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Kooperativa butiken i Offerdalsberg 1933. Pojkarna Nils Johan Nyman-

Karlen och Johan Berglund bodde i byn Tjärnåsenoch fick åka fem mil på
skidor föratt handla.
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INLEDNING

Idag försmångadiskussioner om lokal utveckling, glesbygdens möjlighe-

ter och om länets framtid. Aktuella begrepp i debatten är det civila

samhälletoch den ideella sektorn därkraften bland annat kan sökas. Ett

annat viktigt begrepp är den sociala ekonomin med mångfalden av

föreningar och kooperativ, som inom sig förenar samhällsbehov och

socialt ansvarstagande med entreprenörsandaoch ekonomiskt tänkande.

I detta sammanhang är det intressant att studera länets föreningsliv

och dess historia. Hur har det ekonomiska samarbetet människoremellan

sett ut genom historien? Påvilka områdenoch påvilket sätthar samarbe-

tet utvecklats? Det behövsett historiskt perspektiv pådagens utveckling.

Jämtlands länärrikt påföreningar. Genom tidigare inventeringar vet

vi att länet har och har haft ett mycket omfattande föreningsliv. En

förhållandevisstor andel av föreningarnahar visat sig vara just ekono-

miska föreningar. I Bergs kommun var nära 1/3 av de inventerade

föreningarna just ekonomiska föreningar.

Inte minst i glesbygd finns ett stort behov av samverkan påolika plan.

[ byar och mindre samhällen har man fått lösa en rad gemensamma
angelägenhetermed gemensamma krafter. Det rörsig om väg-,vatten-och

elbelysningsfrågor liksom att driva samlingslokaler, bad- och fryshus,

mejerier osv. I stadsmiljön finns bostadsrättsföreningar,gemensamma
sjukkassor, konsumtionsföreningar,varukooperativ osv.

Idag ärden kooperativa tanken ytterst livskraftig och företagsam.I den

nykooperativa andan bildas daghem, friskolor, caféer, ålderdomshem,

vårdcentraler, verkstäder osv. 1995 fanns ca 130 nykooperativa fören-

ingår i länet, flest i landet om man ser till folkmängden (Rönnby, Den

lokala kraften, 1995). Den kooperativa arbetsformen har blivit en viktig

del av det lokala utvecklingsarbetet i byar och samhällen. Vilka traditio-

ner finns häratt falla tillbaka på?Mycket tyder påatt Jämtland ifrågaom

ekonomiska föreningaroch kooperation har och har haft en särställning.

Detta tog vi på föreningsarkivetsom utgångspunkt fördenna undersök-

ning.

Jämtlandslän
- en kooperativ region?

FöreningsarkivetJämtlands län bildades 1980 som en ideell organisation

förföreningar inom länet. Arkivet, vars verksamhet omfattar Jämtlands

län, har till uppgift att samla, inventera och bevara skrivna handlingar,

trycksaker, fotografier, föremålosv frånföreningaroch enskilda förenmgs-

Föreningsarkivet
- en presentation



aktiva personer. Andra viktiga uppgifter är att väcka intresse för lokal-

historia, särskilt föreningslivets historia, samt ha en service- och rådgi-

vande funktion i arkivfrågor.
Sammanfattningsvis skall arkivet bidra till att dokumentera och be-

vara länets historia. Arkivets verksamhet finansieras i huvudsak genom
anslag från Riksarkivet, Jämtlands läns landsting, Östersundskommun

samt frånoch med 1996 ävenKommunförbundeti Jämtlandslän.Arkivet

har idag fyra anställda med sammanlagt 3,0 tjänster.

I arkivets huvuddepå i landsarkivet och i dess filial förvarasarkivma-

terial från drygt 2500 föreningar. Årligentillkommer handlingar från

mellan 100-200 föreningar,antingen som tillägg till tidigare deponerade

arkiv eller som nya arkivbildare. En stor del av detta material har

inkommit i samband med arkivets inventenngsverksamhet.
•

Inventeringens Syfte 1993 påbörjadesinventeringen av ekonomiska föreningaroch kooperativ

och bakqrund [ Jämtlands län. Arbetet har finansierats med bidrag från Riksarkivet,

Kooperativa samarbersgruppen i Jämtlands län, Kooperativ utveckling i

Jämtlands län, Kvinnum resurscentrum samt via egna lönemedel. Syftet

med inventeringen har varit att kartlägga förekomsten av ekonomiska

föreningari vårtlänsamt att sammanfatta deras utveckling och diskutera

betydelsen av kooperationen i ett historiskt perspektiv.
Inventering och insamling av de traditionella folkrörelsernas och

andra föreningars handlingar har pågåtti varierande omfattning under

hela 1900-talet. Under de senaste decennierna har man vid landets

folkrörelsearkiv bör)at bedriva en mer systematisk inventering av det

regionala arkiv- och föreningsbeståndet.Inventeringarna har ibland givits

en organisatorisk avgränsningdärman koncentrerat sig påatt exempelvis

spåra upp alla idrotts- eller nykterhetsföreningar. Vanligare är att man

valt att avgränsa undersökningen geografiskt. Man har då inventerat

socken för socken, kommun för kommun i syfte att göra en total kart-

läggning av föreningslivet. Föreningsarkivet i Jämtlands län har tidigare

främst arbetat med kommunvisa föreningsinventenngar.

Föreninfts.irkivct i Jämtlands län genomförde 1984 en inventering av

Krokoms kommun där drygt l 000 föreningar registrerades. Därefter

följde 1985 en inventering av Östersundskommun med 2 600 registre-

ringar. 1990 slutfördes en inventering i Härjedalens kommun där drygt

l 200 föreninsarregistrerades. I den senastgjordakommuninventenngen,

1990 i Bergs kommun, registrerades drygt l 100 föreningar.

Hur vi gick tillväga Metodiskt innebär en föreningsinventeringdels en omfattande kvantita-

tiv insamling av fakta, dvs en registrering av föreningar,dels en kvalitativ

genomgång och analys av inventenngslistor och insamlat arkivmaterial.

Inventeringen har alltså inletts med uppgiften att registrera föreningar

som kan klassificeras som ekonomiska (avgränsningar diskuteras på

sidan 14) från 1800-talet och fram till idag. Detta arbetsmoment har tagit

förhållandevislång tid i anspråk, men har i gengäld gett ett intressant

resultat. Uppgifter om vilka föreningar som funnits har spårats upp



genom systematisk genomgång av en mängd material. Här kan nämnas
handlingar frånläns-och distriktsorganisationer (vilka i viss utsträckning
redan förvaradesi föreningsarkivetrespektive landsarkivet), länstyrelsens
register överekonomiska föreningar,kommunernas förenmgsregisterosv.
Vidare har uppgifter erhållits från Kooperativa Institutet, Kooperativ
Utveckling i Ås,KF:s centralarkiv, Riksarkivet, diverse årgångarav SOS,
hembygdslitteratur, lokalpress med mera.

Utifrån denna kartläggning av föreningar har arkivmaterial spårats
upp, inventerats och vad gällernedlagda föreningar,om möjligt,samlats
in till arkivet föratt uppordnas och göras tillgängligt förforskning. När
det gäller arkiv från nedlagda eller verksamma föreningar som inte
deponerats i arkivet, har syftet varit att registrera information om var
föreningshandlingarna förvaras samt deras omfattning och innehåll.
Flertalet av de verksamma föreningarnafick därförbrev med information
om inventeringen samt förfråganom föreningshandlingarna och deras
förvaring. En preliminär lista med alla ekonomiska föreningar och
kooperativ har skickats till respektive kommunarkiv och hembygdsfören-
ing föreventuell korrigering eller komplettering. Inventeringen sträcker
sig fram till 1993, föreningarsom bildats senare har alltsåinte registrerats.

Inventenngsarbetet har utförtsav Gun Ärver.Rapporten ärsamman-
ställd av Gun Ärveroch Cararina Lundström i samarbete. Tabeller och
diagram har sammanställts av Håkan Göransson som också skapat
inventeringens egen databas. Formgivningen har gjorts av Annica Nordin.

Utgivningen av rapporten sker med stöd av Institutet för social
ekonomi.

I den beskrivande och analyserande delen av rapporten har gjorts ett

urval av verksamhetsgrenar. Vi gördärinte anspråk påatt ge en heltäck-

ande bild av den ekonomiska och kooperativa verksamheten i länet.

Jämtlands länärpåsamma gångstort och litet! Länetärtill ytan landets

tredje störstamen samtidigt det nästminsta räknati invånarantal.Härbor
drygt 130 000 personer varav ca 65% i tätorter och ca 35% i glesbygd.
I Jämtlands län finns i genomsnitt 2,8 invånare per km2 medan riks-

genomsnittet är21,5 invånare per km2! Vårsärartskapar samtidigt våra

problem. Hur klarar man kommunikationer, service, vård och omsorg i

ett såglesbefolkat område?Härhar vi kanske en av orsakerna till det stora

antalet kooperativa föreningar.
Avfolkningen har drabbat länet hårt. 1954 uppnådde Jämtlands län

sitt hittills högsta invånarantal med drygt 145 00 personer. Sedan följde

en kraftig och oavbruten befolknmgsminskning. Mellan 1950 och 1970

minskade invånarantalet med 13%. Minskningen var anmärkningsvärt
stor och överträffadesendast av Gotlands län. Senare har förhållandena

stabiliserats, men tidigare utflyttningar har höjtmedelåldern såatt 1994

var femte person var 65 år eller äldre. I vissa kommuner är andelen

pensionärer ännu högre. Befolkningsstrukturen bildar på sina håll om-

vändapyramider med basen högstupp i åldrarnaiställetförlängstned där

den bör finnas. I länet finns åtta kommuner, Berg (8 527 inv), Bräcke

(8 495 inv), Härjedalen (12 199 inv), Krokom (14 882 inv), Ragunda

Jämtlandslän
- stort och glest!



(6 829 inv), Strömsund ( 15 524 inv), Åre(10 115 inv) och Östersund

(59 730 inv). (Länsstyrelsen i Jämtlands län, Fakta om Jämtlands län 1995.)

Länet är mycket litet industrialiserat. Den mesta tillverkningen sker i

små företag inom verkstads- och trävarubranchen. Tillsammans med

Gotland har länet den lägsta andelen industrisysselsatta i landet (ca 12%

1992) Den offentliga sektorn dominerar sysselsättningen med hela 41%

(förriket 34%). Turismen är den näring som förnärvarande ökarmest.

Under långtid har jord- och skogsbruket dominerat länets näringsliv.

I börjanav 1880-talet fanns drygt 83 000 invånare i länet varav ma)on-

teten bodde på landsbygden och hela 86%, tillhörde gruppen jordbruk

med binäringar. Den industriella utvecklingen har präglats av skogsbru-

kets expansion. De ekonomiska och sociala förhållandenapåverkades

genom markförvärv,virkesförsäl]mngoch tillkomsten av arbetstillfällen

med huggning, körningoch flottning av virket. Dessutom etablerades en

rad sågverk Planet. Ännupå 1920-talet var jord- och skogsbruket den

absolut dominerande näringen, 2/3 av befolkningen fick sin försörjning

genom jorden och skogen. På 20- och 30-talen etablerades dessutom

tusentals småbruk med mindre än 5 hektar åker, de flesta så kallade Per-

Albinrorp.
Socialt och ekonomiskt sett har Jämtlands län vant en relativt jämlik

region. Här har aldrig funnits någon adel eller aristokrati. Den sociala

skiktningen har vant begränsad eftersom den största gruppen inom

jordbruket vant s)älvägandeböndereller självägandetorpare. Dock skal

sägas att inom gruppen självägandebönder funnits en stor spännvidd

mellan exempelvis en storbonde påRödönoch en småbrukare i Nyhem.

*:»



EKONOMISKA FÖRENINGAROCH

KOOPERATIV - en bakgrund

Samverkan har alltid vant nödvändigt,inte minst på landsbygden. De

norrländska byarna har präglats av en stark kollektivism. Varje by hade

ett byalag där gemensamma angelägenheter dryftades. Inom byalagen

reglerade man exempelvis nyttjandet av den samfällda egendomen. Bön-

derna ägde eller nyttjade gemensamt betes- och jaktmarker, slåtterängar,

skogar och fiskevatten. Likaså ägde man ofta gemensam plog, brand-

spruta, kvarn och såg. När "föreningstiden" inträdde i slutet av 1800-

talet ombildades byalagen ibland till föreningar av olika slag, vilka

övertogskötseln av de gemensamma angelägenheterna. De ekonomiska

föreningar som växte fram kom att syssla med frågor som vägbyggen,

elkraftens dragning till byn, inköp och användning av tröskmaskm,

sågverk osv.
En rad uppgifter som i städeroch tätortervarit kommunala angelägen-

heter har pålandsbygden fåttskötasav byborna själva; service, kommu-

nikationer och praktiska göromålav olika slag. Det stora antalet ekono-

miska föreningarkan därmed ses som en utveckling av det traditionella

samarbetet inom de gamla byalagen.
Ett annat viktigt samarbetsorgan med långhistoria ärsockenstämman,

som också haft en rad viktiga samhällsfrågorpå sin lott. Under många

århundraden var den, tillsammans med byalagen, det enda folkliga

beslutsorgan som fanns. På sockenstämmen behandlades, förutom rent

kyrkliga ärenden, fattigvård, utbildning, postgång, hälso- och sjukvård,

kommunikationer, brandskydd, sockenbibliotek osv. Sockenstämman

var, om inre en demokratisk så dock en fördemokratisk institution, där

alla jordägare i byarna hade närvaro- och beslutsrätt. Många historiker

poängterar idag sockenstämmans betydelse för förståelsen av vår

demokratis ursprung. Man menar att den är en direkt föregångareoch

förebildförden moderna kommunförvakningensamt förvårafolkrörel-

ser och föreningarsom kom att utvecklas under 1800 och 1900-talet.

"Man kan tryggt påstå,att utan det tusenåriga långa samarbetet

människoremellan skulle det ej finnas vare sig kultur eller civilisa-

tion. Vad människorna kunna idag, vad de ha lärt och vad de äro,

det kunna de tacka samarbetet för - samverkan med jämställda.'

(Hans Muller, "Konsumtionsföreningarna - deras

väsen, grundsatser och nytta. Stockholm 1909.)

Varförsamarbete och
kooperation?
-en tillbakablick



Vårtidsbehov av

samarbete

[dag finns andra behov. När invånarna på en ort konstaterar att byns

möjlighetertill överlevnadär beroende av egna initiativ och gemensamt
ansvar, väcker detta ofta en stark sammanhållning och kampvilja. Att

kunna bo kvar på hemorten kräver nya arbetstillfällen och en utbyggd

infrastruktur. Fantasi och kreativitet, egna initiativ och samarbete hjälper

till att få bygden att leva upp igen. Byutvecklingsgrupper av olika slag

bildas föratt man gemensamt skall kunna skötabygdens angelägenheter.

Ibland väcks forna tiders byalag åter till liv, och den gamla sam-

arbetsformen kan fyllas med delvis nytt innehåll. Dessa byutvecklings-

grupper kan se olika ut till sin struktur, vissa organiseras som ideella

föreningar, andra som ekonomiska föreningar.

Andra orsaker till att ekonomiska föreningarbildas kan vara missnöje

med hur någonangelägenhetsköts.Man vill skötaverksamheten själv,på

ett eget sätt som bättre passar de egna behoven. Här handlar det om att

skapa positiva alternativ till kommunalt eller privat drivna verksamheter.

Ibland har det förstainitiativet till föreningsbildandeväckts ur mö|lighe-

ten att erhålla bidrag, vilket därmed undanröjt ett kanske besvärligt

ekonomiskt hinder. Under 1900-talet har mångaekonomiska föreningar

kommit igångmed hjälpav statens bidragssystem. Genom att ekonomiskt

stimulera verksamheter som drivs i föreningsregihar staten pådetta sätt

direkt uppmuntrat till gräsrotsansvar.
Under årenslopp har det knutits mångaförhoppningari samband med

bildandet av alla dessa föreningar. En del föreningarhar inte ens kommit

igång med någon verksamhet efter att de registrerats, medan andra har

kunnat visa upp en lång, aktiv och stabil historia. Man har startat

konsumtionsföreningar,t)ur-, el-, byggnads- och frysföreningar. Bostads-

rättsförenmgar,föräldrakooperativ,tvättstugor och transportföreningar

har kommit igång. Listan med alla föreningarsom bildats ärmycket lång,

men gemensamt föralla ärställningstagandetatt arbeta tillsammans med

föreningensändamåloch stadgar som ledstjärna.Sammanlagt han denna

inventering registrerats 3 132 ekonomiska föreningari Jämtlandslän.Det

innebär att 3 132 ekonomiska föreningar har bildats under perioden

1866-1993. Idag finns knappt 400 ekonomiska föreningar i verksamhet.

(Rönnby, Den lokala kraften. 1995.)

Tabell 1. Antal registrerade föreningsbildningarunder

perioden 1866-1993.

Ekonomiska föreningari Jämtlands län.

