerlströms uppsats vill jag formulera mitt svar på en fråga och dra ett par 

slutsatser:         

     Varför tvingades ÖKB lägga ner? Mycket pekar på att orsakerna finns inom det teoretiska 

begreppet generella påverkande omgivningar. 1923 års verksamhet gav ett bra ekonomiskt 

överskott. De personliga motsättningarna och schismerna mellan reformister och syndikalister 

kan ha verkat pådrivande, men Jerlström anser att det inte är de avgörande faktorerna. Han 

menar att det är troligare att det handlar om ekonomiska felkalkyler, vilket den stora skulden år 

1925 pekar på. För detta talar, anser jag, bland annat att delar av verksamheten kunde tas över av 

två andra föreningar.92 Jerlströms förklaring om ekonomiska bekymmer är nog den rätta. 

     Som intresseorganisation betraktad är denna förening inte ett renodlat arbetarkooperativ 

eftersom den innehåller både enskilda medlemmar och reformistiska fackliga organisationer. 

Medlemmarna i de sist nämnda får då inte ett direkt inflytande på kooperativet enligt principen 

”en man, en röst”.  

     Slutligen vill jag, av det som uppsatsen beskriver, konstatera att föreningen aldrig kom att 

bygga några ”goda bostäder”, något som var en del av den ursprungliga tanken.  

 

7.3 Föreningen Byggnadsgillet  

 

I Göteborg var man tidiga med att grunda producentkooperativa företag. I oktober år 1919 

registrerades Göteborgs Byggnadsproduktionsförening. Inspirationskällan till bildandet anges 

vara diskussioner om socialismen inom olika arbetarklubbar. Som efterföljare kom Föreningen 

Byggnadsindustrin år 1921 och Föreningen Byggnadsgillet u.p.a. som bildades av fjorton 

snickare i Göteborg i juni år 1923. De hade träffats några dagar tidigare för att diskutera frågan 

om att bilda ett kooperativt byggnadslag eller gille ”för att medelst denna lägga en ny sten till 

den ekonomiska grundval som ensam är mäktig att lösa arbetarnas, folkets ekonomiska 

bekymmer – övertagandet av produktionen”.93  

                                                 
91 Jerlström, sid.16-18 
92 Ibm, sid.19 
93 Ternegren, Eva, Arbetskooperation i Göteborg under 1920-talet: i Folkets Historia 1991:3, sid. 49 

Jacobsson, Eva; Till eget gagn - till andras nytta: en komparativ studie av allmännyttigt byggande i Stockholm 

fram till år 1940. D. 1, sid. 249 f 
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     Ett av motiven för att bilda föreningen är således samhällsförändring. Vid den här tiden var 

arbetslösheten hög bland Göteborgs byggnadsarbetare. En av initiativtagarna till föreningen, 

Ture Blomqvist, som sedan blev byggnadschef, menade att man genom att ta över 

byggnadsproduktionen kunde själva reglera arbetslösheten. Fram till att föreningen upphörde år 

1932 varierade antalet medlemmar och andelsägare mellan 20 och 31. Varje delägare skulle 

teckna andelar för att få fullt medlemskap. Kravet enligt stadgarna var minst 20 andelar á 100 

kronor, varav en andel skulle betalas vid inträdet. För övriga andelar fanns det olika sätt att 

betala, avbetalning och överföring av utdelat överskott. Vid starten var föreningens största 

problem kapital, ingen av medlemmarna kunde betala fullt belopp.94 

     Redan någon månad efter bildandet började man diskutera samarbete med två andra 

arbetarkooperativa byggnadsföretag, ”Byggnadsgillet” och ”Byggnadsproduktion”. Samarbetet 

gick ut på att gemensamt räkna på anbud och fördela arbeten mellan föreningarna i förhållande 

till medlemsantal. Även här var Ture Blomqvist drivande och han föreslog också att man skulle 

skapa en gemensam byggnadscentral för teknisk och finansiell ledning. I slutet av år 1924 

bildades sedan det ”Kooperativa Byggnadsförbundet förening u.p.a.”, KBF. Syftet var att skapa 

en större ekonomisk styrka, göra fördelaktigare inköp och skapa arbetstillfällen för 

medlemmarna då entreprenadarbetena minskade. Ett annat skäl var att undvika konkurrens 

mellan arbetarkooperativen. I ”Kooperativa Byggnadsförbundet” ingick från början ”Föreningen 

Byggnadsgillet” och ”Föreningen Byggnadsproduktion” och ytterligare fyra föreningar anslöt 

sig.  

     KBF styrdes organisatoriskt genom olika organ. I sammanträdet deltog enskilda personer 

och anslutna föreningar med ett ombud för varje femtal medlemmar. Här hade varje deltagare en 

röst vid beslut. Sammanträdet valde styrelse, revisorer, beslutade om fondering av överskott och 

fastställde arbetsordning för styrelse och driftsråd.  Förbundsstyrelsen skötte den löpande  

förvaltningen och förbundets affärsangelägenheter. Driftsrådets ledamöter skulle vara väl 

förtrogna med byggnadsverksamhet och hade oinskränkt rätt att ta del av räkenskaper och 

handlingar. Rådet bestod av en ledamot från varje ansluten förening.   

      

     KBF:s verksamhet var huvudsakligen entreprenadarbeten i konkurrens med privata 

byggmästare men också nybyggnad på tomter inköpta med eget kapital. År 1925 etablerade 

föreningen samarbete med HSB genom att erbjuda ett startkapital på 75 000 kronor mot att få 

uppföra HSB:s byggnader. Man byggde alla HSB:s hus i Göteborg mellan åren 1926 och 1931. I 

konkurrens med privata byggmästare byggdes många hus åt Göteborgs stad, det var till 

övervägande del det som i dag kallas ”landshövdingehus”.95  

                                                 
94 Ternegren, sid. 51 
95 Landshövdingehus, flervåningshus med bottenvåning i sten och två ovanliggande våningar i trä. Hustypen 

uppkom som ett sätt att med länsstyrelsens tillstånd kringgå 1874 års byggnadsordning som förbjöd trähus högre 

än två våningar i städerna. Källa: NE 
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     År 1932 gjordes en stor omorganisation, samtliga föreningar i KBF gick i likvidation och 

flertalet medlemmar gick med i ett ombildat företag ”Byggnadsförbundet förening u.p.a.”. Ordet 

kooperativ försvann ur namnet av oklar anledning, Ternergren spekulerar i att föreningen kan ha 

missgynnats av att namnet kopplats samman med något slags ”socialistiskt experimenterande.” 96  

     Göteborgsföreningarnas karaktär diskuteras översiktligt. Man jämför med Stockholms 

byggnadsarbetare som använt de engelska byggnadsgillena som förebild. I Göteborg har man 

organiserat sig kooperativt och affärsmässigt och ”ställt de gillessocialistiska experimenten på 

framtiden”. Den engelska principen att återbetala vinsten till beställare har inte använts, i stället 

har man använt låga anbud för att gynna beställaren. Föreningarna har också startats utan 

inblandning av fackföreningarna och man menar att de trots namnet inte har något att göra med 

den svenska gillesrörelsen.97   

     Då föreningarnas kooperativa karaktär diskuteras så nämns att de var självständiga, 

medlemsägda, varje medlem hade en röst, öppet medlemskap tillämpades och att man inte 

utestängde någon på grund av politiska eller religiösa åsikter. Eftersom föreningarna ibland 

uppträdde som arbetsgivare innebar det att en del av vinsten inte delades lika utan enbart tillföll 

medlemmarna.  

     En nyckelperson inom de olika föreningarna var Ture Blomqvist och Ternegren citerar ur 

hans memoarer. Det framgår där att Blomqvist tidigt varit medlem i en förening kallad 

”Byggnadsproduktion”. Han lämnade den när majoriteten inte ville ta in fler medlemmar och 

föreningen blev arbetsgivare för byggnadsarbetare som inte var medlemmar och därför inte fick 

del av vinsten.  Föreningen var inte längre kooperativ enligt Blomqvists åsikt och därför tog han 

initiativet till att bilda ”Byggnadsgillet”. 

När den föreningen fick 29 medlemmar blev det nyintagningsstopp och Blomqvist gick då ur och 

bildade en ny förening, ”Husbyggare”. När även den föreningen såg ut att gå samma väg, det vill 

säga bli delvis arbetsgivare, föreslog han bildandet av KBF. Eva Ternegren avslutar med att 

konstatera att trots förekomsten av icke-medlemmar så var Föreningen Byggnadsgillet och KBF 

att betrakta som arbetskooperativa. 98  

     Av Ternegrens uppsats framgår inte varifrån Ture Blomqvist fått sin inspiration till att bilda 

arbetarkooperativ och inte heller hans utbildning eller politiska och fackliga hemvist. Detsamma 

gäller för övriga medlemmar i de olika föreningarna i Göteborg.99 Av Blomqvists tidigare 

nämnda memoarer framgår dock att han lärt sig snickaryrket och utöver folkskola gått i en 

teknisk aftonskola i Västerås. Politiskt kom han tidigt i kontakt med den socialdemokratiska 

ungdomsrörelsen och han var pacifist. 

                                                 
96 Ternegren, sid. 59-60 
97 Ibm, sid. 51-53 
98 Ternegren, sid. 58-59 
99 Enligt Wikipedia var Blomqvist år 1940 en av grundarna till ”Riksbyggen” som står LO, kooperationen och 

socialdemokratin nära. Han hade då titeln byggmästare.   
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      En annan inspirationskälla som Blomqvist nämner i sina memoarer är professor Malte 

Jacobsson, en av deltagarna i den tidigare nämnda delegation som studerade gillessocialismen i 

England. Jakobsson var, liksom Blomqvist, medlem i och dessutom ordförande i föreningen 

”Göteborgs Byggnadsproduktion, förening u.p.a.” 100 Jag anser att detta motsäger Ternegrens 

slutsats om att Göteborgsföreningarna inte var inspirerade eller påverkade av den engelska 

gillessocialismen. Det är sannolikt så att de tidigaste föreningarna i Göteborg, där Blomqvist var 

medlem, har påverkats av gillessocialismen.  

      I sina memoarer berättar Blomqvist vid flera tillfällen att hans egen drivkraft varit att genom 

bostadskooperationen förbättra bostadsstandarden för arbetarklassen, vilket kan förklara hans 

senare engagemang i HSB och Riksbyggen.101 

 

7.4 Helsingborgs Kooperativa Byggnadsförening 

 

Helsingborgs Kooperativa Byggnadsförening, HKB, bildades i februari år 1922 genom ett 

samarbete mellan Mureriarbetsmännen i sektion 1 av Helsingborgs lokala samorganisation och 

de LO-anslutna fackföreningarna för murare och snickare i staden. Frågan om bildandet av en 

kooperativ byggnadsförening hade diskuterats sedan hösten år 1920. Några av de argument som 

framfördes för ett bildande var lockouten inom byggbranschen, men också den stora 

bostadsbristen som rådde. Någon talare menade att kooperativa produktionsföreningar stämde 

med syndikalismens mål, att ”övertaga produktionen”. Sedan hände inte mycket före hösten  

år 1921, då man hade engagerat Sigfrid Hansson som talare över ämnet ”Engelska 

byggnadsgillen”. Hansson var en av deltagarna i den delegation som studerat byggnadsgillena i 

England. Föredraget var tydligen intressant, Smith uppger att den lokala samorganisationen 

beslutade att köpa 50 exemplar av Hanssons broschyr ”Gillessocialismen”.102  

     Verksamheten inom HKB är svår att kartlägga, Smith anmärker att källmaterialet är 

begränsat. Utifrån några bevarade kassaböcker kan man utläsa att föreningen fick lån från lokala 

samorganisationen, med motiveringen att ”de hade så mycket arbete men inget kunde tas på 

kredit”. Hur länge verksamheten fortsatte och vad som byggdes går inte att få fram ur det 

material som jag studerat. Smith:s uppsats har Helsingborgssyndikalismen som huvudämne, 

byggnadsföreningen upptar endast ett kapitel. Han avslutar också sin undersökning 1922.103 

      

                                                 
100 Jacobsson, Malte, 1885-1966, filosof och socialdemokratisk politiker, professor i filosofi vid Göteborgs 

högskola 1920-34, stadsfullmäktiges ordförande i Göteborg 1927-34, landshövding i Göteborgs och Bohus län 

1934-50: Källa: NE 
101 Blomqvist, Ture; Skaparglädje i Socialsverige. Blomqvist var enligt memoarerna född 1888 i en 

gruvarbetarfamilj i Dalkarlsberg i Västmanland. Han hade elva syskon och efter en kort tid som gruvarbetare 

började han utbilda sig till snickare i Örebro och Västerås och kom 1908 till Göteborg.  
102 Sigfrid Hansson var bror till Per-Albin Hansson, (källa NE) 
103 Smith, Alexander, Helsingborgsyndikalister vid vägvalet: revolt eller revolution? En ideologianalys av en 

syndikalistisk lokal samorganisation, perioden 1917-1922, sid. 40-46 
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     Inom ramen för den här uppsatsen har det inte varit möjligt att göra arkivsökningar i 

Helsingborgstrakten, något som möjligen kunnat ge svar på frågorna; Vad byggdes, hur länge 

fanns föreningen och varför försvann den?  

