
Keprru X.
Huvudgrupp 4 - Specialodlarkooperarion

Inledning och allmän
orientering
De återstående föreningsområden som nu
kvarsdr för närmare belysning är special-
odlarJiireningarna - såvål med inriktning på
vegehbilisk som animalisk produktion. De
har alla det gemensamt att de, trots att de
sinsemellan är starkt olika inriktade, oftast
är beroende av eller förknippade med speci-
ella betingelser ifråga om jordmån, klimat,
tradition/kunskap eller andra specifika fak-
torer. De blir därmed begränsade till vissa
geografiska områden eller ett mindre antal
utö\,?re. Föreningarna inom många av dessa
smala och specialiserade produktioner ut-
vecklades tidigt och har, som t.ex. bi- och
linodlingen urgamla traditioner. på dessa
områden ger H.Juhlin Dannfelts utredning
en viss, om ock begränsad, överblick. I res-
pektive specialorganisationers egna jubi-
leumsskrifter och tidskrifter år uppgifterna
i dessa fall både utförligare och mer tillför-
litliga.

Undantag i viss mån från regeln om ett
fåtal odlare/utörare är betodlare-, fruktod-
lare- samt biod lare fören in garna som i rarje
fall periodvis intar ställningen som mass-
organisationer. Exempelvis fruktodlingen
spred sig från slutet av 1800- och bö{an av
1900-talen över hela lander upp längs
Norrlandskusten till och med Gåvleborgs
lån eller i gynnsamma lägen ånnu längre
norrut, d.vs. så långt de klimatiska förhål-

landena medgav. I stor utsträckning var
det lågenhetsågare, småbrukare och andra
mindre odlare som sökte komplettera sina
inkomst€r genom fruktodling, biodling
m.m. Framför allt fram mot och in på 1930_
talet kompletterade också mångajordbmka-
re - i det då nidande ekonomiska låget- sina
gångse produktionsgrenar med fruktodling.
Fruktodlarföreningarna, som ytligr sett kan
anses ligga på gränsen till eller utanför det
traditionella jordbruket, kan därför som
flera av de övriga hår omnåmnda special-
grenarna, åndå sågas ha haft eu naturligt
och nära samband medjordbruket. Många
större gårdar hade långt tidigare anlagt
fruktträdgårdar och på många håll plante-
rade också mindre jordbrukare från 1900-
talets böian någm frukuråd. Samma förhål_
lande gåller biodlarrörelsen som också
behandlas i detta sammanhang; inom den-
na specialitet gällde dock att det ofra var
lägenhetsågare, lärare eller andra allmånna
befattningsha re - d.v.s, andra yrkesutör,are
ån egentliga jordbrukare - som var mest
aktiva.

Generellt är att man inom nä_ra nog samt-
liga specialområden tidigt utvecklade och
organiserade etr liuaktigt f;reningsuäsen och
att detta också fått stöd och stimulans ge-
nom bidrag från hush:ållningssållskap och så
småningom staten. Lantbruksakademien lik-
som de tidiga trädgårdssälskapen spred Iiån
180O-talets mitt planror och fröer av olika
växter ut över landet; oftasr dllhandahölls de



gratis till dem som var villiga att ta emot och

plantera resp. så nya och okånda växter och

fröer. Denna verksamhet kulminerade kring
sekelskiftet 1900 och låg delvis bakom den
då stundande starka expansionen inom
frukt-, bår- och grönsaksodlingen och den

därmed förbundna föreningsbildningen. I
detta sammanhang spelade också skoltråd-
gårdarna med sina ofta mycket intresserade
folkskollårare under lång tid en berydande
roll genom att man så att såga "skickade
med barnen" både trädgårdsinsikter och
plantor, fröer m.m. hem till föråldrarna.

Specialodlarföreningarna kånn etecknas

särskilt av att de i sig kombinerar flera av

eller samtliga de uppgifter och funktioner,
som de stora branschföreningarna fyller
inom sina resp. produktområden. De är
allroundorganisationer som ofta svarar för
såväl kunskapsförmedling och rådgivning,
anskaffar förnödenheter och hjålpmedel,
ger service i arbetet, ofta genom specialut-
bildad personal för särskilt kunskaps- eller
insatskrävande moment, samt underlåttar
bearbetning, behandling, marknadsföring
och avsåttning. I många fall är de också för-
handlingsorgan vid fastställandet ar priser
och andra villkor vid odling och försäljning
av de framstållda produkterna. De här aktu-

ella organisationerna kan som nåmnts in-
delas i tre undergrupper, nåmligen special-

föreningar inriktad,e pä dels oegetabilirr, dels

animalieprodukt4 därtill kommer också ett
fätal )rhesutövarorganisati'one4 främst inom
trådgårdsområdet. Påtagligt år också att
bakom flera av dem ligger sedan gammalt
fränlande insatser På tidigt stadium av Lant-

bruksakademien, trådgårdsföreningar och
-sällskap, hushållningssållskap eller andra
institutioner samt eldsiälar som ofta arbeta-

de helt ideellt.