Bostads- och byggnadsföreningar

Hushållets ekonomiska föreningar

Jordbrukets ekonomiska föreningar

Nykooperativa föreningar

Rese- och transportföreningar

övrigaekonomiska föreningar

Totalt antal registrerade föreningar 3 132

961

755

800

209

95

312
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Vid bildandet av en ekonomisk förening har det i alla tider gått till på
ungefärsamma sätt.Det hela har initierats av någoneller några,somgjort
ett upprop och inbjudit till ett möte.Man har fattat ett beslut om att bilda

förening,styrelsen har utsetts, stadgar godkäntsoch registreringshandlingar

skickats till Länsstyrelsen förkontroll och registrering. Insamlingar har

startats och teckningslistor har burits omkring i bygden. Flitiga fingrar i

syföreningar och kommittéer har tillverkar alster som inneburit ett

välkommet tillskott till föreningens ekonomi. Fester och basarer har

ordnars föratt samla in medel. Förutomden egna insats som behövtsoch

de frivilliga bidrag som kunnat avvaras, har det gått att få tillskott till

kassan via fonder och statliga bidrag.
Oavsett påvilket sätt föreningenhar tillkommit såhar den alltid vant

beroeende av medlemmarnas aktiva medverkan föratt kunna finnas kvar.

När behoven gått att tillgodose påett enklare eller mer fördelaktigtsätt

har föreningen i regel förlorat sin dragningskraft. Verksamheten läggs

därmed ned och föreningens upplöses. Utvecklingen av de ekonomiska

föreningar och kooperativ som här undersöks styrs i regel av krassa

ekonomiska och sociala överväganden.De ekonomiska föreningarnakan

därmed sägas vara goda indikatorer på vilka behov och intressen som

finns i ett samhälleunder en viss period, och hur behoven och lösningarna

förändras.

Föreningsbildandets
kronologi

Badhusets historia

"Vi kom från Härnösand, så nog var det lite omställning att

plötsligt bli boende i ett hus utan vatten och avlopp. Rena medel-

tiden, sa hälsovårdsinspektören.Sådan lyx som badrum fanns

endast i prästgårdenoch lärarbostaden.Andra fick klara sin hygien

efter bästa förmåga.Hur skulle det vara att bilda en syföreningtill

förmånförnågot som ju alla borde vara intresserad av. Ett badhus

till exempel. Med detta mål i sikte gick vi gårdfören söndagmed

lista för att se om intresse fanns. Intresset var över förväntan,

kvinnorna försyföreningen,männen skrev sig fördagsverken och

skänkte virke. Ivan och Edvin Jonsson skänkte förutom virke,

tomten där badhuset skulle stå.Vi ordnade fester och hade försälj-

ning påhandarbeten och skänktavaror. Köplustenvar stor, behåll-

ningen god. Det krävdes många tusen för att täcka kostnaderna

även om en del material och dagsverken var gratis. Vi klarade

företaget. Färdigt blev huset uppskattat och flitigt besöktav både

kvinnor och män som fick varsin dag mot veckoslutet. Även

skolbarnen hade tillgång till bad.
Närnya skolan blev färdig1953 med bådebastu och bad och en

del äldre genom pensionärslånfått badrum hemma hade vårt lilla

badhus gjort sitt förbygden och sattes påundantag. Det som aldrig

kan glömmasärdock alla trevliga sammankomster vi hade föratt

finansiera detta badhus."

(Saxat ur Bodsjöboken 1981, artikel av Elina Larsson)
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Teorier kring civilitet

och social gemenskap

Det har i samhällsstudier visat sig finnas ett starkt samband mellan

mängden frivilligt organiserade verksamheter och förmåganatt fungera

demokratiskt. Denna relation kan även ha betydelse förden ekonomiska

utvecklingen i ett samhälle. Människorna och dess organisationer utgör

ett socialt kapital som bidrar till samhällets ekonomiska utveckling.

Den amerikanske samhällsforskaren Robert Putnam har blivit känd

för sin studie av det italienska samhället efter dess regionalisenng på

1970-talet. Hans forskarlag undersöktevarförde demokratiska institu-

tionerna fungerade så olika väl i de tjugo regionerna. Studien ger svaret

att det är graden av civilt och frivilligt samarbete människorna emellan

som avgönju fler föreningsaktivaoch liknande desto bättre fungerande

demokrati. Putnam fortsätter analysen och menar vidare att denna

medborgaranda och det sociala kapital som bildas genom exempelvis

föreningsaktiviteter också förklarar utvecklingen av ekonomiskt väl-

stånd. (Putnam, Den fungerande demokratin. Stockholm 1996.)

Ett samhälle som styrs enväldigtoch diktatoriskt föderinga folkrörel-

ser utom möjligen motståndsrörelser. I ett samhälle som av tradition

fungerat utifrån ett demokratiskt tänkande ärdet civila ansvarstagandet

en del i kulturmönstret. Sveriges långa tradition av sockenstämmor och

byalag med praktiska överenskommelserom de gemensamma tillgångar-

na, har under långtid utbildat oss till att handla och tänkademokratiskt.

Alf Rönnby ger i sin bok "Den lokala kraften" sin definition av

begreppet det civila samhället. Han menar att det civila samhällets syfte,

tillskillnad frånden offentliga sektorn eller marknaden, äratt tillgodose

medlemmarnas behov av olika slag. I det civila samhället inordnar

Rönnby individer, familjer och hushåll, informella grupper och sociala

nätverk, ideella respektive ekonomiska föreningar samt samfällighers-

föreningar.
" Det civila samhälletbestårav alla de formella och informella strukturer

och processer, ordningar, samspelsformer och sociala relationer av olika

slag, som människor skapar, upprätthåller,förändraroch utvecklar som

privatpersoner och medborgare för att tillvarata sina intressen och

behov."
(Rönnby, Den lokala kraften. 1995.)

Ekonomiska föreningar

och kooperativ
- definition och

lagstiftning

Kooperation ärekonomisk samverkan i demokratisk form. Ett koopera-

tiv ären sammanslutning av personer som har gemensamma intressen och

behov som man vill arbeta för i samverkan. Föreningen drivs enligt

demokratiska principer och medlemmarna ärsjälva aktiva i verksamhe-

ten. De kooperativa grundsatser kan sammanfattas enligt följande:

l. Medlemskap är frivilligt och utan inskränkningar.

2. Demokratiska principer, en medlem- en röstskall gälla

3. Begränsad ränta på insatta medel (dvs ingen vinst)

4. överskottskall fördelas så att ingen medlem gynnas.

5. Upplysning om de kooperativa idéerna skall spridas

6. Samverkan på lokal, nationell och internationell nivå skall finnas

12



Begreppen kooperation respektive ekonomisk föreningärinte helt liktydiga.

Ekonomisk förening är en av de juridiska former för företagande som

finns idag (jämförhandelsbolag och aktiebolag med flera). Den vanligaste

och lämpligaste juridiska formen för en kooperativ förening är den

ekonomiska föreningen Här gäller principen en medlem - en röst, med

andra ord ett slags demokratiskt företag.En ekonomisk föreningbehöver

dock inte vara kooperativ till sin struktur (se de kooperativa grund-
satserna ovan), även om begreppen ofta sammanfaller.

Enligt nuvarande lagstiftning har en ekonomisk föreningtill ändamål

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verk-

samhet i vilken medlemmarna deltar:

• som konsumenter eller förbrukare
• som leverantörer
• med egen arbetsinsats
• genom att använda föreningens tjänster, eller
• på annat liknande sätt

Det kan vara viktigt att peka på den stora variation som finns inom

gruppen ekonomiska föreningar. Här finns allt ifrån den lilla

badstugeföreningenpå bynivå till störrebostadsrättsföreningarsom väl

närmast kan betraktas som folkrörelseföretag,mer jämförbaramed

liknande stora privata företag.
Sveriges förstaföreningslagfick vi genom 1895 årslag (FL 1895), som

skulle reglera förhållandenafördeekonomiska föreningarna.Förenings-

livet befann sig i sin linda och regierna var därförenkla. Det behövdes

dock en lag för de verksamheter som inte gick att sortera in under

aktiebolagsbestämmelserna. Reglerna syftade i huvudsak till att kunna

registrera kooperativa föreningarvars ändamålvar att anskaffa livsmedel

och liknande till medlemmarna, att ordna bostädereller att säljamedlem-

marnas produkter.
De ekonomiska verksamheter som organiserades före 1895 och som

hade demokratiska och kooperativa ambitioner fick ofta anta aktiebolags-

form eftersom inga egentliga alternativa företagsformer fanns.

1911 fick vi en ny lag som i stora drag liknade den gamla. Härställdes

dock färre krav på föreningens verksamhet och varje förening vars

primära ändamålvar att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

kunde registreras. Begreppet ekonomisk förening blev vidare och mer

allmänthållet, eftersom det inte längre ställdes någotkrav påkooperativ

verksamhet. En föreningsom bedrev handel eller verksamhet som krävde

skyldighet att förahandelsböcker, bokföringspliktigverksamhet, kunde

registreras, trots att syftet kunde vara annat änatt främjamedlemmarnas

intressen. Lagen medförde att även ideella föreningar med ekonomisk

verksamhet kunde registreras som ekonomiska föreningar.
11951 års lag (FL 1951) om ekonomiska föreningargörsen skarpare

avgränsningmellan olika de olika företagsformersom finns. En stiftelsen

skiljer sig från bolag och föreningargenom att den varken har delägare

eller medlemmar. En styrelse förvaltarkapitalet, som avsätts förett visst

syfte. Både i aktiebolag och ekonomiska föreningar ska verksamheten
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drivas utan personlig ansvar. I FL 1951 gjordes en uppdelning där den

ekonomiska föreningen reserverades försammanslutningar av personer
medan aktiebolaget behölls förkapitalsammanslutningar.

Firmabeteckningen "ekonomisk
förening" ersatte det tidigare "upii'

dvs "utan
personligt ansvar". xMed den nya lagen försvannocksåmö]lig-

heten att registrera en föreningmed begränsatpersonligt ansvar, "mbpa".

Nu betonades åter de kooperativa principerna och ett öppet medlems-

skåp.Nytt var ocksåatt alla registrerade föreningarblev bokföringspliktiga

enligt bokföringslagen.
Den nya lagen ställde större krav på den enskilde medlemmens egen

medverkan. Man skulle inte bara kunna n)uta av avkastningen utan det

fodrades ocksåett aktivt engagemang i verksamheten. En konsekvens av

de nya bestämmelsernablev att vissa föreningarsom registrerats under FL

1911, inte längrehördehemma i FL 1951, men övergångsreglergjorde att

de ändåfick stå kvar. Det senare gäller bland andra. Folkets Hus- och

bygdegårdsföreningarsom kan sorteras in under både ideell och ekono-

misk föreningar.
Den regel frånFL 1911 som gjort det möjligtatt även registrera ideella

föreningarsom ekonomiska föreningartogs alltså borr. De ideella fören-

ingår som bedrev ekonomisk verksamhet, men utan att ha någon

bokförmgspliktoch utan att ansluta till medlemmarnas verksamhet, blev

nu istället tvingade att bilda aktiebolag.

Rätten att få bli medlem i en ekonomisk förening fastställdes att i

huvudsak vara öppen föralla som ville var med. Vissa föreningar, som

exempelvis bostadsrätts-, mejeri- eller betesföreningar, är dock av den

karaktären att ett öppetmedlemskap skulle kunna medföraproblem.

I vår nu gäUande lag, FL 1987 slås fast att endast kooperativa

ekonomiska föreningar kan registreras, vilket måste äga rum senast 6

månaderefter bildandet. Föreningenblir genom detta en )undisk person.

Vissa ekonomiska föreningar regleras helt eller delvis av annan lag än

Föreningslagen, så exempelvis bostadsrättsföreningar,förenmgsbanker,

hypoteksföreningar, ömsesidiga försäkringsbolagoch allmänna försäk-

nngskassor.

Avgränsningar
och urval

Först måste sägas att även många ideella föreningar bedriver ekonomisk

verksamhet. Föratt få en praktisk avgränsning av urvalet såg vi oss dock

tvungna att bortse ifrån dessa föreningari inventeringen. Likaså fanns det

unde-r 1800-talet många gemensamma verksamheter som drevs i form av

aktiebolageller enskilda bolag föratt senare kanske övergåi föreningsform.

Inte ens inom gruppen ekonomiska föreningarärurvalet oproblematiskt.

Lagen om ekonomiska föreningarhar med åren blivit alltmer detaljstyrd.

Det betyder också att många föreningar som klassades som ekonomisk

förening under åren mellan 1911 och 1951 nu inte alls hörhemma där.

Dessutom har det funnits föreningar, framförallt mellan 1911 och 1951,

som sorterat under begreppet ekonomisk förening,men som inte har blivit

registrerade av Länsstyrelsen.Det rådermed andra ord en osäkerhet is)älva

definitionen av begreppet ekonomisk förening, vilket har medfört vissa

svårigheter att hitta en lämplig avgränsning för inventeringen.
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Vi har valt en vid definition, principen har varit att varje föreningsom

haft en kooperativ och ekonomisk inriktning på verksamheten har

registrerats. Exempelvis ingår vissa aktiebolag/enskilda bolag där dessa

varit direkta föregångaretill mejeri- och badhusföreningarmed flera. Som

tidigare nämntshar, av praktiska skäl, inte medtagits de ideella föreningar

som bedrivit omfattande ekonomisk verksamhet. Av utrymmesskäl finns

heller inte samfällighets- och vägföreningarnamed i denna inventering,

trots att de egentligen tillhören av de tidigaste formerna församarbete.

Dessa föreningar, som regleras i en egen lagstiftning, är registrerade på
Lantmätenet däruppgifter om dem finns tillgängliga.

Inventeringen sträcker sig fram till 1993. Föreningar som bildats

senare har alltså inte registrerats.
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HUSHÅLLETSEKONOMISKA

FÖRENINGAR

Bakgrund Under 1900-talet har hushållens arbetsförhållandengenomgått något

som, åtminstone pådet praktiska planet, liknar en revolution. Hushålls-

arbetet har blivit enklare och lättare att utföra. De nya tekniker och

metoder som införtshar ofta vant kostsamma förde enskilda hushållen,

ett faktum som skapat behov av gemensamma lösningar. Det har bildats

ekonomiska föreningarav olika slag som kommit att påverkahushållens

och framförallt kvinnornas situation.

En förutsättningför hushållens modernisering var elektriciteten. Få

saker har haft en sådan betydelse förvårt vardagsliv som elkraften. Den

var förutsättningenförmångaav de ekonomiska föreningarsom bildades

under 1900-talets förstahälft. Elföreningar,bad- och tvättstugeförening-

ar och frysföreningarhar alla påverkat vardagslivet och dess modernise-

ring.

Elföreningar Elkraften måstetillerkännasen mycket stor betydelse församhällsutveck-

lingen under detta sekel. Den ökande elanvändningen har också betytt

mycket fördet dagliga livet. Jämtland var i likhet med övrigalän i norra

Sverige välgynnat av naturen. Härfanns god tillgångpåvattenkraft samt

en lång tradition när det gällde att utnyttja vattnet som kraftkälla. De

stora, affärsdnvandekraftbolagen hade emellertid inget störreintresse av

att elektrifiera glesbygden. Därfanns fåmöjligakonsumenter och relativt

små behov av elström. Istället bildades egna lokala kraftbolag och

elförenmgarute i bygderna. Här krävdes egna initiativ, eget kapital och

egna arbetsinsatser. Elkraften skapades på många sätt av egen kraft.

Landsbygden kom att elektrifieras framförallt under förstavärldskriget

I bygder där man inte hade tillgång till egen vattenkraft kunde man gå

samman i en distributionsförening- elförening föratt köpa råkraft och

därefterbygga ut ett eget elnät. Staten erbjödocksåstödtill de etablerade

föreningarna. Under förstavärldskriget etablerades många elföreningar,

1919 fanns 38 föreningar i länet. Ävenunder andra världskriget låg

antalet på en högnivå, 1944 fanns 71 elföreningar.

Med tiden ökarelförbrukningen vilket ställer krav på större teknisk

effektivitet och ett mer företagsekonomiskt tänkande. När staten, som

under 1910- och 20 talen gett stödtill elförenmgarna,minskade pådetta

och efter 1945 istället satsade på stordrift, blev förutsättningarnaännu

kärvare. De små distnbutionsförenmgarna var väl anpassade till den
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självförsörjningsekonomisom rådde på landsbygden i början av 1900-

talet.
När kraven ökade överlätmånga små föreningar sin rörelse till ett

större kraftbolag. Under 1950- och 60-talen sjunker stadigt antalet

elföreningar i länet. Totalt har registrerats 165 elföreningar i länet.

Diagram 1. Antal bildade elföreningar i Jämtlands län,

fördelade på 10-årsperioder.

1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989

(Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands
län. Sammanställning av inventering
1996. Totalt har 168 föreningar
registrerats, varav 42 saknar bildande-
år och ingår ej i diagrammet.)

I början av 1900-talet inleddes en folkhälsokampanj om vikten av

renlighet och personlig hygien. Idag ärdet självklartatt förknippahygien

med renlighet. 18 00-talets bönderhade dock ingen uppfattning om att det

skulle vara skadligt att avståfrånatt tvättasig. Att gådirekt frånladugård

till matbord var helt naturligt. Den tvättning som förekom var strikt

förlagd till särskilda tillfällen, i regel som en markerad gräns mellan

vardag och helg. Lördagen - lögaredagen var den dag man tvättade sig.

Julen hade också en rituell betydelse förbad och renlighet. Boningshuset

skulle vara städat och folk skulle vara badade.
"Det var nämligen förenatmed ett betydande besvär att under den

kalla årstidenställatill med ett bad, och man ansågdet vara riskabelt från
hälsosynpunktatt onödigtvisblötakroppen dådet var kallt. Man kunde

sä lätt bli förkyld./.../! ladugården eller 'fiöse' tömdes det uppvärmda

vattnet i ett störrekar och i detta enda vatten badade sig alla i gården.

