
Hällekis-kooperation 1908-1932

En idé om ekonomisk samverkan

Medan innevarande sekel ännu var tämligen ungt, började bland arbetarna i Hällekis 
olika idéer att vinna spridning om den styrka, som en god samverkan eller ett gott 
samarbete alltid medför. Första trängde frågan om facklig organisation igenom, och 
så kom frågan om byggandet av ett Folkets hus upp. Då denna fråga av någon 
anledning ansågs omöjlig att realisera på tänkt sätt, uppstod frågan om samverkan 
uti varudistributionen till de olika hushållens tjänst.
En kväll år 1907 – efter slutat dagsarbete, samlades fyra framsynta män i en 
tunnbindarverkstad för att resonera om de kooperativa nymodigheterna. Dessa fyra 
voro: cementarbetare O Schultz, snickare CF Persson, kalkarbetare E Gustafsson 
och tunnbindararbetare SJ Holgersson. Man enades om att uppvakta direktör 
Stenbäck vid cementbolaget och utverka att en eller annan lokal ställdes till en 
eventuell förenings disposition. Detta skedde också omedelbart, och då beskedet, 
som erhölls ej var fullt avvisande, upptogs en målmedveten agitation för anslutning till
en kooperativ handelsförening på platsen. Därpå hölls ett möte den 13 september 
1907 med ett 40-tal intresserade. Härvid diskuterades dels anslutning till Gössäters 
kooperativa förening och dels bildandet av en fristående förening. Det senare tillvann 
sig emellertid flertalets gillande. Man utsåg fem personer att anskaffa stadgeförslag, 
samt vidare konferera med direktör Stenbäck och driftsingenjör Hillfors i lokalfrågan.

Fastare former

Den 7 oktober hade de utsedda representanterna kallat till nytt möte, varvid det 
framgick bland annat, att Hällekis AB ställt en vävskolelokal till förfogande. Stadgar 
antogs och beslöts, att hällekis kooperativ handelsförening skulle bildas, samt utsågs
dess första styrelse. Denna fick följa utseende: Ordförande O Schultz, vice ordf. SJ 
Holgersson, sekr. CF Persson, kassör KG Nilsson och vice kassör N Dahlin-
På sammanträde den 6 november beslöt styrelsen anställa fröken Gunhild 
Håkansson från Emilslöv, Broby, som butiksbiträde i affären, och den 28 januari 1908
beslöt styrelsen söka anslutning till Kooperativa förbundet, samt att föreningens 
stadgar skulle tillhandahållas medlemmarna till ett pris av 10 öre per exemplar. 
Denna styrelses beslut blevo sedan konfirmerade av extra möte den 2 februari, 
varjämte då även beslöts att utse en förtroendeman och tio medhjälpare att på en 
dragkärra ombesörja varutransporterna från och till stationen under ett års tid. 

Affärerna börja

Den 18 februari 1908 öppnades verksamheten och – enligt protokoll – gjorde 
styrelsen den 23 februari inköp av en del kortvaror från Charlotta Johansson, men 
utspriddes sedan ett rykte om att den låtit lura sig, varför styrelsen såg sig nödsakade
att sänka priset på byxor så att föreningen skulle bliva skadelös.
Andelsteckningen gick galant. Redan vid första mötet den 13 september hade av 150
personer tecknats 405 andelar å 5: - kronor = 2025: – kronor, men med inbetalningen
av dessa gick det icke så fort. Några handlingar, som styrker det tillgängliga 
kapitalets storlek, då verksamheten började, finnes ej. Enligt uppgifter av personer, 
som då innehade ledningen, framgår emellertid, att endast ett mycket obetydligt 
kapital stod till förfogande, och sedan de nödvändigaste inventarierna anskaffats, 