     Av det som är känt vill jag dock dra slutsatsen att en tydlig inspirationskälla var den engelska 

gillessocialismen, att drivkrafterna bakom var delvis ideologiska men också sociala, brist på 

arbete och försörjning på grund av lockouten i byggbranschen. Brist på kapital och problem med 

krediter framgår också. Orsakerna finns alltså inom det teoretiska begreppet generella 

påverkande omgivningar. Vad som är intressant och även nämnts i Örebroföreningen är 

ambitionen att minska bostadsbristen eller bygga ”goda bostäder”. 

 

7.5 Byggnadsgillen i Stockholm 

 

I Stockholm valde man, i motsats till Göteborg, att bilda fackföreningsägda byggnadsgillen med 

inspiration från den engelska gillessocialismen. Idéerna kom från fackföreningarna och inte från 

enskilda medlemmar. Föreningarnas mål var att sprida arbetet över året, ge medlemmarna större 

inflytande över produktionen och slippa beroendet av mellanhänder som tog en del av vinsten.  

     Den mest kända av dessa organisationer i Stockholm blev Fackföreningarnas 

Byggnadsproduktion som bildade i slutet av år 1921 och började bygga i februari året efter. 

Bildandet hade föregåtts av åtskilliga diskussioner under år 1921, bland annat i föreningen 

Stockholms byggnadsingenjörer. I debatten deltog bland andra Sigfrid Hansson, en av deltagarna 

i studieresan till England.  Andra debattörer som nämns är Ernst Wigforss och 

byggnadsarbetarförbundets sekreterare. Ärkebiskop Söderblom hade också gjort ett inlägg i 

debatten i tidningen Social-Demokraten. Det rörde främst om arbetslöshetsfrågan. Ärkebiskopen 

hade uttalat sig för att inrätta producentkooperativa byggnadsföretag som ett sätt att lösa både 

frågan om arbetslöshet och problemet med den stora bostadsbristen.     

  

Ett annat försök att bilda ett producentkooperativ var Stockholms Villastäders Kooperativa 

Byggnadsförening som bildades år 1929. Inspirationskällan här var ett tyskt byggnadskooperativ, 

”Notgemeinschaft” i Lübeck som bildats år 1919. Idén byggde på självhjälp, med en 

kombination av solidaritet, disciplin och rationalisering. Man hade fram till år 1929 lyckats 

bygga cirka 1 000 hus i Lübeck. Föreningen i Stockholm hade en viss framgång de första åren 

men kom också, utan att vara knutna till SAC, att hamna i konflikten mellan SAC och LO i 

mitten av 1930-talet. Föreningen upphörde i mars år 1935 och lämnade efter sig betydande 

leverantörsskulder. Grundaren, Eugen Albán, menade att misslyckandet berodde på bristande 

solidaritet och förkastligt beteende i form av fusk och fylleri.104 

 

                                                 
104 Jacobsson, Eva; Till eget gagn - till andras nytta: en komparativ studie av allmännyttigt byggande i 

Stockholm fram till år 1940. D. 1, sid. 249 ff 
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7.6 Kooperativa byggnadsföreningen Husbygge 

 

Stadsdelen Gröndal i Stockholm präglades runt år 1930 av industrier och hade en trångbodd 

arbetarbefolkning. Här byggde Kooperativa byggnadsföreningen Husbygge u.p.a. några hus  

i den då nya byggnadsstilen, funktionalismen.   

      På hösten år 1929 nådde världsdepressionen Sverige och när Ivar Kreuger sköt sig i Paris år 

1932 var mer än 100 000 svenskar arbetslösa och siffran blev nästan fördubblad året efter. I juni 

år 1932 samlades syndikalistiska medlemmar ur Stockholms lokala samorganisation, SLS, för att 

diskutera frågan om att bilda en byggnadsförening och den 10 september år 1932 bildades 

”Kooperativa byggnadsföreningen Husbygge u.p.a.”, KBH. Grundarna av föreningen var 

arbetslösa byggnadsarbetare, samtliga syndikalister. Föreningens huvuduppgift var att skaffa 

medlemmarna arbete och ge dem en tryggad ålderdom. Föreningens ändamål var att för 

medlemmarnas räkning bygga och förvalta fastigheter.  

     Av stadgarna framgår att allt arbete som utfördes av medlemmarna skulle betalas med lika 

lön, men att de som arbetade med egna verktyg skulle ha ersättning för det. Medlemmar i SAC 

hade företräde till arbete och lönen, 2 kr per timme, var anpassad till byggnadsfackens avtal i 

Stockholm. Av överskottet skulle 50 % avsättas till understödsfonden och resten delas ut till 

medlemmarna efter antalet gjorda arbetstimmar. Understödsfonden var avsedd som hjälp till 

medlemmar som genom ålder, sjukdom eller olycksfall inte kunde arbeta. Den kunde också 

lämna hjälp till en efterlevande familj. Understödet skulle motsvara full försörjning som 

beräknades till 3 000 kronor per år för medlem och till 2 000 kronor för medlems efterlevande 

familj. Medlemsantalet vid starten är inte känt men år 1939 finns 35 medlemmar och år 1943 var 

antalet 26 stycken.105  

     Föreningen anställde en ansvarig byggmästare och i mars började man bygga i Gröndal.  Det 

första huset var klart för inflyttning i oktober samma år och föreningen började omedelbart på 

två nya hus i samma område. Fram till april år 1935 hade man byggt sex hyresfastigheter där. 

Man byggde också en hyresfastighet på Södermalm, byggde om en polisstation på 

Smålandsgatan och på våren år 1936 blev föreningens sista fastighet klar, den byggdes i Gröndal. 

På vårvintern detta år utsattes KBH för blockad av de reformistiska fackföreningarna och 

förbunden och därmed tycks byggverksamheten upphöra. Föreningen fortlevde dock, utan att 

driva byggverksamhet, fram till år 1972 då sista fastigheten såldes.  

     Petterssons uppsats är något oklar när det gäller ägandeförhållandet, men det verkar som att 

föreningen mest byggde i egen regi och ägde och förvaltade husen. Verksamheten finansierades 

genom lån från banker och företag. Som långivare nämns Liv Valand i Göteborg och AB Stora 

Gröndal. Medlemsinsatserna hade använts för att täcka topplånen. Föreningsstämman år 1936 

föreslog att understödsfonden skulle avvecklas eftersom inget arbete hade utförts och det därför 

                                                 
105 Petterson, Gerd, KOOPERATIVA BYGGNADSFÖRENINGEN HUSBYGGE U.P.A. Ett byggnadskooperativ 

med syndikalistiska förtecken, sid. 8-9 
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inte blev några pengar att placera i fonden. Frågan diskuterades flera gånger, man var ense om att 

avveckla fonden, men inte om hur pengarna skulle användas. Diskussionen pågick till år 1943 då 

man beslutade att fonden skulle fördelas på medlemmarna enligt likalönsprincipen.106  

     En av medlemmarna i KBH, vid namn Gunnar Alexis Kronheffer, deltog år 1980 i ett 

seminarium, arrangerat av SAC, som handlade om producentkooperation. Från seminariet finns 

en skriftlig redovisning, renskriven från bandupptagningar. Hans redogörelse lämnar ytterligare 

upplysningar om vad som hände i KBH.   

     Kronheffer berättade att år 1932 slog arbetslösheten till med full kraft och att det dessutom 

utbröt byggkonflikt och det var förutsättningarna för att starta den kooperativa verksamheten. 

Initiativtagare till KBH var en O.S. Wallin, som betecknades som syndikalistisk militant. Han 

kallade samman ett tjugotal arbetare, som alla var aktiva syndikalister, för att starta ett 

kooperativt byggföretag. Många av deltagarna var skeptiska, förutom till frågan om finansierig, 

också till de principiella riktlinjerna. Wallin hade stora planer, när de flesta kunde tänkta sig 

villabebyggelse, ville han bygga ett stort bostadshus. Föreningen kontaktade några banker för att 

få lån men utan resultat. Wallin fick då idén att kontakta Ernst Wigforss som man visste var 

intresserad av både syndikalismen och den engelska gillessocialismen. Med hjälp av Wigforss 

kontaktades Göteborgs handelsbank som till slut lämnade krediter mot personlig borgen. 

Föreningen tog också kontakter med leverantörer som lämnade långa krediter.  

     Kronheffer berättar också om att alla skulle ha lika stor timlön och att överskottet skulle 

fonderas med 50 procent i understödsfonden. Insatsen var 200 kronor för varje person och ingen 

fick ha mer än en andel.  Föreningen hade förvärvat en tomt i Gröndal och började bygget i mars 

år 1933. Det gick bra och föreningen fick nya byggen och nya kreditiv av banken i Göteborg. 

Föreningen arbetade också på ett annat sätt än vad som var gängse inom branschen, där det var 

extrem gränsdragning mellan olika yrkesgrupper. På så vis minskade spillet av arbetstid och man 

kunde hålla ned arbetskostnaden.  

     Kronheffer påpekar särskilt att föreningen byggde på ett personligt medlemskap, men att inte 

alla anställda var medlemmar. Murarna var ett exempel, där var alla medlemmar i 

murarfackföreningen och fick inte vara med i kooperativet, även om de ville. De som inte var 

medlemmar anställdes och avlönades enligt kollektivavtalet. Han säger också att det blev mycket 

publicitet runt de här företagen, särskilt när LO-blockaden kom. KBH fick sju efterföljare i 

Stockholm bildade av syndikalister och ett bildat av LO-medlemmar.  

     Verksamheten var omfattande, vid årsskiftet 1934-35 fanns sammanlagt nio syndikalistiska 

byggföretag med 800 sysselsatta arbetare i Stockholm.  Kronheffer menar dock att det egentligen 

inte var syndikalistiska företag, de var privatägda med privatpersoner som tecknade andelar, 

vilket inte var vad syndikalisterna tänkt sig. De ville att produktionsmedlen skulle övertas av 

fackföreningarna. Det fanns medlemmar som ville kalla dem gillen, en uppföljning till den 

                                                 
106 Pettersson, sid. 11-12 
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engelska gillessocialismen, men flertalet ville kalla dem kooperativa byggnadsföreningar. 

Sammanlagt producerade föreningarna 40 fastigheter innan verksamheten upphörde.   

     Verksamheten gick bra i två år till dess att de LO-anslutna fackföreningarna införde blockad. 

Det innebar att LO-organiserade specialarbetare inte fick ta anställning hos föreningarna som 

också avstängdes från material. Ett försök att köpa tegel från Finland stoppades av LO-anslutna 

hamnarbetare och företagen tvingades på knä. Kronheffer avslutar med viss bitterhet att den 

officiella motiveringen på blockadlapparna, ”oordnade förhållanden”, i praktiken innebar att det 

inte fick finnas syndikalister på arbetsplatsen.107  

     Kronheffers berättelse ger en tydlig bild av hur splittringen mellan de i kapitel 4 nämnda 

aktörerna, ”den reformistiska arbetarrörelsen” och den ”revolutionära arbetarrörelsen” påverkar 

dessa företag eller kooperativ som grundats av syndikalister. 

 

7.7. Analyser och slutsatser. 

 

Till sin karaktär överensstämmer samtliga de studerade föreningarna organisatoriskt med de 

kännetecken som definierats sammanfattningsvis i avsnittet ”Teori”. Omgivningens påverkan, 

både generellt och specifikt, är tydlig på såväl föreningarnas bildande och verksamhet men också 

en orsak till att de upphör eller tvingas upphöra.  

      Av de tre först diskuterade byggnadskooperativen, som startade på 1920-talet, har de två i 

Helsingborg och Örebro uttalade influenser från den engelska gillessocialismen. Det är mindre 

tydligt för kooperativen i Göteborg. Källmaterialet, Ternegrens uppsats, nämner dock inte 

professor Jacobssons engagemang i det tidigaste kooperativet eller hans studieresa till England. 

Jag menar att det därför är sannolikt att den engelska gillessocialismen också påverkat de tidigast  

bildade kooperativen i Göteborg. Detta gäller också Fackföreningarnas Byggnadsproduktion i 

Stockholm där Sigfrid Hansson var en av de ledande debattörerna bland annat genom artiklar i 

tidningen Social-Demokraten. 

