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Kaupfélagið er gömul stofnun. 
Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

Myndir aðrar en af höfundi, eru ekki eign hans 
Texti: KRF, nema þar sem annað er tekið fram. 

Myndin til hægri er frá árinu 1937 og er af elsta 
kaupfélagi sem þá var til í heimum og er myndin af 
fyrstu og nýjustu byggingu félagsins.  Hús þetta var 
staðsett í Rochdale sem er norðarlega í Englandi þar 
sem grunnur allra kaupfélaga virðist hafa verið lagður 
og fyrirkomulagið sem komið var á þar víða notað.  
Alltént er svo að sjá að kaupfélagshugmyndina megi 
rekja til Englands og nokkra vefara sem störfuðu í 
Rochdale við vefnað á bágum kjörum mitt í mikilli 
dýrtíð sem ofbauð svo varningur kaupmannanna og 
verðlag vörunnar að þeir dag einn ákváðu að gera á 
breytingar.  Hófur þá nokkrir vefaranna vikulegan 
sparnað af launum sínum.  Og stofnuðu fyrsta 
kaupfélagið.   

Litla innfelda myndin neðst á myndinni giskar 
höfundur á að sé fyrsta kaupfélagsverslunin sem 
vefarar þessir og stofnendur kaupfélagsins settu á fót 
og hófu kaupmennsku í þarna í Rochdale.  Sú búð er 
orðin safn er myndin er tekinn og gott ef ekki inn í 
þessari byggingu sem hér sést.  Máski er þessi litla 
verslun kaupfélagsins enn varðveitt í dag 2015.  Aldrei 
er að vita.  Þarna á milli eru þó allmargir áratugir sem 
margt getur gerst á.  (Sjá umfjöllun neðar í þessari 
samantekt) 

 

Það skal tekið fram að höfundur er engin sérfræðingur í verslun neinskonar né heldur sögu 
verslunar hvorki á Íslandi né erlendis og setur þetta hér fram sem sínar pælingar og uppháu 
hugsanir.  Biður hann lesendur um að hafa það í huga og skoða þeim augum en vonar samt 
menn lesi sér til ánægju og gleði.  Virðingarfyllst.  KRF. 

Á Íslandi hefur verið til verslun í einhverri mynd frá landnámi.  Þegar talað er um verslun er 
átt við það þegar menn fá vöru frá öðrum og greiða fyrir.  Svona er verslunin í grunninn 
hugsuð.  Einn bíður fram varning og annar kaupir, lítist honum á.  Lengi vel var staðan sú að 
menn skiptust á varningi og var verðlag þess sem menn buðu fram misjafnt og fór eftir því 
hvað í boði væri sem greiðsla.  Fiskur hafði sitt verðgildi, lambið gerði sama ásamt mörgu 
öðru en ekki svo mikið beinharðir peningar eins og er hið algenga í dag og nærri einrátt á 
vesturhveli jarðar.  Þó líklegt sé að annað gildi í fátækum ríkjum.  Peningar hafa ætíð verið 
með þó minna vægi hefðu hér áður fyrr.  Lambið, þorskurinn og ýsan og ýmis búpeningur var 
allt með beinum hætti peningar síns tíma.  Verslun er ekkert nýtt fyrirbrigði sem byrjaði með 
stórmörkuðum heldur á sér talsvert lengri sögu.   

Hrossið, þarfasti þjóninn, á Íslandi alltént, var verðmeiri en sumt annað í eigu manna og hægt 
að fá meira fyrir það í þessari verslun væri það á annað borð falt.  Menn skiptust á varningi 



og til varð ákveðið verslunarmunstur sem raunverulega byggir enn á þessum gildum að 
kaupa og selja.  Varningi var og safnað saman á einn stað sem fólkið vissi um og kom þangað 
með sitt og fékk annað sem það þarfnaðist og tók með sér heim og borgaði með gjaldmiðli 
sem taldist gjaldgengur.  Ísland var lengi vel landbúnaðarland og sjávarbyggðir mannfáar og 
fjöldinn tilheyrandi sveitunum vegna þá betri afkommumöguleika á þeim slóðum.  
Peningaeign almúgans lítil og verðlag líka mælt út með öðru en beinum peningum sem fólk 
ekki átti.  Eitthvað kostaði segjum tvö, þrjú lambsverð og var ekkert annað en sín verslun þó 
með þessum hætti væri gerð.   