voro pengarna slut. Styrelsegubbarna måste därför ställa personlig borgen för de 
varupartier, som inköptes. Någon rikhaltig sortering kunde ju därför ej ifrågakomma 
från början, men den 15 mars beslöt styrelsen utöka lagret med kalkspadar, 
nyckelämnen och en sängfilt. Däremot ansåg sig styrelsen icke kunna gå med på att 
tillhandahålla så många sorter snus, som medlemmarna gjorde anspråk på. Man får 
väl hoppas, att de, som ej kunde få köpa sin älskade ”matsnus” i den nya butiken, 
ändå skulle förstå styrelsens goda vilja och nöja sig med vad som kunde fås, eller 
köpa nyckelämnen istället. Det gick emellertid ej så lätt att skaffa varor, även om det 
var svårt att skaffa medel att betala dem med. En mäktig konkurrent på platsen, 
förmådde sålunda många partiförsäljare att vägra försäljningen till föreningen. 
Sålunda avstängdes leverans av så viktiga varor som socker, mjöl, margarin, mm, 
och man måste söka nya leverantörer gång efter annan och tillgripa underliga vägar 
för att få fram dylika varor. Socker ”smugglades” packat i tunnor från en grossist, som
inte vågade sända det i vanliga förpackningar, intill dess fullständigt förbud utfärdat 
av sockertrusten om försäljning av socker till kooperativa föreningar. Situationen 
räddades emellertid då av Kooperativa förbundet, som importerade utländskt socker 
till dess sockerbolagen funno för gott att upphäva sitt förbud. En händelse berörande 
mjölleveranserna, är även värd att besvara från glömskan. Det hände sig nämligen 
så, att sedan mjölleveransen stängts av den förenämnde privathandlaren, från den 
kvarn där föreningen tidigare gjort sina mjölinköp, man måste vända sig åt annat håll.
Man lyckades snart finna en annan kvarn, som var villig att lämna mjöl. En dag infann
sig mjölnaren ifråga med ett lass mjöl och träffade då en av styrelsegubbarna som 
mottog mjölpartiet. Mjölaren utlät sig då ”Den här affären måtte gå väldigt bra, mycket
mjöl som ni säljer”. Det var nämligen icke första leveransen han gjorde. Till detta 
svarade den föga betänksamme styrelsegubben: ”Ja, det går så det bär åt h-e vilken 
dag som helst.” Detta lite lättvindiga betyg åt föreningen skrämde upp mjölnaren, så 
att han ej vågade lämna något mjöl denna gång. För att mjölnaren ej skulle 
återvända med sitt mjöl, var nu inget annat råd än att springa bort till de andra 
styrelsegubbarna och skramla ihop så mycket, att mjölet kunde betalas kontant. Det 
uppstod ständigt nya problem att brottas med, och rörelsen blev utsatt för ideliga 
påfrestningar. Styrelsen blev dock aldrig bet, utan fann alltid utvägar. Sålunda fick en 
ledamot övertaga ärterna som ej kunde malas. 
Föreståndarinna blev vidare ålagd att hålla sig med ”motbok” - men det var 
förmodligen ej med systembolaget. Vidare beslöts att utöka lagret med ”metkrokar” o 
”vetekli” samt ”bondesej”. Protokollen vittnar för övrigt om vilken omsorg gubbarna 
ständigt hade för en riktig prissättning av varorna, som helt synes ha handhafts av 
styrelsen. Alla de svårigheter, som uppstodo, förmådde dock icke kuva de duktiga 
styrelsernas energi och fasta tro på framtiden. Även om en eller annan åtgärd nu kan
synas lite originell, så måste vi dock göra en stram honnör för dessa föregångsmän 
för vad de uträttade.

Den första butiken

Genom välvilligt tillmötesgående från Hällekis Bolag hade uppförts en 
försäljningslokal, men då nämnda bolags ledning ansåg, att föreningen skulle få en 
mycket kort livslängd, så blev huset mycket bristfälligt och det dröjde inte länge innan
det började droppa genom taket vid regnväder. Detta förorsakade styrelsen mycket 
bekymmer och arbete med att flytt och stuva om varorna för att skydda dem mot 
väta. 
Om det lyckades att bevara varorna mot större skadegörelse genom väta, så kan 



man icke säga att 
framgången var 
lika stor i 
”råttkriget” ´, ty 
dessa parasiter, 
voro omöjliga att 
hålla på avstånd, 
och stor var den 
skadegörelse, som 
dessa åstadkom. 
Om man sålunda 
kan våga påstå, att
affärslokalen var 
mindre lämplig, så 
torde man kunna 
säga att den 
bostad, som tillkom
föreningens 

föreståndare, var under all kritik, vilket torde ha varit den avgörande orsaken till det 
stora flertalet av de täta ombyten, som skedde under denna tid.
Frågan blev därför snart aktuell om uppförande av egen affärslokal, och 1912 beslöt 
uppläggandet av en byggnadsfond, vartill det avsattes ett belopp av 400: – kronor. 
Till denna fond avsattes sedan under årens lopp, så att den när det år 1921 togs i 
anspråk för den beslutade nybyggnaden, uppgick till kronor 6 149:80. Den 4 
september 1916 beslöt styrelsen att höra sig för hos disponent Hillfors om tomt till 
den påtänkta lokalen. 