      Drivkraften till att starta de tre först analyserade kooperativen är konflikter på 

arbetsmarknaden som skapat arbetslöshet och syftet är att motverka denna.  Ideologiskt står alla 

tre kooperativen nära syndikalisterna även om det är minst tydligt då det gäller kooperativet i 

Göteborg. Politiskt tycks dock medlemmarna där stå nära den radikalare falangen inom 

arbetarrörelsen. Två av de tre tidiga föreningarna har också ambitionen att bygga goda bostäder i 

en tid av bostadsbrist. Det viktigaste skälet till att de tidigaste föreningarna bildas anser jag dock 

vara det privatekonomiska i en tid präglad av arbetskonflikter och arbetslöshet. Ideologin är 

mindre viktig än frågan om att klara sin försörjning och överlevnad. Kooperativet 

Fackföreningarnas Byggnadsproduktion har en reformert ideologisk bakgrund men även här är 

den viktigaste drivkraften att skapa arbeten och att motverka bostadsbristen. 

 

                                                 
107 Kronheffer, G.A. i, Att vara med och dela och bestämma?, sid. 16-26 
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De kooperativ som bildades på 1920-talet avvecklas huvudsakligen av ekonomiska skäl, lågt 

eget kapital och problem med att låna upp sådant. Till sitt arbetssätt är alla kooperativa även om 

de samtidigt kan innehålla både enskilda medlemmar och organisationer. Varje delägare har en 

röst och eventuellt överskott delas lika mellan dessa.  

     Det år 1932 bildade kooperativet i Stockholm startas av syndikalister. Här är den 

dominerande drivkraften arbetslösheten som jag bedömer också här är viktigare än den 

ideologiska. Till skillnad från de tre tidigare nämnda förvaltar den här föreningen en del av de 

fastigheter som byggts. En generell påverkan från omgivningen gör att föreningen tvingas att 

lägga ned sin byggverksamhet. Det handlar om politiska och ideologiska stridigheter mellan 

radikaler och reformister inom arbetarrörelsen. De får bland annat till följd att föreningen 

drabbas av leveransblockader och lockouter. 

 

     De flesta av de studerade kooperativen har varit kortlivade och inte särskilt framgångsrika. 

Undantaget är de som var verksamma i Göteborg. De har drivits på ett affärsmässigt annorlunda 

sätt och lyckats konkurrera med privatägda företag. Om det långvariga samarbetet med HSB 

varit en del av denna mera lyckosamma utveckling har inte gått att utläsa av det studerade 

materialet.   
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8. Undersökning, stenhuggarkooperativ  

 

I det här avsnittet är målet att närmare analysera några av de kooperativ som uppstod inom 

stenindustrin. Ett av dessa, Bjärlöv, har inte tidigare varit föremål för någon forskares intresse. 

Eftersom stenhuggarna tidigt rörde sig mellan olika arbetsplatser vill jag nämna de kooperativ 

som fanns i Norge och Danmark, de uppstod av samma skäl som motsvarande svenska. Av 

särskilt intresse har varit att närmare undersöka hur de faktorer som nämnts i kapitel 4 påverkat 

stenindustrins arbetarkooperativ. 

 

8.1  Stenhuggarkooperativ 

 

Granitindustrin i Sverige, Norge och Danmark uppstod vid mitten av 1800-talet och växte 

kraftigt fram till sekelskiftet år 1900. Städerna växte och det var stor efterfrågan på 

byggnadssten, gatsten och kantsten. Efter hand koncentrerades stenhuggerierna till vissa 

regioner, i Danmark var det Bornholm, i Norge Östfold vid Idefjorden och i Sverige Blekinge, 

Halland och Bohuslän. Det var i kusttrakterna, där det var lätt att lasta ut till fartyg, som 

arbetsplatserna först etablerades. Viktiga marknader var Tyskland, England, Frankrike men 

också utomeuropeiska länder som Kuba, Mexiko och Argentina. Vid första världskrigets utbrott 

avstannande den exportinriktade delen av granitindustrin med massarbetslöshet som följd. I de 

tre nordiska länderna grep staten in med beställningar för att lindra arbetslösheten, men man 

beräknar att     60 % av stenhuggarna i Sverige lämnade yrket som tog lång tid att lära sig. När 

stenindustrin kom i gång igen i början av 1920-talet var det brist på utbildad arbetskraft. 108 

     För stenindustrin kännetecknades tidsperioden 1924 – 25 av goda konjunkturer och år 1924 

kunde den notera det högsta exportvärdet hittills för gatsten, 10,8 miljoner kronor.109 Det 

påverkade också lönerna och som exempel kan nämnas att Blekinges gatstensarbetare kunde 

notera en reallöneförbättring på mellan 10 och 20 procent. Redan i slutet av år 1925 började en 

dock en nedgång orsakad av kreditåtstramningar i Tyskland och Danmark. Arbetsgivarna krävde 

nu lönesänkningar men stenarbetarna krävde löneökningar. Den 1 maj år 1926 utbröt en strejk 

som omfattande cirka 6 000 stenarbetare i Sverige. Strejken varade i Blekinge till den 13 

december, med utfallet oförändrade lönevillkor.   

     Börskraschen i USA år 1929 medförde en konjunkturnedgång i Europa med minskad import 

och stenindustrin i Sverige tillhörde en av de branscher som drabbades hårdast. Redan i maj år 

1930 inskränktes produktionen och i slutet av året gjordes en framställan till regeringen om 

statsinköp av en miljon kvadratmeter smågatsten. Riksdagen beviljade medlen och arbetet, som 

                                                 
108 Thörnquist, Annette, Egna brott: Köpeprissystem och arbetskooperation bland svenska, danska och norska 

stenindustriarbetare, sid. 84-85 
109 

ttp://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-

2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201925.pdf, sid . 140 
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pågick fram till våren år 1932, sysselsatte cirka 4 000 man. Vid krisens början arbetade 12 000 

man med gat- och kantstenshuggning i Sverige och i slutet av år 1935 var antalet knappt 2 000. 

Det var tydligt att gatstensindustrin sett sina glansdagar. 110  

 

8.2 Arbetskooperativ inom stenindustrin 

 

Anette Thörnquist argumenterar i sina uppsatser för att arbetarkooperativ är en gammal 

företeelse inom stenindustrin. Arbetarna hade sedan gammalt huggit sten och sålt för egen 

räkning, man arbetade i ”egna berg”. Det var berg som de arrenderat av markägare som inte hade 

kontrakt med stenindustrins stora bolag. Många av dessa stenhuggare var oorganiserade vilket 

skapade problem eftersom de var utsatta för prispress av uppköparna.  

     För stenhuggarna var ”laget” den naturliga arbetsformen, man arbetade tillsammans och var 

beroende av varandra för att arbetet skulle fungera. Detta var särskilt tydligt i de små stenbrotten 

där stenhuggaren tog del i hela arbetsprocessen, från det att råvaran, blocken, togs ut ur berget 

till dess att den färdiga produkten var bearbetad och klar. De tidiga stenhuggarna fungerade ofta 

som hantverkare, ägde sina egna verktyg, flyttade dit arbete fanns och organiserade själva sin 

verksamhet.111   

     Arbetet var säsongsbetonat och drevs inte under den kallaste årstiden.  Den kooperativa 

samverkan i stenbrotten jämför Thörnquist med den som förekom i det förkapitalistiska 

samhället, t.ex. fiskelag, hyttlag och skeppslag. Vid sekelskiftet år 1900 reglerades löner och 

arbetsvillkor i avtal. Stora stenbrott blev vanligare och där specialiserades arbetet mellan de som 

tog ut stenen i block, dagsverkarna, och de som bearbetade till färdig produkt, stenhuggarna. Den 

senare delen av arbetet förblev ett hantverk som krävde yrkesskicklighet. Stenhuggarna arbetade 

som regel på ackord. Det innebar också att det underlättade för stenhuggarna att växla mellan 

lönearbete i stort stenbrott och egen produktion. De blev därför inte lika konjunkturkänsliga som 

lönearbetarna, eftersom de kunde gå tillbaka till det äldre arbetssystemet, ”laget”. Egen 

produktion bland stenhuggarna, enskilt eller i kooperativ, betecknar dock Thörnquist som 

huvudsakligen ett krisfenomen.112 

     Av de kooperativ som jag valt att studera har det i Bjärlöv och det i Bohuslän ägnats större 

uppmärksamhet av två anledningar. Det finns ganska mycket skrivet om dem och de fanns kvar 

som kooperativ långt fram i tiden. Inom ramen för det här arbetet har jag inte haft möjlighet att 

närmare undersöka arbetskraftsvandringen mellan stenbrotten i Sverige, Norge och Danmark. 

                                                 
110  Andersson, Paul (red.), Blekinge – Stenhuggarland, kompendium ABF – Verdandi (arbetarnas 

nykterhetsförbund), 1994?, sid. 19 - 26 
111 I Rehnberg, Mats (red.), Stenhuggarminnen, berättar stenhuggaren Sven Petter Mattsson från Elleholm i 

Blekinge, på sidan 39, att han arbetat som stenhuggare på sju ställen i Blekinge, i Bjärlöv i Skåne, i Norge, 

Katrineholm, Dalarna, Västmanland, Söderhamn, Roslagen och på Mälaröarna. 
112 Thörnquist, Annette, Egna brott: Köpeprissystem och arbetskooperation bland svenska, danska och norska 

stenindustriarbetare, sid. 87-88 

Thörnquist, Annette, ”Facklig ideologi eller folklig tradition? Arbetskooperation bland bohuslänska 

stenhuggare, sid. 68-69 

 



62 

 

Det skulle möjligen kunnat ge större förståelse för hur olika idéer och ideologier spridit sig 

mellan länderna. 

 

8.3 Tidiga kooperativ på västkusten. 

 

Utan att ange källan och mer exakt tidsangivelse skriver studiecirkeln 

 ”Blekinge – Stenhuggarland” att det hade funnits planer på att bilda en kooperativ 

stenhuggarrörelse under ”några år”. Exakt vid vilken tid eller om det skulle ske i Blekinge eller 

någon annanstans framgår inte. Studiecirkelns kompendium tar dock upp ett exempel:  

Den 29 oktober år 1900 bildades ”Kooperativa produktionsföreningen Sten” i Halmstad med 39 

andelsägare till totalt 69 andelar. Föreningen drevs fram till år 1919, då den avvecklades med ett 

överskott på 11 000 kronor, som ställdes till stenhuggeriarbetarförbundets förfogande som 

grundplåt till en tuberkulosfond. 113  

     Det finns ytterligare information om den föreningen hos Anette Thörnquist. Drivkraften till 

kooperativets bildande sägs här vara en större arbetskonflikt runt sekelskiftet 1900. Det beskrivs 

här som en större organisation av kooperativa arbetslag i Svenska stenhuggareförbundets regi 

och får namnet ”Kooperativa produktionsföreningen Sten”. Föreningen både ägde och 

arrenderade mark på Sotenäset i Bohuslän och hade år 1905 drygt fyrtio anställda och ett 

tillverkningsvärde som var jämförbart med andra medelstora företag i området.  Övriga 

inspirationskällor och eventuella politiska – ideologiska motiv omnämns inte. Kooperativets 

verksamhetsområde tycks ha varit koncentrerad till västkusten och det kan synas märkligt att det 

nämns i en studiecirkel som behandlar stenhuggeriet i Blekinge. En möjlig förklaring, som inte 

nämns av Thörnquist eller i studiecirkelns arbete, är en uppgift hos Lennart K Persson. Han 

skriver att föreningen år 1902 arbetat åt Karlshamnsföretaget A K Fernström och år 1905 hade 

som en av sina kunder, med kontinuerlig leverans, firman Carl Berglund från Karlshamn.114 

     Vid samma arbetskonflikt bildades ”Kooperativa Föreningen Granit” i Hunnebostrand av 

stenhuggareförbundets lokala avdelning. Den upplöstes redan år 1904 och tillgångarna användes 

som grundplåt till en folketshusförening på orten. Även på Hovenäset bildades år 1900 en 

kooperativ stenhuggerirörelse som levde några år. Dessa föreningar kan ses som föregångare till 

den senare bildade ABKS som också startade i samband med en arbetskonflikt år 1926. 115  

 

 

 

 

                                                 
113 Andersson, Paul (red.), Blekinge – Stenhuggarland, kompendium ABF – Verdandi (arbetarnas 

nykterhetsförbund), sid. 33 
114 Persson, Lennart K; Arbete. Politik. Arbetarrörelse. En studie av stenindustrins Bohuslän 1860 – 1910,           

sid. 62 - 64 
115 Thörnquist, Annette, ”Kooperation med tradition, Arbetarproduktionsföreningar inom den bohuslänska 

stenindustrin”, i Kooperativa studier, Kooperativ årsbok 1997, sid. 76 
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8.4  Bjärlöv i Skåne. 