Sjálfsagt hefur verið þá, rétt eins og nú, að menn færu misánægðir frá sínum viðskiptum og 
sumir jafnvel snuðaðir í sínum kaupum og fengið vöru sem var ekki eins og fyrri eigandi lýsti 
og hann og hún sem þannig slapp með skrekkinn og fólk þetta sjálft allsælt í framan þó viss 
brögð hefðu verið viðhöfð.  Óheiðarleiki hefur alltaf gengið með fólkinu og ekki hvað síst í 
kaup og söludeildinni.  Óheiðarleika og viðvörun um að vera það ekki má víða sjá í Biblíunni 
sem er ekki beint nýlegt rit heldur eru yngstu kaflarnir í bókinni um tvö þúsund ára gamlir og 
þeir elstu mörg þúsund ára:  "Fimmta Mósebók 25:15. - Þú skalt hafa nákvæma og rétta 
vogarsteina og þú skalt hafa nákvæma og rétta efu svo að þú lifir lengi í landinu sem 
Drottinn, Guð þinn, gefur þér." - Þetta má lesa í 5Mósebók sem allir vita er eldri en tvævetur.   

 

Ljósmyndin til vinstri er tekin 1937 af Holyoak House.  Lokið var við byggingu hússins 1911 og það gert að höfuðsstöðvum 
Samvinnulífeyrissjóðsins Union í Bretlandi til minningar um George Jacob Holyoake sem lést árið 1906.  Ljósmyndin til hægri 
er aftur á móti tekin 23 júní 2011 af sama húsi og sést á þeirri mynd að húsið er eins og á hinni ljósmyndinni ef undan er 
skilinn veggurinn sem hefur verið fjarlægður og gangstígur lagður.  Að sjá er húsið í allgóðu ásigkomulagi.  Hvort þarna séu 
enn höfuðstöðvar lífeyrissjóðsins Union sem stofnaður var eftir 1911 er ekki gott að segja til um né heldur hvort 
lífeyrissjóður þessi sé enn starfandi.  Allt er breytingum undirorpið. 

Líklegt er að þessi hugsun að nota skipti einhverskonar til að fá til sín eitt og annað sem 
menn töldu sig vanhaga um hafi snemma hafist meðal fólks.  Fljótt varð samt var til vísir að 
verslun sem fólk sótti í og eins og við þekkjum.   

Einnig er sennilegt að mest af því sem menn höfðu til matar hafi meira og minna byggst á því 
að brauðafæða sig sjálfan og sitt fólk og að það sem hægt var að rækta sjálfur hafi verið 
venjan og það sem kom á matardiskinn fengið úr eigin garði og sem arður eigin framleiðslu.  
Margir í bæjunum og í þessu þéttbýli, allt má svo sem nöfnum nefna, voru með kú og kind og 
jafnvel hest heimavið, sem hægt var að sækja úr mjólk og fá af ull og kjöt og setja aktygi á 
sem á eftir dró ýmislegt sem fólkið þurfti til akuryrkjunnar eða að vagn væri spenntur fyrir, 

http://biblian.is/Biblian/Default.aspx?book=4&chap=25&vers=15&versto=15


væri hann tiltækur, og vara, kannski söluvara, skiptivara, flutt til staðarins í bæjunum sem 
menn vissu hvar var og fóru með sitt þangað.  Verslun, markaður.  Bæði af sama meiði og 
flokkast undir verslun.  Og þar var skiptimyntin þetta og hitt, peningar í bland við skepnur á 
fæti og allskonar þó ekki færu svona viðskipti fram beint yfir búðarborðið.  Allt þekkt í bæjum 
á Íslandi og í Reykjavík líklega fram á nítjándu öld en fer upp úr því að dragar úr skepnuhaldi í 
hægt vaxandi borgarsamfélagi.  Til gamans má geta þess að íbúatala Reykjavíkur 31 
desember 1840 er 890. manneskjur og kominn upp í 1097 manns 1 desember 1846 og sex 
árum síðar.  Hæg hröðun en samt smávegis fólksvöxtur í borginni og vísir að því sem koma 
skildi.   