Betodlarföreningar
- ekonomiskt och politiskt
betydande
Bland specialföreningarna totde hetod'lar-

fiireningarna - och särskilt den odling de

grundades på - omfattande främst Skåne-
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länen vara bland de mest betydande ekono-
miskt sett. Odlingen var dessutom ett natur-
ligt och välgörande inslag i den egentliga
jordbruksdriften i de berörda landsdelarna.
Skånes Betodlares Centralförening, omfat-
tande hela provinsen, är den äldsta med
1899 som (nominellt) tillkomstår. Enligt
HJD var de första betodlarföreningarna 17

till antalet. Dessa föreningar bildade först
Skånes Betodlarförening med ett represen-
tantskap som gemensam företrädåre- Detta

avlöstes 1903 av en centralstyrelse med ett
verksrållande utskott som exekutivt organ.
År 1907 uar ma.t mogen för att bilda central-
föreningen och dessutom utformades stad-

gar som skulle gälla för alla lokalföreningar.r
Den spirande agrarrörelsen gjorde 1898

ett försök att haka på den lockande uppgif-
ten att samla de skånska betodlarna till en
organisation. Vid ett agrarmöte i Åstorp
detta år diskuterades möjligheterna därtill.
Skåneföreningen föredrog dock att gå fram
utan politisk anstrykning och organiserade
dessutom efter hand sin förening så att de
lokala föreningarna sammanslöts till kretsar
kring det sockerbruk man levererade betor
till. Föreningen på Gotland tillkom i en för-
staversion år 1900 men fick dålig anslutning
och självdog 1902; pånyttfödd och livskraf-
tigare blev den 1917, då Gotlands Betodlare-
förening u.p.a. nybildades och genast fick
god anslutning. Ostergötlands tretodlares
förening bildades 1906, medan övriga låns-

föreningar i Halland, Blekinge och på
Öland tillkom under perioden 1911-15.
Märkligt nog frnns inga betodlarföreningar
redovisade i Lantbrukskalendern förrån
1925.'?I samtliga fall finns ett direkt sam-

band med tillkomsten av sockerfabriker på
så sått att dessa var en förutsättning för
odlingen och omviint - odling kunde inte ske

utan att a\såttningen för betorna r,ar ordnad
genom råsockerfabriker inom rimligt av-

stånd. Detta år den fråmsta anledningen till
att vi här helt kort kommer att få rekapitule-
ra något av den svenska industrihistorien;
den som år förknippad med betodling, det
tidigajärnvägsbyggandet i Skåne m.fl. områ-
den och utvecklingen inom sockerindustrin.



En speciell omsuindighet kan också inled-
ningsvis noteras om situationen ifråga om
dokumentation: Det finns mångder avjubi-
leums- och minnesböcker om sockerfabriker;
de år lika många som det existerat fabriker
eller försök därtill, gissningsvis 20-30 skrif-
ter. Dåremot finns det nästan inget mot-
svarande om betodlarföreningar, Sveriges
Betodlares Centralförening eller andra lik-
nande försök. Den förste som behandlar
betodlarföreningar år H. Juhlin Dannfelt i
sin utredning 1922. Tidskriften Betodlaren
nr 2:1970 återger ett föredrag hållet vid
föreningsståmman i Lund 1970 med en
gedigen återblick på sockernäringens ut-
veckling, betodlarorganisationens tillkomst
och teknikutvecklingen inom betodlingen.s
Kortare textavsnitt ingår dessutom i jubi-
leumsskrifterna för de hushållningssållskap
som utöver Skåne omfattades av betodling
samt i vissa andra sammanhang. För Skåne
har H. Winberg behandlat betodlingen i ett
avsnitt i den del avjubileumsskrifterna 1914
som har titeln "Industrigrenar som beröra
jordbruket". I öwigt har en enda fiyckt skdft
återfunnits som behandlar betodlarfören-
ingar på lokalplanet. Den år 'Jordberga från
början till slut. En berättelse om personer
och håndelser i Söderslåtts Betodlarefören-
ingars historia åren I904-2001". utgiven av

Jordberga Betodlareförenings sista styrelse i
juni 2001.I övrigt år det påfallande att de
rent för€ningsmässiga frågorna hamnat i
bakgrunden när det gäller denna organisa-
tion; det viktiga var och är betpriser, socker-
halter. skördar samt odlings- och hanterings-
teknik. I KSI-A:s handlingar och tidskrift
återkommer dock inslag om betodling ur
olika aspekteq dock fråmst ur odlings- och
andra tekniska avseenden, under hela peri-
oden 1830-1900.

Titliga Jörcök med andclsfiireta,g
Det inledande kapidet om betodlarnas orga-
nisationshistoria skrevs dock som redan
nämnu med de lokala betodlareföreningar-
na redan under 1880-talet, d.v.s. det årtion-
de då sockerproduktionen bröt fram på
alh.zr i Sverige.a Dessutom gjordes på tidigt

stadium också försök med andelsågda sock-
erbruk; modellen dårtill kom från Tyskland,
där s.k. Bauern-fabriken, d.v.s. bondedrivna
fabriker tillkom. I några fall, t.ex. Skivarp i
södra Skåne var allt kJart för igångsättning.
kapitalet övertecknat, betareal också till-
gånglig, då andra konkurrerande krafter
inom sockerindustrin satte stopp för planer-
na. Aven i Lyckåker (Hasslarp) i nordvåstra
delen av provinsen byggdes ett råsockerbruk
och rallinaderi på (efterstråvad) andels-
basis. Investeringen blev dock för stor för en-
bart jordbrukarintressenter och i kooperativ
forrrl och fabriken överlåts efter ett par år till
Sockerfabriks AB Union, som var en av de
starkare aktörerna inom sockerindustrin.
För andelsid€n, säger E. Sylwan, betydde
detta ett svårt slag, vilket fick till föUd att
några ytterligare försök med andelsföretag
för sockerproduktion aldrig gjordes.5