Telefon i affären

I hela nio år hade affären klarat sig utan telefon, men på årsmötet 1917 fick styrelsen 
tillstånd att låta uppsätta en dylik, och kan följaktligen denna händelse betraktas som 
en betydelsefull milstolpe på vägen. Först fick telefonen sin plats i föreståndarens 
rum, men blev snart nedflyttad till magasinet. Någon lämplig plats i affären fanns 
tydligen inte och en sådan lyx som kontor höll man sig inte med på denna tiden. 
På halvårsmötet 1919 tillsattes en kommitté på tre personer, som jämte styrelsen 
skulle börja förarbetet till byggande av egen fastighet, sedan disponent Hillfors nu 
utlovat tomt härför. Någon tid därefter uppkom tanken på ett övertagande av 
handlande Sahlströms affär, och överenskommelse härom träffades mellan parterna, 
men styrelsen beslöt hänskjuta överenskommelsen till föreningsmötet avgörande. 
Årsmötet den 21 mars 1920 beslöt även godkänna överkommelsen om övertagandet 
ifråga, men av någon anledning blev detta beslut aldrig fullföljt. 

Egen fastighet

Den andra butiken
På extra föreningsmöte den 19 december 1920 beslöts att uppföra den första 
fastigheten å därför tillgänglig tomt. Föreliggande ritningar, kostnadsförslag och 
arbetsbeskrivningar godkändes även. Så småningom igångsattes arbetet och den 11 
juni 1921 firades ”taklagsfest”. Den gamla förhyrda lokalen inköptes för att uppsättas 
bakom den nya butiken och användas som magasin m.m. Arbetet fortskred raskt och 



den 1 oktober 1921 
började 
försäljningen i den 
nya butiken.

Försäljningsstället i Forshem

Den 29 juli 1923 beslöt styrelsen hänskjuta frågan om förställningsställe i Forshem till
extra möte, som skulle hållas den 4 augusti. På detta möte upplystes, att Carl Eklund
i Forshem erbjudit föreningen att få övertaga hans affärsrörelse och hyra därför 
erforderliga lokaler. Mötet beslöt också att anta det av styrelsen framlagda förslaget 
härom. Vid nytt möte den 19 samma månad antogs det med herr Eklund upprättade 
kontraktet. I och med denna butiks öppnande hade föreningen alltså rest en ny 
milstolpe uti sin utvecklings historia

En milstolpe som ramlande

På initiativ av Österplana kooperativa förening hade överenskommelse inträffats om 
övertagande av nämnda förening och beslöts detta på extra möte den 14 juni 1925. 
Detta beslut blev dock aldrig satt i verkställighet, och den nämnda föreningen beslöt 



snart därefter att träda i likvidation. 

En tredje butik

Med anledning av önskemål i Österäng, beslöt styrelsen den 10 januari 1927 att 
undersöka möjligheterna för ett försäljningsställe där, och den 6 därpå följande mars 
hölls möte i folkskolan i Österäng. Därpå följde teckning av medlemskap och 
andelskapital därstädes. Redan vid årsmötet den 27 samma månad hade 90 
medlemmar därstädes tecknat ett andelskapital på 6090:- kronor och mötet beslöt att
resa ännu en milstolpe och öppna 

Försäljningsställe i Österäng

Arbetet härför tog genas sin början. I första hand gällde att anskaffa byggnadstomt. 
En lämplig sådan blev snart funnen vid vägskälet i Österäng, vilket av AB Österäng 
upplåts på 49-årigt arrende. Därpå började förarbetena och under sommaren 
byggdes och fullbordades lokalen så att butiken kunde öppnas den 27 oktober 
samma år. 

Egen fastighet i Forshem

På distriktsmöte i Forshem den 11 mars 1928 väcktes förslag om inköp av tomtplats 
för butikslokal i Forshem, och på årsmötet i Hällekis den 25 i samma månad, fick 
styrelsen i uppdrag att underhandla om köp av lämplig tomt, samt eventuellt 
framlägga förslag härom för extra möte. Preliminär överenskommelse om tomtköp 
ingicks också med häradsdomare O Forsman, men därmed fick det bero tills 
årsmötet i Hällekis, den 209 mars 1929, då mötet beslöt att inköpa nämnda tomt. I 
februari 1930 beslöt styrelsen vända sig till K F:s arkitektkontor, för erhållande av 
ritning till nybyggnad av Forshem. Beslut om bygget ifråga skedde sedan på årsmötet
den 23 mars, och den 26 april antogs en av KF:s arkitektkontor uppgjord ritning. Den 
4 augusti samma år antogs ett av byggmästare H Ahlström i forshem inlämnat anbud 
på uppförande av fastigheten och arbetet tog därefter sin början, samt fullbordades 



så att butiken kunde tagas i bruk de 10 april 1931.