Af þessu má sjá að á þessum árum er íbúatala Reykjavíkur sambærileg litlu þorpi í dag á 
landsbyggðinni.  Hér sést vel að obbi íbúa og lungað af þjóðinni bjó til sveita og vel skiljanlegt 
að sé hjá þessari lengst af fátæku þjóð sem auðvitað hugsar eins og aðrar fyrst og síðast um 
að vera þar sem möguleikinn til fæðuöflunar sé meiri.  Sjáið verstöðvarnar og hvar þeim var 
niðurkomið.  Sem næst ströndinni var þeirra staður og sem styst frá miðunum sem sækja 
átti.  Þannig var þetta.  Og hvað var þá betra en sveitin með sín ræktuðu tún, kýr og kindur?  
Sveitin hefur gert sitt gagn fyrir vort ágæta land og verið sín blessun frá upphafi.  Bændur 
skipi sitt öndvegissæti hjá íslendingum til jafns við sjómenn vora og verslunarmenn.  Allt 
enda vissar grunnstoðir sem allar þurfa að vera virkar á hvaða tíma sem er.  Nútíminn er 
engin undantekning.   

Mynd til hægri.  Kaupfélag Hafnarfjarðar við Strandgötu.  Félagið var stofnað 1 
nóvember 1945 og veitti fjölda bæjarbúa atvinnu.  Kaupfélögin á Íslandi voru sín 
lyftistöng og drifkraftur rétt eins og í öðrum löndum þar sem þau voru.  Rætur og 
hugsjón kaupfélagsins teygja sig þó aftar í tímann í Firðinum og allt til ársins 1931 er 
verslunarstarfsemi Verkalýðsfélagsins Hlífar setti á fót pöntunarfélag og varð svo 
deild innan KRON árið 1937.  Árið 1953 eru starfsmenn Kaupfélags Hafnfirðinga 
nokkrir tugir.  Margt hefur verið gert til að ýta sér áfram með í lífsflórunni. 

Já, verslunin hefur lengi verið við lýði og er að öllum líkindum 
jafngömul íslenska bóndanaum, íslenska sjómanninum og að 
þrenning þessi haldist bara í hendur með stjórnmálamanninum 
sem einnig hefur fylgt íslendingnum allar götur frá því að fyrstu manneskjur fyrst stigu votir í 
fæturna eftir að hafa vaðið í land úr knerrinum sem það kom siglandi á yfir hafið og lenti í 
fjöruborðinu eftir veltinginn á sjónum.  Hvort sem fólkið kom frá Írlandi eða Noregi.  Sumir 
hallast að því að fyrstu landnemarnir hafi verið Írskir munkar og aðrir að fólkið sé upprunnið 
frá Noregi.  Höfundi er ekki kunnugt um hvort í ranni fornleyfafræðinnar hafi verið staðfest 
að Írska blóðið sé það sem fyrst kom og heldur að svo sé ekki.  Þetta mál, hvaðan við séum 
uppruninn, hefur alltaf verið svolítið á reiki.  Í allavega bók höfundar.  Hvað um það að þá 
hefur sú saga lifað með alltént hluta þjóðarinnar að Írarnir hafi fyrstir numið land vort.  Aðrir 
halla sér að norskum.   

Verslun þar sem menn skiptust á peningum fyrir varning er ævafornt og gekk með hinni 
aðferðinni og spurning um hvort hafi haft vinninginn bein skipti eða greiðsla úr veski.  En 
hvernig sem allt var ollu kaup hverskonar að seðlum fækkaði veski og eða skepnunum sem 
farið var með heim aftur og þess í stað kominn sekkur með hveiti í eða sykri.  Sex lömb fóru 
með í ferðina.  Aðeins tvo lambanna komu til baka og hin notuð sem gildur gjaldmiðill.  
Verslun.   



Líklegt er að þessu þrjú svín hér til hægri hafi ekki 
verið notuð sem gjaldmiðill í verslunarferðum 
fólks á Íslandi á öldum áður.  Var þau enda ekki 
algeng hér í þann tíð.  Máski voru þau notuð í 
öðrum löndum með þessum hætti og kannski 
fékkst fyrir þau slatti af hænsnum til 
eggjaframleiðslu heima á búinu.  Hver veit.  