Uppsaing, genombrott och sprid.d
lokalisning
Den tidigaste sockerindustrin i Sverige hår-
rör från 1830-talet men misslyckades och
fick läggas ner under det följande årtion-
det.6 Betodlingen var dock föremål för för-
söksverksamhet och diskussion i synnerhet
under hela I860-och ?0-talen. Sålunda läm-
nar kemisten C. E. Bergstrand 1869-70 en
berättelse till Lantbruksakademien om er-
farenheterna av betodling i Sverige och rari
han konstaterar att en inhemsk betsocker-
industri skulle ra av stor betydelse både för
odlare och öwiga intressenter.t Under 1880-
taler kom också en hastig ornsvängning i
gynnsam rikming, orsakad av ett flertal olika
faktorer. För der lörsta hade konsumtionen
av socker ökat från 1 kg per person vid sek-
lets början till 8 kg 1880; sockret hade blivit
ranligare som konsumtionsvara åven om det
ännu inte betraktades som rdagsmat. Priset
hade också sjunkit till under 1 kr per kg vid
denna tidpunkt.s Dessutom kom med 1880-
taler de dåliga konjunkturerna lör spann-
målsodlingen, då man övergick dels till
mjölk- och animalieproduktion, dels sökte
efter alternativa grödor, främst för de bördi-
ga delarna av Sydsverige. Sockerbetsodling



passade som hand i handske i denna situa-

tion, i synnerhet i Skåne med dess goda för-
utsåttningar och behov av altematiwrödor
till spannmålen. Sockerbetsodlingen fllde
dessutom en viktig lucka i systemet med
växelbruk, då man kunde frångå trådes-
bruket och genom betodling i stållet få bätr-

re effekt och skördar åven av öwiga grödor
i viixtföljden.

Statsmakterna bidrog också till dessa

gynnsamrna förutsåttningar genom att vid
1882 års riksdag - i stållet för en våntad kraf-
tig höjning av sockerskatten - begrånsa den-
na till 40 procent av råsockertullen, vilket
innebar goda förutsätmingar för inhemsk
sockerframstållning byggd på betodling
Dessutom beråknades skatten länge på ett
schablonmåssigt uppskattat utfall på 6,25
procent socker ur betorna, inte på detverk-
liga utfallet som var högre och som dess-

utom steg med odlingens och fabrikations-
metodernas utveckling. I skydd av detta
system kunde både råsockerfabriker och
odling bedrivas med god lönsamhet. 1905
hade utbytet höj ts till I 5 procent utan några
mer försvårande höjningar av skatteuttaget;

de som skedde var ganska försiktiga. Ett
skattesystem med obeskattade effektivite ts-

vinster lockade naturligMs Fram fortsatta in-
dustrietableringar i betsockerbranschen och
det var mångå kapitalister som såg goda
chanser att qåna pengar. Skyddssystemet i
denna form betydde etL ordendigt uppsving
och genombrott både för betodlingen och
sockerbruken. På tio år fram till 1892 till-
kom åtta nya råsockerfabriker i Skåne och
den inhemska sockerframstållningen tio-
dubblades på dessa år. Enligt P. Holm var
antalet fabriker I 894 1 3 förutom tre s.k. saft-

stationer på lika många orter i Skåne.e

Under de närmaste årtiondena spreds
också betodling och betsockerproduktion
till de ör.riga delar av landet som hade erfor-
derliga förusättningar i form av klimat och
jordmån. Under 1890-talet uMdgades först
odlingen till Blekinge och Gotland; under
1900-talets första år också till oland, Hal-
land, Västergötland och östergötland. In på

1900-ralet hade också konsumtionen av

socker gått från lyxkonsumtion till vardags-
förbrukning. H. Winberg anger förbruk-
ningen för hela århundradet 1814-1914:

Karta &rer d,m skånsha
s o ck erin dustrin s loh ali s erin g
och utbred,ningen a socker-

betsod.lingen 1 1.
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m Betod:ingens utbredning



Vid den förra tidpunkten var den som

nåmnts endast ett kg per person, 1914 var

förbrukningen uppe i 28,7 kg. Odlingens
areal ökade under denna tid så att den 1910

omfattade 25 000-30 000 ha årligen I0 I P
Holms framstållning ingår en utmärkt karta

som anger betodlingens utbredning och

uweckling i Sverige 1886-1901.

Socknbetor - jrirnuiigar - socherfabriker

Älnu ett par faktorer bör nämnas bland för-

utsåttningarna: Betodlingens lokalisering
och sambandet med järnvågsutbyggnaden'

Medan de gamla rörsockerraffinaderierna
lokaliserades till hamnstäder och konsum-

tionscentra blev nu bilden en helt annan'
Sockerfabrikerna byggdes på landsbygden

så nära produktionsområdena som möjligt'
Och en ekonomiskt viktig faktor var att
kunna tmnsportera så stor mångd tretor som

möjligt perjärnvåg till fabriken. I fabriker-

nas närområden körde naturligtvis odlarna
sjålva betorna till fabriken med håst och

vagn, vid långre avstånd kom det dock ofta i
fortsåttningen att gålla till j åmvågsstationen'

Behovet av längre transporter medförde att

de kapital- och invesl erarin tressen. som såg

chanser till goda lörtjänster på den inhem-

ska sockerproduktionen, också spekulerade

i och bidrog till j ärnvågsnätets ut\ggnad
i de aktuella odlingsområdena. Förutom
betorna var det också en rad andra bulk-
varor som hade samband med sockerfram-

ställningen: stenkol, kalksten, det utvunna
råsockret samt betmassan m.m. ti baka till
odlarna, vilket allt gjorde också järnvägs-

investeringarna lönsamma Betodling-järn-
vågsbyggnad-sockerfabrikation var därför
en kedja dår varje del förutsatte de andra i
ett ofta helt systematiskt fungerande sam-

manhang,rr
Denna kombination medförde dessutom

att staten fick ett intresse av sårä odling som

fabrikation och priset på produkten På

tidigt stadium var sockerskatten på importe-

rat rörsocker en av statens största inkomst-

källor som med utvecklingen överflytades
på betsocket. Alltifrån den fönta överskotts-

iituationen på 189Gtalet har området mesta-

dels varit föremål för statlig reglering och

nårings- liksom tull- och skattepolitik inom
vilket odlar-, industri- och konsumentintres-

sen kåmpat om utrymmet. Ur dessa syn-

punkter kan sockerpolitiken från 1890-talet

Letmktas som inledningen tilljordbruksreg-
leringarna i Sverige. Statens ingrepp gällde

både omfattningen av betodlingen, produk-

tionen/lönsamheten i fabrikerna och vill-
koren för konsumtionen inklusive tullskyd-

det och beskattningen av den åtrådda r'aran'