(Levi Johansson,
"Om realighetsförhållandeni Frostviken'

ur Svenska landsmål och svenskt folkliv 1927.)

Renligheten kom successivt att utvecklas till en såvälmedicinsk som

moralisk fråga. Lubbe Nordströms med flera visade upp den lort och

smuts som fortfarande fanns i våra hushåll långt in på 1900-talet.

Folkhälsoidealen spreds via folkskolan, folkbildningen och förenings-

livet. Der svenska folket fick lära sig att det var obildat och kunde vara

farligt att inte hållasig ren. Normerna och idealen kom frånde borgerliga

kretsarna i samhället, men metoderna att föraut budskapet var färgade

av folkhemmet och dess moderniseringsiver.
1921 bildades Föreningenförfolkbad i syfte att "samla alla som vilja

främjasträvandenaföratt varje svensk man och kvinna, gosse och flicka

Badhusföreningar
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skola få bada året om". Tanken på badrum i var)e enskilt hem var

orealistisk. Istället blev taktiken att stödja uppbyggnaden av gemen-
samma badstugor runt om i landet. Badandet fick genom föreningens

propaganda en koppling till samhällsnyttan. Renlighet var en förutsätt-

ning förhälsaoch hälsan i sin tur en grundförutsättningförarbetskraften.

Föreningen förmedlade lån och bidrag till badanläggningar. Man

utarbetade typritningar för badstugor samt detaljerade föreskrifter för

badverksamheren. För att få bidrag var det viktigt att föl]a föreningens

riktlinjer. Redan förefolkbadföreningenfanns det möjlighetertill statligt

stödförbyggande av badhus. Pensionsstyrelsen förmedladebidrag redan

från 1900-talets början.I Jämtlandfanns enstaka badhus redan i slutet av

1800-talet. I Hede bildades ett aktiebolag som startade badhus 1887.

Man höllöppethuvudsakligen sommartid och erbjödkarbad, gyttfebad,

tallbarrsbad, ångskåpoch dusch. En baderska anställdes varje säsong.

1905 ombildades bolaget till föreningvilken fortsatte att driva verksam-

heten.

"Bakom tapeterna satt vägglössoch samtliga barn hade huvudlöss.

/../Att lössentrivdes såbra berodde inte minst påatt tvättningenvar

sällsynt. Det fanns ett handfat i stugan och det användes när man

vaskade händeroch ansikte. Det skedde säkert regelmässigt inför

helgerna, men i veckorna vara det säkert si och så med den saken.

Kroppen tvättade man ej. Småungar hölls förståssärskilt rena

och dem badade man. Visst förekom det också att vuxna tog

varmbad inomhus till jul. Men regel var det ej. Man kunde känna

denna frånvaro av kroppsvård inne i stugorna, berättar min infor-

mänt. Svett och smuts luktar.'

(Frykman/Löfgren, Den kultiverade människan, 1979.)

I Hoverberg grundades redan 1903 en badhusförening. I stadgarna

framgick att det skulle anläggasett varmbadhus förallmänheten.Inträdes-

avgiften i föreningen var femtio kronor, som samtidigt motsvarade en

andel och en röst. 1931 planerades förett nytt varmbadhus. Man sökte

bidrag och beviljades 2000 kronor ur Pensionsstyrelsens fond. Badhuset

var öppet tvådagar i veckan, fredag fördamer och lördagförherrar.

En timme respektive dag var bokad förskolbad. Ekonomin tycks ha

vant ansträngdoch 1936 söktesbidrag hos RödaKorset och Handelsban-

ken föratt kunna avbetala en skuld på varmbadhuset. 1931 blev fören-

ingen medlem i Svenska FöreningenförFolkbad. År1969, närHoverbergs

badhusförening skrev till denna förening, förmodligen med en begäran

om bidrag till ett bastubygge, fick de till svar att föreningenhade ersatts

av Simfrämjandets bastukommitté. Det fanns nu en bestämmelse att

bidrag endast beviljades förbastuanläggningar i samband med idrott och
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FÖRENINGENFÖRFOLKBAD
STOCKHOLM 2

Föreningens för folkbad

BADREGLER

I.

2.

för inomhusbad.

Bada minst en gång i veckan.
Bada icke omedelbart efter en starkare kroppsansträngning, vila
tills blodomloppet lugnat sig-.

3. Bada icke förrän l V» å 2 timmar efter en måltid.

4. Tag ej kallt bad eller dusch, då du känner dig frusen.

5. Undvik för hastig och stark upphettning i ang- och varmlufts-
baden.

6. Lämna icke ett varmt bad utan att taga en svalare överskölj-
ning- eller dusch till avkylning.

7. Avkyl ej kroppen för mycket genom för kall eller långvarig
dusch.

8. Gnid kraftigt den våta huden före torkningen och torka huvu-
det väl.

9. Drick gärna friskt vatten under eller efter ett varmt bad, om
du är törstig, men i små portioner.

IQ. Stå icke stilla i kall eller blåsig luft efter badet, men gå dig
ej heller svettig.

11. Frukta icke att vintertiden taga varma bad, blott det sker i
varm lokal och med nödig- avkylning samt med iakttagande
av ovan angivna försiktighetsmått.

12. Dusch bör ej vara varmare än + 36° C., ej kallare än + 12° C.

Ju kallare vatten, dess kraftigare och kortare dusch. Duscha
icke utan läkares råd sjuka kroppsdelar.

13. Temperaturen i varmluftsbadet bör icke överstiga + 70 C.,
i badstun icke + 50 C. Gamla, svaga eller sjuka personer böra
icke använda heta bad utan att rådfrågaläkare. Nervösa, lätt-
retliga personer böra icke taga. varma bad sent po. aftnarna^
bäst före middagen.

NORtTEDT 1THD IBM

282680
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friluftsliv. Härser vi exempel påhur badfrågansuccessivt övergåttfrånatt

vara en folkhälsofrågatill en angelägenhet föridrotts- och friluftslivet.

På 1930-talet ökade propagandan för badhus, parollen var "Bad ät

alla!". Badhusbyggandet satte ordentlig fart på 30- och 40-talet. I länet

bildades drygt 130 badhusföreningar (ca 25 st kombinerat med tvätt-

stuga) under dessa årtionden.Genom att det fortfarande var ovanligt med

badkar och dusch i hemmen fanns ett stort behov av att ordna badfrågan

med gemensamma lösningar. Kravet på en omsorgsfull personlig hygien

var numera helt accepterat.

I Laxsjöbildades en badhusförenmg1934. Syftet var att bygga badhus

och att "befrämjaett allmäntoch flitigt användande av bad". Medlem-

marna kunde betala sina andelar kontant eller i form av dagsverken eller

material. Man vädjade dock till byborna att även "frivilligt utföra

oavlönade dagsverken för den goda sakens skull", och byborna ställde

upp med dagsverken, virke och gratis sågning. Man ordnade också fester

och danstillställningar vars intäkter oavkortat gick till badhusbygget.

Huset ritades av en lokal byggmästare och bestod av bastu, badrum,

dusch, avklädningsrum och tvättstuga. På övervåningen inreddes en

bostadslägenhetföruthyrning. Huset stod klart redan i november samma

år. Vid invigningen konstaterades att "badhuset var ett tecken till att

kraften och sammanhållningen icke döttut i denna by".

Badhuset blev flitigt använtsåvälav vuxna som av alla skolbarn, vilka

nu fick gratis skolbad flera gånger per år. Bastubad var i särklass mest

populärt, 891 bastubad mot endast 60 karbad 1935. Föreningenhade en

badföreståndareanställd vilken skötte driften och biljettförsäljningen.

Badhuset var öppet fredageftermiddagar för kvinnor och lördag-

eftermiddagar förmän.

Föreningeni Laxsjöhade söktbidrag hos Pensionsstyrelsen men stött

på problem med att fåsitt hus godkänt. Med anledning av detta utspann

sig en smärre debatt i ÖstersundsPosten 1935 där kommunister Sund-

ström,som var en av de ledande i badhusrörelseni byn, förargatsöverden

byråkrati och det regelverk som föreningenålades att följa.Han riktade

en uppmaning till andra badhusföreningar - "Bygg om möjligt helt av

egna medel! M.en om bidrag önskas,tag icke ett spadtag förränallt blivit

godkänt av Pensionsstyrelsen. Hav då segt tålamod, säatt icke intresset

dör innan byggandet kan börja!" (Östersunds-Posten6/7 1935)

AndelstvättStugor Tvättmaskinenvar längesådyr i inköpatt den var orealistisk i de enskilda

hushållen. Gemensamma andelstvättstugor startades därförpå många

hållsedan det från 1939 gavs statligt bidrag till sådana initiativ. Någraav

de badhusföreningarsom fanns kom att komplettera sin verksamhet med

en tvättstugedel. De flesta andelstvättstugor startades dock som egna

projekt. Av de 58 registrerade tvättstugeföreningarnai länet tillkom de

flesta på 1940-talet. I Bergs tvättstugeföreningsom bildades 1945, hade

man skapat en egen modell förinbetalning av andelar. De flesta medlem-

mar var böndervilka levererade mjölktill Jämtlandsmejeriförening.Som

medlem i tvättstugeföreningen kunde man betala av sm andel (100

kronor) genom att få avdrag på mjölklikviden, dvs ersättningen förden
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m]ölkman levererat till mejeriföreningen.Hela 84 medlemmar utnyttjade
denna möjlighet, ett faktum som tyder på att landsbygdens hushåll

förfarande på 1940-talet var präglat av en självförsörjningsekonomi.
Hushållningssällskapenoch särskilt hemkonsulenterna sökte också

propagera för modernisering av hushållens arbete. Orrvikens badhus-

förening inbjöd 1946 hemkonsulenten Nina Gustavsson för att hålla

föredragom "Tvätt och tvättmedel".
Man skulle investera i ny tvättmaskin och centrifug och ville ha råd

införaffären. Kvinnorna i tvättkommitténsåg positivt på framtiden och

hoppades "att ett annat ar kunna ytterligare förbättrasåatt klädtvätten

inte ska behövavara ett besvärligt, tungt och tidskrävande arbete (ja, sa

enkelt attt o m en karl kan utföra det)". (Orrvikens badhusförening,

protokoll 15/4 1946)

I städerna var det genom HSB medlemmarna i bostadsrättsföreninga-
rna fick tillgång till tvättstuga. På landsbygden anställdes ofta en tvätter-

ska som skötteverksamheten. Mot en förhållandevislågavgift lämnades

smutstvätten in och man fick den tvättad,struken och manglad. I Kälom,

Offerdal fanns- från 1943 en andelstvättstugadärman hade en tvätterska

anställd. Tvättstugan var mycket populär och uppskattad bland kvin-

norna i trakten. Det ansågs inre dyrt, avgiften var länge 38 öre per kilo

tvätt. I Bergs tvättstuga hade man både föreståndarinnaoch tvärrerskor

anställda. Ävenhär var tvättstugan mycket anlitad och inte minst stryk-

ning var en populär tjänst.
"Da det visat sig att beställningpåstrykning förekomi stor utsträck-

ning, men att det numera var förlustbringande att utföra strykning för
hand, dryftades frågan om inte en strykpress av lämplig typ borde

anskaffas"
(Bergs tvättsrugeförening,protokoll 9/11 1951)

Under 60- och 70-talet upphördede flesta bad- och tvättstugeförenmgar.
Eget badkar och dusch samt egen tvättmaskin hade blivit en självklarhet

förde allra flesta.

Diagram 2. Antal bildade badhus- och tvättstugeföreningar

i Jämtlands län,födeladepå10-årsperioder

1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969

(Källa: Föreningsarkivet l Jämtlands
län. Sammanställning av inventering
1996. Totalt har 163 föreningar
registrerats, varav 18 saknar bildande-

åroch ingår e) i diagrammet.l
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Landsbygdens hushåll byggde sin matordning på förrådshållning.Bön-

dernas egna slaktprodukrer, älgköttet, bären och grönsakerna skulle

förvaras. Från 1920-talet blev det vanligt med hermetisk inkokning av

korr, vilket var en både tidskrävande och besvärligsyssla. När frysboxen

från mitten av 1950-talet kom ut på marknaden, fick den en smått

lavinartad spridning, inte minst på landsbygden. På biograferna visades

grans
"husmodersfilm" med reklam bland annat för frystekniken. De

praktiska fördelarna och tidsvinsten betonades. Frysboxen var dock

något av en lyxartikel eftersom priset var relativt högt. Lösningen för

många blev att bilda en frysförening.
Dessa föreningar förekom i hela länet både på landsbygden och i

tätorterna. Frysföreningenköpte in ett antal frysfack som medlemmarna

sedan hyrde genom att betala en årlig avgift. Man lånade pengar föratt

täcka kostnaderna för frysfacken och det var räntan på lånet som

bestämde hyresavgifterna.
Totalt har registrerats 53 frysföreningar i Jämtlands län. De flesta

bildades mellan 1959 och 1965. Under 1970- och 80- talen upphör de

flesta föreningarna. I Östersundoch i störretätorter finns de fortfarande

kvar i viss utsträckning. Det dröjderelativt länge innan det blev standard

med frysskåp i lägenheterna.

Frysföreningar

"V;
passerar handlar Dahlqvist som farmor övergav när Kooperativa

öppnadeoch hon slapp smyga sigförbipnvathandlarnnärhon inte kunde

betala sina skulder. Det ärfarmor som hos oss formulerat de ofta citerade

orden 'Med kooperationen kom människovärdet'.

(Palmgren-Rosenqvist, En uppkomlings dagbok)

I industrialismens spårföljdeofta fattigdom och misär.Bland de filantropi-

ska idéer som växte fram fanns en riktning som menade att hjälp till

självhjälp var den bästa metoden. De konsumentkooperaiiva idéerna

utvecklades i England under 1800-talet. 1844 bildade 28 vävare i Rochdale

utanförManchester "Rochdale Equitable Pionéers Society" (De redliga

pionjärerna). Man sparade pengar i en gemensam kassa och öppnade en

egen livsmedelsaffär. Senare startade men ävengemensam kvarn, slakten,

verkstäder samt byggde bostäder. Rochdalekooperarivet har blivit känt

dels försin vision om det helkooperativa samhället men även föratt det

upprättade principer förkooperativ verksamhet som sedan blivit vägle-

dande förden moderna konsumentkooperationen. Härkan nämnas den

demokratiska beslutsmodellen med en man en röst,överskottets fördel-

ning i förhållandetill inköp av varor, kontant betalning osv.

Som en direkt följdav näringsfnhetsförordningen1864 blev det fritt

att starta affärsverksamhet på landet. Tidigare hade städernas köpmän

haft ensamrätt på detta.
Under 1800-taler gjordes flera tidiga försökatt starta konsumenrkoo-

perativa rörelser.Sveriges förstakonsumentföreningvar Klosters handels-

förening i Dalarna som bildades 1858.
I Norra Sverige diskuterades under 1860-talet hur sviterna efter de

hårdamissväxternaskullekunna dämpasvia en förbättradvaruförmedling.

Handels- och
konsumtionsföreningar
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I Jämtland drevs frågan av bland annat landssekreteraren Thomée,

handlaren Fresk och apotekaren Lignell. I mitten av 1800-talet propagera-
des för bildandet av ett "Norrlands Handelsaktiebolag" som skulle

fungera som ett gemensamt grossistföretag. Detta företag blev aldrig

verklighet men däremot bildades ett 30-tal lokala handelsföreningar i

länet, samtliga organiserade som aktiebolag. Den första i länet var Lits

Hushållsföreningsom startade 1866, några år senare bildades liknande

föreningari Sunne,Stugun,Ragunda och Östersund.Östersundsföreningen

hade 120 medlemmar och startade en egen butik. Dessa tidiga handels-

föreningar blev alla relativt kortlivade.

Den så kallade Ringrörelsen startades 1883 av "brännvinskungen

L.O. Smith. Man ville sänka arbetarnas levnadsomkostnader genom
rabatter och avtal med enskilda köpmän.Rörelsen,som bildade samman-

lagt ca 500 inköpsnngari landet, blev inte sålånglivad. Närrörelsenkom

till Östersund1883 delades den genast upp i två falanger med olika syn

på alkohol. Den ena anslötsig till godtemplarrörelsen medan den andra

höll fast vid grundaren L.O Smith. Båda grupperna försöktevar försig

bilda ringar, men för godtemplarnngen lyckades det inte utan det var

SällskapetArbetarnas Ring i östersundmed omnejd som fick en växande

betydelse. Den var indelad i tre avdelningar, bildnings-, s|ukkasse- och

handelsavdelning. Föreningen slöt leverans- och rabattavtal med hand-

lare i staden mot att medlemmarna fick rabatt. Aktiviteten var till en

bör)an hög men verksamheten krävde en arbetsinsats som inre gick att

upprätthålla.Föreningen lades ned 1886, medan s)ukkasseavdelningen,

Östersundsallmänna RingförbundsUnderstöds-,s)uk- och begravnings-

kassa fortsatte fram till 1887.
Ringrörelsen hade inte gått obemärkt förbi. Mycket av den upplys-

ningsverksamher som hade bedrivits hade väckt rankar som gynnade

kooperationens fortsatta utveckling. 1893 bildades Järnvägsmännens
konsumtionsförening och 1896 tillkom Trafik- och Banavdelningens

konsumtionsförening. Medlemmarna betalade ingen insats och förening-

arna hade heller inga butiker. De fungerade ungefär som de tidigare

nngföreningarna men verksamheten upphörde efter relativt kort tid.