Fyrir hvort sem voru peningar með 
tölustöfum á eða eitthvað lifandi á 
fæti mátti fá fyrir bæði svolítið af 
mjólk, ef því var að skipta, ögn af 
skyri, bráðfitandi rjóma í lítratali, 
stórann eða lítinn poka af kartöflum 
er líða tók á sumarið og kartöflugeymslan heima tóm og jarðeplin enn í sprettu ofan í 
moldinni.  Nú eða varan tengdist annarskonar verkefnum hvort sem var utan húss eða innan.  
Allt undir merkjum verslunarinnar sem allstaðar teygir anga sína þar sem er fólk.  Svona eru 
býttin í heimi mannanna þó greiðsla sé með misjöfnum hætti gerð er hún þó viðurkennd 
greiðsla.   

Í dag að kveldi dags fer eigandi og eða starfsmaður verslunarinnar yfir lagerinn og gerir lista 
sem birgirinn á eftir fær, hét eitt sinn heildverslunin, og sér um að afgreiða pöntunina og 
hafa klára til að sækja.  Og innan skamms eru hillurnar aftur orðnar fullar af vörum fyrir 
kúnna næsta dags sem grípur eitt og annað með sér og heldur við nauðsýnlegri hringrás 
verslunarkerfisins.  Og allir hafa fengi sitt í dag og hringnum lokað.  Og það sem meira er og 
betra fyrir einhvern.  Verslun helst áfram opin upp á gátt með sinn fasta kúnnahóp.  Einkum 
þá í matvöruverslun.  Spyrjið bara kaupmanninn hvort ekki mikið til sami hópur eigi þar sín 
viðskipti.  Hér ratar hver á sinn bás.  Allt beintengt versluninni.   

Hvenær sérstakar verslanabyggingar tóku að rísa í bæjum og borgum er ekki gott að segja til 
um en líklegt er að þær hafi komið fljótlega eftir að menn tóku að þjappa sér saman og búa 
þéttar og til urðu kauptún og borgir en hafi ekki verið svo mikið um á meðan flest fólk bjó til 
sveita með lítið og ekkert fé milli handanna.  Með fleirum á Mölina skapaðist aukið færi fyrir 
verslunarreksturinn að skjóta rótum.  Það göfuga og sumpart áhugaverða starf en oft á tíðum 
vanþakklátt og vanmetið.  Líkt og margt annað er. 

 

 

 

 

 

 

 



Kíkjum á byrjun kaupfélagsins. 

1937.  Frá háborg 
samvinnumanna í Englandi.  
Samvinnuhverfið í 
Manchester.  Þarna hafa 
miklar bygginga risið. 
Byggingar sambandsins og 
kaupfélaganna á Íslandi voru 
oft miklar um sig með 
allskonar og fjölþætta 
starfsemi innan sinna veggja.  
Merkileg hugsjón og á sinn 
hátt hrífandi þó skoðanir á 
starfseminni væru allskonar í 
landinu.  Seint þakkar víst 
kálfurinn ofeldið. 

Það hefur verið í 
kringum árið 1837 

sem nokkrir einstaklingar í smábænum Rochdale skammt frá Manchester sem 
Samvinnuhugsjónin hófst og kaupfélagsformið varð til.  Frá þessum litla bæ fór hugsjón þessi 
út um heim og varð að voldugri verslunarhreyfingu, sem nú telur um 100 milljónir 
félagsmanna (Athugið!  Árið er 1937) 

Árið 1937 höfðu menn sem komu til Samvinnubúðarinnar þarna í Rocchdale enn möguleika 
að kíkja inn í fyrsta kaupfélagið og sjá hvernig þar var umhorfs og hvernig þetta mikla batterí 
byrjaði sem löndin á eftir tóku við.  Verslunin var lítil en að öllu leiti með sömu ummerkjum 
og var er starf þar hófst fyrir nálægt hundrað og fimmtíu árum, framreiknað til vorra tíma 
2015.  Á tíma myndarinnar (1937) að þá var búið að loka fyrstu versluninni og hún höfð 
þarna með sem þá safn, hver svo sem staðan í dag er á þessu og talsvert umliðið frá árinu 
1937. 

Kjörin sem brautryðjendur sambandshugsjónar- og kaupfélags áttu við að búa var ekki glæst.  
Flestir af þessum mönnum urðu að vinna langan vinnudag í dimmum og loftlitum 
vefnaðavöruverksmiðjum á meðan aðrir brautryðendanna unnu í rökum og köldum Enskum 
kolanámum.  Vinnan á báðum stöðunum var erfið og aðbúðin slæm, launin lág en öll 
nauðsynjavara dýr og það sem verra var, oft svikin.  Sykur saltblandaður, og þar fram eftir 
götunum.  Svona voru aðstæður frumherja samvinnuhugsjónarinnar að við sjáum að ástæða 
er fyrir stofnun félagsins á sínum tíma og hún ekki bara sprottin úr engu né af neinni ástæðu.   