Socknkartell och siinkta priser - signal
till orsanisation
Dennistarka utbyggnad ar både odling och

fabrikation kunde endast få ett resultat: en

kraftig överproduktion med ty åtföljande
sänkta priser på sockret i konsumtionsledet'
Den kom omgående med 1890-talet och

innebar dårmed också startpunkten för en

stark stråvan från sockerindustrin och dess

ledande företrådare att begränsa betproduk-
tionen. För att dessutom kompensera ned-

gången av sockerpriserna i samband med

överskottet på 1 890-talet sånkte fabrikanter-
na priset på betorna till odlarna. f)etta blev

den allmänna signalen till organisation
bland betodlarna. Samtidigt började klara

tendenser till kartellbildning bland fabri-
kanterna göra sig gällande. År 1901 bildades

en s.k. raffrnaderiförening, vilken blev indu-

strins instrument för att reglera och styra

sockerfabrikationen i landet. Denna beslöt

om kvotering av betarealen och maximi-
grånser för den mängd råsocker som frck

iaffineras; ett (nåra nog) faktiskt monopol
på sockerområdet var äårmed bildat.t'?År
1907 fullbordades sam manslutn ingen ar

sockerfabrikerna genom bildandet av Svens-

ka Sockerfabriks-Aktiebolaget, SSA, vilket
därmed blev landets då största industriföre-
tag med i praktiken monopolstållning En-

dait bruken i Linköping, Lidköping och

Mörbylånga på Öland stod i praktiken utan-

för fram till in på 1930-talet. Bland personer

frånjordbrukarhåll som var med och "före-

trädde jordbrukarintressen" mårks bl a'

fråmst godsägaren G. Warholm, Malmöhus

och gråve R. Hamilton från Kristianstads



lån.13 Den sismämnde blev 1905 ordförande
i Betodlarnas Centralstyrelse, den första
exekutiva organisationsformen. ra

Beto d.larorganisati.on - ny maktfa.ktor
De första försöken 1893 och 1899 till en 8e-
mensam betodlarförening fick ingen lyckad
utgång; alldeles för få ville vara med i första
omgången. Den första "Skånes Betodlareför-
ening" med riksdagsmannen I. Månsson i
Tiåä som ordförande hade också bek)rynmer
med att få tillråcklig uppbackning i form av

lokala föreningar. Båttre gick det från 1904
då man bildade "Skånes Betodlares Central-
styrelse", vilken 1907 efterträddes av den
mer formella organisationen "Skånes Bet-
odlares Centralförening u.p.a.". Enligt stad-
garna fick de olika kresföreningarna (=

sammanslagna lokalföreningar inom ett
fabriksområde) inbetala insatsbelopp i för-
hållande till betarealens storlek inom resp.
odlarområde.r' Nu skulle alltså löreningen
förhandla om priser och andra villkor för
betodlingen, inte längre de enskilda bet-
odlarna eller föreningarna var för sig vilket
tidigare var fallet. "Från socherindustrin såg

man organisati.onsbild.ningm med ogillande, och

man rtirsöhtc stoppa dez, " som formuleringen
från industrihåll lyder Men på mindre ån en
månad var 70 procent av den skånska bet-
arealen organiserad iden nya föreningen av

betodlare från hela Skåne. I samband med
förhandlingen om villkoren för 1904-05 års

betkampanj frck medling tillgripas. "Socker-

fa.brihantem& ,nötte då fir första gången en atil
organisrrad nolpq ron hunde driua igenon
sina hrau På högre betPris. "

Betodlarnas framgång 1904 innebar, att
en ny maktfaktor införts i sockerpolitiken
och rnan förhandlade nu inte bara om priset
på betorna utan också om odlingens om-
fång, leveransförhållandena och en rad
andra mellanhavanden. I sPetsen för den
nya odlarorganisationen ställde sig greve R.

Hamilton på Ovesholm som ordörande och
friherreJac. (Jacob) Bennet på Ortofta som
vice ordförande. Dessa båda stod under lång
tid i spetsen för den nåringspolitiskt och
ekonomiskt mest bet) dande organisation
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som före SAL/RLF och l930-talet verkade
inom det svenskajordbruket. Ordförande-
tiden för Hamilton varade fram till 1914, då
han eftertråddes av Bennet som fungerade
1914-1930.16 IJordbergaskriften forrnuleras
också situationen inom betodlingsdistrikten
på följande sätt'. "Sochret tar d.en axel kring
L,ilhen ekonorni, politih, arbetsmarknad och all'
mån utuechkng roterade ".1l

Lokala betod,hrrtireningar - spridda
men hård,a tag
Den nya föreningen l?r cenralorgan för de
lokala betodlarföreningarna runt om i land-
skapet och så småningom k reslöre n ingarna
inom de olika fabriksdistrikten. Redan från
mitten av 1880-talet hade emellertid de loka-
la föreningarna försökt förhandla och agera
för odlarna inför olika fabrikschefer eller
"hårda disponenter". Detta arbete, som ut-
över priset kunde gälla t.ex. vårdslös våg-
ning, för stora viktavdrag förjord, för hög
rattenhalt i den återtagna beftnassan samt all-
mänt bristande tillmötesgående från !änste-
månnen vid fabrikerna, bedrevs givetvis med
viLrlande framgång på olika hå11, vilket skild-
ms i skriften 'Jordberga från början till slut".
Skriften behandlar utvecklingen för de fem
föreningar som "undn åren fusionnat rned'

aarqndra i takt ned. tttt sochubntken u)aecklats".