överhuvudtaget hade dessa tidiga konsumtionsföreningarna ofta stora

svårigheter som bland annat orsakades av alltför frikostiga krediter.

Bristande rutin och dåliga ekonomiska kunskaper verkar ha vant andra

faktorer som spelat in.

När den nya lagen om ekonomiska föreningar antogs 1895 innebar

den att konsumtionsföreningarnakunde bedriva handel påsamma villkor

som de enskilda företagen. 1899 bildades Kooperativa förbundet (KF)

som riksorganisation förkonsumentkooperationen. Det fanns dåca 400

konsumentföreningari landet. Med stödav KF och med erfarenheter från

den övrigaarbetarrörelsen, som vuxit sig starkare, kom nu en ny våg av

konsumentkooperation. I början av 1900-talet bildas ett hundratal

konsumtionsföreningar runt om i länet.
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Diagram 3. Antal bildade handels- och konsumtionsföreningar
i Jämtlands län, fördeladepå 10-årsperioder.

40

20

(Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands
län. Sammanställning av inventering
1996. Totalt har 239 föreningar
registrerats, varav 9 saknar bildandeår
och ingår e) i diagrammet.)

1909 startade Östersundskooperativa handelsförening sin verksamhet.
Man sökte omedelbart inträde i KF vilket innebar att man antog deras
normalstadgar och övriga bestämmelser, exempelvis om kontanthandel
och avsättningar till fonder. De första fem åren blev besvärliga, trots
allvarliga försökatt undvika misstag. En anledning var medlemmarnas
bristande köptrogenhet, men också att det rådde svåra tider med bl a.
storstrejken. Vid första världskrigets utbrott ökade antalet medlemmar
kraftigt och föreningen kunde nu konkurrera med privathandlarna vars

priser höjdes i samband med livsmedelsbrist och spekulation.
Handelsföreningenöppnadenu nya butiker och utökadeverksamhe-

ten med eget bageri, charkutenbutik samt en kaférörelse,kaféföreningen
Fram som övertogsav Ostersundsföreningen 1919.

"Att svinner i en Kooperativaffär inte fick överstiga en och en
halv procent av omsättningen betydde att ingenting fick förfa-
ras, allt skulle säljas. Korv som började bli vit och klerig
tvättades i saltvatten, köttbitar som mörknade och fick dålig
lukt tvättades med ättiksblandat vatten och maldes ned till
köttfärs.Dom därupplivnmgsförsökenskedde ute i packboden.
Korven fick sin behandling i det emaljerade handfatet, lindrigt
rent eftersom det också användes till att tvätta händerna i.
Köttetmaldes i köttkvarnsom lånades av butiksföreståndarens
fru. Inte kommer jag ihågatt någonav kunderna blev matförgif-
tad, åtminstone hörde jag aldrig talas om det."

(Från koopra till katedern", Birgit Jacobsson,
ur Livstycken, Uddevalla 1993)
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Närkonsumentkooperationen väl stabiliserat sin verksamhet fick den eit

fast grepp om befolkningen i länet. Snart breddades medlemskåren frän

att ha haft en klar anknytning till arbetarrörelsentill att även omfatta en

stor andel )ordbrukarhushåll. 1922 var 10 000 personer, eller drygt 7%

av befolkningen, medlem i någon av länets 68 KF-anslutna torenmgar.

KF styrde successivt utvecklingen mot stordrift för att uppnå

rationaliseringsvinster. På 1950-talet stod konsumentkooperationen pä

topp vad gälle'rmedlemsantaloch antalet butiker Ungefär 20 % av länejs

befolkning va Konsummedlemmar och de hade tillgång till över 250

butiker. Aren kring 1960 innebar omfattande butiksnedläggelser och

fö-reningsfusioner. Antalet butiker halverades på några få år. Som helhet

har rörelsengått frånnärdemokratioch lokalt ansvar till att vara ett stort

affärsföretagbland andra.

På landsbygden var den konsumentkooperativa rörelsen minst lika ut-

bredd som ^Östersund.En av de mest livaktiga föreningarnafanns i byn

Vålbacken. I det längstastod man däremot alla förslagom sammanslag-

ningar med föreningen i Östersund,numera Konsum Jämtland. Man

vidhöllatt medlemmarna inte skulle ha någonekonomisk vinning av detta

och att man skulle få ett minskat inflytande.

Den kooperativa butiken, Koopen kallad, öppnade 1911 som en filial

tillLockne kooperativa handelsförening,men redan 1914 övertogsdnf-

ten av en egen förening i byn. Verksamheten omfattade fyra byar längs

Brunflov^e'n; Sörviken, Solberg, Vålbacken och Överberg.Områdets

näringsliv dominerades av jordbruk samt det tegelbruk som funnits
^i

VåTbacken sedan sekelskiftet. Tillsammans hade byarna ett 60-tal med-

lemmar i handelsföreningen.

Butikslokaler och föreståndarbosradhyrdes av nykterhetsföreningen

i byn (templet Hoppets Stjärna av Tempelorden) som agde^en egen

fastighet. På gården fans en timrad loftbyggnad som genom tillbyggnad

bTev°en hyfsad butikslokal. Fem unga män, alla utom en lantbrukare,

axlade"styreYseansvaret till en bör)an. I starren tillkallade deaffärsche^en

iÖstersundsföreningenför att få rådgivning och h)alp. Genom
^KF:s

försorgfanns yrkeskunniga revisorer utplacerade i varje län. Tvågånger

pe7år"besökresföreningen av dessa disrnktsrevisorer vilka också fung-

erade som allmänna rådgivare.

Det dagliga arbetet sköttesav en anställd föreståndare.Försal)ningen,

bokförmgen"samtarbetet med varorna upptog det mesta av^arbetstiden.

Sortimemet anpassades efter bygdens behov och årsndsväxlingarna.

"TUl vårbruket togs t god hd beställningar på gödselmedel och

utsädesfröer.Medlemmarna budades när dessa varor anlänttill, ärnvägs-

stationen, där medlemmarna själva hämtade vad de beställt. Någon av
'styrelsemedlemmarna

brukade fungera som kontrollant nar var
^

skulle lossas./...IBeställnmgar påjulvaror togs upp i god tid av KF. Da
'brukade

också lagret av porslin, glas, alummtumkärl, husgeråäav oUka

slag samt prydnadsföremålförnyas.

("Koopen mitt i byn". Einar Solberger, Stockholm 1980.)
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I en Konsumbutik fanns även andra sysslor, uppgifter till KF:s sparkassa
skulle rapporteras tvågånger i månaden, likaså skulle statistikrapporrer
och balansexrrakt levereras till KF.

Försäljningenunder det första året uppgick till 23 599 kronor och

summan ökadesuccessivt genom åren.Efter moget övervägandeuppförde
föreningenen egen butiksfastigehet 1934. Butiken i Vålbacken var fram

till nedläggningen 19 86 ett Självklartcentrum i bygden, eller som den före

detta föreståndarenuttrycker det - "Den kooperativa affären blev en

samlmgspKnkt för bygdens karlar, som diskuterade allt möjligt och

hindrade föreståndarenatt stänga klockan 8, vilket från början var

bestämt."
("Koopen mitt i byn", Einar Solberger, Stockholm 1980.)

*>
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JORDBRUKETS EKONOMISKA

FÖRENINGAR

Bakgrund Jordbruket har vant basnäring i länet under mycket lång tld- Bönderna '

Jämtland och Härjedalen har dock vant mångsysslare och kompletterat

jordbruket med handel, hantverk, )akt och fiske. Jordbruket var inriktat

på självhushållningtill det egna hushållet.

Från 1800-talets mitt förändradesdock näringsstrukturen då skogs-

bruket medförde att bönderna fick intäkter från skogsförsäl)ningaroch

skogsarbete. Industrialismen medfördeocksåförändradevillkor för)ord-

bruket. Det fanns nu avsättning förjordbruksprodukter och järnvägen

gjorde det mö)ligt att transportera varorna. Från myndigheter och hus-

hållnmgssällskappropagerades också fören modernisering och mekani-

sering av jordbruket. Bland annat ville man stimulera växelbruk,handels-
'

gödsel, intensivare boskapsskötsel, nya jordbruksmaskiner osv

Under denna period växte det också fram en förenmgsrörelsebland

jordbrukarna. Det bildades lantmannaföreningar,me]enföreningar,qur-

föreningar, häsrförsäknngsföreningarsamt inte minst den egna bonde-

fackliga rörelsenRLF. Det behövdessamverkan i nya former föratt kunna

utveckla och modernisera jordbruket. Eftersom böndernafungerade som

både producenter och konsumenter kom lantbrukskooperationen att

utvecklas i flera parallella organisationer.

Ännupå 1920-talet fick två tredjedelar av befolkningen i länet sin

utkomst frånjord- och skogsbruket. Från40-talet inleddes dock en period

av jordbruksnedläggningar. Andelen sysselsatta inom jord- och skogsbru-

ket har minskat kraftigt och äridag ca 5 % av alla yrkesverksamma i länet.

Lantmannaföreningar Näringsfriheten som infördes 1864 medförde på landsbygden att en

privathandel växte fram. Förböndernamedfördedetta även vissa nackde-

lar, man kom lätt i händernapåprivathandlare och deras ibland godtyckliga

prissättnmg och kreditsystem. Därmed fanns tidigt ett intresse hos bön-

derna att organisera sig för gemensamma inköp av råvaror. I Sverige

bildades under 1880-takt, med uppmuntran från bland annat hushåll-

ningssällskapen, fristående inköpsföreningarunder namnet lantmanna-

föreningar. Inspirationen kom främst från Tyskland och Danmark. Lant-

mannaforeningarna kom ocksåatt samordna jordbrukarnas försäl)ningav

de egna produkterna. Internationellt sett var den svenska lantmannarörelsen

relativt tidigt organiserad och 1905 bildas Svenska Lantmännens Riksför-

bund som den första lantbrukskooperativa riksorganisationen.
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I Jämtland bildades den första ekonomiska lantmannaföreningen i
Sörbygden 1899. Den kom strax att följas av fler föreningar runt om i

länet. I Nyhem hade startats en lantmannaförening redan 1891, men då

som en ren diskussionsförening förjordbrukare i bygden. Syftet var att
"offentligt i lokala och allmänna intressen utbyta tankar". Den första

diskussionen behandlade ämnet "Kan ej växelbruk även med fördel
användas i Norrland'1", ävenfortsättningsvis var det i huvudsak )ordbru-
ket och dess praktiska frågorsom diskuterades. Norderåsensdiskussions-

och lantmannaförening bildad 1880, var en liknande förening bland

lordbrukare, troligtvis den äldsta i sitt slag i länet. Man samlades till möte

två gånger i månaden för "utbyte av tankar och åsikter" samt för att
"verkii

för befrämjandet av goda och nyttiga företag, ordning och god
samhällsanda, fridsamhet och förbrödring".I likhet med föreningen i

Nyhem diskuterades lantbruket och dess vedermödor - "huru myrjord

börodlas", "bedriva vi boskapsskötselsom sig bör" osv, allt i en anda av

utvecklingsiver och framtidstro.
De ekonomiska lantmannaförenmgarna,dvs inköps-och distributions-

föreningarna, Utvecklades i vårtländelvis ur denna diskussionsverksamhet.
I Nyhem ombildades lantmannaföreningentill ekonomisk förening1903

efter ett föredragav länsmejerisren Sylwan, vilken framhöllvikten av att

rationalisera jordbruket och förbättragårdarnasekonomi. Detta menade

han kunde uppnås genom att man gick samman i lantmannaföreningar.

Syftet var att göragemensamma inköpav varor, att säljamedlemmarnas

produkter, att ordna studiekurser och föredragsamt att anordna möten,

utställningar och tävlingar.
Medlemmarna köpteinsatser åfem kronor styck, minst två och högst

100 insatser per medlem. Vid sidan av den praktiska inköpsverksamheten

fortsatte man att diskutera och debattera. Man behandlade såvälidé som

praktik, allt från ämnet "Huru en gödselstack här på orten bäst bör

anordnas" till ideologiska diskussioner om jordägande! och vad som

kunde göras för att förbättrasmåbrukarnas situation. Lantmannaför-

eningarna hade ofta ett nära samarbete med mejeriföreningen i samma

område, ofta satt samma personer i båda föreningarnasstyrelse osv.

Vi har registrerat sammanlagt 84 lantmannaföreningar i länet, de

flesta bildade under perioden 1903-1910.

Diagram 4. Antal bildade lantmannaföreningar i Jämtlandslän,

fördeladepå 10-årsperioder

2 ^ ^ 1 ^ ^ O 1

1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969

(Källa: Föreningsarkivet l Jämtlands
län. Sammanställning av inventering

1996. Totalt har 84 föreningar
registrerats.)
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Redan 1904 bildades ett regionalt samarbetsorgan. Lantmännens

Centralförening i Jämtlands län, till vilken lantmanna- och me|enfören-

ingårkunde ansluta sig. Vid det konstituerande mötetdeltog representan-

ter från 12 lokala lantamannaföreningar i länet; Berg,Järpen, Krokom,

Kyrkas, Kälarne, Lit, Nyhem, Offerdal, Rätan,Tullus, Svenstavik och As.

Centralföreningens uppgift var att skaffa leverantörer, pressa priser och

ordna distribution av varor ut till medlemmarna. Centralföreningen

anslötsig 1906 till Svenska Lantmännens Riksförbundoch var en av de

tidigare länsföreningarnai landet.

Konianthandel var en av principerna som fastslogs i stadgarna, vilket

tvingade föreningenatt 1911 utesluta Ovikens mejeriföreningsom brutit

mor föreskrifterna. Kreditmöjligheterna förbättradessamma är genom

att |ämtlandsföreningenombildades till LandtmännensCentralföreningi

Jämtlands län, mbpa (med begränsat personligt ansvar). Både enskilda

lantbrukare och lokala föreningar fick då möjlighet att bli medlemmar.

Mbpa innebar dessutom att den ekonomiska insatsen kunde variera och

att man dessutom hade ett visst personligt ansvar.

De varor som förmedladesgenom centralföreningenvar; gödningsäm-

nen, kraftfoder, utsäde och frö, torvströ och kalk, mjöl och spannmål,

lysolja och så småningom även ]ordbruksredskap. 1910 hade 60 lokala

lantmannaföreningaranslutit sig. 1919 byggde man upp ett gemensamt

varumagasin i Östersundtillsammans med Jämtlands Ostme)eners Cen-

tralförenine;. I centralföreningens avtal med de enskilda lantmanna-

föreningarna fanns ett köptvånginskrivet. Köprroheten var trots detta

inte så hög och verksamheten gick mot en kris. 1921 skriver man i en

rapport:
Samhörigheten och intresset för föreningen är mycket svag, av de

2000 medlemmarna i lokalföreningarna har minst 350 inte köpt det

ringaste och mer än hälften av de återståendeendast en obetydlighet.

(Lantmännens Centralförening i Jämtlands län, årsrapport 1954)

1930 var inte bara föreningens utan hela jordbruksnäringens framtid

dyster, man srod infören jordbrukskris. Man behövdeomorganisera och

värva nya medlemmar. Med hjälp av hushållningssällskapetoch statliga

bidrag lyckades man rekonstruera verksamheten.

Under hela 40-talet sker en stark utveckling av lantmannarörelsen,

vilken nu får ett stadigt fäste i länet. Föreningen byggde upp en omfat-

tände lagrings- och distributionsapparat med lokala magasin runt om i

länet. Härsamarbetade man ofta med Jämtlands länsmejeriföreningsom

ocksåhade behov av magasin och transporter ut i byarna. Verksamheten

rationaliserades och centraliserades, många små, lokala lantmannaför-

eningar lades ned och ersattes av filialer till centralföreningen. I förening-

ens 50-årshistonk 1954 beskriver Nils G. Åslmgutvecklingen på ett

tydligt sätt:
"Man har liksom mom mejermäringen, haft att välja mellan att sta

stilla i utvecklingen eller att gåframåt. Resultatet har blivit, att de flesta

lantmannaförenmgarutom någrafåmed speciella arbetsuppgifter - blivit

ett föråldratorgamsationsled, som snarast legat hindrande i vägen for en

önskvärdrjttonalisenng av distributionen.

(Lantmännens Centralförening i Jämtlands län, historik 1954)
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I^yhet på tramuaarsch

Gör rent Ms i lttffår'n med

system MODIG

Modigs bygel hindrar effektivt all förorening i båset, utan

att beröva djuren deras rörelsefrihet.

i^-^^

ÄMNAR NI BYGGA NYTT ELLER BYGGA OM

Eder ladugård, gördet ej utan att förststudera "System Modig'

LANTMANNENS CENTRALFÖRENING

som ärensamförsäljareav kompletta inredningsdetaljer till ko-

bås enligt "System Modig", sänder gärna utförlig och rikt U-

lustrerad katalog om dessa praktiska inredningar förladugården.

Begär katalog —Ki får den gratis!
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Mejeriverksamhetens
bakgrund

Kraftsatsningen gav resultat och medlemsantalet ökade stadigt. 1947

hade centralföreningen den i särklass högsta anslurningssiffran i Norr-

land med 68% av länetsodlade areal ansluten. Man anlade fler och större

magasin och breddade sin försäljningmed nya produkter. 1944 började

man sälja ]ordbruksmaskiner och byggnadsmaterial, en handel som

snabbt ökade. Föreningen ordnade traktorkurser, visningar och demon-

strationer. 1952 kom skördeiröskan till Jämtland.
"Denna sommar

placerade centralföreningenett 20-tal skördetröskori bygderna.