Á þessum árum um 1837 voru íbúar Rochdale ekki nema 2000 manneskjur en eru árið 1937 
komnir í um 90 þúsund manns á þessum eitt hundrað árum.  Fólksflutningur úr dreifbýli á 
Mölina er ekki sér íslenskt fyrirbæri. 

1837 var allt sem verkamaðurinn þurft á að halda dýrt í innkaupum og varan oft með því 
lélegasta sem hægt var að fá.  Að dæmi sé tekið var mjólkin sem seld var í Rochdale oft 
óhrein og vatnsblönduð en verðlög svo hátt að fæstir gátu keypt hana sökum fátæktar.  
Sama gilti um allt ljósameti að það var dýrt sem gerði að verkum að ófáar fjölskyldur urðu að 
búa við þann kost að sitja heima í myrkrinu eftir að vinnu lauk þann daginn þó starfsdagurinn 
væri bæði langur og strembinn og kvöldin, að loknum vinnudegi, böðuð sínu myrkri vegna 



þess að allt ljósmeti skorti af fátæktinni og háu verðlagi slíks varnings.  Kartöflur voru 
ódýrasti maturinn og á þeim lifði fólkið mest, og í stað tes drakk það mest vatn, sem 
þurrkaður eplabörkur hafði verið soðinn í, og varð vatnið við það eilítið brúnleitt.  Þetta voru 
kjörinn sem hinir frægu vefarar í Rochdale, brautryðjendur samvinnustefnu og kaupfélags 
bjuggu við.  Já, neyðin kennir nakinni konu að spinna og letingjanum að vinna, segir máltækið 
og hefur víða átt við í mannlífsflórunni.  Víst er um það.  Margt hefur breyst til batnaðar þó 
þakklætinu sé áfátt. 

1937. Vörusýningarsalur í 
einu vöruhúsi kaupfélagsins í 
London og kaupfélagið orðið 
að risavöxnu búðarbatterí 
sem veltir miklum fjárhæðum 
og skaffar her manna og 
kvenna atvinnu.  Sannkölluð 
lyftistöng fyrir atvinnu og 
lífskjör fólks. 

Vegna sinna aumu 
kjara fóru vefararnir 
að hugleiða hvernig 
mætti bæta eigin kjör.  
Í framhaldinu fóru 
þeir að hittast á 
fundum og ræða um 
möguleikann á að 
koma á umbótum.  
Og varð niðurstaðan 
af þessum fundum að 
þeir ákváðu að stofna kaupfélag gagngert til að losna úr klóm kaupmannanna sem fyrir voru, 
sem seldu þeim svikna vöru fyrir okurverð.  Spurning sem nú vaknaði hjá hópnum var hvernig 
þeir ættu að útvega fé.  Niðurstaðan varð að hver og einn þeirra skildi spara 2 pence á viku, 
þangað til hver félagsmaður hefði í höndunum eitt Sterlingspund.  Þá skyldu þeir kaupa vöru 
í sameiningu fyrir þetta fé og selja síðan með dagsverði kaupmanna.  Sjá má að þarna er ekki 
verið að velta fyrir sér neinni samkeppni við þá sem fyrir voru heldur frekar að bjóða góðan 
varning sem var, að séð verður, allskonar að gæðum hjá hinum kaupmönnunum sem fólkinu 
var boðið að kaupa sér og fátt nema það í boði. 

Næsta sem gerðist í málefnum vefara ágætra var að þeir leigðu sér aðstöðu fyrir sinn 
varning, sem þeir á eftir komu fyrir á viðeigandi stöðum í rýminu og opnuðu svo hjá sér 
verslunina 21 desember 1844 og kaupfélagið orðið að veruleika. 

Til að byrja með var úrvalið ekki mikið, það var mjöl, sykur, smjör og kerti.  Kertin hafa verið 
mikilvæg því þau voru höfð til að lýsa upp hýbýli mannanna og að breyta myrkri í birtu að 
kvöldlagi og gera fólki vistina eilítið líflegri heima fyrir að loknum ströngum vinnudegi.  Fyrir 
þessu vildu þessir menn hugsa, enda sjálfir teknir út þessum kjarna og lifðu á sömu kjörum 
og hinir að öllu leiti. 