Det gåller fem bruk på Söderslätt, nämligen
Skivarp, Svedala, Trelleborg och Hököpinge
samt fabriken och föreningen iJordberga,
som blev den längst överlevande av dem
alla.rB

Dåremot saknas - på grund av arsaknaden
av en skrift som gäller hela provinsen och
centralföreningen - motsvarande uppgifter
om de andra kretsföreningar som verkat på
olika håll i landsLapet. För odlarföreningar-
na på Gotland och övriga landskap finns
dåremot ettvisst underlag på gfund av att de
från början arbetade avskilt från de övriga.
Når det gållde betavtalen följde de dock
oftast snällt i spåren på Skåneföreningen
och tillåmpade dess avtal med industrin
ifråga om priser och andra villkor. Roma-
bruket och Gorlands betodlarförening. som
var formellt tiimligen fristående, satte sig



Jar(tberga sackerfabik som den tar aL)bildad p(i ahtiebrt en fdr bolaget san d,reu Jahihen. Detta socherbruk aar
kingst otterle{anaLe aL sockerbruken på Siil.r.rLiin i Shåne, liksom fallet tar med Jordberga betodLarcl(iening.

fiamiiver emellanåt på tvären i samband
med att nedskårningar av sockera[ealen dis-
kuterades, då de främst kom att företråda
det lokala intresset för betodling allmånt
sett på Gotland. I ledningen r.rnder hela ge-

nombrottstiden och lång tid dårefter stod
landshövdingen på Gotland från 1883 E.
Poignant, vars strävanden betecknades som
''sål1s1nr osjälviska . rillet kanskc var tånt-
ligen ovanligt i dessa sammanhang."'

NärJordberga betodlarförening bildades
1904 hade fabriken varit igång i 13 år allt-
sedan 1891. I avsaknad av en bredare beskrir"
ning av odlarrörelsen får exemplet Jord-
berga här bilda en utgångspunkt och mo-
dell för de lokala föreningarnas tillkomst
och lunktion. Vid informationsmöte om för-
eningen upplästes protokoll från Skånes
Betodlares Centralstyrelse som hade sam-
manträtt i Lund den 21 november 1903. En
kommittd på 20 personer företrädande alla
byar i området tillsattes för att utarbeta stad-

gar. Kommitt6n föreslog stadgar enligt cen-
tralstyrelsens förslag med vissa modifikatio-
ner. Konstitueringen skedde 9januari 1904

på Klagstorps hotell med över 100 av ortens
betodlare närvarande, ftireningen bildades
och fick sitt säte i Klagstorp. Man antog ock-
så centralstyrelsens förslag till enhetligt kon-
trakt och valde till ordförande riksdagsman-

nen J. Pålsson, Anderslöv, som lungerade
fram tills han avliistes av Hamilton.eo

Vid sammantråde i mars 1904 skärptes
t()nen och styrelsen beslöt att tfärda bet-
strejk; "betodkng lill någon socherfabrik affören
ingens ucrllcmtnar får qj she under innnarande
rir", vilket kunglordes i ortcns tidningar. I
stållet kom fråFian om en egen betspridabrik
upp till diskussion. Om detta såger skriftför-
fattaren att om det var ett allvarligt menat
alternativ till sockerbruk eller sabelskram-
mel för att skrämma bruksledningen får
man aldrig veta; det var dock ett påtagligt
exempel på att medlemmarna i en lokal
betodlarförening kunde ta till tåmligen
drastiska åtgårder i en "skarp situation". Ett
sådant läge gällde allmJnt för betJ..ampanlen
190,1-1905, då medling fick tillgdpas för att
löra de centrala förhandlingarna till ett re-
sultat i fbrm av en kompromiss. Central-
styrelsen kråvde dock att det lokala beslutet
skulle upphåvas, vilket också Jordbergalör-
eningen lojalt efterlevde, trots att "betodlam.a

?j lillJullu uu,1n;t d?l psullot d,'gpnon "in 
,an

ma nslutning åqfta t ".2 |

Medlemsantal och organi,s atorisk
omfattni.ng
H. Winberg anger för 1910-11 antalet med-
lemmar i Skåne till 16 396 odlare. vilket före-



faller högt i förhållande till de uppgifter som
i övrigt föreligger vid denna tid.'2 Av med-
lemmarna hade Skåne således det helt do-
minerande antalet med för de i Lantbruks-
kalendern angivna åren fr.o.m. 1925 och
1930 ca l2 000 rnedlemmar i 16lokalfören-
ingar. Efter några år ombildades som nämnts
lokallöreningarna till kretslöreningar i an-
slutning till rarje sockerfabrik. varigenom
viss förstårkning åstadkoms. In på 1930-talet
ökades medlemsantalet kraftigt och enbart
Skåneföreningen hade 1935 ca 20 000 med-
an övriga odlingsområden samlade ca 3 250
medlemmar. Först 1937 bildades och antogs
stadgar för Swrigu Betodlares Centralfiirening
u. p. a., som från denna tid omfattade för-
eningarna i samtliga betodlarlån.23 Vid ut-
gången av l94l skulle denna organisarion
ha haft totalt 22 241 medlemmar,'o