 

Stenbrytningen i trakten av Bjärlöv hade börjat i slutet av 1800-talet. Det handlade då om diabas, 

”den svarta graniten”, som var eftertraktad som byggnadssten men också till gravvårdar. 

Kvaliteten på diabasen på platsen var dock inte den bästa, så verksamheten avvecklades ganska 

fort, men i samband med brytningen hade man upptäckt att det omgivande gråberget var av god 

kvalitet och lätt att bearbeta. En arbetskonflikt inom stenindustrin år 1901 gjorde att många 

stenhuggare valde att lämna Blekinge, som vid den här tiden dominerade branschen med 1 369 

stenbrott år 1898 116. De som lämnade länet flyttade till Bornholm, Amerika, Norge och 

Bohuslän men också till Bjärlöv. Fram till år 1906 hade ett tiotal blekingar med goda 

yrkeskunskaper flyttat dit. Med sig hade de också budskapet om socialismen och 

fackföreningsrörelsen. En av blekingarna, Sven Johnson, som var född i Gammalstorps socken i 

Blekinge hade affärssinne. Stenen från Bjärlöv såldes både till Tyskland och till de skånska 

städerna, inte minst Kristianstad. Som mest var omkring 80 stenhuggare sysselsatta. En 

fackförening hade bildats år 1902 men blev bara ett år gammal. År 1906 bildades en ny, 

avdelning 108. Strejken år 1909 påverkade stenhuggarna i Bjärlöv på flera sätt. Några tvingades 

emigrera medan några andra, mer radikala arbetare, inte var nöjda med utgången av strejken och 

lämnade LO för en mer radikal fackförening ansluten till SAC. Avdelning 108 hade upphört år 

1913 och ny, avd. 82 av Svenska Stenindustriarbetarförbundet bildades år 1924. I juni år 1928 

dog Sven Johnson oväntat och verksamheten i Bjärlöv avstannade nästan helt. Sven Johnssons 

rörelse avvecklades år 1929 och hans brytningskontrakt övertogs av ett Malmöföretag, Nya 

Asfalt AB. 

      En del av de anställda var intresserade av att bilda ett andelsägt företag. De kooperativa 

idéerna var väl kända, man hade byggt både Folkets hus och en kooperativ affär. Man kände 

också till att stenhuggarna i Bohuslän hade gått samman och bildat andelsföretag. De 

intresserade tillsatte en interimsstyrelse och utarbetade ett förslag till stadgar i och den 28 juli år 

1928 kallade interimsstyrelsen till möte. Deltagarna antog förslaget till stadgar och beslöt att 

bilda ”Bjärlöv Stenindustriarbetares Andelsförening UPA”. 29 personer anmälde sig att teckna 

andelar.  Av stadgarna framgår att insatsen var 100 kronor som skulle betalas med tio kronor vid 

inträde och därefter med fem procent av varje avlöning till dess insatsen var betald. Det var inte 

tillåtet att överlåta en insats men vid dödsfall fick maka eller arvinge ingå som medlem. Tio 

procent av den årliga vinsten skulle avsättas i en reservfond till dess fonden var 1 000 kronor. 

Överskottet av föreningen vinst skulle fördelas lika på varje andel.  

      Inom fackföreningen uppstod nu problem. De som bildat andelsföreningen lämnade den och 

det blev konkurrens mellan tidigare arbetskamrater. Även inom andelsföreningen hade konflikter 

uppstått vilket gav till resultat att deras föreståndare, Gustav Johnsson avsade sig arbetet och 

                                                 
116 Sveriges geologiska undersökning, Ser. Ca. No.1, Geologisk beskrifning öfver Blekinge Län jemte 

Redogörelse för Stenindustrien inom Blekinge län, sid. 106 
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ersattes av Albin Persson. Konkurrens och inbördes splittring började pressa priser och 

arbetslöner i botten och år 1932 kom Kreugerkraschen. I december samma år var 5 000 

stenarbetare arbetslösa i Sverige. 

 

     De interna stridigheterna i andelsföreningen fortsatte och år 1933 lämnade Albin Persson och 

två arbetskamrater föreningen och tog över det stenbrott som drivits av Malmöföretaget.  Den 

inbördes konkurrensen mellan de närliggande stenbrotten fortsatte. Fjorton stycken stenhuggare, 

sysselsatta hos Albin Persson, sökte och fick tillstånd att bilda en ny avdelning, nr 130. Nu fanns 

det alltså två avdelningar av samma förbund i Bjärlöv. Stridigheterna fortsatte och spred sig år 

1934 också till Garnanäs i Blekinge, som anlitade samma uppköpare som andelsföreningen. År 

1936 blommade striden upp igen i Bjärlöv. Det rörde sig då om ett nytt avtal mellan avd.82, 

andelsföreningen och stenindustriarbetarförbundet. Medlemmarna i avdelning 130 tyckte att 

avtalet innehöll för lågt pris på gatsten och krävde att det skulle rivas upp. Om inte det skedde 

skulle de lämna förbundet och bilda en lokal samorganisation, LS, hos syndikalisterna. Efter 

ingripande från stenindustriarbetarförbundet gjordes en uppgörelse och därmed undanröjdes 

konkurrensen mellan de två närbelägna arbetsplatserna.  

     Under andra världskriget var tillgången på arbete varierande. Många stenhuggare fick 

anställning vid befästningsarbetena vid kusten och efterfrågan på gat- och kantsten ökade inom 

landet. Statliga beställningar räddade många arbeten och efter kriget var det många stenhuggare 

som förespråkade ett förstatligande av stenindustrin. Albin Perssons stenhuggeri utvidgade år 

1946 sitt ägande genom att ta över några av det gamla Blekingeföretaget Karlshälls stenbrott i 

Mörrums socken.117  

     År 1945 blossade stridigheterna mellan de båda fackföreningarna upp igen. Avdelning 130 

hade sagt upp avtalet, krävde löneökningar och hade beslutat att inte förhandla gemensamt med 

avdelning 82, som de ansåg var på samma gång arbetsgivare och arbetstagare. Förbundet ville 

skjuta fram avtalstiden eller uppskjuta förhandlingarna och då hotade avd.130 med att lämna 

förbundet och gå med i en annan organisation. I början av år 1948 hade insikten om att 

samarbete var bättre än motsatsen växt fram inom de båda avdelningarna och avdelning 130 gick 

upp i avdelning 82 och därmed var det slut på tvisterna.  

     I Bjärlöv expanderade verksamheten i Albin Perssons stenhuggeri och verksamheten 

moderniserades med nya produkter. Andelsföreningen hade hållit fast vid den traditionella 

produktionen av kantsten och förnyelsen hade stannat av. Stadgarna började också vålla problem, 

bland annat frågan om hur överskottet skulle fördelas. Det uppstod dragkamp mellan aktiva 

andelsägare och passiva sådana och man började diskutera en försäljning av rörelsen till Albin 

Persson.    

 

                                                 
117 Karlshälls Granitindustri AB hade grundats 1889 av L.O. Smith (”Brännvinskungen”). Källa: Karlshamns 

museum (http://www.karlshamnsmuseum.se/ezweb/?Page=11&ID=1) 
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Övergången skulle ske i två etapper. Verksamheterna sammanfördes till en plats, i anslutning till 

andelsföreningens stenbrott, och en modern produktionsanläggning uppfördes. Lördagen den 13 

maj år 1972 beslutade enhälligt stämman att ”Andelsföreningen Bjärlövs stenindustri u.p.a.” 

skulle träda i likvidation. Man var tillbaka där det en gång började, nu fanns det bara ett 

stenhuggeri i Bjärlöv.118  

 

 

 

 

 

 

Fana, deponerad av Mörrums hembygdsförening i Blekingearkivet.  

Har tillhört förbundets avdelning 6, Vekerum, i Mörrums socken.  

                                                 
118 Johansson, Sven, Bergets fria söner: Om stenarbetarna i Bjärlöv och deras bygd 

Pettersson, Mats och Persson, Bertil; Sten, Tidlös skönhet. Stenhuggeri i Bjärlöv, sid. 9 - 26 
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8.5 Kooperativ Bohuslän i mellankrigstiden  

 

Landsorganisationen i Sverige liksom Svenska stenindustriarbetarförbundet hade redan på  

1920-talet tagit avstånd från direkt ekonomisk inblandning i produktionskooperativ verksamhet. 

Man kunde däremot tänka sig att enskilda fackföreningar bildade kooperativa företag. 

Syndikalisterna i SAC tänkte på ungefär samma sätt men hade det ideologiska målet att arbetarna 

skulle överta produktionsmedlen. Arbetskooperation ingick också i vänstersocialisternas och 

kommunisternas program men här var det en politisk fråga. Inom den reformistiska 

arbetarrörelsen var, som tidigare nämnts i kapitel 3.4, intresset svagt.  

     Bland stenindustriarbetarna i Bohuslän bildades på 1920-talet ett par arbetarkooperativ som 

var tämligen fristående från de centrala fackliga organisationer, med arbetare från både 

reformistiska och syndikalistiska föreningar. Ett av dem var ”Hunnebostrands Kooperativa 

Stenindustri” som levde kvar in på 1960-talet. Det har inte gått att hitta ytterligare information 

om det företaget.  

     Några bohuslänska arbetslag som under 1920-talet arbetade i egna brott slöt sig samman till 

”Andelsföreningen Bohusläns Kooperativa Stenindustri u.p.a., ABKS, som bildades våren år 

1926 i Hovenäset i Bohuslän. Initiativtagare var ortens fackliga organisationer, både 

reformistiska och syndikalistiska. Den direkta orsaken var hotet om 30-procentiga 

lönesänkningar från arbetsgivaren som orsakat strejk bland stenhuggarna. 119       

     Här skiljer sig uppgifterna totalt om orsaken till att kooperativet bildades. Jag väljer att ta med 

ett par längre citat av Evert Arvidssons inlägg, eftersom han var en av grundarna i föreningen. 120 

Han berättar vid det tidigare nämnda SAC-seminariet hösten år 1980 så här, apropå en artikel i 

syndikalisternas tidning ”Arbetaren” samma år:  

 

… Det står också att man kanske ska se företagets bildandes i samband med strejken. Det 

ska man inte göra. Företaget bildades 1926, och samma år var strejken, men där fanns inget 

samband i den meningen att företaget inte skulle kommit till om inte strejken varit. 

Företaget bildades innan strejken bröt ur. Här handlar det således inte om ett kooperativt 

experiment, som så många andra, därför att en grupp är arbetslös och försöker överta ett 

ruinerat företag, eller upprätthålla en verksamhet som inte längre är ekonomiskt möjlig. Här 

rör det sig om ett medvetet försök av arbetare att överta en del av den industriella 

verksamhet som de hade runt omkring sig. Så där fanns ingen klosteranda, men väl en 

syndikalistisk anda, vars uppkomst jag egentligen inte kan förklara…  

   

 Arvidssons uppgifter om tidpunkten för kooperativets bildande stämmer inte heller med vad 

Thörnquist uppger. Hon säger, i likhet med artikeln i ”Arbetaren” att det var i samband med 

                                                 
119 Thörnquist, Annette, Egna brott: Köpeprissystem och arbetskooperation bland svenska, danska och norska 

stenindustriarbetare:, sid. 97 
120 Evert Arvidsson; Stenhuggare, syndikalist och journalist. Åren 1951-68 var han tidningen Arbetarens 

chefredaktör. Källa: https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Biografier/Arvidsson, Evert, 1902-1990  
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strejken år 1926.121 Källkritiskt betraktat bör Arvidssons uppgift vara den korrekta, han var ju 

med och bildade föreningen. I antologin ”Stenhuggare. En berättelse om stenindustrin och 

kooperationen i Bohuslän” så finns uppgiften att föreningen registrerades den 2 juni år 1926. Av 

det bifogade cirkuläret med uppmaning till andelsteckning framgår dock att företaget startades 

hösten år 1925 av några arbetare som på grund av ”organisationsarbete” trakasserats av bolagens 

förmän. Bland dessa fanns Carl Blomkvist som blev ordförande i kooperativets första styrelse.122   

 

Om gillessocialismen säger Arvidsson:  

… Kronheffer talade tidigare om gillessocialismen, och vi läste väl Cole vi också. Det var 

ändå inte det avgörande för oss, utan det var för att vi var syndikalister. På en del platser 

föddes vi in i syndikalismen som man föds in i statskyrkan. Där jag växte upp fanns ingen 

annan facklig organisation. Det var lättare för oss stenhuggare att bilda sådana företag än 

det var för andra grupper. Åtminstone då var arbetet hantverksartat. Enskilda kunde hugga 

sten i privat regi, om de själva ägde en klippa eller arrenderade av en granne. De kunde 

sälja till ett bolag eller till Göteborg. Det var då inte så svårt att bilda en grupp och ge 

verksamheten en något större omfattning .123 

 

     Arvidsson avfärdar alltså gillessocialismen som inspirationskälla. Thörnquist hävdar att det 

finns en traditionell associationsform i Bohuslän, yrkesfiskarnas gamla lagorganisation, som 

bidrog till att stenhuggarna valde att bilda kooperativ och att det inte var den syndikalistiska eller 

reformistiska arbetarrörelsen som var grundvalen. Kooperationen och arbetarrörelsen 

motarbetades av den starka kyrkligheten i kustbygden – schartauanismen. Detta är faktorer som 

inte nämns av Evert Arvidsson.124  

     I sin stora studie av stenhuggeriverksamheten i Bohuslän diskuterar Lennart K Persson 

ingående det han benämner som ”Radikalismen” hos stenhuggarna. En uppgift som Arvidsson 

lämnat år 1980, att det berodde på att ”Bohusläns stenhuggare huvudsakligen var invandrare” 

ställer han sig inte helt enig med. Omfattningen av arbetsvandringen är svår att få grepp om, 

beroende på att materialet i husförhörslängder och mantalsskrivningar är svårtolkat eller 

ofullständigt. Persson har närmare studerat en socken med kontinuerlig stenindustri. År 1890 

fanns det i Askums socken 190 personer registrerade som stenhuggare i kyrkobokföringen.  