Að til stæði að opna búð á þessum stað spurðist út og kom forvitið fólk þar að, leit inn um 
gluggann og eða stakk höfði inn um dyrnar, til þess eins að setja þar upp skrítinn svip, og fara 



svo sína leið.  Strákarnir, peyjarnir, komu á glugganna og gerðu gys að vörusýningu 
vefaranna.  Kaupmennirnir hlógu að uppátækinu í þessum mönnum og sögðu að þetta yrði 
allt saman farið á hausinn eftir fáeinar vikur, í mesta lagi.  Menn þessir voru augljóslega lítt 
smeykir við uppátæki vefaranna og það sem þeir aðhöfðust.  Gasfélagið í bænum neitaði 
þeim um gas til ljósanotkunar af ótta við að félagið nýstofnaða gæti ekki greitt gasreikning 
sinn.  Ekki var lánstraustið nú meira hjá upphafsfólki sambandshugsjónar og kaupfélags sem 
síðar varð eitt alþekktasta vörumerki og veldi og risi sem að vísu er fallinn í dag og hvergi 
lengur til, eftir því sem höfundur best veit en stóð þó hátt og gerði alllengi á sinni tíð og skipti 
allstaðar verulegu máli þar sem hugsjón vefaranna ágætu varð að veruleika. 

En þannig fór að fólk hætti fljótt að gera gys að vefurunum knáu.  Einnig hættu 
kaupmennirnir að hlæja að þeim.  Og félag vefaranna fór ekki á höfuðið heldur óx með 
hverjum mánuði sem leið og hverju ári sem gekk í garð og leið hjá.  Hugsjónir vefaranna 
höfðu að fullu ræst, þeir urðu sínir eigin kaupmenn og atvinnurekendur og framleiddu sjálfir 
sínar neysluvöru. 

1937 voru komnar sem ávöxtur af drift og hugrekki vefaranna sem söfnuðu til að byrja með 2 
pencum á viku á mann uns komin var eitt Sterlingsbund 113 verslanir á þeirra vegum, eitt 
stórt vöruhús, stórt brauðgerðarhús, kornmylla, mjólkurvinnslustöð, sláturhús, líf- og 
sjúkratrygging, bókasafn, lestrarsalur og veitingastofur.  Með öðrum orðum er hugsjón 
mannanna er hér er komið sögu orðið veldi. 

1937 eru félagsmenn 40.000 sem er afskaplega hátt hlutfall í bæ sem telur 90. 000 manns að 
ljóst er að íbúarnir hafa verið stoltir af sínum kaupfélagsrekstri. 

1937.  Nýjasta vöruhús kaupfélagsins í 
London.  Enn má sjá stórt og vandað hús 
sem hýsir starfsemi kaupfélags sem byrjaði 
í smá verslun í litlum bæ sem Rochdale 
heitir sem fæstir nema þeir sem að stóðu 
höfðu trú á.  Stundum, oftast nær, er 
maðurinn ekki spámaður í eigin föðurlandi. 

Velgengni Rochdale- félagsins 
hafði þau áhrif, að brátt risu 
fleiri félög upp og byggðu á 
sömu grundvallarreglum.  Hin 
nýrri félög leituðu gjarnan til 
Rochdale- félagsins um kaup á 
vörum og varð til þess að 
stofnað var félag utan um það 
sérstaka mál sem olli sinni 
óánægju hjá vissum hópi manna 
sem áttu í viðskiptum þessum 
sem töldu félagið í Rochadale 
hagnast óþarflega mikið á 
þessum breytingum hjá sér.  
Ekkert er nýtt undir sólinni. 



Fjöldamörg félög voru og stofnuð sem flest gengu í heildsölu- sambandið sem stofnað var er 
ljóst varð að nýju félögin vildu kaupa vöru af Rochdale félaginu en upp komin kvittur um 
hvort hefði verið rétt að gera.  Meðlimir þeirra félaga sem gengu í heildsölunni eru árið 1937 
6. milljónir og 200. þúsund.  Gríðarlegur vöxtur orðinn á einni öld og allmargir sáttir við 
breytinguna sem gerð var.  Af auðvitað góðri reynslu. 