1958 hade föreningen hela 17 filialer runt om i länet; Alsen, Bräcke,

Duved, Föllinge, Hammerdal, Hede, Järpen, Mattmar, Munkflohögen,

Lillhärdal,Pilgnmstad, Ragunda, Sikås,Strömsund,Sveg,Svenstavik och

Ange. 1961 hade föreningensitt högstamedlemsantal någonsinmed 6125

medlemmar, omsättningen uppgick till omkring 20 miljoner. 1969 upp-

hördecentralförenmgennär man anslötsig till det nybildade NNP.

•

Boskapsskötselnhar alltid vant en stomme i länets )ordbruk och me]en-

näringenkom successivt att utvecklas till en av länetsviktigaste industnnä-

ringar. På 1950-talet när mejerinäringen stod på sin topp vad gäller

mjölkinvägningoch producenter var det gemensamma företaget - Jämt-

lands läns mejeriförening, länets ledande industriföretag ifråga om års-

omsättningoch antal anställda.Näringens]älvvar medveten om detta när

man 1953 skrev sm historik:
"Tack vare Jämtlands läns mejeriförening kan det i övrigt mdustn-

fattiga Jämtlandståtamed att vara störsti landet mom en produktgren-

nämligenmesvaror. Föreningenbehärskar sedan åtskilliga, år inemot 70

procent av den svenska marknaden för dessa produkter.

(Kurt Svedjeland, Från bymejen till storindustri, Östersund1964)

Vägen till rationellt storföretag gick dock via en vittförgrenad lokal

verksamhet med början på 1800-talets mitt. Länets förstamejenföretag

etablerades i Ljusnedal 1859 av brukspatron William Farup. Der dröjde

dock innan näringen fick något ordentligt fäste. Trots att länet hade en

omifanande boskapsskötseloch en långtradition påområdetvar tillverk-

ningen av smöroch ost föravsalu mycket begränsad.

Internationellt sett var det i Schweiz man kunde hitta förebilderna,dar

fanns sedan slutet av 1700-talet bondeägda andelsme)ener. 1850 beräk-

nas att det förekomca 350 andelsmejerier där.

Länets hushållningssällskap,som bedrev ett allmänt upplysningsar-

bete i |ordbruksfrågor, började tidigt engagera sig för en förbättrad

mjölkhushållning. En viktig första åtgärd var att utbilda me)erskor.

Hushållningssällskapetbeslötdärföratt hålla med resa och traktamente

för de flickor från
"länet

som sökte och fick fnplats på Ultuna eller

Bergkvara mejenskolor. Man arbetade även med upplysningsarbete ute i

bygderna. En agronom frånlantbruksakademin reste runt i länetoch höll

föredragmed syftet att starta byme)ener.

Med hushållningssällskapetsbiståndkom ett flertal lokala mejerier till

stånd, i Mörsil 186'8, i Näs respektive Offerdal 1869 osv. Fram till 1872

skrev hushållningssällskapet kontrakt med ett tiotal lokala meiener.
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Kontraktet gällde förtre åroch innebar att mejerierna , via den anställda
övermejerskan Anna Ringius, stod under hushållningssällskapetstillsyn
mot ärr de fick ett visst ekonomiskt bidrag till driften.

Dessa tidiga mejerier var organiserade som andelsbolag och verksam-

heten avsomnade i de flesta fall redan på 1870-talet.
Med järnvägensdragning till länet fick mejeriverksamheten emellertid

nytt liv igen. Nu skapas avsättningsmö)ligheterför jordbruksprodukte-
rna. Byar och samhällen i anslutning till järnvägenfårplötsligttillgångtill

en marknad. Hushållningssällskapetoch dess nye ordförande landshöv-

dingjohn Ericsson, genomfören ny kampanj föratt stimulera framväxten

av en mejerinäring i länet. Man inspireras av utvecklingen i Västerbotten

och bjuder in föreläsaresom sprider budskapet om det "Västerbottniska

ysteriet". Man skickar ut informationsmaterial och färdigabolagsordningar
förbyme|ener. Liksom under 1860-talet upprättade hushållningssällska-

pet avtal med de nystartade bolagen. Mejeriet utlovade minst fem årsdrift

under ledning av en examinerad och godkänd mejerska. I gengäld fick

mejeribolaget ett bidrag om 400 kronor samt ett förmånligtlån på 1000

kronor.
Mejerihanteringen krävde snart också tekniskt utbildade rådgivare

och hushållningssällskapettillsatte 1883 en tjänst som mejerikonsulent.

Som ett resultat av de förbättradekommunikationerna och den ivriga

propagandan från hushållningssällskapetssida skedde under 1880-talet

en explosionsartad utveckling av me)ennäringen. 1882-85 startade hela

25 mejerier och 1990 hade ytterligare ett tiotal tillkommit.
De små bymejenerna hade dock en utsatt ekonomisk situation. Ofta

hade man avsatt ett alltförbegränsateget kapital. De delägande bönderna
kunde inre avsättasåstora summor men ville åandra sidan snabbt fördela

en eventuell vinst. Verksamheten var också känslig för tillfälliga stör-

ningar i driften, dåligaskördarosv. Mjölkproduktionenblev ofta o)ämn.

Under vintrarna fick många mejerier stänga på grund av mjölkbnstoch

sommartid, då man normalt skulle ha sin produktionstopp, medförde

fäboddriften att det mångagångarvar omö|ligtatt transportera mjölken

till mejeriet. De gamla traditionerna satte käppar i hjulet förutvecklingen,

något som mejerikonsulenterna bland annat försökteförändra.Under

slutet av 1800-talet uppkom en kraftig mjölkbnst och me)enerna fick

konkurrera om mjölkkunderna. Resultatet blev ärr många av de små

mejerierna lades ned.
Med börjanpå1890-talet skedde en omläggningav mejenverksamheten.

Produktionen svängde från smöroch konsumtionsmjölk till mesost och

helfet ost, produkter som sedan kom att bli |ämtlandsmejeriernas specia-

litet. I Tullus mejeri på Rödönhade riksdagsmannen och bonden Nils

Larsson 1885 starrar ett mesosrkoken i störreskala, då överöppeneld.

Senare kom mejerikonsulenten Per Sylwan att konstruera och sprida ett

ångkokningssysrem förmesostnllverkning.
1800-talets kris ledde till en struktutomvandlig där de flesta överle-

vande mejerier låg i Östersundsnärhet. I början av 1900-talet ökade

återigen antalet mejerier och den förbrukademjölkmängdenfördubbla-

des.
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Lockne mejeri Lockne me)en var ett av de många lokala mejerier som startades under

1880-ralet. Byns me]enbolag bildades 1884 av bönder från byarna

Lockne och Byn.
"Detta

bolag är grundat pägemensam ansvarighet af undertecknade

och har till ändamålatt upphöraoch förarbetamjölkoch gräddetill smör,

ost och andra mejeriprodukter.

(Ur stadgarna som antogs 1884)

Man valde en styrelse och höll bolagsstämma två gånger per ärdär de

viktigaste besluten fattades. Andelarna såldes för200 kronor styck. Varje

år gjorde bolaget utdelningar till andelsägarna, exempelvis */2 öre/liter

levererad m)ölk samt 10 kronor per andel. De dagliga me)ensysslorna

sköttes av en anställd mejerska. Andelsägarna levererade mjölk och

delade påövrigapraktiskt arbete. Man sköttetill exempel mjötkfrakterna

in till Östersund,skjutsarna beräknades utifrån hur många andelar man

ägde. Vidare sköttesvisst vägunderhåll,virkesleveranser samt frakt av is

till mejeriet.
"Att bära is i bassängerna d mejeriet dagligen på kvällen beslutades

skall utföras af varje delägare samma dag han har m]ölkfrakttill Öster-

sund.
(Lockne mejenbolag, protokoll 1/7 1893)

Me)enet inrättadetidigt ett eget m)ölkmagasmi Östersundförförsäljning

av färskmjölk.Man levererade ocksåmjölktill regementet. 1893 öppnade

bolaget en egen försäljningslokali Sundsvall och en affärsföreståndare

anställdes. Affären drevs under många år och blev snabbt stommen i

bolagets ekonomi. 1896, då de samlade intäkterna uppgick til 2700

kronor, inbringade Sundsvallsbutiken över2 000 kronor, dvs 75%. Aret

därpåstartade man ett särskilt mesostkoken och uppförde en särskild

byggnad fördetta. Trots att Locknebolaget hade en bättre och stabilare

ekonomi änmångaandra drabbades man ocksåav problemet med osäkra

mjölkleveranser.
"Med anledning af de krav som ställdes påmejeriet från Sundsvalls-

filialens m.fl sida om samma kvantitet mjölkoch grädde dagligen beslöts

att samtliga delägare skulle göra sina skyldigheter gentemot mefenet

genom att lämnadenmjölkde kunnat undvara under sommarmånaderna,

samt att senast den l september intaga korna frånskogsbetet.

(Lockne mejenbolag, protokoll 27/3 1916)

Lockne mejeri genomgick, i likhet med många andra mejerier, olika

organisationsförändringar. 1925 ombildades man från andelsbolag till

ekonomisk förening.Någraårsenare, dåman bedömerdergamlameienet

som "otidsenligt, trängt och saknar ostlagring", beslutas att bygga nya

lokaler vid Ängslastation. 1938, vid den stora fusionenng därJämtlands

Mejeriförening bildades, upphörde mejeriet att drivas i egen regi och

uppgick istället i storföreningen.
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Tabell 2. Mejerihanteringens utveckling 1885-1951

år Antal mejerier

1885-1890.............. 16,3

1895 ......................... 21,8

1900 ......................... 22

1905 ......................... 19,5

1910 ......................... 40,1

1915 ......................... 45,6

1920 ........................ (26)

1925 ......................... 46

1930 ......................... 47

1935 ......................... 41

1939......................... 32

1947 ......................... 17

1951 ......................... 15

Sammanlagt har ett hundratal mejerier varit verksamma i länet, invente-

ringen har registrerat 117 enskilda mejerier. Mejeriernas livslängd och

verksamhetens omfattning har varierat liksom företagsformen. Under

1800-talet var aktiebolag respektive enkelt bolag de organisationsformer

som förekom. I börjanav 1900-talet startas respektive ombildas många

mejerier till föreningsform, dvs de blir ekonomiska föreningar. De flesta

meienföreningarhar registrerats mellan 1910- och 1930.

Mycket tyder dock påatt den formella organisationsformen inte haft

så stor praktisk inverkan på verksamheten och förvaltningen. De flesta

mejeribolag verkar ha skött sin verksamhet med syftet att ha en god
spridning av ansvar och vinst mellan andelsägarna. Den ekonomiska

föreningenverkar ändåha varit lockande förmånga eftersom man i stor

utsträckningövergicktill denna företagsform.Vi ver ocksåatt länsmejeri-

sten Sylwan reste också runt och argumenterade för föreningsbildning.

Pilgnmstad mejeriförening, som bildades 1904, var en av de förslå

mejeriföreningarna i länet. Här kan man se hur organisationen görs
tydligare vad gäller villkoren förmedlemsskapet, ägandet, beslutandet,

fördelandet av vinst osv.
"Medlem af föreningen är hvarje ladugårdsägare som ingår med så

mänga insatser ä25 kr som han vid tiden för inträdet äger kor./.../Sedan

mejeriföreningensskuld blivit amorterad uppdelas föreningensegendom

(nya insatser/andelar afhvilka hvarje mjölkleverantörsom varit medlem

af föreningen erhåller proportionsvis så många insatser som han för
mejeriets delning levererat mjölktill densamma'

(Pilgrimstad mejeriförening, stadgar)

Man fördelaräven arbetsinsatser efter samma system, exempelvis skulle

medlemmarna leverera 30 alnar timmer per ko till mejeribygget.

Oavsett bolags- eller föreningsformhar alltsåde lokala mejerierna haft

Olika former för
samarbete

(Källa; Kardell 1917, s 245.
Sved|eland 1964 s. 62 t)
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omsorgen om medlemmarna som den viktigaste ledst]ärnan. Det lokala

inflytandet var i båda fallen mycket starkt, även om det medlems-

demokratiska inslaget var mer formaliserat i den ekonomiska föreningen.

Några få me|ener drevs i kooperativ form och var medlemmar av KF,

nämligen Fåkers, Väsrbygdens och Sikås me|ener.

Samordning och

centralisering inom

mejennanngen

Alltsedan meienknsen i sluter av 1800-talet har me)ennänngen präglats

av en utveckling mot samordning och centralisering. Den hårda konkur-

rens som rådde innebar bland annat att det vid sekelskiftet fanns över30

olika mesostmärken till försäljningi länet. Detta var bakgrunden till att

Jämtlands Ostmejeners Centralorganisation bildades 1908. Central-

föreningen arrenderade mejerierna av de anslutna föreningarna för att

sedan skötaproduktion och marknadsföringgemensamt. Man infördeett

enhetligt mjölkprisoch enhetlig prissättningpåme)enprodukterna. Central-

föreningen var verksam till 1922.

Den förstasamordnade storföreningen var ÖstersundsortensMejen-

förening som bildades 1908. Denna blev snabbt det största mejen-

företaget i länet. Till föreningenanslötsig leverantörerfrån orterna runt

Östersundmen efterhand också mejerierna i Fillsta, Pilgnmstad och

Sämsta. Föreningenstartade tidigt en egen affärsverksamhet i Östersund,

den så kallade Me]enhandeln.
Fortfarande under 1920-talet fanns i länet ett stort antal lokala

byme)ener (se tabell s. 37), dock inte såmångai länetsperiferi. Här)edalen

saknade till exempel egna me|ener fram till 1925. För att råda bot pä

konkurrensen mejerierna emellan tog hushållningssällskapetinitiativ till

en gemensam försäl|nmgsorganisation, 1930 bildades Jämtlands F ör-

enade M.efener. Föreningen samordnade prissättning och försäl)nmg

medan de enskilda mejerierna behöll sin självständighet.

Under 1930-talet försvåradessituationen för de många små me)en-

föreningarna. Priserna sjönk under depressionen och den nya me]en-

stadgan 1937 ställde hårda hygieniska krav som de små mejerierna hade

svårt att svara upp till. Tankarna påcentralisering börjarnu slå rot, inte

minst inom hushållningssällskapetoch den spirande bondefackliga rörel-

sen. En bärande tanke inom det nystartade RLF var att böndernaskulle

förmåsatt samarbeta ekonomiskt och socialt. I den andan bildades 1934

Jämtlands länsslakteriföreningoch 1935 Jämtlandsskogsägareförening.

Som vi tidigare sett genomfördesocksåen omfattande centralisering inom

lantmannarörelsen.
Ute i bygderna fanns dock ett stort motstånd mot att slå samman de

enskilda mejeriföreningarna till en stor länsorganisation, man värnade

om bygdens egna organisationer. Trots detta motstånd bildades 1938

Jämtlands Mejeriförening(JMF) och 16 av länets dåexisterande mejerier

anslötsig omedelbart. JMF inledde genast en omfattande rationalisering

av verksamheten. Små och olönsammamejerier lades ned - redan under

det första verksamhetsåret upphörde driften i Arvesund, Dille, Gåi)e,

Hackas, Hallen, Krokom, Kävåsen,Lockne, Myss)ö, Nälden och Tullus.

Andra mejerier bedömdessom mer utvecklingsbara och därgenomfördes

istället moderniseringar. Några helt nya me)enanläggningar uppfördes
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också, exempelvis i Undersåker 1939. Successivt anslöt sig de flesta

mejerierna i länet till länsföreningen, 1947 skedde så även med de

kooperativa föreningarnai Fåker, Västbygden och Sikås. Flertalet mjölk-

butiker i Östersundoch ute i länetövertogsockså av JMF. På 1950-talet

stod mejennänngen och JMF på topp både vad gäller produktion och

medlemsantal, dock inre vad gäller antal föreningar.

Rationaliseringarna fortsatte och 1969 då man fattade beslutet att

bilda NNP (Nedre Norrlands Producentförenmg) hade JMF kvar endast

7 mejenstationer varav endast Sikås och Östersundvar fullständiga

mejerier med osttillverkning. Efter hundra års mejenverksamhet hade av

de drygr hundra lokala bolagen och föreningarna bildats en gemensam
organisation vars verksamhet bedrevs vid två mejerier! Till NNP hade

anslutits inre bara mejenrörelsen utan även Jämtlands läns slakten-

föreningoch Centralföreningeni Jämtlands län(dvs lantmannarörelsen).

Diagram 5. Antal bildade mejeriföreningar i Jämtlands län,

fördelade på 10-årsperioder

1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949

(Källa: Föreningsarkivet l Jämtlands
län. Sammanställning av inventering
1996. Totalt har registrerats 117
föreningar varav l saknar bildandeår
och ingår ej i diagrammet.)

Under slutet av 1800-talet togs mångasteg föratt utveckla och effektivi-

sera jordbruket, så även inom kreatursaveln. Att hålla tjur ansågs länge

enbart vara en belastning. För att dela på kostnaderna var det därför

vanligt att böndernainom en by turades om att härbärgeraen gemensam
tjur.