     Av dessa var 43 födda i socknen, övriga inflyttade. Det framgår dock inte av redovisningen 

hur många av de som flyttade till Askum från andra socknar i Bohuslän, som har sitt ursprung 

                                                 
121 Thörnquist, Annette, ”Kooperation med tradition, Arbetarproduktionsföreningar inom den bohuslänska 

stenindustrin”, i Kooperativa studier, Kooperativ årsbok 1997, sid. 76 
122 Quirin, Bertil; Stenhuggare. En berättelse om stenindustrin och kooperationen i Bohuslän.  

sid. 40 – 41 och 63 - 65 
123 Arvidsson, Evert i, Att vara med och dela och bestämma?, sid. 27-36. Den Cole som nämns i citatet är G.D.H. 

Cole, 1889-1958, brittisk ekonom och historiker, från 1944 professor i Oxford i social och politisk teori. 

Banbrytande inom den engelska akademiska forskningen om arbetarrörelsen. Boken ”Self-Government in 

Industry”, utkom 1917, på svenska ”Industriell självstyrelse” 1921. Källa: NE. 
124 Thörnquist, Annette, ”Kooperation med tradition, Arbetarproduktionsföreningar inom den bohuslänska 

stenindustrin”, sid. 85-87 
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i andra delar av Sverige. Antalet ”invandrare”, eller födda utanför Bohuslän kan alltså vara 

flera än de 147 som statistiken visar. 

     Persson menar att den som vill söka lokala förklaringar till arbetarnas radikalisering inte 

kan inskränka sig till att studera en aspekt, utan man måste studera alla de faktorer som kan 

påverka. Bland en av de faktorer han nämner är ungsocialisternas starka ställning, en annan är 

begreppet ”frihet” i betydelsen frihet från fabriksmiljö. Andra påverkande omständigheter 

som nämns är fyrktalsystemet, den graderade rösträtten, som gjorde att huvuddelen av 

stenhuggarna inte hade så stor påverkan vid de politiska valen, de schartauanska prästernas 

aktiva kamp mot arbetarrörelsen och maktkoncentrationen inom SAP. En av Perssons 

slutsatser är att den lokala arbetarrörelsen i Bohuslän avvek från huvudströmningen i den 

svenska arbetarrörelsen. Sympatin för ungsocialismen och syndikalismen var vanlig bland de 

stenhuggare som var organiserade. 125 

     I kooperativet ABKS blev man medlem genom att teckna andelar om tio kronor. Både 

enskilda personer och föreningar kunde bli medlemmar. Tio procent av överskottet avsattes till 

en reservfond och räntan på insatt kapital var låg eller obefintlig de första åren.  I styrelsen fanns 

representanter för både syndikalister och reformister lika representerade. Under det första 

verksamhetsåret hade kooperativet ett par hundra medlemmar i ett femtontal produktionslag på 

olika platser. En av kooperativets styrelsemedlemmar, Linus Johansson, berättar att kapitalfrågan 

var det största problemet. Ekonomin förbättrades något genom att man fick ett räntefritt lån på 

20 000 kronor av SAC och ett lån om 3 000 kronor med ränta från LO. När det kom in en order 

fördelades arbete mellan lagen. En grundtanke med ABKS var att arbetslösa medlemmar skulle 

få arbete och man prioriterade de som var familjeförsörjare.  När läget på arbetsmarknaden 

förbättrades lämnade en del stenhuggare kooperativet. Under de första åren kunde man inte ta ut 

avtalsenliga löner.  

     Kooperativet lyckades överleva de svåra åren under 1930-talet trots att man tidvis hade stora 

lager av sten som inte gick att sälja. Arbetarna fick dela på de arbeten som fanns.  Under 

krigsåren fick man statliga beställningar, men fick lägga ned driften vid en del av de stenbrott 

som fanns och flera medlemmar lämnade då ABKS. Efter kriget kom produktionen igång igen, 

på 1950-talet ökade efterfrågan på produkterna och år 1965 köpte ABKS ett nedläggningshotat 

företag i Lysekil, något som visade sig bli en bra affär. ABKS expanderande medan många 

företag i branschen avvecklades.126 

     

                                                 
125 Persson, sid: 16 ff, 167 ff, 449 ff 
126 Thörnquist, Annette, ”Kooperation med tradition, Arbetarproduktionsföreningar inom den bohuslänska 

stenindustrin”, sid. 78-82 

Linus Johansson i Quirin, Bertil; Stenhuggare. En berättelse om stenindustrin och kooperationen i Bohuslän., 

sid. 58 -71. Johansson var vice sekreterare i kooperativets första styrelse. 
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 Birger Simonsson intervjuade år 2011 sju chefer och arbetare i ABKS och ställde då frågor om 

vad som prioriterats i olika situationer: ”Hur har man mött behovet av rationaliseringar och 

professionell ledning, ställt mot de ideologiskt nedärvda målen i företaget?”  

     Det som nämns som positivt är anställningstryggheten, vinstdelningen i goda tider, och 

företagsformen. En viktig sak som påpekas är solidariteten mellan de anställda och att man tar ett 

gemensamt ansvar för produktionen. Simonsson skriver i sin sammanfattning bland annat att 

demokratin är levande i företaget och att det är stenarbetarna som har makten. Cheferna som 

rekryterats från näringslivet drar åt lite åt annat håll, de vill ha högre produktivitet och effektiv 

säljorganisation. Det har lett till att medlemmarna har aktiverat sig mer under senare år, att 

ABKS har gått mot en ökad solidaritet och medvetenhet om marknadssituationen och behovet av 

rationaliseringar.  Men medlemmarna har också motsatt sig ledningens tankar om ändrad 

vinstdelning, de har avskaffat det raka ackordet och vid den ekonomiska nedgången år 2008 i 

stället för att varsla om uppsägning gjort en tidsbegränsad löneminskning för alla. Jag tycker det 

pekar på att åtgärderna inte är helt olika de som tillämpades inom ABKS under de svåra åren på 

1930-talet.127 

     Sommaren år 2012 säljs ABKS. Det blev möjligt genom att den ursprungliga 

formuleringen i stadgarna, om att företaget skulle likvideras om kooperativet inte kunde 

fortsätta, tagits bort. Jag har inte kunnat hitta någon uppgift om när den stadgeändringen 

skedde.128 

 

     I ett pressmeddelande daterat 2012-07-05 kan man läsa: ”Benders Sverige AB förvärvar 

Bohusläns Kooperativa Stenindustri och dess försäljningsbolag Bohusgranit AB och blir där-

med Sveriges största företag inom betong och granit.” och lite längre fram i meddelandet: ” 

Bohusläns Kooperativa Stenindustri, som även äger försäljningsbolaget Bohusgranit AB, 

bildades redan 1926. – Trots vår ålder är vi ’ett ungt företag till sinnet’ som passar väl ihop 

med Benders, fortsätter Kooperativets ordförande João Escudeiro.”   

 

Med den affären avslutas en epok inom den svenska stenindustrin, arbetarkooperativet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Simonsson, Birger i Schiller, Bernt, (red.), Solidaritetens många ansikten. Tretton texter om arbetsliv och 

omvärld, sid. 185-208 
128 Ibm. Sid. 198 
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8.6 Stenarbetarkooperativ på Bornholm 

 

I början av år 1925 blev det en storlockout på den danska arbetsmarknaden. Då bildade några 

stenhuggarlag kring Allinge, som ligger på öns nordvästra del, en kooperativ förening, kallad 

”Brostenshuggernes Kooperative Sammenslutning”. Det danska stenindustriarbetareförbundet 

stödde kooperativet med ett lån och man fick också fraktstöd av danska staten. Kooperativet 

sysselsatte cirka 25 personer som sysslade med att hugga gatsten till danska städer. Vid samma 

tid startades med förbundets hjälp ”Den kooperative Monumentförening” i öns huvudort, Rönne. 

Arbetarna där hade blivit avskedade från ett större brott och kunde inte få något nytt arbete. Utan 

stöd från förbundet startades också ett kooperativ för gatstensproduktion i Lobbaek på södra 

delen av Bornholm.  

     Anledningen till att förbundet intresserade sig för och arbetade för kooperativen var att man 

ville få kontroll över och organisera ett växande antal stenhuggare som arbetade i egna brott. I 

många fall var dessa stenhuggare utlämnade till uppköparna och sålde sin gatsten till underpriser. 

På förbundets kongress år 1928 blev arbete i egna brott en huvudfråga. Man hade en tro på att 

kooperativ skulle motverka det egna företagandet och prisdumpningen och problemet med att 

lönearbetaren blev företagare i kristider. Vid kongressen år 1931var betänkligheterna stora mot 

att engagera sig i kooperativ. Den ekonomiska krisen i världen hade gjort att antalet små 

producenter hade ökat.  De konkurrerade inbördes men nu också med norsk och svensk gatsten. 

Några år senare ljusnade det för de stenhuggarna på Bornholm. Sverige hade infört en 

exportreglering, Danmark gynnade stenindustrin med sin valutapolitik och Norge och Finland 

införde en exportreglering liknande den i Sverige. 1934 års kongress rapporterade att det rådde 

full sysselsättning men år 1937 hade ”Brostenshuggernes Kooperative Sammenslutning” 

upplösts.129        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Thörnquist, Annette, Egna brott: Köpeprissystem och arbetskooperation bland svenska, danska och norska 

stenindustriarbetare:, sid. 88-92 
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8.7 Stenarbetarkooperativ i Norge 

 

Vid en lönekonflikt i Norge år 1925 startade det norska stenindustriarbetarförbundet ett 

kooperativ, ”Torsnes Stenhuggerforening”. Kooperativet producerade en del sten men hade 

problem med att få den såld. Marknadspriserna föll och vid kongressen år 1926 diskuterade hur 

man skulle täcka förlusten vid försäljning av 1 600 ton redan producerad sten i Torsnes. Vid den 

här tiden sysselsatte kooperativet cirka 100 man. Fackavdelningarna hade också startat 

kooperativ på Kråkeröy och Hvaler.130 Arbetslösheten år 1926 var stor, arbetsgivarna i Sverige 

och Norge hade sagt upp avtalen och begärt stora lönereduceringar. Kongressen beslöt att täcka 

upp hälften av förlusterna. Inställningen till kooperativen var fortfarande positiv hos förbundet 

och kooperativet på Kråkeröy hade utvecklats åt rätt håll. Där hade man tillgång till billigt berg 

och priserna låg över avtalet.  