Í London er útibú frá heildsölunni í Manchester.  Kaupfélagið í London er stærsta kaupfélagið 
í Englandi og jafnframt hið stærsta í heiminum 1937.  Á þessum árum eru menn, sem kynna 
sér málið, almennt sammála um að samvinnuhugjónin í Englandi standi einkar traustum 
fótum þó að við í dag vitum að dæmið lifði bara sinn tiltekna og afmarkaða tíma og hvarf svo 
af viðskiptasviðinu líkt og margt annað og kannski flest hefur mátt þola. 

 

Norðurlönd voru og með sitt kaupfélag. 

1936.  Hluti 
Kaupfélagsbyggingarinnar í 
Stokkhólmi.  Kaupfélög voru 
um öll Norðurlönd á sínum 
tíma hver sem staða mála er í 
dag að þessu leiti. 

Um 1916 fá Svíar sitt 
kaupfélag og hélt 
stærsta 
neytendafélag þar í 
landi upp á að 20 ár 
væru liðin frá 
stofndegi síns 
kaupfélags og er árið 
sem þetta fer fram á 
um vorið 1936.  
Kaupfélög voru 
starfrækt á öllum 
norðurlöndunum. 

Aðdragandinn að stofnun pöntunarfélagsins er að framsýnir Svíar, menn og konur, komu 
snemma auga á það, að hin einstöku heimili, sem hvert út af fyrir sig skorti alla möguleika til 
að hafa áhrif á vöruverð og gætu með því að mynda með sér félagsskap tekið 
vöruinnkaupinn í eigin hendur og auka með því eigið sjálfstæði til að bæta hagsmuna sína. 

Í Svíþjóð voru stofnuð lítil neytendasamtök.  Og voru þau vítt og breytt.  Sum af þessum 
félögum dóu eftir stutta veru, en ný félög risu í þeirra stað.  1915 höfðu vaxið upp í 
Stokkhólmi 16 félög og voru þrjú af þeim allstór.  En þá kemur upp í Stokkhólmi hugmyndin 
um að sameina öll þessi félög í eina sterka heild.  Og 1916 er þar stofnaður sá félagskapur 
sem á afmælinu 1936 er orðin öflugasta neytendafélagið á Norðurlöndunum með 77.000 
meðlimi innanborðs. 



Sameining félaganna þarna í Stokkhólmi gekk fljótt og hratt fyrir sig og lögðu margir duglegir 
menn fram krafta sína.  Hvert félagið á eftir öðru gekk í neytendasambandið.  Meðlimatalan 
óx hröðum skrefum og gerði því meir sem starfsemi félagsheildarinnar varð öflugri. 

Með kaupsfélagsstofnun þessari höfðu heimili Stokkhólms eignast sterkt og voldugt tæki í 
baráttunni fyrir eigin velmegun og sjálfstæði og gerðu einmitt þegar mest á reyndi, á 
stríðstímum, þegar vöruskortur var mikill og verðlag geysihátt.  Átt við fyrri heimstyrjöld sem 
stóð frá 1914 til 1918. 

1916 hafði félagið 16 verslanir en þær komnar í 372 árið 1936.  Þegar félagið í Stokkhólmi var 
stofnað, átti það 94,000 króna höfuðstól en árið 1936 er talan komin í 12 milljónir króna.  Sjá 
má mikla aukningu sem segir nokkuð um tiltrú fólks á því sem þarna hefur verið að gerast. 

1936.  Nýtísku neytendabúð í 
Sparreholm í Svíþjóð. 

Hvenær sem 
verðsamanburður var 
gerður við aðrar 
sambærilegar 
verslanir í Svíþjóð á 
þessum árum kom 
ætíð í ljós að verð 
kaupfélagsins var 
lægst.   