Medlemmar och ekonomi

Visserligen talar ett protokoll om, att redan före föreningens start, icke mindre än 150 
personer tecknat sig såsom medlemmar, och att andelskapitalet, som dessa tecknat, 
uppgick till 2025:--kronor, men det har varit omöjligt att kunna uppleta några 
handlingar eller böcker, som styrker detta. Av upplysningar, som rörelsens veteraner 
lämnat, var betydligt mindre vid verksamhetens början. Det första kända 
medlemsantalet, som med hjälp av tillgängliga handlingar kunna fastslås, är vid 1908
års slut och uppgick detta till ca 150 för att vid 1932 års slut uppgå till 455. 
Utvecklingen framgår vidare av efterföljande tabell.

Tidigare har framhållits, att styrelserna hade båda många och stora svårigheter med 
att klara de ekonomiska problem men, och det är helt enkelt storartat, att rörelsen har
kunnat drivas fram till nu uppnådd omfattning och storlek med de ytters små resurser,
som förefunnos. Enlighet och tro på framgång var ej heller vidare rotfast uti 
medlemmarnas led, varom föreningens mötesprotokoll talar sitt klara spårk. På ett av
de första årsmötena uppträdde t.om. en talare, som helt enkelt ifrågasatte, om 
styrelsen själv visste hur illa det stod till med föreningens finanser, men då grep 
styrelsens ordförande till orda och förunnade med kraft och skärpa

”att med föreningens obestånd var det ingen fara”

Om det är sekreteraren eller ordföranden, som format yttrandet, är svårt att säga, 
men det tycks i alla fall ha lugnat de oroliga sinnena vi detta tillfälle. Såväl ledning, 
som majoriteten av medlemmarna, tycks emellertid haft blicken fullt öppen för 
nödvändigheten av att skapa eget kapital, såsom den enda oundgängliga 

förutsättningen för 
att föreningen med
framgång skulle 
kunna fyllla sin 
uppgift, att tjäna de
enskilda hushållen,
och förbättra 
dessa ekonomiska
ställning. Bevis 
härför är, att en 
klok och framsynt 
avsättning av 
överskottsmedel till
reservfonden ägt 
rum. Denna 
uppgår nu till  ett 
belopp på 43776:--
kronor, och i 
proportion till 

medlemsantalet är den större än någon annan kooperativ handelsförening inom detta
län kan uppvisa. 
Det andelskapital, som föreningen nu äger , uppgår till 43401:-- kronor, men även 



denna kapitaltillgång har till största delen uppkommit genom överföring av återbäring.
Endast ett relativt litet belopp har kontant inbetalats. Om man så vill räkan bort det 
andelskapital, som utbetalats till avgående medlemmar, så finner man , att även hela 
det nu innestående andelskapitalet skapats genom överskottsöverföring. Förenignen 
äger dessutom andra fonder, som sammanlagt uppgår till 24933:-- kronor. Detta är 
visserligen summor, som föreningen förfogar över, men andelskapitalet och 
överskottsbesparingsfonden är endast av medlemmarna lånta medel, som när som 
helst kunna uppsägas. Föreningens styrka eller stabilitet, ligger sålunda främst uti det
egna kapitalets storlek. Detta har insetts på ett ovanligt tidigt stadium inom denna 
föreningen, varom den vackra reservfonden bär ett tydligt vittnesbörd. 