Nu insåg man att en bra tjur bidrog till att utveckla boskapsskötseln

och därmed förbättragårdens ekonomi. Hushållningssällskapenbörjade

uppmuntra bildandet av tjurföreningar,en samarbetsform som inte minst

gynnade småbrukarna. Egentligen var tjurföreningarnaen moderniserad

form av den äldre bygemensamma tjurhållningen. Syftet var i bådafallen

att tillgodose byns avelsbehov och genom samverkan sänkakostnaderna.

Skillnaden var att staten via ett bidragssystem nu stödde verksamheten.

Noggranna riktlinjer var upprättade förverksamheten. Föreningarna

skulle köpatjuren i samrådmed en särskildnötboskapspremieringsnämnd.

En förutsättningföratt kunna kvittera ut stats- och ortsbidragen var att

föreningen uppfyllde de krav som fanns i de normalstadgar för tjur-

föreningar som hade upprättats. Det gällde bland annat att föra nog-

Tjurföreningar
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granna räkenskaper, att medlemsantalet var minst fem och art föreningen

fördesåkallad "språngrulla",dvs detaljerade anteckningar om boskapen

och betäckningarna.
FrånFunäsdalens t]urförening,bildad 1913, fick Hushållningssällska-

pet en väd]an om att få undantas regeln att en t]urförening endast fick

hållaen godkändtjur. " Tjuren'Fram'saknar stamtavla, men ärnäranog

den enda användbaratjur som finns i övreHärfedalen." Det framgår inte

av handlingarna om förslagetfick bifall. En t)ur betäckteen ko ungefärvar

tredje dag eller ca 100 kor/ år. Det hade med andra ord mycket stor

betydelse att tjuren klarade av sina arbetsuppgifter och då kunde en

stamtavla tyckas mindre viktig förden enskilda föreningen som kanske

redan ägde en prakttjur.
Det kunde dock, trots tjurföreningens fördelar, fortfarande vara for-

enat med vissa svårigheteratt fånågonatt ställaupp som tjurhållare. Det

innebar ett extraarbete att hålla t]ur, vilket skulle kompenseras av de

övrigamedlemmarnas frikostighet med kontant ersättning och hemma-

producerat foder. Det förekomävenatt man fick ta till lottens hjälpföratt

förmånågon att ställaupp. Övrigakostnader förmedlemmarna fördela-

des i förhållandetill antalet kor i besättningen.

De första t)urföreningarna i Jämtlands län bildades 1907 och under

1910- och 20-talet ökadeföreningarnasnabbt i antal. Inte mindre än ca

300 tjurföreningarhar hunnit bildas i länetunder årens lopp! Det är inte

helt ovanligt att en by har hunnit bilda flera tjurföreningar. 1953 fanns

omkring 180 föreningar i drift. Jämtlands läns semmförening bildades

1956 och när denna verksamhet kom igång försvann de flesta lokala

föreningarna.

Hästavelsföreningar I Jämtlands länshar man av tradition haft ett stort hästintresse. Man var

i stor utsträckning beroeende av att ha häst för att kunna utföra det

dagliga arbetet i )ord- och skogsbruket. Jämtarna har också bedrivit en

intensiv handelsverksamhet därman behövtdugliga hästar. Otaliga ärde

forbonderesor som gjorts, västerut till Ångermanlandskusten,söderuttill

Mälardalen,men kanske framförallttill Norge och Tröndelag.I mitten av

1700-talet var handeln som livligast. Affärernamed Kölenhar fortsatt in

på 1900-talet. I Norge köpteman sina egna hästar, men såldeävenvidare

till resten av Sverige.
I börjanav 1800-talet var importen av hästarmycket stor från Norge.

Många hävdade att man borde ha en egen häsmppfödninginom länet

1903 inleddes verksamheten på hästuppfödnmgsanstalten Wången i

Alsen.

Jämförtmed t]urföreningarna har det, av naturliga skäl, funnits ett

betydligt mindre antal hästavelsföremngar.En hingsts arbetsinsats per år

var inte jämförelsevissåstor som vad den var fören qur. I genomsnitt har

det inte funnits fler änca fem hästavelsföreningarper kommun. Det måste

ha varit en mycket betungande utgift förde mindre jordbruken att hålla

en egen hingst om man betänker att priset redan 1910 kunde vara 1500

kronor. Grunden föratt bilda hästavelsföreningarfanns i de ekonomiska

vinster som gick att göragenom ett gemensamt ägande.
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Lånekasserörelsenutvecklades tidigt i Tyskland och idéernaspreds sedan Övrigaföreningar inom
vidare. I Sverige tillkom jordbrukskasserörelsenpå 1910-talet föratt ge j,

jordbrukare bättrekreditmö]ligheter.Man bildade lokala jordbrukskassor,
regionala centralkassor och en riksorganisation.

I Jämtland var man tidigt ute med denna bankrörelse, 1917 bildades

Alsens jordbrukskassa, vilken efter en kort tid uppgick i Trångsvikens

kassa. I Östersundstartades en jordbrukskassa 1926 med lokal i City-

palatset på Prästgatan. Kassan hade öppettvå dagar i veckan, onsdagar

och lördagar.
Under 1930-taler och krisåren ökade kreditbehoven och jordbruks-

kasserörelsen utvecklades starkt. Sammanlagt har bildats ett femtiotal

lokala jordbrukskassor i Jämtlands län, de flesta startade sin verksamhet

på20- och 30-ralet. 1969 kom en lagändringsom medfördeatt kassorna

om bildades till Föreningsbanker.Nu försvannocksåden gamla principen
att medlemmarna skulle hämtasur jordbrukarkåren.På90-talet ombilda-

des Föreningsbankentill aktiebolag och därmedupphördeden förenings-

organiserade bankverksamheten.
Ett annat områdedärekonomiskt samarbete utvecklats ärjordbrukets

maskinella utveckling. Under 1930- och 40-talet fanns ett fåtalsåkallade

maskinföreningar i länet vilka köpte in traktorer och liknande för

gemensamt utnytt|ande. 1991 bildades Maskinring Z som en regional

organisation inom den nu rikstäckandemaskinnngsrörelsen.Maskinring

Z förmedlar både maskiner och tjänster. Man har ca 200 individuella

medlemmar och har tillgång till en omfattande maskinpark.
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BOSTÄDER OCH
BYGGNADSFÖRENINGAR

Bostadsrättsföreningar Bostadsbrist, trångboddhet, högahyror och dåligt boendeinflytande for

hyresgästerna skapade en grogrund förbostadsrättsrörelsen.Den tidiga

bostadskooperationen startade i Sverige på1870-talet närbostadsbristen

i Stockholm blev akut. Det bildades ett antal bostadsföreningar av

hyresgäster som med sparade och lånade medel tog initiativ till eget

bostadsbyggande. Dessa tidiga föreningar blev ofta kortlivade.

Det drö)de till 1920-talet innan bostadskooperationen hade funnit sin

form i Sverige. 1923 bildades Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnads-

föreningi Stockholm. Det nya med denna rörelsevar an förenabyggande

och sparande i kooperativ form. Tidigare hade var för sig funnits både

bostadssparande och byggnadsföreningar, nu sammanfördes detta i en

och samma förening.HSB hade ocksåen social inriktning påverksamhe-

ten, man ville medverka till ett bättre och mer jämlikt boende. 1924

bildades HSB:s Riksförbund och rörelsen spreds vidare ut i landet.

Bostadskooperationens ändamål var att tillhandahålla bostäder och

lokaler på ett satt som ökade jämlikheten i boendet. Genom att vara

ansluten till HSB:s Riksförbund kunde man via Starens Bosradslånefond

få lån med upp till 80% av byggnadskostnaden.

I östersund kom bostadskooperationen igång på 1930-talet. 1930

bildades den forsra bostadsrättsföreningen i länet, Abborren 3, vid

Brunflovägen i Östersund.Föreningen ingick i HSB:s Riksförbund. Det

var järnvägsansrälldasom tog initiativ till föreningen.
"Idén började gro inom SJ. Vi var en krets som träffades varenda

lördag eftermiddag. Det var dåliga tider med kärvt ekonomiskt klimat.

Många var arbetslösa. Ett villkor föratt fåbostad var att man hade fast

arbete, vilket ] äg hade. Insatsen var då 3 000 kr, vilket motsvarade mm

årslön. Månadsavgiften var ca 70 kr eller ungefär vad jag tjänade i

veckan./.../ Det var konstigt att köpaen lägenhet. Misstänksamhetenmot

HSB var stor bland många. M.an var dömdtill undergång. Men det var

roligt att flytta in. Man tyckte man ägdeen bit. Man hade en fast punkt.

(Anne Svensson, En vandring i Östersundsbyggnadshistoria.

Östersund1983.)

Huset ritades av arkitekten Sven Wallander, en drivande kraft inom KF:s

eget arkitektkontor. Huset innehöll 27 lägenheter; sex enrummare, 18

tvårummare samt tre trerumslägenheter. HSB blev en pion)ärrörelsenär

det gällde att hö]akvalitén på bostäderna. Badrum byggdes i alla lägen-
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heter, en lyx fördåtiden! Grundavgiften motsvarade ungefären arbetares

årslön.I oktober 1931 hade de 27 famil|erna flyttat in.

SmåHSB-föreningarbildades runt om i länetunder 1940-, 50- och 60-

tåler. Kravet på en rationell skötsel innebar dock att HSB-föreningarna i

Järpen-Mörsil,Krokom, Nälden, Strömsundoch Sveg fusionerades med

HSB i Östersund1967. I och med detta hade man bildat en länsförening,

HSB Jämtlands län.

Ett hus och en förening

I februari 1942 bildade Hyresgästföreningeni östersund en bo-

stadsrättsförenmgmed namnet Instrumentmakaren. Fastigheten

ligger på Prästgatan i Östersund.Huset rymde till en början 38

lägenheteroch en butikslokal. Pågårdenordnades en lekplats med

sandhög,rutschbana och gunga. Huset var utrustat med tvättstuga,

torkrum, mangel, badrum och sopnedkast. Föreningen praktise-
rade en viss sopsortering. Matrester skulle läggas på en särskild

avstjälpningsplats pågården föratt senare användas som gnsmat.
Övrigasopor lades i sopnedkasten där de sedan brändes i egen

värmepanna.
Huset eldades till en börjanmed ved. Det var förenatmed en hel

del besväran fåvedeldningen att fungera. Under vintern kunde det

vara svårt att få tillgång till ved. 1943 beslutades att föreningen

skulle läggaupp ett stort vedlager pågården.Veden levererades ofta

på nätterna, vilket orsakade en del klagomål från hyresgästerna.

Ävenmjölkleveranserna kunde störda nattsömnen. När dessa

genomfördes vid 5-tiden på julaftonsmorgonen 1944 tyckte de

boende att måttet var rågat och vände sig därförtill styrelsen.

Tvättstugan var som allt övrigt vedeldad. Under föreningens

första år kostade en tvättdag 2.50 kr för hyresgästerna. Upp-

värmningen av vattnet till tvättstuganuppgick dock till 15 kronor

per dag vilket man försöktekompensera genom att avgifts be lägga

även uppvärmningen. Tvättstugan var under många år stängd

under sommarmånaderna, överhuvudtaget var varmvatten-

försörjningenoch uppvärmningen av lägenheterna länge förenat

med en rad restriktioner. Det fanns inte varmvatten alla dagar och

medlemmarna uppmanades att hushålla. 1948 kom regeln att släkt

och vänner inte fick bada i lägenheten.

Bostadsrättsföreningensrod även fören viss fritidsverksamhet.

Varje år fram till 1960-talet anordnades julgransplundring med

underhållning och långdans i korridorerna. I börjanav 1970-talet

organiserades kurser i boendefrågori samarbete med HSB och ABF.

1971 lockade studiematerialet "Vi och vårt hus" 13 medlemmar.

(BostadsrättsföreningenInstrumentmakaren,

protokoll 1942-1971.)
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Byggnadsverksamheten stagnerade omkring 1940. För att öka bostads-

byggandet tog byggnadsfacken initiativ till att bilda Svenska Riksbyggen.

1942 bildades den första Riksbyggenföreningen i Östersundoch det

första huset bör)ade byggas ett år senare.

Under 1980-talet satte bostadsbyggandet fart och antalet bostadsratts-

föreningar, såvälinom HSB som Riksbyggen, ökade kraftigt.

(Källa; Föreningsarkivet i Jämtlands
län. Sammanställning av inventering

1996. Totalt har 424 föreningar

registrerats, varav 7 saknar bildandeår
och ingår e) i diagraminet.)

Diagram 6. Antal bildade bostadsrättsföreningari Jämtlands län,

fördeladepå 10-årsperioder.

1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960.1969 1970-1979 1980-1989 1990.1993

Byggnadsföreningar
allmänt

I takt med att folkrörelsernaspreds blev det viktigt och nödvändigtatt

bygga egna samlingslokaler. Det etablerade samhället med sina socken-

stugor, skolor och liknande var inte alltid villigt att hyra ut dessa lokaler

till de nya föreningarna.Ett eget hus var ofta en förutsättningföryttrande-

och mötesfriheten. Inte minst när föreningensverksamhet växte blev det

viktigt med egna lokaler förstörremötenoch sammankoster, fester och

basarer, studiecirkelgrupper, barn- och ungdomsverksamhet osv. Ett eget

hus kunde också ge uttryck förrörelsens självständighetoch styrka och

därmed få ett slags symbolvärde.
Föratt underlättaförvaltningenav den egna lokalen sköttesbyggnads-

verksamheten i de flesta fall av en separat byggnadsförenmg, oftast

organiserad som en ekonomisk förening. Ideella föreningar hade inte

möjlighetatt få lagfart på fastigheter, vilket ytterligare skapade behov av

egna självständiga byggnadsföreningar. Nykterhetslogerna initierade

modellen med särskilda byggnadsföreningar. ÄvenFolkets husrörelsen

och senare bygdegårdsrörelsenorganiserade byggnadsverksamheten ge-

nom egna ekonomiska föreningar.

Många byggnadsförenmgar bildades under 1900-talets förstaårtion-

de, men även 1940-talet, då det statliga stödet infördes, innebar ett

uppsving. Under slutet av 1800-talet och böqanav 1900-talet var de flesta

byggnadsföreningarhärrörandefrånnykterhetsrörelsen.Senare förskjuts

tyngdpunkten mot Folkets hus- och bygdegårsföreningar.I inventeringen

har totalt registrerats 475 byggnadsföreningar i Jämtlands län.
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Diagram 7. Antal bildade byggnadsföreningar i Jämtlands län,

fördeladepå 10-årsperioder.

90.

80

(Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands
län. Sammanställning av inventering
1996. Totalt har 475 föreningar
registrerats, varav 101 saknar bildande
år och ingår ej i diagrammet.)

De tidiga folkrörelsehusen var i hög grad präglade av medlemmarnas

frivilliga arbetsinsatser och egna insamlingar. Något samhällsstödfanns

inte att få. Förutomde andelar som tecknades i självabyggnadsförenmgen

finansierades husen ocksågenom insamlingar, offentliga fester, auktioner,

basarer osv. Medlemmar och andra kunde också skänka timmer eller

annat byggnadsmaterial. Trots alla frivilliga insatser behövde de flesta

föreningaräven ta lån i bank eller hos någon privatperson.
"DåGoodtemplarorden inom vår stad vunnit en sådanframgång att

den, efter endast ett hälft års verksamhet, härstädes räknar sju loger,

hvarafen del äro såmanstarka att de inom kort måste dela sig, såblifver

behofvet af tillräckliga lokaler allt mer oafvistligt. Vi hafva genom
insamling bildat grundplåtentill en byggnadsfond, men dåmedlemmarna

till störstadelen beståaf arbetare och handtverkare/.-./vändavi oss till alla

dem som erkännaoch vilja understödjavårasträfvandenföruppnåendet

af det stora målet allmännykterhet och sedlighet, med anhållan att de,

genom tecknande af bidrag, ville hvar i sm månhjelpa oss att såfort som

möjligtkunna uppföralokaler förvara mötenmm och der ordenssyskon

kunna besökaoss.

(Insamlingslista 1883. ÖstersundsGodtemplares Byggnadsaktiebolag)

Fråganom samlingslokaler kom att kopplas till den allmännavälfärds-

debatten därfolkhemmet ävenskulle erbjuda medborgarna gemens amma

lokaler. Efter närmare 30 års diskussioner och motioner i riksdagen

antogs 1942 en lag om statligt stöd för byggande av samlingslokaler.

Föreningarnakunde nu få förmånligalån påupp till 50% av den totala

byggkostnaden. Detta gällde försåvälnybyggnad som ombyggnad eller

inköp av äldre fastigheter. Staten fick genom ett omfattande regelverk

ocksåmöjlighetatt styra framväxten av samlingslokaler. Senare har även

kommunerna tagit ekonomiskt ansvar föratt uppfylla behovet av sam-

lingslokaler.
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Ordenshus Förutomett fåtal frikyrkobyggnader var nykterhetsrörelsenförstmed att

bygga egna föreningslokaler. Redan på 1880-talet byggdes de törsta

ordenshusen vilka blev de första icke-kyrkliga samlingslokalerna på
landsbygden. Det stora ordenshuset i Östersundsom invigdes 1884 var ett

av de allra förstaordenhusen i länet. Huset byggdes och drevs i bolags-

form av ÖstersundsGodtemplares Byggnadsaktiebolag.