Betodlarföreningarnas - i regel förening-
ar u.p.a. - fråmsta uppgift med modell från
Skåne var "att tr(iff& aatal nLed socherfabrihem,as

r4)r€sentanter om fris och kueransoillhor fiir sock-

erbetor samt att i ö rigt fränje, medlemmarnas
ehonomiska intressen".'?5 Med denna formule-
ring av uppgiftsparagrafen kom man så nära
en allmån intresse- eller nåringsfacklig orga-
nisationst)? som möjligt. I föreningsformen
och dess främsta uppgift föreligger alltså i
detta fall ett motsatsförhållande eller i va{e
fall en ologisk omständighet. Ekonomiska
föreningar u.p.a. år per definition förening-
ar för ekonomisk verksamhet, inte förhand-
lingsorgan. Men det lar genomgående så att
den skånska betodlarföreningen fungerade
mer som allmänt lackligt förhandlingsorgan
och påtryckningsinstrument än som koope-
rativt affärsorgan. Så torde den också ha
uppfattats av flertalet medlemmar, vilket
kom till uttryck vid olika tillfällen, som t.ex.
vid det stora sockermötet i Malmö l9I3 samt
i samband med andra sockerstrider på 1920-

resp. 30-talen.'?6 Den representerar därmed
"den fackligt-kooperativa hybriden" som
organisation betraktad och den tidigast före-
kommande av denna typ som mer syste-

matiskt utvecklade sina huvudfunktioner.
Något uttalat motiv för att man valde och bi-
behöll organisationsformen u.p.a. har dock
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ingenstans framsk)'rntat. Slutsafsen bekräftas
också i förordet till Jordbergaskriften; man
ville med skriften dokumentera och för
eftervårlden ge "en bild. av böndanas fachliga
arbete fir att få rimliga rillhor fiir betotll.o,rm".2l

En bild av sockerbetsodlingens lokalisering
i Sverige ges genom tabell X:1, som omfattar
senare delen av den period som hiir skildras
och 50m är av störsl intresse ur organisa-
tionsqrrpunkt.2s

Tabel *1. Sock€rbetsodlingens utbredning i Sv€rige
1910-28, proc. av total betareåI.

Område 1910

Skåne
Codand
I.'almar län (=Öland)
Blekinge
Halland
Östergötland
Västergötland

82
7
3
3

2

3

0

79
4
6

3

5

I

85
5

5

t
2

0

Källa: SOU 19J0:35, UtuAning au socketfrågan s. 70;

Sockeft o lagetcanlo s. 1 0 3.

öuriga beto iltarf)rnzingar
Av tabellen ovan framgår att Skåne var det
helt dominerande odlingsområdet medan
övriga områden svarade för marginella an-
delar Betodlarföreningen på Gotland kom,
som redan nämnts, i aktiv verksamhet först
så sent som 1917 trots att fabriken startade
redan 1894. Då fick föreningen dock snabbt
ansluming från 67 socknar på ön från Ting-
städe i norr till Sundre i söder. Socken-
ombud utsågs som dels skulle verkstålla upp
börden av medlemsavgifter, dels vara kon-
rakrförmedlare med Gotla ndsför eningens
ledning. 1937 anslöt sig den gotländska för-
eningen till den då bildade Sveriges Betod-
lares Centralförening.':e Romafabriken på
Gotland var mot slutet av 1890-talet ett av

landets största råsockerbruk med en kon-
trakterad betareal av ca 2 300 ha, motsvaran-
de 8-10 procent av hela landets, vilken dock
senare minskade till 5 procent. Antalet an-
slutna medlemmar/betodlare fi nns inte
heller för denna förening angivet på tidiga-

100100100



r€ stadium, ett förhållande som också gäller
för samtliga föreningar utöver Skånes.30

Om föreningarna i de övriga områden
där sockerbesodling förekom, iir uppgifter-
na mycket kortfattade eller obefindiga. Om
Blekinge län sågs att lånet på 1890-talet hade
sin sockerförespråkare i bl.a. löjtnant Th.
Nlström på St. Boråkra. Denne frck till stånd

försöksodlingar, vars avkastning såldes till
Hålsingborgs sockerfabrik resp. tiU I(arya-
lund i Kristianstads län. Tanken på en egen

sockerfabrik i lånet hade dock slagit rot och
kom först till uttryck i Blekinge läns landt-
mannaförening, som lar en motsvarighet till
lantbruksklubbarna i andra län. 500 kr an-

slogs av hushållningssållskapet till en kom-
mitt6 för beredning av frågan och denna
tänkte sig att Nättraby i den bördigaste
delen av landskapet rär den lämpligaste plat-
sen för en lantbrukarnas egen fabrik, dock
utan att något beslut fattades. 1895 ansågs

frågan ha fallit och inte längre vara aktuell,
då fråmmande finansiårer 1896 lät bygga en

sockerfabrik i Karlshamn.3r Senare i Ble-
Lingeskriften sägs 211 6'n större intensitet i

jordbruksdriften gjort sig gällande fram till
100-årsperiodens slut och att odling av

foderrotfrukter, sockerbetor och potatis
medverkat till detta. Blekingama inriktade
sig dock efter hand allt mer på potatisodling
och srårkelseproduktion och sockerbetsod-
lingen minskade fram till 1928, som framgår
av den tidigare tabellen, till endast en pro-
cent av landets.32

På liknande sått behandlas sockerbetsod-
lingen från de övriga hushållningssällskap
inom vars områden betodling tidigt upp-
togs. I östergötland diskuterades betodling
vid ett lantbruksmöte 1869 främst i Vad-

stenatrakten och från 1870 omnämns bet-
skördar i hushållningssåillskaPets statistik.
Omkring 1900 gjordes ett nytt försök med
odling, denna gång på Vikbolandet i den
östra delen av landskapet. Från 1901 stödde
hushållningssållskapet försöksodlingar och
uttalade ett starkt stöd för att odling skulle
upptås i större skala. Från böian tånkte man
sig att genom en betspritfabrik skapa avsått-

ning till en lågre investeringskostnad än vad

en sockerfabrik kråvde. År 1905 anlades
dock en sockerfabrik i Linköping genom
Östergötlands Sockerfabriksaktiebolag och
genom nybyggda järnvägar kunde betor
transportems såväl f an traktema kring Vad-
stena som från de östra delarna av landska-
pet; fabriken kunde därmed ta emot årets

skörd från 774 ha. Så småningom kom sock-
erbetan att inta en solid stållning i våxtfölj-
den. 1921 nåddes en kulmen med betodling
pä 2 523 ha och 1 934 en annan med 2 227
ha med vågdalar däremellan, rarefter en till-
bakagång skett.33

I Västergötland hade på motsvarande sätt

anlagts en råsockerfabrik i Lidköping 1903.