     Vid kongressen år 1928 var tongångarna annorlunda. I mellantiden hade det med kommunalt 

och statligt stöd startats ett antal småföretag inom branschen för att motverka att arbetslösa 

stenhuggare skulle belasta fattigvården. De sålde till mycket låga priser där enda motivet var att 

skaffa arbete. Vid norska stenindustriarbetarförbundets landsmöte år 1933 diskuterades 

kooperativ livligt. Det fanns avdelningar som ville att förbundet skulle upprätta en 

landsomfattande kooperativ stenhuggerirörelse. Förbundsordföranden Valdemar Nielsen avrådde 

bestämt mot bakgrund av konjunkturläget och hur kooperativen utvecklats i Norge. Kongressens 

deltagare ansåg också att kooperativen inte fungerade som fackligt kampmedel. Det fanns dock 

talare som förespråkade arbetskooperativ av ideologiska skäl och erinrade om att förbundets 

politiska program var att överta produktionsmedlen. Förslaget om arbetskooperation återkom vid 

landsmötet år 1939 från avdelningen i Torsnes men avslogs enhälligt av mötet. Flera talare 

framförde att förslaget inte var realistiskt mot bakgrund av de erfarenheter förbundet hade.131 

     Jag har inte lyckats hitta någon information om hur länge de tre nämnda kooperativen fanns 

kvar och om det fanns något arbetarkooperativt stenhuggeriföretag kvar i Norge efter andra 

världskriget.  

 

                                                 
130 Torsnes, Kråkeröy och Hvaler ligger inte långt från Idefjordens mynning, söder och sydost om Fredrikstad i 

Norge och nordväst om Strömstad, min anmärkning. 
131 Thörnquist, Annette, Egna brott: Köpeprissystem och arbetskooperation bland svenska, danska och norska 

stenindustriarbetare:, sid. 92-97 
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8.8. Analyser och slutsatser. 

 

Omgivningens påverkan är tydlig då man studerar kooperativen inom stenhuggeribranschen. När 

de bildas är ofta en arbetskonflikt den utlösande faktorn. Ekonomiska, ideologiska och politiska 

förhållanden inom och utanför Sverige är dominerande påverkansfaktorer. För denna starkt 

exportinriktade bransch är beroendet av omgivningens stabilitet tydlig. Avsättningen av 

produkterna är starkt sammanhängande med politiska och ekonomiska förändringar också i 

köparländerna. 

 

     Då det gäller stenhuggarkooperativen är den helt dominerande orsaken till att de startas 

privatekonomisk.  Det finns möjligen ett undantag, ABKS där också personliga motsättningar, 

benämnda ”trakasserier”, kan ha bidragit. Svängningar i konjunkturen orsakar arbetslöshet, men 

stenhuggarna har varit vana vid att kunna arbeta i små grupper och på så sätt kunna skaffa sig en 

försörjning även i tider med låg efterfrågan. Stenhuggarna var ofta politiskt intresserade, 

medvetna om vad som hände i omvärlden och fackligt aktiva och vana vid att organisera sig i 

föreningar.  

     Då ABKS bildas tycks dock ideologiska skäl vara mer dominerande än de privatekonomiska. 

Syndikalismen hade starkt fäste bland de bohuslänska stenhuggarna. Här skiljer sig 

uppfattningarna åt mellan en av ABKS grundare, Evert Arvidsson, och forskarna Thörnquist och 

Sundin. Arvidsson hävdar ideologiska skäl, arbetarna var syndikalister, medan Thörnquist och 

Sundin pekar på en mer komplicerad bild med en kulturell bakgrund. Ett citat ur deras uppsats: 

 

… Syndikalisternas starka ställning i stenhuggarregionerna har annars ofta framhållits som den 

främsta förklaringen bakom arbetskooperativen inom stenindustrin. Det ingick i den 

syndikalistiska fackliga strategin att arbetarna skulle skaffa sig kontroll över produktionsmedlen. 

Syndikalisterna spelade onekligen en viktig roll för bildandet av arbetskooperativen i den norsk-

svenska regionen. Särskilt i Bohuslän drevs dock arbetskooperativen inom stenindustrin ofta av 

syndikalister och reformister gemensamt, vilket tyder på att ideologiska faktorer knappast kan ha 

varit avgörande för valet av denna samarbetsform i arbete och ägande. Den arbetskooperativa 

kulturen i kustbygderna var äldre än både stenindustrin och de moderna folkrörelserna, och 

denna kultur var snarare en god grogrund även för den syndikalistiska rörelsen…132 

 

 När man försöker tolka dessa två uttalanden närmar man sig nästan det klassiska problemet 

med hönan och ägget. Thörnquist et. al. säger, utan att gå närmare in på källmaterialet till sitt 

påstående, att de äldre kulturformerna i kustbygderna var föregångare till syndikalismen och 

därmed också till ABKS. Arvidsson säger att han inte har någon förklaring till den 

syndikalistiska andan bland stenhuggarna, man föddes in i det liksom man föddes in i  

 

                                                 
132 Thörnquist, Annette i Sundin, Elisabeth och Thörnquist, Annette (red). När anställda blir företagare. Studier 

om företagande i ett strukturomvandlings och arbetsmarknadsperspektiv, sid. 34 
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statskyrkan. Vad som inte framgår av någon av de studerade uppsatserna är hur stor andel av 

stenhuggarna i Bohuslän som hade flyttat dit från andra delar av Sverige. En större invandring  

av kunniga stenhuggare från andra delar av landet eller från Norge och Danmark kan möjligen 

bidragit till stenhuggarna blev politiskt mer radikala än lokalbefolkningen. Om så är fallet 

borde inte de av Thörnquist anförda skälen vara så tungt vägande som uppsatsen antyder. En 

genomgång av kyrkobokföringen och stenhuggarfackföreningarnas arkivmaterial skulle 

möjligen kunna ge svar på frågan om stenhuggarnas ursprung och kanske då kullkasta teorin 

om att den traditionella lagorganisationen hos Bohusläns fiskare skulle vara avgörande.  

      Arvidsson levde fram till 1990 och var en känd person och debattör inom SAC, men också 

som redaktör för syndikalisternas tidning ”Arbetaren”. Det kan tyckas märkligt att Thörnquist, 

som skrivit flera uppsatser om det bohuslänska stenhuggeriet, inte i någon av de jag läst 

nämner honom eller SAC:s seminarium 1980. 

 

     Trots ideologiska och politiska motsättningar inom stenhuggarkooperativen har några av dem, 

i motsats till byggnadskooperativen, varit framgångsrika och överlevt fram till nutid. Varför de 

varit framgångsrika skulle kunna vara en fråga att studera vidare. Är kanske det kooperativa 

arbetssättet överlägset det rent kapitalistiska i små företag som kräver stor yrkesskicklighet? En 

annan faktor som kan ha varit gynnsam är förmågan till anpassning efter marknadssituationen. I 

tider av minskande orderingång har man delat på de arbeten som fanns eller gemensamt sänkt 

sina löner. Det finns också, särskilt för ABKS, uppgifter om att man tidigt försökt genom 

investeringar införa rationella arbetsmetoder, förbättrad arbetsmiljö och därför fått behålla 

arbetarna med goda yrkeskunskaper. 
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9. Sammanfattning, avslutning och efterskrift 

 

9.1 Sammanfattning 

 

Analysen av de tre olika verksamheterna, i huvudsak avgränsad till mellankrigstiden, har lämnat 

följande resultat och slutsatser.  

 

 Tillgänglig statistik visar att det åren 1923-1925 fanns mellan 100 och 150 kooperativ, 

som kan definieras som arbetarkooperativ, i landet. De flesta tillhörde byggbranschen, ett 

fåtal stenindustrin och endast ett jordbruk.    

  

  Samtliga studerade kooperativ stämmer väl överens med de organisationsteoretiska 

kännetecken för föreningar som sammanfattat beskrivits i kapitel 4.  

 

 De studerade kooperativen motsvarar beskrivningen att en arbetarkooperativ förening 

kännetecknas av att arbetarna samtidigt är ägare till företaget och sina egna arbetsgivare. 

Arbetaren är delaktig i ledningen och får del av verksamhetens överskott. Undantaget är 

det i Elleholm där man inte äger företaget. 

 

 De privatekonomiska skälen är den dominerade orsaken till att kooperativen bildas. Här 

innefattas begreppen att förbättra levnadsvillkoren och motverka arbetslösheten. 

 

 En förbättrad ställning gentemot arbetsgivaren är tydlig i Elleholm. I övriga kooperativ är 

man sin egen arbetsgivare och hotet om lockout eller arbetslöshet är därför inte lika 

relevant. 

 

 De ideologiska skälen till att kooperativen bildas omnämns och diskuteras och är troligen 

en bidragande orsak till att de uppstår. Undantaget tycks vara Elleholm. 

 

 Inom stenhuggarkooperativen i Bohuslän verkar olika ideologiska uppfattningar inom de 

olika grenarna av arbetarrörelsen inte ha påverkat samarbetet inom kooperativet. Det är 

mera märkbart inom byggnadskooperativen där de synbarligen har berört samarbetet och 

bidragit till kooperativens avveckling. Här finns också en märkbar påverkan från aktörer 

utanför kooperativet. De ideologiska skiljaktigheterna är tydliga också vid 

stenhuggerierna i Bjärlöv. 
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 Det ekonomiska utfallet varierar. I flera fall har verksamheten genererat ett överskott som 

kunnat delas ut eller fonderas. Problemen med att bygga upp ett eget kapital och låna 

pengar omnämns i de flesta fall. Här finns också en ideologisk dimension, man vill inte 

skapa ett beroende genom att låna pengar i bank. 

 

 Influenser av den engelska gillessocialismen är märkbara, särskilt tydligt i 

byggnadskooperativen. Den intresserar också den reformistiska delen av arbetarrörelsen . 

Problemen med kapitalbildning i kooperativ finns också i England. 

 

 

 De dominerande orsakerna till att kooperativen avvecklas är ekonomiska problem och 

yttre påverkan i form av leveransvägran och ideologiska strider inom arbetarrörelsen.   

 

 

 

Min sammanfattning av hela studien blir: 

De flesta av de studerade kooperativen, såväl inom som utom Sverige, är kortlivade företeelser 

och överlever inte lågkonjunkturen på 1930-talet. Det finns flera anledningar till att detta, den 

viktigaste är skillnader i ideologi som vållar inre strider eller ger yttre påverkan i form av 

blockader eller leveransvägran.  

     En annan viktig påverkande faktor är ekonomiska problem i form av brist på kapital eller 

felkalkyler, men också frågan om fördelning av eventuellt överskott av verksamheten.  

      De mest framgångsrika och långlivade av de studerade kooperativen blev de inom 

stenhuggeribranschen som i annan företagsform finns kvar än i dag.  
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9.2 Avslutning 

 

Genom hela uppsatsarbetet har det följt med ett par frågor som jag hoppats få svar på.  

De är: När och var skrevs den inledningsvis nämnda tidningsartikeln? Finns det 

arbetarkooperativ i dag? 

     Efter hand har bilden klarnat. Tidningsartikeln, med sina bilder på personer, som jag minns 

från barn- och ungdomstiden var från tidningen ”Lantarbetaren”, nummer 17 från år 1955. 

Dessutom fick jag lite annan kunskap. Den gamle mannen Martin Svensson med sin långa bruna 

rock, han som i min barndom bodde i det som då kallades ”fattigstugan” i Elleholm, hade en 

generation tidigare varit den driftige ordföranden i lantarbetarfackföreningen där. Det hade ingen 

berättat om.       

      Min nästa fråga var om det finns arbetarkooperativ i dag. Just när detta skrivs, i slutet av år 

2013, talas det om stora ekonomiska problem inom den konsumentkooperativa handeln i 

Sverige, företaget COOP. Svaret på frågan finns kanske till en del i följande citat från historikern 

Gunnar Wetterberg: 

 

… Men kooperationen är inte död. Allt som oftast söker människor kooperativa lösningar på 

nya områden – barnomsorg, äldreomsorg, gemensamma anläggningar i grannskapet och så 

vidare. … men fortfarande är det i praktiken som de kooperativa idéerna är mest spännande 

och betydelsefulla.  

     Det finns en lustig motsats mellan utopin och praktiken. När kooperativa visionärer talar 

handlar det ofta om producentkooperativ: genom att gå samman ska arbetarna hindra snöda 

kapitalister för att ta för sig av vinsten. Men produktionsföreningarna var tynande plantor redan 

i KF:s början, och i sen tid har producentkooperativen bidragit till raden av ekonomiska 

problembarn, från NCB till BPA. Undantaget är lantbrukskooperationen – annars har det visat 

sig förunderligt svårt att hålla sams mellan producenter. Aktiebolag fungerar bättre. 

     I stället är det konsumentkooperativen som visar störst livskraft. 1850 års 

”varuanskaffningslag” återuppstår med informationstekniken, när driftiga nätanvändare 

försöker samla andra uppkopplade för att pressa fram lägre priser på eftertraktade varor. Men 

allra störst roll spelar konsumentkooperationen i dag inom tjänstesektorn.133 

 

De kooperativ Wetterberg talar om inom tjänstesektorn vill jag, beroende på ägandet, hellre 

definiera som producentkooperativ eller arbetarkooperativ eller möjligen kombinationer med 

innehåll av både konsumenter och producenter. De senare kanske bäst definierade som 

ömsesidiga kooperativ. Som exempel kan nämnas sådana som driver daghem och skolor.  