Varuomsättning och överskott

Meningen med den kooperativa affärsverksamheten är ju som bekant, att åt 
konsumenterna själva bevara det överskott, som kan uppstå på förmedlingen av 
varor, som dessa behöva för sitt livsuppehälle och sin näring. Det finns emellertid 
personer, som ej ha nog öppen ekonomisk blick för att få klart för sig, vad detta 
betyder för deras egen hushållning, utan betraktar den vinst som de draga ihop åt 
enskilda köpmän såsom skäligen obetydlig, och t.om. Anse att det ej blir mer än , det 
som motsvarar en skälig ersättning för arbete, som de prestera. Nu förhåller det sig 
emellertid så, att vår förening odisputabelt varit orsaken till att varuprisen hållits nere 
vid rimlig gräns. Ty hade den ej funnits till, så hade säkerligen varupriserna varit 
betydligt högre än som vait fallet. Oberäknat denna förtjänst har emellertid föreningen
under sina nu s´tjugufemåriga verksamhetstid, sedan löner och omkostnader betalts, 
å sina medlemmar sparat ihop den imponerande beloppet av:

”nära en kvarts million kronor”

Och av detta belopp har icke mindre än 158373:- kronor återburits till medlemmarna. 
Ingen vågar väl därför med dessa fakta för ögonen påstå, att det icke betyder något 
för de enskilda hushållen var de göra sina inköp. Att de hushåll, som genom sina 
inköp dragit ihop förenämnda ansenliga belopp, själva få behålla detta och därmed 
förbättra sin enskilda ekonomiska ställning, betyder något helt annat för det allmänna
välståndet, än om samma belopp hamnar uti en eller annan enskild köpmans ficka. 

De varumängder, som omsattes under dessa år äro givetvis rätt ansenliga och 
betinga stora belopp. Första året omsattes varor för 32949:93 kronor och högsta 
årsomsättningen uppnåddes år 1931, densamma utgjorde 311093:93 jirbir. För hela 
den gångna verksamhetstiden uppgår omsättningen till den lilla nätta summan av:

4 millioner 114 tusen 54 kronor och 79 öre

Sparkassa

För att hjälpa medlemmarna med vården av de slantar, som tilläventyrs icke 
behövdes för det dagliga uppehället, beslöt styrelsen öppna en sparkasseavdelning 
och började denna sin verksamhet den 1 januari 1912, och det har visat sig, att den 
haft en ganska stor uppgift att fylla. Uti densamma innestod vid sista årsskiftet ett 
sammanlagt belopp av 154022:-- kronor fördelat på 304 sparkasseböcker.



Kunskap och propaganda

Den kunskap om kooperativ verksamhet och dess bärande principer, som 
medlemmarna ägde de första åren av föreningens verksamhet, var givetvis icke stor, 
men så småningom samlades, genom egna erfarenheter och den propaganda , som 
bedrevs, snart en fond av kooperativt vetande, som utvidgade och stadfäste 
förståelsen för det stora uti rörelsen, vilket även bidragit till allt bättre och bättre 
samförstånd. Det har sålunda visat sig, att det går bra att ena arbetare och 
arbetsgivare, jordbrukare och storbönder, hantverkare och fabrikörer, samt 
tjänstemän av olika grader och samhällsställning till fruktbringande samarbete i vad 
som avses med konsumentintresse. Föreningen har även vidtagit åtskilliga åtgärder 
för att sprida kunskap om och uti de konsumentkooperativa problemen. Sålunda har 
föredrag hållits, böcker och mindre skrifter spritts, grupper för studier bildats, och 
dessutom når den kooperativa pressen varje vecka till alla medlemmars hem. 

Resultat och strävanden

Om de arbeten och de resultat som vunnits, kunna betraktas som synnerligen goda, 
så äro de dock icke så grundligt behandlade uti denna lilla historik, som kanske vore 
önskligt. Den tredjedel million kronor, som medlemmarna uti vår förening sparat åt 
sig, eller andra nämnda fördelar, är icke allt som vunnits. Kanske inte ens det 
väsentligaste. Genom samverkan med andra hushåll - sammanslutan i andra 
föreningar - har genom den sammanslutning, som vi kalla Kooperativa förbundet, 
skapats värden och andra möjligheter att tjäna oss och våra hushåll på en mångfald 
skiftande områden, och denna samverkan har nått ett sådant omfång och en sådan 
styrka, att den blivit en verklig faktor att räkna med i den ekonomiska utvecklingen, 
icke endast för till rörelsen nu anslutna, utan för hela vårt land och alla dessa 
innebyggare. 
I denna framgång se vi bevis för vad enighet och samförstånd, med yttersta ringa och
obetydliga medel, och under de vidrigaste förhållanden, ändock förmå att uträtta.

Mottot är heller icke: Tjäna dig själv! Utan: Tjäna andra så att du därmed gagnar dig 
själv!

Må detta bliva vår lösen uti det fortsatta arbetet för allas vårt gemensamma bästa!