Nykterhetsrörelsen spreds snabbt i länet och det uppstod ett stort

behov av egna samlingslokaler. Jämtlands län blev med tiden det ordens-

hustätasre i landet. I en inventering från 1966/67 redovisades i Sverige

totalt 950 ordenshus, av dessa fanns 81 i Jämtland,dvs 8,5 % av det totala

antalet. Ordenshusen var dock inte förbehållnaden egna rörelsen, tvärt

om var det mycket vanligt att man hyrde ut lokalerna till andra föreningar

och privatpersoner. .Genom ordenshusrörelsen fick Jämtlands län god
tillgång till samlingslokaler redan från början av 1900-talet.

Ordenshuset i Grytan ärett exempel påett av alla de ordenshus som

byggdes på landsbygden och som fortfarande står kvar. Redan 1906

böqademan diskutera byggnadsfrågan. I protokollen från Logen Kärle-

kens Hems byggnadsförening diskuteras " huruvida logen ansåg sig villig

att tänkapänågonbyggnasjon i sommar. Efter en liflig diskosjon enades

man om att börja i sommar hvarefter en kommite valdes som till nästa

möteskulle förskaffasig ritning och kostnadsfor slag." Sommaren 1907

stod huset klart.
"Huset står där det stod men nu är det hårt gulfärgat. I bör/an av

femtiotalet, när jag deltog f husets sågott som alla aktiviteter, hade det

ingen målarfärgalls påsina nakna träribbor, fast sol, regn och vindar hade

gjort sitt. Det var silvergrått och i solsken kunde man se stänk av

regnbagsfärger. Och då var det Kärlekens Hem. Då som nu var det

Grytans nykterhetslogs Kärlekens Hem som var värdförhuset, men da

var det byns samlingslokal och barnens och ungdomarnas dåvarande

fritidsgård/../Aktiviteterna var många och vi var med på det mesta som

förekom i huset. Allt måste bevakas sa att man inte missade något

intressant. Ungefär en kväll t veckan träffades vi övernågot handarbete

som sedan gick till någonbasarförsäljmng.Ofta var det någotunderhåll-

ningsprogram som skulle framföraspånågonsammankomst vars sånger

och repliker måste repeteras. Såfort vi hade tillfälle, dvs närnågonhade

en lämplig stenkaka med sig, tog vi chansen att lära oss dansa. Ett

pingisbord användes och vintertid ordnades skidtävlingar.

(Agnes Fredriksson, "Livstycken", Uddevalla 1993)

Folkets Hus Folkets Hus-rörelsen hade sin början i södra Sverige. Det första huset

byggdes i Malmö och stod klart 1892. Arbetarrörelsen uppfattades

mångagånger som ett hot mot det bestående samhället och hade därför

ofta problem med att hitta möteslokaler. I Jämtlands län var situationen

lite annorlunda. Härfanns endast ett fåtal industriorter och arberarrörel-

sen utvecklades relativt sent. I mångafall kunde de fackliga- och politiska

organisationerna utveckla samarbete med nykterhetsrörelsenoch hyra in

sig i de ordenshus som fanns. I länet som helhet har Folkets hus-rörelsen

utvecklats relativt sent och framför allt i de större tätorterna.
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Föreningsbion upa

Ordenshusens Riksförening bildades 1942 som en rikstäckande

intresseorganisation förordenhusen inom IOGT. Från 1953 omfat-

tar organisationen hela nykterhetsrörelsenoch heter VåraGårdar.

Organisationen bistod bland annat med ekonomisk, byggnads-

teknisk och annan rådgivning.
Inom riksföreningen fanns även en särskild biografsektion för

filmkontraktenng och filmsättning. 1944 togs initiativ till att bilda

en nykterhetsrörelsens egen biografkedja i länet. Ett antal ordens-

medlemmar ville, via en ekonomisk förening, hjälpa ordenshusen

att starta egna biografer. Man befarade att de ordenshusbiografer

som redan fanns skulle hamna i privata händer. En privat biograf-

ägare kunde hyra ordenshuset, visa filmer som stod i strid med

ordens arbete och sedan själv ta del av hela vinsten. Man blev eniga

om att bilda en biografkedja i egen regi. Filmintresset var mycket

stort, exempelvis visades på Häggenås-Biografen45 filmer under

de fem förstamånaderna 1942, vilket blev i genomsnitt 9 filmer i

månaden. Det fanns egentligen inget risktagande utan enbart

fördelar med att driva en biograf. De eventuella ekonomiska

vinsterna var välkomna inkomstkällor förde byggnadsföreningar

som drev verksamheten. Genom alt köpa m en transportabel

filmprojektor kunde de intresserade ordenshusen dela påomkost-

naderna. Finansieringen skulle ordnas genom andelsteckning och

banklån. En av förespråkarnaför idén, Erik Norén i Östersund,

erbjödsig att gå i borgen förbanklånet. 1944 kostade en projektor
inköpt via riksföreningen knappt 5 000 kronor. För att få driva

biograf behövdes landsfiskalens godkännande av lokalen samt att

biografrörelsengodkändesav Sveriges Biografägarförbund.I mars

1944 kunde Föreningsbion, andelsförening upa registreras och

man hoppades komma igång med visningarna vid påsktid samma

år. 1948 deltog åtta ordenshus i biografkedjan och 1956 var det

hela 18 deltagande föreningar!

[ Härjedalenhar arbetarrörelsenhaft en stark ställningoch därhar byggts

relativt många Folkets hus. I Lillhärdal,därdet redan fanns ett missions-

hus och ett ordenshus, byggdes kommunens förstaFolkets hus på 1920-

talet. Därefter byggdes Folkets hus i Sveg, Hede, Ytterhogdal, Angersjö

och slutligen i Glöte där det äldre ordendshuset ombildades till Folkets

hus.
De moderna efterkrigstidens hus fick en alltmer samhällsförvaltande

prägel. De inrymde möteslokaler,expeditioner, biograf, danslokal, biblio-

tek, och studierum. Dessa hus har kommit att fylla ett allmäntkommunalt

behov av samlingslokaler. Folkets hus-förenmgarnasCentralorganisation

bildades 1932. Den ombildades 1943 och döptes då till Folkers Hus

Riksorganisation. Syftet var att hjälpa föreningarna ekonomiskt, men

framförallt med programverksamhet, film, teater osv.
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Bruksorten Hissmofors var en liten industriell öi jord- och skogsbru-

kecs Jämtland. Här var förutsättningarnaförett Folkets hus lite annor-

lunda. Sågverks- och fabnksarbetarna organiserade sig i en gemensam

fackförening redan 1902. På bruket ägde bolaget alla byggnader och

ordenshuset i närbelägnaNälden uppläts inte för socialdemokratiska

möten. Det blev med andra ord nödvändigtatt ordna egna lokaler och

1905 bildades en Folkets Hus-förening. Hissmoforsarna hyrde till en

börjanen enkel stuga men drömdesamtidigt om ett eget hus. 1907 köpte

föreningen in en tomt och samma år fick man löfte om ett lån på 5 000

kronor från en nybildad byggnadsfond inom LO. En arkitektfirma i

Östersundritar en storståtlig byggnad i tvä våningar med veranda,

balkong och litet vindstorn. De stolta husplanerna fick dock ett bryskt

stopp 1909 i samband med storstrejken där ett hundratal arbetare i

Hissmofors deltog. För att få tillbaka sina anställningar tvingades man

skriva på personliga kontrakt med löfte om att e) organisera sig fackligt

eller politiskt.
I början av 1920-talet var det möjligt att åter väcka intresset förett

Folkets Hus. Föreningenåterupptogsitt arbete, värvade nya medlemmar,

samlade m pengar och beställde ny ritning. Medlen denna gångkom från

Folkets Hus byggnadsfond, Folkbanken (Jämtlandsamt frånföreningens

egna andelsägare, man satsade vardera 8 000 kronor. Hissmoforsbolaget

satsade virke förmotsvarande 4 000 kronor. Huset uppfördesenligt en av

de typritningar LO lät ta fram kring sekelskiftet. En stor del av byggnad-

sarbetet utfördesmed frivilliga insatser. De flesta medlemmarna betalade

av sina andelar med eget arbete, 20 timmars arbete motsvarade en andel,

vilket var lika med 10 kronor.

Den 24 mars 1924 invigdes huset. Sedan följde årtionden av livlig

verksamhet med mötenoch sammanträden, studier, föredrag, teater och

musik, fester och basarer. Till och med bröllop hölls i huset!

Bygdegårdar Bygdegårdsrörelsenstartade på initiativ av föreningsaktiva ungdomar

inom bonderörelsen.Man ville skapa allmännasamlingslokaler pä lands-

bygden däralla oavsett föreningstillhörighetskulle kännasig hemma. Det

var bygden som skulle komma i centrum istället förden egna föreningen

eller rörelsen. I argumentationen för bygdegårdarna hämtades bland

annat stoff från diskussionen om landsbygdens avfolkning.
"Förden delen av ungdomen, vilken icke finner förströelsei dans eller

kortspel, blir tråkigheten på landsbygden outhärdlig och dessa äro de

förstasom lämna hembygden.

(Ur
"Bygdegårdar överallt på landsbygden", ert förslag till

Landsbygdkommunernas kongress 1919, i "Mötesplatser,

en bok om bygdegårsrörelseni Sverige". Vadstena 1994.)

1920 invigdes landets förstabygdegård i Ås,Småland. Under 1920- men

framför allt 30-talet byggdes många bygdegårdar, ofta på initiativ trän

lokalagrupper inom SLU (Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund)eller

JUF (Jordbrukarungdomens Förbund).Bygdegårdarnas Riksförbundbil-

dades 1944 och där ingick förutom nämnda SLU och JUF även Sveriges
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Föreläsningsvecka

p °sram:

anordnas i

TANDSBYNS
BYGDEGÅRD
den 3-8 april 1938.

Söndag den 3 april kl. 7 em.

Föreläsare: Jägmästare A. Schard.

Ämnen: I. Några aktuella jaktvårdsproblem.
II. Minnen från resor och jakter. (Ljusbilder)

Tisdag den 5 april kl. 7 em.

Föreläsare: Rektor C. Ringmar.
Ämnen:Före och efter världskriget, (Ljusbilder)

Två föreläsningar. —

Torsdag den 7 april kl. 7 em.

Föreläsare: Direktör J. E. Siden.

Ämne: översikt av ärftlighetsproblemen och deras

praktiska betydelse. (Ljusbilder)
Tvä föreläsningar —

Fredag den 8 april kl. 7 em.

Föreläsare:Pastor Gust. Lundström.

Ämnen: I. Något om Oxford-grupprörelsen.
II. Den nya psalmboken.

Föreläsningarna börja precis kl. 7 och

8,30 em. med 30 min. paus mellan var-

je föreläsning.KAFFESERVERING.

Deltagwkort, gällande som inträdesbiljett

till samtliga föreläsningar, tillhandahåt-

las för 1:- kr. pr. st.

Entré 25 öre.

Välkomna till dessa givande och värdefulla föreläsningar
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN.

^.•^SSiW.-Wt
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Lantbruksförbund , Riksförbundet för Landsbygdens Folk och Svenska

Landsbygdens Studieförbund. Rörelsen hade med andra ord en påtaglig

förankring inom jordbruket och bland landets bönder.

I Jämtlands län byggdes den förstabygdegården 1935 i Tandsbyn. Det

var en grupp på 17 yngre bybor, ledda av författarenPer Nilsson Tannér,

som drev byggnadsprojektet. De utarbetade ritningar, samlade och lånade

ihop pengar, köpte tomt, tillverkade möbleroch armatur, skaffade fram

servis, köksutrustningosv.
"Ingen av de sjutton hade någonnärmare kunskap om hur en bygde-

gärd borde se ut, hur en sådanskulle görasmest ändamålsenligeller hur

den över huvudtaget skulle användas. Man visste bara, att man hade

femtusen kronor och att man fick låna lika mycket i banken med hela

föreningensom borgensmän. Inom denna kostnadsram skulle man alltså

timra ett nytt slags tempel i bygden, och alla var pådet klara med, att det

måstebli större,vackrare och varmare än de förfallnaförenmgshussom

stod och spökade i många andra byar. Här skulle bli någotup to datef

(Per Nilsson Tannér, Det hände i en by. Stockholm 1950.)

Bygdegården i Tandsbyn blev snabbt ett centrum i bygden. Man arrang-

erade årligen lokala revyer och stora sommarfesrer. Konstutställningar

och filmvisningar var en del av programverksamheten. Föreningen upp-

fann också en egen programidé som man kallade bygdegårdssamkväm.

Dessa hölls en eller två söndagkvällarper månad och bestod av ett

föredrag följt av någon musikunderhållning och som avslutning dans. I

inträdet ingick kaffe med dopp. Det hölls vidare trädgårdkurser,svamp-

exkursioner och konserveringskurser. Naturligtvis utnyttjades huset även

försammanträden och mötenav olika slag; politiska, fackliga, kyrkliga

och rent ideella. Bygdegården i Tandsbyn har hyst en bred verksamhet

som väl uppfyller föreningensmono som finns inskrivet vid husets entré

- "Bygden blir vad Du gör den till".

Bygdegården reparerades och byggdes ut vid flera tillfällen. I samband

med en sådan utbyggnad var Tandsbyns bygdegårdsföreningen av de

föreningarsom hade en ansökaninsänd till Statens nämnd församlings-

lokaler när den höll sitt förstasammanträde 1942.

Bygdegårdsförenmgarväxte upp på många håll under 1940- och 50-

talet, 1952 fanns 23 bygdegårdsförenmgari länet. Ordenshusens tid var

på många sätt förbi och de nya samlingslokaler som byggdes var i

allmänhetbygdegårdareller Folkets Hus. Nykterhetsrörelsen,som under

lång tid dominerat ifråga om samlingslokaler, såg sig nu omsprungna av

den nya tidens rörelser.
"Det allvarligaste problemet just nu för våra ordenshus är dock de

by gdegdrds föreningar, vilka som svampar växer upp ur jorden.

(Brev från IOGT-NTO i Jämtlands län till Ordenshus-

kommitténs direktor i Stockholm, 1946.)

I byn Ottsjön i Föllingehade man längevant i behov av en samlingslokal.

1946 tog lOGT-logen initiativ till att det bildades en bygdegårdförening

med syfte att bygga ett byns eget hus. Man upprättade ritningar, samlade

in pengar och virke men föreningen fick varken byggnadstillstånd eller
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statligt stöd. Efter ytterligare resultatlösa försökatt få statsmakternas

stödbeslötman till slut att bygga självmed visst anslag frånkommun och

skogsbolag. 1955 invigdes huset som sedan dess varit i flitig användning.

Danserna flyttades in från dansbanan och kunde nu arrangeras även

vintertid. En filmprojektor installerades och 1958 gavs inte mindre än 32

föreställningarmed i genomsnitt 62 besökare. Filmverksamheten upp-

hörde 1967 och även dansarrangemangen gick samma öde till mötes.

I samband med en åtennflyttning till byn fylldes även bygdegården

med nytt liv. Sedan slutet av 1970-talet anordnar man bingokvällar en

kväll i månaden. Syftet är främst att dra in pengar till föreningen men

bingokvällarna skapar också en träffpunkt där de flesta sluter upp,

oavsett om man är road av bingospel eller e). Bygdegården har övertagit

byns årliga lucia- och valborgsfirande samt höstens traditionella skörd-

auktion. Bygdegården har på många sätt blivit byns centrum.
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SAMMANFATTNING
OCH ANALYS

Modernisering och

utveckling

De ekonomiska föreningarna har på ett aktivt sätt bidragit till att

modernisera och utveckla lokalsamhället under 1800- och 1900-talet.

Samarbetet inom föreningsrörelsen har drivit på utvecklingen inom

jordbruket, handeln, samhällsservicen, hushållsarbetet, boendet osv. Der

ekonomiska samarbetet har möjliggjort standardhöjning och social ut-

veckling inom en rad olika samhällsområdenområden.Med den ekono-

miska föreningen som bas har det skapats badhus och tvättstugor, lokal

eldistribution, me)ener, handelsverksamher förhushållenoch]ordbruken,

bostäder, samlingslokaler osv.
Lite tillspetsar kan man kanske se det som att de ekonomiska förening-

arna bidragit till att förvandlasmutsiga, olönsamma,outvecklade bybor

och stadsbor till ett elupplyst, renligt, samarbetade samt socialt- och

ekonomiskt rankande - modernt folk! Ta som exempel alla de enskilda

böndersom penom mejenrörelsen inordnade sig i en störreorganisation

i syfte att effektivisera m)ölkhantenngen.Härgick det inre längre att hålla

korna på skogen sommartid. Fäboddnften fick överges i det vällovliga

syftet att rationalisera boskapsskötseln.

Resultat Mångaav initiativen har tagits på landsbygden och i mindre samhällen.

SammanlaRt hjr inventeringen registrerat 3 132 ekonomiska föreningar

som bildats i lamtlands län. Inventeringen omfattar perioden 1866-1993.

Den tidigaste ekonomiska förening som inventerats är Lits Hushålls-

förening som bildades 1866. Idag finns knappt 400 verksamma ekono-

miska föreninsar (Rönnby, Den lokala kraften. Falköping 1995).

Inventeringens kvantitativa resultaten redovisas sist i rapporten. Alla

inventerade föreningarlistas och grupperas efter kommun respektive efter

typ av förening. Har finns också sammanställningar i form av diagram.