Denna inköpte 1905 Linköpingsfabriken
och stod därefter under namnet Mellersta
Sveriges Sockerfabriksaktiebolag utanför
sockerkartellen till 1936-37, då bolaget in-
ordnades i SSA. Från Skaraborgs läns hus-
hållningssållskap sägs ingenting annat om
betodling än att det 1908 tillkommer en
nämnd lör premiering av betodlingar i sam-

råd med sockerfabriken. Den bestod av två
representanter från hushållningsällskapet
och en från fabriken och fungerar fram till
1933, varefter allt är tyst om betodling i Ska-

raborgs län; inte heller omnämnes någon
betodlarförening.3a

För Hallands vidkommande innebar ånd-
ringen av sockerbeskattningen 1905 att möj-
ligheter öppnades för sockerbetsodling. Då
återkom också planerna på en råsocker-
fabrik trots ett misslyckande på 1870- talet,
då detförsta försöket gjordes. Nu hade lyck-

ade odlingar upptagits i Sydhalland och
intresset ökade på nltt. 1906 möttes 300 bet-

odlingsintressenter i Halmstad och mening-
år fanns som talade för en andelsfabrik även

här. Dock bildades Hallands Sockerfabriks-
aktiebolag med halva aktiekapitalet tecknat
av halländska intressen, varvid motvikt an-

sågs uppnådd mot "sockerbaronerna" för
vilka varningar utfårdades. Odlingen 1907

utgjorde hela I 600 tunnland (800 ha).In-
för nästa kampanj anordnade man en stu-

dieresa till Skåne som omfattades med stort
intresse. Ekonomiskt hade dock första årets
kampanj medfört stora förluster och fabri-



ken tvingades till samgående med SSA. År
191 I bildades Hallands betodlareförening.s5

Vad till sist gäller odlingen i Kalmar län
och på Oland är bilden tämligen lik de
nämnda marginalområdena med den skill-
naden att den omfattar en högre andel av
arealen, nåmligen 1927 ca 3-4 procent av
åkerarealen, vilken dock minskar framöver.
Avsättningen skedde till råsockerfabriken i
Mörbylånga som byggdes 1908 och som i ett
gemensamt bolag tillsammans med Lid-
köpings- och Linköpingsfabrikerna stod
utanför sockertrusten till 1936-37.36

N e d I ä ggnin g ifr å gas at t
Under efterkrigskrisen i bö{an av 192Gtalet
pressades marknaden hårt av konkunensen
från den internationella rörsockermark-
naden och odlingen råkade ut för en allrar-
lig kris. Motståndet från konsument- och
partipolitiska intressen r,ar också så starkt att
man helt ifrågasatte odlingen. Dåvarande
statsministern R. Sandler ansåg 1926 att "...
d,et shulle liina sig att liigga ned, hela socherind,u-

strien och pmsionera indwtriens allq arbeta,re."

Betodlingen i sin helhet omfattade vid slutet
av l92Gtalet en normalareal på ca 40 000 ha
och sysselsatte många fler ån enbart arbetar-
na vid fabrikerna. På 1920-talet var betodlar-
na ca 20 000 och de drog varje år till sig ca
35 000 lejda arbetare, dårav ca 8 000 vand-
ringsarbetare. Av odlama hörde 50 procent
hemma i storleksgruppen under 10 ha åke1
vars familjer i stort sett svarade för hela den
erforderliga arbetsinsatsen, motslarande ca
20 000 personer. Det totala antalet sysselsatta

i sockerproduktionen beråknades under
19Z0-talet till omkring 85 000-90 000 ijord-
bruket, industrin och transportsektorn sam-
mantaget. Sandlers kalkyl skulle således
totalt s€tt ha ställt sig ganska drbar för folk-
hushållet.37

Sockerpoli.tiken m följ enng
Att närmare redovisa sockerpolitiken för
hela perioden kan inte vara meningsfullt i
detta sammanhang, som fråmst är inriktat
på organisationsfrågoma. Det får räcka med
att konstatera att den innebar en följetong
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med oåndliga industripolitiska, jordbruks-
politiska samt tull- och konsumentpolitiska
m,fl. föwecklingar och kontroverser. Bland
de tidiga striderna observeras villkoren för
produktionen 1908, dårnåst var det hårda
motsåttningar mellan de många olika intres-
sena 1913 samt under första vårldskrigets
försö{ningskris. Den allra hårdaste konfron-
tationen ägde rum 1926, då betodlarna drev
kraftmätningen till odlingsinstrillelse. Trots
förslag från förlikningskommissionen om en
subvention på ca fem milj. kr förkastade
betodlarföreningens stämma i slutomgång-
en förslaget. Betodlingen blev praktiskt ta-
get nedlagd detta år; den odlade arealen var
endast 4 417 ha, vilket motsvarade endast
drygt en tiondel av normalarealen vid denna
tid.