 

 

                                                 
133 Wetterberg, Gunnar i Lundin och Nordström, (Red. ); Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Kooperationens 

framtid och utmaningar, sid. 49-50 
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Det Wetterberg beskriver om producentkooperativen, oförmågan att hålla sams som en 

bidragande orsak till att de faller sönder, finns det exempel på i de arbetarkooperativ jag studerat. 

Det intryck jag får är att initiativtagarna ofta är starka personer med en vilja att förbättra sina 

villkor av ideologiska eller ekonomiska skäl. När de möter andra personer med samma vilja, men 

med en annan färdväg till samma mål, uppstår problemen och det som skapats faller samman.  

     Vad Gunnar Wetterberg inte nämner i citatet är de exempel på mycket stora och lyckade 

kooperativ som finns utanför Sverige, till exempel i Spanien.134   Det ligger utanför syftet med 

den här uppsatsen att närmare gå in på dem, men man kan konstatera att den kooperativa tanken, 

att gemensamt skapa bättre arbetsförhållanden eller tryggad försörjning finns kvar.  

 

9.3 Efterskrift 

 

     Någon har en gång sagt att ett svar på en fråga kan generera nya frågor eller funderingar. En 

sådan vill jag lyfta fram. Under arbetets gång har jag i protokollet från avdelningen i Elleholm 

sett att man vid några tillfällen skall ställa en fråga till kassörskan eller Astrid Persson som hon 

heter. Denna Astrid, då med efternamnet Sjöholm, skrev drygt 30 år senare ”Ett försök till 

beskrivning över Elleholm, dess gårdar, hus och innevånare i den gamla goda tiden”. Beskrivningen av 

Elleholms Hovgård upptar 46 A4-sidor och omnämner ett stort antal människor som bodde och 

arbetade där. Hon berättar om deras ålder och familjerelationer, släktskap och stort och smått 

omkring dem. Vad som däremot inte nämns med ett enda ord är den tid då de anställda 

arrenderade gården, eller hennes eget arbete där. Bland de uppräknade arbetsledarna och 

inspektorerna finns inte Nils Adler nämnd. Arrendetiden måste ha varit en uppseendeväckande 

sak i ett så litet samhälle, men anledningen till den inte finns omnämnt får förbli en obesvarad 

fråga. Astrid Sjöholm dog 1991 vid något över 90 års ålder. 

 

************************************************************************** 

 

… Och för övrigt är utom detta att säga: Min son, låt varna dig! Ingen ände är på det myckna 

bokskrivandet, och mycket studerande gör kroppen trött … 

Predikaren 12:12, 1917 års bibelöversättning 

 

                                                 
134 Det spanska kooperativet heter Mondragon och har mer än 80 000 anställda. Se t.ex. http://www.mondragon-

corporation.com/ENG.aspx 
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10. Bilaga, orts- och personuppgifter 

 

10.1 Elleholm 

 

Dagens Elleholm är en liten by som ligger nära Mörrumsåns utlopp i Östersjön, cirka en mil 

väster om Karlshamn. På en långsmal holme i ån finns i dag bara socknens kyrka, ett bostadshus 

samt huvudbyggnaden till Elleholms hovgård. Övriga delar av byn ligger numera på fastlandet 

på ömse sidor av Mörrumsån. På holmens norra del ligger, avskilt med spår av vallgravar, en 

ruinkulle som kallas Sjöborg och i den södra delen också avskilt med vallgrav rester av den 

ursprungliga hovgårdens huvudbyggnad. På Johannes Meijers karta från år 1660 kallas denna del 

fogdegård. 

      Den äldsta historien är dunkel. Vissa forskare har tolkat en notis hos Saxo Grammaticus som 

äldsta omnämnandet. Den händelsen skall ha inträffat år 1161. Brev från år 1440 med stadssigill, 

där borgmästare och råd omnämns, finns i Hansans arkiv. Den 3 februari år 1450 ger 

ärkebiskopen Tuve Nielsen köpstadsrättigheter till Elleholm och dessa förbättras år 1509 av 

ärkebiskop Birger Gunnersen.  

     Staden hade ett utsatt läge. År 1436, då godset innehades av ärkebiskop Johannes Laxmand, blev 

det skövlat, då Engelbrekt drog genom Blekinge för att avsätta kung Eriks fogdar. Karl Knutsson 

måste sedan ersätta skadorna eftersom Elleholm innehades av ärkebiskopen, inte av kungen. Detta 

bekräftas av Hans Laxmand i ett brev daterat den 14 juli år 1438 då biskopen anser sig fått ersättning 

för skadorna på ”… vår och Lunds kyrkas gård”. I början av 1500-talet brändes staden fler gånger av 

Hansan och år 1564 plundrades och brändes den under Nordiska sjuårskriget. Vid den danska 

reformationen år 1536 övertogs staden av kungamakten och år 1600 drog Kristian IV in 

stadsrättigheterna till förmån för Sölvesborg. Elleholm förvandlades till en bondby. 135 Många av 

gårdarna fick då ägare som var köpmän eller ämbetsmän och drev jordbruket med hjälp av 

tjänstefolk och halvnadsbönder. I mitten av 1700-talet ägdes tre av gårdarna på ön av kanslirådet 

Per Linnerhielm. Hans mer kände son Jonas Carl föddes där i augusti år 1758.136 

 

     Elleholms hovgård har troligen fått sitt namn av att underlydande bönder i utförde 

hoveritjänst och från gården administrerades Elleholms län. Det bestod av cirka 150 gårdar, 

huvuddelen låg i västra Blekinge. Efter reformationen blev Elleholm ett självständigt 

förvaltningslän, förpantat till världsligt frälse, för att år 1613 inkorporeras med Sölvesborgs län. 

År 1658 övergick godset till svenska kronan som år 1689 sålde huvudgården till privatpersoner 

som skattegård. 

 

 

                                                 
135 Arvidsson, Eva. Elleholm, Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer rapport, Medeltidstaden nr 69, 

sid. 6 ff. 
136 Födelsebok, Elleholm CI:2, sid 213 
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Ägarna fram till mitten av 1800-talet var oftast handelsmän och brukspatroner från Karlshamn. 

När grosshandlaren Mörck avlider år 1850 sålde arvingarna hovgården till boktryckaren Berling i 

Köpenhamn.137  

     År 1856 sålde han i sin tur gården till grevinnan Louise Christine Danner, morganatisk gemål 

till den danske kungen Frederik VII.138  Efter hennes död år 1874 köptes egendomen av 

grosshandlaren E. von Bergen i Karlshamn (”Punschkungen”).139 Sonen Johan Abraham köpte 

till flera gårdar i grannskapet och drev också lantbruksskola under ett tjugotal år. År 1914 sålde 

han i sin tur gården till skeppsredaren Johan Ingmansson och därmed är vi framme vid den ägare 

som är aktuell vid den tid då lantbrukskooperativet etablerades. Hans ättlingar äger fortfarande 

gården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Milton, Hans, Listers och Sölvesborgs historia, sid 92 f 

Sjöholm, Astrid, ”Ett försök till beskrivning över Elleholm, dess gårdar, hus och innevånare i den gamla goda 

tiden”, sid 95 ff. 
138 Morganatiskt äktenskap, äktenskap där en medlem av ett furstehus (eller, i Tyskland, även en högadlig ätt) 

gifter sig med icke jämbördig kvinna ("till vänster"). Källa: NE 
139 Charlesen, Janne. Förteckning över gårdsarkiv tillhörande Elleholms hofgård, upprättad i augusti 2000. 
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10.2 Nils Adler, klassresenären. 

 

Initiativtagaren och inspiratören till lantarbetarnas kooperativ vid Elleholms hovgård var Nils 

Adler, som vid den här tiden hade titeln direktör i kyrkobokföringen. Det finns olika 

uppgifter om hans bakgrund och härkomst. I uppslagsverket ”Svenska män och kvinnor” 

sägs han vara av gammal skånsk bondesläkt och i ”Socialdemokratins samhälle” omnämns 

han som jordbrukare från Skåne. Det finns anledning att vederlägga en del av dessa 

uppgifter, sanningen är annorlunda men förringar inte på något sätt den sociala resa han 

gör.140 

      Han föddes den 21 juli år1878 i Hellestads socken i Malmöhus län, som oäkta son till den 

24 år gamla pigan Kersti Olsdotter i grannsocknen Vombs klockaregård.  Om fadern finns 

det inget noterat i kyrkobokföringen. Fram till hösten år 1881 bodde de båda i Vomb på 

klockaregården för att då flytta till Hellestad där Kerstis mor, den fattiga änkan Elna 

Persdotter, bodde. Två år senare flyttade de tillbaka till Vomb när Kersti gifte sig med 

statdrängen Carl Jönsson. Nils fick med tiden två halvsyskon, en syster och en bror, och 

fosterfadern hade från år 1886 det numera ovanliga yrket ängsvattnare. När 

husförhörslängden avslutades år 1895 stod Nils fortfarande som hustruns oäkta son och något 

efternamn hade han inte fått i den boken. Både Nils och hans mor hade det för enkelt folk 

höga betyget ab i kyrkobokföringen då det gäller läskunnighet och kristendomskunskap. I 

övrigt fanns det hittills inte mycket som tyder på att Nils skulle få den framgång i livet som 

han faktiskt fick.141  

     Nästa gång Nils lämnade spår efter sig är den 25 oktober år 1896 då han noteras som Nils 

Mårtensson i församlingsboken och utflyttningslängden i Vombs socken. Han flyttar då in till 

Malmö och Kronprinsens husarregemente.  Den 28 november år1896 antecknas han som nr 

58 vid tredje skvadronen. Han kallas då Nils Mårtensson Adler och tjänar som husar fram till 

den 30 oktober år 1900, då han lämnade tjänsten med titeln vice korpral och flyttade till S:t 

Johannes församling i Stockholm. Då anade han nog inte att han skulle vara med om att 

besluta om regementets nedläggning 25 år senare.142 

     Han fick anställning vid spårvägen med titeln hästskötare, senare konduktör och fick tidigt 

förtroendeuppdrag inom fackföreningsrörelsen och kooperationen. Han var sekreterare i 

spårvägsmannaförbundet 1903 -1909 och ombudsman i Järnvägsmannaförbundet 1910 -14. 

Efter storstrejken år 1909 flyttade han, tillsammans med flera spårvägsmän, till 

Bankestakolonin i Överjärna socken, en småbrukarförening som grundats med hjälp av 

                                                 
140 Svenska män och kvinnor, del 1, Stockholm 1942, sid. 13 

Odhner, Clas-Erik, ”Arbetare och bönder formar den svenska modellen. Socialdemokratin och 

jordbrukspolitiken”, i Misgeld Klaus, Molin Karl, Åmark Klas (redaktörer), Socialdemokratins samhälle, SAP 

och Sverige under 100 år, sid. 96 
141 Kyrkobokföring; LLA: In- och utflyttningslängder, husförhörslängder och församlingsböcker för Vomb och 

Hellestad 
142 Kyrkobokföring; LLA: In- och utflyttningslängder, församlingsbok för Malmö garnisonsförsamling 
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"Nationalföreningen mot emigration”, NME. Där ägde han en av de större gårdarna som 

kallades Snorp. År 1909 hade han också grundat ”Föreningen för nationellt småbruk”. På 

sommaren år 1916 lämnade Adler Bankestakolonin och blev ägare till gården Nykvarn i 

Turinge socken.143 Den drev han med hjälp av en rättare och i november år 1920 noterades 

han och hustrun som inflyttade till Elleholm. Han hade nu titeln direktör på Elleholms 

hovgård.  