Man kan se tre tydliga toppar närdet gällerföreningsbildandet, 1910-

respektive 1940- och 1980-talet. Ökningenav föreningar på 1940-talet

hängermed all sannolikhet samman med att starens engagemang utveck-

lades under detta decennium. Det öppnadesplötsligtmö)lighereratt söka

statsbidrag för lokala verksamheter. Staten utvidgade sitt arbetsfält till

områden som tidigare enbart sköttsgenom enskilda initiativ, exempelvis

via de ekonomiska föreningarna.
Betydligt svårare ter det sig att förklara den förhållandevisstora

kooperativa aktiviteten under 1900-talets början.En av flera förklaringar
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kan vara att föreningslivetsom helhet blivit ordentligt etablerat i samhäl-

let. Man hade skaffat sig kunskaper och erfarenheter från detta nya

föreningsliv. Den politiska demokratin var i stort sett genomförd och

arbetet förekonomiska rättigheter blev mer intensivt. Fortfarande bodde

störredelen av befolkningen kvar på landsbygden därbehovet av moder-

niseringar började ge sig till känna inom många områden. Här fanns

ekonomiska och sociala behov och samtidigt många människor som i

samarbete kunde ta sig an behoven.
Utvecklingen på 1980-talet hänger rätt tydligt samman med nedrust-

ningen av den offentliga sektorn och behovet av att hitta alternativa

lösningar inom bland annat vården och omsorgen. Efter en period med
"det starka samhället"däransvaret församhällsservicen i de flesta fall vilat

på den offentliga sektorn, har kommit en period därdet åter finns stora

behov av frivilliga föreningslösnmgarpå samhällsbehov av olika slag.

Ursprunget till det ekonomiska samarbetet finns naturligtvis i vetskapen

om att samarbetet ärnödvändigtföröverlevnadensskull. Vissa samhälls-

funktioner kan inte klaras av med mindre än att enskilda individer går
samman. Rötternatill det förgrenadesamarbetet kan sökas i traditionen

från byalaget och sockenstämman där det lokala samarbetet funnits

länge. Den starka och väl förgrenadenykterhetsrörelseni länethar också

vant viktig. I dessa tidiga stämmor och föreningar har man lärt sig

föreningslivets teknik och mö]ligher. Man har samtidigt skapat en tradi-

tion av folkligt baserad demokrati. Det finns alltså en tradition av
"nedifrånaknvitet" och gemensamt ansvar.

Det föreningsburna ekonomiska samarbetet kanske har fått en sär-

ställning i vår region därstorskaliga satsningar lyst med sin frånvaro. Det

har inte skett mångastora industrisatsningar fråndet privata näringslivet.

De geografiska förhållandenamed en stor andelen landsbygd och små

relativt fattiga kommuner har möjligenocksågynnat bildandet av ekono-

miska föreningar. Man har dels haft långt till någon centralort med dess

service och möjligheteroch man har inte heller kunnat räkna med några

störresatsningar utifrån. De lokala behoven har man i stor utsträckning

fått lösa lokalt.
Flera av dessa förenmgsbildningar har dock varit "uppifrån initie-

rade" i ett slags folkbildnings- och modernisenngssyfte. Härkan tas som

exempel den badhusrörelse som under 1930- och 40-talen med starkt

statligt stödgick ut i en massiv kampanj förökaantalet lokala badhus.

Representanter från hushållningssällskap,sociala myndigheter och folk-

bildning har aktivt propagerat för gemensamma initiativ inom olika

samhällsområden. iMan har delvis kunnat styra utvecklingen genom
detaljerade bidragsregler. Möjligheterna till statligt stöd har också i sig

vant en pådrivande faktor för föreningsbildandet.
De ekonomiska föreningarnahar ofta fungerat med ett mycket påtag-

ligt praktiskt och ekonomiskt syfte. När ändamåletvar uppfyllt eller

kunde uppnås på bättre sätt i en annan organisation har verksamheten i

allmänhetupphört.De ekonomiska föreningarnakan därförses som goda
indikatorer på samhällsutveckling. I takt med att de enskilda hushållen

Uppifrånoch nedifrån
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fått en höjd boendesiandard har exempelvis behoven av gemensamma
lösningar närdet gäller tvätt och bad minskat.

Liksom samhällsutvecklingen i stort har stora delar av de kooperativa

verksamheterna genomgått en omfattande rationalisering och centralise-

ring. I ett ekonomiskt perspektiv kan den enskilda föreningen till sist bli

ett hinder påvägenmot det störremåletsom exempelvis effektiv elförsor)-

ning, rationell mejennäring osv. Inre minst i ett regionalt eller nationellt

perspektiv kan detta krassa ekonomiska perspektiv vara gällande.

Det ekonomiska samarbetet människor emellan har emellertid också

varit och ären viktig del av det civila samhället. Det har aktivt bidragit till

att skapa band mellan bybor och andra, skapat gemenskap och lokal

identitet. Vid sidan av de rent praktiska och ekonomiska resultaten finns

ocksåett socialt och kulturellt perspektiv påde ekonomiska föreningarna.

Alla dessa föreningsaktiviteter, möten, telefonsamtal, insamlingslisror,

kvällarmed frivilligt arbete, gemensamma ansträngningaratt sökabidrag

osv, skapar naturligtvis sociala värdenförlokalsamhället. Man lärkänna

varandra och lär sig samarbeta trots eventuella politiska och sociala

olikheter. Man utvecklar kontakter av olika slag, vänskapsbandknyts och

man får förtroende förvarandra.

Närdet gällerde ekonomiska föreningarnafinns alltsånågrainbyggda

motsättningar. Här finns en motsättningmellan de ekonomiska intressen

och de sociala/kulturella värden som föreningarnakan stå för. En annan

konflikt är den som kan uppstå mellan ett lokalt undenfrån-perspektiv

och de krav påeffektivitet och modernitet som ett regionalt eller nationellt

perspektiv kan representera. Så kunde exempelvis Nils G. Asling i en

beskrivning av lantmannarörelsen år 1954 se hur man hade att välja

mellan att stå stilla i utvecklingen eller att gå framåt. De lokala

lantmannaföreningarna beskrivs som "...ett närmast föråldratorga-

msattonsled, som legat hindrande i vägen för en önskvärdutveckling av

distributionen.
"

fLantmännens Centralförening i Jämtlands län, historik 1954)

På lokal nivå däremot kan det finnas ett egenvärde i att ha kvar den

egna föreningen, hur olönsam eller ineffektiv den än må vara.

De ekonomiska föreningarna kombinerar föreningslivets demokra-

tiska struktur och medlemmarnas behov med en strävanefter ekonomiskt

utbyte. I bästa fall kan detta vara en oslagbar kombination som gynnar

såväl enskilda människor som en hel bygd eller ett samhälle. Den

ekonomiska föreningenställeröveralltsamma krav påaktiva insatser från

medlemmarna. Den lokala utvecklingen skapas av de lokala krafterna.

FörfattarenPer Nilsson Tannér, som var mycket aktiv inom bygdegårds-

rörelsen, har sammanfattar detta på ett bra sätt.
"Och det mesta skall man görasjälv - inte hoppas påandra, inte sitta

sysslolösmedan man väntarpåde feta bidragen och anslagen. Ne] man

behöver inte skriva nagat vackert och braskande program. Det finns

uppgifter ända. Det gällerbara att passa m uppgifterna i rättsammanhang

och miljö. Man far vackert lata bli att lägga upp nksmallar och schema-

tiska program. Varje bygd har sitt ansikte, sina människor, krav, ambttio-

ner, intressen och åsikter. Varje tid har också sina ideal, och det som dr

aktuellt idag kan vara förlegatimorgon.

(Per Nilsson Tannér, Det hände i en by. Stockholm 1950)
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Kooperativa föreningen i Nälden hade butik i denna fastighet från 1911-1926.
Fo?o; Jämtlands läns museum.

Konsumaffären i Mattmar omkring 1920. Anna Lauritsson och John Olsson arbetar i butiken.
Foto: Jämtlands läns museum.
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Tärnas föreningshiis rid invigningen 1904. Logen Thron av IOGT hade bildats i iiinuis l SS J.

Sedan 1890-talet hade föreningen samlat in pengar föratt bygga ett eget hus. En byggiiadsförening

bildades föriitt ansvara för husets uppbyggnad och förriiltiiiug. Idag är huset reiiorer.it och

byggnadsminnesförklamt. Huset ägs och drirs en' eii fristående hy förening.
Foto: Jämtlands läns museum.

Folkets Hus i Hissmofors byggdes 1924 efter en typritning från LO. Redan 1909 skulle ett hus ha

byggts, men storstrejken kom emellan och stoppade planerna. Idag är huset renoverat OL-I}

byggnadsminnesförklarat. Foto: Jämtlands läns museum.
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Nykterhetslogen Aurora pä Rödönbildades 1883. 1898 bildade man en separat byggnadsförening
rars uppgift var att uppföraett eget hus. Här ser vi medlemmarna samlade framför sitt hus omkring
ar 1903. Huset iir idag omhildat till bygdegård. Foto: Jämtlands läns museum.

Logen Aurora har fest i förenings-
huset år 1940.
Foto: Jämtlands läns museum.
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1930 bildades den första hostjdsriittsfurciiiiigen i Östersund,Abborren L Vid Bninfliii'iige>] bygg-

iics ett l)tis nied 27 lägenhftcr. l nktohcr IL)^1 lituie hyresgästerna flyttat in. Foto: Pctnis Melivnier/

fiinitliinds läns niiisciim.

Byggnadsarbetarna samlade rid h\^y,ct j;' den andrj HSB-fiistigheten i kvarteret Abborren

Foto: ji.iintltinds läns, inusciiin.
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Nykterhetsrörelsen låg bakom Korpens klubbstuga i Spikbodarna. Här ser vi några byggare 1926,

från vänster Knut Jonsson, Olle B/öras, Conrad Bylin och Eric Norén.
Foto: Jämtlands läns museum.
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; 909 bildades Lantmannens Centralförening i Jämtlands län dar enskilda lantmanini- och mejeriför-

eningar ingick. Här har man samlats förgemensam iitflykt, ca 1915. l-oto: jäintlands läns iniiseiiui.

Mörsils lantmiinnaföreningstartade egen handelsbod 1916.

Foto: Albert jakobssoii/jiiintlands läns inuseiim.
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För jtt samordna mejeriverksamheten bildades 1908 Jämtlands Ostmejeners Centralorganisation.
Organisationen skötteproduktionen och marknadsföringenåt de 14 anslutna mejeriföreningarna.
Här ses föreningens initiativtagare och disponent Nils Zetterström (till vänster) tillsammans med
några av föreningensanställda mejerskor. Foto: Jämtlands läns museum.

Jämtlands Ostmejeners Central-

föreningarbetade bland annat med
tillsyn och rådgivning föratt öka
kvalitén vid osttillrerkningen,
Elna Lönnrar anställd som
'Resemejerska"

och reste runt i
länet föratt inspektera smör och
osttillrerkningen i mejerier ocl} en
del fäbodar.
Foto: Jämtlands läns museum.
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Siinistii meieriförening
bildades 1910, men mejen-

rerk^mhet bedrevs redan

pii 1890-tiilet. Hiir iir eu

mjölklereninspäråg till

mejeriet. Foto: Jämtliifids
Ijiis niiisniin.

Mejerierna behövde stora mängder is föratt kyla mjölken. Varje delägare hade jnsrar föratt lere-

rem en riss mängd is. Här ses en grupp iskörarepåväg till Dille Mejeri 1932.

Foto: [ämtltVids läns museum.
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Trangsvikens mejeri 1912. Mannen till höger är mejeriets disponent Nils Persson.
Foto: Amalie Huczkowski/]amtliinds läns museum.

Oriki'i!S mejeri 1909, tre år efter att mejeriföreningenbildats.
Foto: Nils Thomcisson/Jämtlands läns museum.
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Utan rinnaiide vatten och badrum

fick hygienen skötasmed hjälp av

triittfat.
l-otn: ]iiintljiuis liin miiseiim

Triittm rar kanske det tyngsta och besvärligaste kvinnoarbetet. Vintertid iindrek man t inöiligaste

nhin att triitta. Under sommarhalvåret tvättade man vid någotvattendrag i luirheteii. Hiir en triitt-

bild från Bydalen. Foto: jamtliinds liin museum
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Ktiloms bad- och tvättstugeförenmgbyggde en gemensam bad- och tvättstuga 1940. 1968 brann
huset men återuppbyggdes igen. Foto; Jämtlands län museum

Aspås badhiisförening bildades 1937. Man byggde eget badhus med omklädningsrum, trättrum,
bastu och badkarsavdelning. Här ses tre bybor som varit med om både det förstaoch sista biidet i
Aspås badhiis. Fr r. Pelle Östgren,Lasse Larsson och Wiktor Olofsson. Foto: Bo Oscarsson
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Sammanställningöverekonomiska föreningarsom
bildats i Jämtlands län 1866-1993

Bostads- och byggnadsföreningar 961
Bostadsrättsföreningar 424
Byggnadsföreningar 475
Fastighetsföreningar 62

Hushållets ekonomiska föreningar 755
Badhus- och tvättstugeföreningar 163
Elföreningar 168
Frysföreningar 53
Handels- och konsumtionsföreningar 243
Vattenföreningar 128

Jordbrukets ekonomiska 800
Jordbrukskassor och föreningsbanker 54

Föreningsbanker
Jordbrukskassor

Lantmannafbreningar 84
Mejerier 117
Tjurföreningar 337
Övrigaavelsföreningar 133

Får-och baggavelsföreningar
Galtforeningar
Getavelsföreningar
Hästavelsföreningar
PälsdjursavelsfÖreningar
RenavelsfÖreningar

Övrigaföreningarinom jordbruket 75
Biodlarforeningar
FröodlingsfÖreningar
MjölkkontrollfÖreningar
Sambruk
Sambruksföreningar
Slakteriföreningar
Torvströföreningar
Trädgårds-och odlarföreningar
Tröskföreningar
Övriga

Nykooperativa föreningar 209
Barn- och äldreomsorg 60
Byutvecklings- och 24
Producentkooperativ 29
Slöjdoch hantverk 64
Varukooperativ 32

Rese- och transportföreningar 95
Bilföreningar 68
Brygg-och hamnföreningar 15
Båtföreningar 5
Inköpsföreningar 7

Övrigaekonomiska föreningar 312
Caféverksamhet l

Maskinsamverkan 15
Sjukkassor och försäkringsbolag 97
Såg-och flottningsföreningar 108
FlottningsfÖreningar
Sågföreningar

Övriga 91
Biografer och tidningar
Caféverksamhet
Samfällighetsföreningar
Sjukvård
Skolverksamhet
TelefonfÖreningar
Turistföreningaroch
Vägföreningar

Totalt antal föreningar: 3132
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Diagram 8. Antal bildade ekonomiska föreningari Jämtlands län, fördeladepå 10-årsperioder.

ge» l l j i j j

Källa: Föremngsarkivet i Jämtlands län. Sammanställning av inventering 1996. Totalt har mventerats 3132

föremngar,varav 606 saknar bildandeåroch ej mgår i diagrammet.

Diagram 9. Antal bildade ekonomiska föreningari Jämtlands län 1866-1993, fördeladepå
länets kommuner.

s

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län. Sammanställning av inventering 1996.
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Diagram 10. Antal bildade ekonomiska föreningari Jämtlands län 1866-1993, fördeladepåtyp
av förening.

Källa: Föreningsarkiveti Jämdands län. Sammanställningav inventering 1996.
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"Diagram 11. Antal bildade bostads- och byggnadsföreningari Jämtlands län, fördeladepå
10-årsperioder.

50

g
a» j j l l g

Källa: Förenmgsarkivet i Jämtlands län. Sammanstältaing av inventering 1996. Totalt har inventerats 961

förenmgar,varav 117 saknar bildandeåroch ej mgär i diagrammet.

Diagram 12. Antal bildade ekonomiska föreningarinom hushållet, Jämtlands län, fördeladepå
10-årsperioder.

§
o
g> § l i

Källa: Förenmgsarkivet i Jämtlands län. Sammanstälhiing av inventering 1996. Totalt har mventerats 755

föreningar, varav 108 saknar bildandeåroch ej ingår i diagrammet.
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Diagram 13 Antal bildade ekonomiska föreningarinom jordbruket, Jämtlands län, fördeladepå10-årsperioder

250

200

g o
9> § g

Källa: Föreningsarkiveti Jämtlands län. Sammanstältaing av inventering 1996. Totalt har inventerats 800
föreningar, varav 252 saknar bildandeåroch ej ingår i diagrammet.

Diagram 14. Antal bildade nykooperativa föreningari Jämtlands län, fördeladepå
10-årsperioder.

o 4

8

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län. Sammanställning av inventering 1996. Totalt har inventerats 209
föreningar, varav 8 saknar bildandeåroch ej ingår i diagrammet. OBS Hit har ävenförtsäldre föremngarmed
samma verksamhetsområde som de "nykooperativa" föreningarna.
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Diagram 15 Antal bildade rese- och transportföreningari Jämtlands län, fördeladepå
10-årsperioder.

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län. Sammanstdllning av inventering 1996. Totalt har inventerats 95 föreningar,
varav 6 saknar bildandeåroch ej ingår i diagrammet.

Diagram 16. Antal bildade övrigaekonomiska föreningari Jämtlands län, fördeladepå
10-årsperioder.

Källa: Förenmgsarkivet i Jämtlands län. Sammanställning av inventering 1996. Totalt har inventerats 312
föreningar,varav 115 saknar bildandeåroch ej ingår i diagrammet.
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