Annar ómetanlegur 
hagnaður af starfsemi 
kaupfélagsins þar 
landi er að því tókst 

að koma á algerðri staðgreiðslu.  Það verður aldrei kveðið of ríkt að orði um það, hve mikið 
gildi slíkt hefur fyrir sjálfstæði heimilanna.  Hér er bent á vanda sem erfitt hefur verið fyrir 
margan að sjá gegnum tíðina og er en í fullu gildi og nokkuð sem nútímamaðurinn mætti vel 
taka til sín og lagfæra heima fyrir sem endalaust safnar skuldum með öllum þessum 
kreditkortum sem hann setur fram þegar kemur að greiðslu hlutanna og er sinn skandall á 
vissan hátt nema þar sem aginn er meiri hvað allt svona lagað varðar.  Að láta skrifa hjá sér 
merkir að framtíðin á að sjá um að greiða sem oft hefur reynst heimilinu þungbær raun að 
bera og viss vandræði kominn upp þegar eitthvað ber útaf og ekki til aur fyrir greiðslu og tóm 
vandræði af.  Það er því ekki út í loftið sagt að þetta og er tekið hér með og nokkuð sem 
kaupféflögin vildu innleiða í sínar deildir því menn sáu afleiðingarnar af lánveitingunum bæði 
fyrir verslunina sjálfa sem skrifaði hjá fólki og kúnnann sem að endingu gat ekki greitt.  Víða 
og lengi verið vandi. 

 

 

 



Kaupfélag Hafnarfjarðar stofnað 1945. 

Íslendingar fengu líka sitt kaupfélag og dreifðust þau víða um þetta land og voru til blessunar 
eins og annarstaðar þar sem slík starfsemi komst á legg. 

Skoðum grein í Fjarðarpóstinum 10 október 1985. 

" Kaupfélag Hafnfirðinga 40 ára  

Þann 11. október 1945 var Kaupfélag Hafnfirðinga stofnað og hóf starfsemi sína 1. nóvember 
sama ár. Það má segja að Kaupfélagið eigi rætur sínar í verkalýðshreyfingunni þar sem fyrsti 
vísirinn að Kaupfélagi Hafnfirðinga er pöntunarfélagið Hlíf.  

Árið 1931 byrjaði verslunarstarfsemi Hlífar og þegar Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis var 
stofnað árið 1937 gerðist pöntunarfélag Hlífar deild í KRON. Árið 1945 óskaði 
Hafnarfjarðardeild KRON eftir heimild til að stofna sjálfstætt kaupfélag. Þessi heimild fékkst 
og Kaupfélag Hafnfirðinga var stofnað. Var þá þegar ráðinn sérstakur kaupfélagsstjóri, 
Guðmundur Sveinsson. Hann lést tveimur árum síðar og þá tók við Ragnar Pétursson. Gegndi 
hann starfinu í nærfellt 30 ár en núverandi kaupfélagsstjóri er Örn Ingólfsson. Þá rak 
Kaupfélagið um tíma verslanir að Hringbraut 4, Smárahvammi 2, og byggingavöruverslun að 
Reykjavikurvegi 64.  

Árið 1963 hóf Kaupfélagið resktur kjörbúðarbíla sem þá var algjör nýjung hér á landi. Þeir 
gegndu miklu og merku hlutverki í nýjum hverfum og gömlum byggðum þar sem ekki var 
verslun. Starfrækslu þeirra lauk með opnun verslunar Kaupfélagsins í Norðurbæ, eða árið 
1972. Þá opnaði Kaupfélag Hafnfirðinga matvöruverslun að Miðvangi 41. Skilyrði fyrir 
veitingu þeirrar lóðar var að byggð yrði 8 hæða bygging og hófust framkvæmdir 1971. Á 
jarðhæð var gert ráð fyrir verslun og þjónustustofnunum.  

Starfsemi Kaupfélags Hafnfirðinga er nú á þremur stöðum á Strandgötu 28, Miðvangi 41 og 
Garðaflöt. 

Mennirnir sem myndirnar hér fyrir neðan eru af eru allt kaupfélagstjórar Kaupfélags 
Hafnarfjarðar sem hefur verið aflagt fyrir áratugum í bænum en stóð í áratugi á undan með 
sínum glæsibrag.  Kaupfélagið var hreint ágætis verslun.  Ekki verður neitt annað sagt með 
neinni sanngirni. 

 



Gert til gamans og vonandi einnig nokkurs fróðleiks. 
Kveðja:  KRF. 

 

 
Íslenskt flóttafólk fyrir 140 árum (sept. 2015) á leið til Brasilíu, Kanada og Bandaríkjanna á svipuðum tíma og 
samvinnuhugsjón er að kvikna í Rochdal í Bretlandi.  Sjá má að erfiðleikatímar hafi verið í Evrópu á þessum árum sem menn 
bregðast við með ýmsum hætti til að bæta sín kjör. 