     Hans knytning till arbetarrörelsen i Blekinge framgår tidvis av artiklar och notiser i 

”Sydöstra Sverges Dagblad”. Som exempel kan nämnas att han den 26 februari år 1923 väljs 

till revisor i Mörrums- och Elleholms arbetarkommun.144 Han var också aktiv i den 

kommunala politiken i Elleholms kommun, bland annat som ledamot i valnämnden.145  

     Inför riksdagsvalet på hösten år 1924 gjorde lantbrukaren Nils Adler en länsomfattande 

valturné för socialdemokraterna genom Blekinge, något som meddelades i nästan varje 

nummer av ”Sydöstra Sverges Dagblad” från augusti månads början. När den arbetarrörelsen 

närstående nykterhetsorganisationen Verdandi år 1924 hade sitt sommarting i Mörrum var 

Adler talare med ämnet ”Vårt folkbildningsarbete”.146 Den 3 augusti år 1924 var det en stor 

fredsdemonstration i Karlskrona. Huvudtalare här var Nils Adler som också i den här 

tidningen hade titeln lantbrukare och hans tal var långt och refereras i tre spalter.147 I 

november år 1927 flyttade han och hustrun från Elleholm tillbaka till Turinge. Där bodde 

paret kvar på Nykvarns gård fram till dess den tillgängliga kyrkobokföringen upphör år 1940 

(sekretessgränsen). Adler hade nu titeln direktör och f.d. riksdagsman.148, 149 

     Nils Adler hade sannerligen en stor arbetskapacitet. Under åren 1925-28 satt han som 

riksdagsman på Blekingebänken för socialdemokraterna i andra kammaren. Han var ledamot 

i Statens egnahemsstyrelser, deltog i olika jordbruksutredningar och blev år 1930 direktör i 

Svenska Jordbrukskreditkassan. Han var också ledamot i Statens jordnämnd, Statens 

potatismjölsnämnd och Järnvägsrådet.150  

     Enligt uppgifter i ”Sveriges dödbok”, en CD som ges ut av Sveriges släktforskarförbund, 

dog Nils Adler i Södertälje i november år 1947.  En anmärkningsvärd karriär för en person 

som, enligt tillgängliga uppgifter, inte hade högre utbildning än korpralsskolan vid 

Kronprinsens husarregemente i Malmö. 

                                                 
143 Överjärna ligger cirka en mil SV om Södertälje och Turinge cirka en mil väster om staden. 
144 Sydöstra Sverges Dagblad, 27 februari 1923 
145 Elleholms kommun, A1:2, Kommunalstämmans protokoll 1905-1930 
146 Sydöstra Sverges Dagblad, 29 juli 1924 
147 Sydöstra Sverges Dagblad, 4 augusti 1924 
148 Rotemansarkivet; SSA 

     Kyrkobokföring; SSA; In- och utflyttningslängder, församlingsböcker för Jakob och Johannes, Överjärna och 

Turinge                 

    Kyrkobokföring; LLA¸ In- och utflyttningslängder, församlingsböcker för Elleholm och Mörrum 
149 Lindkvist, sid. 220-221, 240 ff. 
150 Svenska män och kvinnor, del 1, Stockholm 1942, sid. 13 

Thörnquist, Annette, Lönearbete eller egen jord?: Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan, 1908-1936, 

sid.135. 
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10.3 Johan Ingmansson, skeppsredaren och bankiren 

 

En annan person som gör en klassresa var ägaren till Elleholms hovgård, Johan Ingmansson. 

Han föddes den 17 februari år 1845 som barn nummer fem till bonden Ingeman Jonsson och 

hans hustru Inga Jönsdotter.  Fadern var född i Elleholm år 1812 men hade köpt en gård i 

Hällaryds socken, öster om Karlshamn, i början av 1830-talet. Det hade inte gått så bra 

ekonomiskt och gården såldes på exekutiv auktion. Familjen fick flytta tillbaka till Elleholm 

där Ingas släkting Abraham Jonsson, som bodde i Mörrums socken, ägde mark. Det 

uppskattades inte av sockenmännen i Elleholm som, vid en sockenstämma den 30 april år 

1837, ville att den utfattiga familjen skulle flytta tillbaka till Hällaryd för att inte riskera att 

belasta socknens fattigkassa.151 Efter hänvändelse till tingsrätten och med garantier från 

Abraham Jonsson fick familjen stanna kvar. År 1857 kom koleran till bygden och Johans far 

och två bröder dog.  

     År 1862 skrevs Johan in på sjömanshuset i Karlshamn och samtidigt ändrades hans 

efternamn från Ingemansson till Ingmansson. Redan tre år senare stod han som skeppare på 

jakten Ellida, ett litet fartyg med tre mans besättning som ägdes av en morbror. Året efter 

köpte han in slupen Aros som han sålde år 1868 och tillsammans med sin bror Hans köpte 

han då slupen Gottfrid. Fartygsbytena fortsätter och år 1873 köper han en brigg, Aros, som 

hade nästan 20 gånger så stor dräktighet som hans första befäl, Ellida. Johan hade ingen 

formell behörighet att föra fartyg utanför Östersjön och fick därför föreläggande om att 

anställa en besättningsman med ”styrmansexamen av 1.klass”. Segelfarten utvidgades nu till 

Nordsjön.  

     Johan köpte och sålde nu fartyg i rask takt, det var goda tider för sjöfarten. Han var ägare 

och befälhavare i en del och delägare i andra, som oftast var partrederier med lokal 

förankring. I slutet av 1870-talet blev han delägare och befälhavare i ett större barkskepp. Det 

sista skepp han själv förde befälet på var barken Asia som gick på fraktfart över Atlanten. 

1882 blev ett mörkt år för Johan Ingmansson. Sonen Nils Anton dog och fyra stora fartyg 

som han ägde eller var delägare i gick förlorade, skeppet Asia, skonerten Elleholm, skeppet 

Havsfruen och barken Ella. För den här uppsatsen för det för långt att räkna upp alla de 

segelfartyg som Johan Ingmansson var ägare eller delägare i.  

     År 1888 inledde han ett långvarigt samarbete med Otto Banck i Helsingborg. De köpte 

flera fartyg tillsammans och seglade på den sydamerikanska guanotraden. Johan hade nu gått 

i land som redare och flyttade vid den här tiden från Elleholm till en gård i Mörrum, strax 

söder om dagens järnvägsstation. År 1891 började herrar Ingmansson och Banck att bygga 

varv med torrdocka i Sölvesborg. Tanken var att främst ägna sig åt reparationer och 

ombyggnader. Man köpte in havererade fartyg, reparerade och sålde eller drev själva. De 

flesta var segelfartyg men vid sekelskiftet gick man över mot ångfartyg.  

                                                 
151 Mörrum KI:3, Sockenstämmoprotokoll 1832-1862, sid. 85 
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     Som ett exempel på lönsamheten i verksamheten kan nämnas det engelska ångfartyget 

Rishanglys som strandat vid Höganäs år 1898. Det inköptes för 23 850 kronor, reparerades i 

Sölvesborg, döptes om till Göta och sattes i fraktfart och såldes den 3 februari år 1917 för 

600 000 kronor. Som mest ägde Ingmansson och Bank tillsammans 26 ångare. En liten 

uppfattning om storleken av hans affärer ger protokollen från Elleholms kommunalstämma. 

1917 hade han och hans barnbarn deklarerat för en inkomst på 715 000 kronor, en summa 

som skattemyndigheterna höjde till 1 900 000. Ingmansson överklagade, fick rätt och 

beloppet fastställdes 1921 till 715 000 kronor. Det innebar att kommunen blev 

återbetalningsskyldig med drygt 18 000 vilket belastade budgeten flera år framåt då det bara 

fanns 6 000 kronor i kassan.152 

     År 1918 sålde han största delen av sin redarflotta och andelen i Sölvesborgs varv och 

köpte aktiemajoriteten i ”Aktiebolaget Nya Banken” i Stockholm som snart ombildades till 

”Bankaktiebolaget Norden” där Johan ägde 80 %. År 1896 köpte han Stensnäs gård i 

Mörrums socken och bosatte sig där och köpte år 1914 Hovgården i Elleholms socken. 

Geografiskt gränsar en stor del av ägorna till varandra.  

     Johan Ingmansson var riksdagsman för liberalerna i första kammaren 1911 – 1921. 

Politiskt tillhörde han vänsterliberalerna, var antimilitarist och därför tidvis hårt ansatt av 

högerpressen. Från år 1917 var han mantalsskriven i Stockholm men tillbringade en del av 

sin tid på gården Stensnäs. Mot slutet av sitt liv donerade han en del av sin förmögenhet. År 

1919 fick Blekinge läns landsting 1 100 000 kronor som skulle användas för olika 

byggnadsändamål inom länet. Mörrums och Elleholms socknar fick 150 000 där räntemedlen 

skulle delas ut till de fattiga. Måndagen den 22 januari år 1923 dog Johan Ingmansson på 

gården Stensnäs. Efter hans död delades egendomen upp så att en dotter med make och barn 

blev bosatta på Hovgården och en dotter blev boende på egendomen Stensnäs.153  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Elleholms kommun, A1:2, Kommunalstämmans protokoll 1905-1930 
153 Helgesson, Michael; Biografi över skeppsredare Johan Ingemansson 
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11. Bilaga, foton, kontraktsexempel och utdrag ur socialdemokraternas partiprogram 

Bilaga 11.1 

 

 

Anställda framför stallet på Elleholms hovgård, troligen vintern 1924-25. Numrering från vänster 

1    Tage Olsson Son till Sven Olsson (nr 2) 

2 Sven Olsson  

3 Martin Svensson  

4  Karl Hansson  

5 Olof Röman  

6 Oskar Pettersson  

7 Gustaf Abrahamsson (Min farfars far, född 1856, död 1928) 

8 John Jönsson (På hästen, svärson till Olof Röman) 

9 Olof Svensson Sedan bonde på gården Elleholm nr 19 

10 Malte Svensson Liten pojke född 1920, son till Olof Svensson, står framför Henrik 

Svensson (nr 11) 

11 Henrik Svensson Yngre bror till Olof Svensson 

12  Ivar Bolin  

13 Johan Jönsson Far till John Jönsson (nr 8) 

14 Gunnar Johansson (Sjöman, tillfälligt anställd) 

15 August Larsson  

16 Jarl Månsson Född 1914 

 

Personer med kursiv stil tillhör de som är fackligt aktiva under 1918 - 1925 och nämns i 

protokollen.  

Uppgifter om namn ursprungligen från Henrik Svensson, nr 11 
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Bilaga 11.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 11.3 
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Utdrag ur socialdemokraternas partiprogram 

 

1911, paragraf XII 

 

Jorden och dess rikedomar böra, liksom andra väsentliga produktionsmedel, 

bliva hela det arbetande folkets egendom. Men då inom jordbruket smådriften för 

närvarande består och utvecklas vid sidan av stordriften, och kapitalismen på detta område 

tränger fram delvis under andra former än inom industrin, måste kampen mot utsugningen 

föras delvis efter andra linjer… 

 

… Staten och kommunerna utvidga sin jordbesittning. Jordbruksdomänerna 

upplåtas efter förhållandena antingen till stordrift – genom utarrendering till kooperativ drift, 

eller, intill dess så kan ske, till enskilda under betryggande garantier för arbetarna – eller till 

småbruk under villkor som trygga dessas bestånd och brukarens rätt. Tomtmark upplåtes med 

tomträtt, förköps- eller återköpsrätt. 

Lant- och skogsarbetarnas föreningsrätt hävdas. Yrkesinspektionen utsträckes till det större 

jord- och skogsbruket och omfattar även bostadsinspektion. Åt de lantarbetare och andra, som 

vilja bli småbrukare eller övergå till kooperativt jordbruk, upplåtes under tryggad besittning 

lämplig jord, som i sista hand kan förvärvas genom tvångsavlösning från storgods 

(bolagsdomäner, herrgårdar).154 

 

 
1920, paragraf XV  

  
A. 

Tvångsköp av större jordegendomar i enskild ägo.  

Vanhävdade egendomar indragas till samhället. 

Fideikommissinstitutionen upphäves; samhället inlöser fideikommissen. 

Statens jorddonationer återgå till samhället. 

Styckning av samhällets jordegendomar endast om naturförhållandena 

göra stordrift olämplig. 

Upplåtelse av samhällets större jordegendomar till enskilda sker under 

garantier för det allmännas och för jordbruksarbetarnas intressen. 

Samhällets för småbruk avsedda jordegendomar upplåtas till brukarna 

mot tryggad besittningsrätt. 

 
B. 

Koncessionssystem, som lägger kontrollen över jordköp i samhällets 

hand, för i enskild ägo befintliga jordbruksföretag. 

Torpare och arrendatorer å jord i enskild ägo skydda genom arrendelagstiftning. 

Ersättning av jordägaren för nyodlingar och jordförbättringar. 

Vid jordägares frånfälle inlöser staten, därest arvingarna så önska, 

egendomen i syfte att trygga deras möjlighet att bruka fädernejorden. 

Hela landet omfattande vanhävdslag. 

 

C. 

Egnahemsrörelsen lägges helt i samhällets hand. 

Samhället ställer mot avgäld medel till förfogande åt egnahemstagaren för uppförande av åbyggnader.155 

 

 

                                                 
154 Misgeld, Klaus (red.), Socialdemokratins program, 1897-1990,sid. 28-29 
155 Misgeld, sid. 37-38 
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