Detta illustrcrar producen torganisa rio-
nens starka grepp om odlarna av socker-
betor och utgör det första tillf,älle då enjord-
brukarorganisation i Sverige vidtog "fackliga
åtgärder" för att ge eftertryck åt sina krav
Grundorsaken var att betodlingen hade bli-
yit olönsam under de då rådande förhållan-
dena med höjda produktionskostnader och
sjunkande priser på socker. G. Hellström
har i sin avhandling"Jordbrukspolitik i in-
dustrisamhället" behandlat alla aspekter och
komplikationer med den fortsatta sockerpo-
litiken; för den n;fikne hänvisas till denna
kålla.38 Den föreningsmåssiga framstållning-
en kan dock inrymma att A. Pehrsson-
Bramstorp var ordförande iJordberga bet-
odlarförening 1927-44 plus att han 1931
blev ordförande också i Skånes (sedermera
Sveriges) Betodlares Centralförenings stpel-
se.

Fröodlareföreningar och
Fröodlarförbund
Friiod,lingsföreningar blev tidigt av intresse i
vissa län (de tidigaste enligt uppgift redan
på 1870-och 8Gtalen), främst på grund av att
de praktiskt visade att framför allt de van-
ligaste vallfröerna med fördel kunde odlas
inom landet. Enligt HJD var detta en föld av
att man vid den tidpunkten trodde sig kun-



Fröod,lingen börjad,e ai,tL bti-
jan ax 19A0 tulet att bli
ekon om i s kt b etJ de I s efull.
1911 startad,e Skånes Fröod'

lingsförening fiir att frdmja
rationell fröod,l.ing. Fören-
in gens s ommarutfllkt gick
till9taldf 1913

ot:h. t.h. m. dmonstration
a1t Statens Centrala I'tii
hontro llan s talt s o tllingar
aa rctfrukter på Alnar|.

na utveclila en ny exporftnarknad för svenska

lröer rill en [ång rad länderi lörhoppningar
som dock visade sig alltför löst grundade.s'g

Som vi erinrar oss från kap. III bildades den
[örsta dokumen te rade fröodlar[öreningen
i Östergötland 1878, vilken följdes av flera
på olika håll i landet. Dessutom tillkom
under 1880-talet Sydsvenska och Mellersta
Sveriges Fröodlarföreningar som efter en
tids inbördes rivalitet sammanslogs till
Svenska Utsädesföreningen med säte i Sva-

löv. Tillsammans med det Privata Weibulls-
holm fungerade denna som centrum för
den framgångsrika svenska utsådes- och frö-

förådlingen. Dessutom utvecklades tidigt ett
samarbete mellan fröodlarföreningarna och
de efter hand med statligt stöd och ofta i
hushållningssållskapsregi uppbyggda frö-
kontrollansralterna i fl erlalel län.

Slatligt u n d?rslödda försöksfören ingar
m,m-
En parentes kan inskjutas om Svenska

utsädesföreningen liksom Mosskulturför-
eningen. De var inga egentligajordbrukar-
organisationer utan försöks- och utveck-
lingsinstitutioner, som visserligen stöddes
genom ett tämligen stort antal enskildajord-
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brukares anslutning; Mosskulturföreningen
hade som mest ca 3 000 medlemmar. Man
torde kunna såga att man inledningsvis skaG
fade sig såväl ideellt som ekonomiskt stöd
genom att använda sig av föreningsformen.
Efter hand blev dock det statliga stödet till
verksamheten allt mer betydande. 1910 och
1911 tillkom dessutom Svenska motokultur-
föreningen och Svenska föreningen för kyl-
teknik för främjandet av resp. motordrift
och teknisk utveckling inom dessa områden.
1916 inråttades dessutom som en motswrig-
het Svenska Betes och Vallföreningen, vilken
1939 sammanslogs med Mosskulturfören-
ingen till Svenska Vall- och Mosskulturfören-
ingen. Det nu sagda kan sägas vara bekräftat
genom att man i Lantbrukskalendern angav
dessa föreningar bland andra hel- eller halv-
statliga försöks- och kontrollanstalter, vilka
redovisades skilda från de egentliga jord-
brukarorganisationerna. 1948 samordnades
utvecklings- och försöksverksamheterna in-
om dessa föreningar med Statens lantbruks-
försök resp. avlöstes av Statens maskin och
redskapsprovningar.

N1 generation fröf)reningar
De flesta av de åldre länsvisa fröförening-
arna avsomnade visserligen men väcktes till

liv igen med början omkring 1908-10, bl.a.
genom det då förbåttrade statliga stödet,
som på vanligt sätt förmedlades av hushåll-
ningssällskapen. H.Juhlin Dannfelt konsta-
terarall der 1922 fanns rotalt 25 föreningar
varav 11 i form av länsföreningar samt ett
15-tal mer lokalt inriktade, främst i Väster-
norrlands (13) och Våsterbottens län (3).40

Föreninga-rnas och de stadiga organens sam-
arbete på området var genomgående ömse-
sidigt stimulerande för uwecklingen av verk-
samheterna.ar

Förloppet av föreningsutvecklingen på
fröområdet kan sammanfattas på följande
sätt. Lånsvisa fröodlarföreningar bildas un-
der perioden I908-19. alltså något olika lör
de olika länen. År lgl4 rillko--er Sueriges

Friiodlareftirbund som riksorgan med uppgift
att fråmja och underlätta de lokala och låns-
visa fröodlarföreningarnas samarbete och
verksamhet samt att vara central instans för
fröodlingens främjande. Som medlemmar
anslöts de lånsvisa föreningarna som genom-
gående arbetade som ekonomiska förening-
ar u.p,a, Tidigast bland den senare genera-
tione_n lånsföreningar är de i Skaraborgs
och Orebro län, båda tillkomna 1908. Dår-
näst kommer Skånes froodlingsförening
u.p.a. 1911, Uppsala och Ostergötlands 1912

Innan enkornsfri;ets introduhtion fuifude gallringen ax betor och and,ra rotfrukter en star arbetsst)rha uLder somma-
ren. Bild,: Arne Hansson, KSLA:s arhia.
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samt 1913 Söderrnanlands lånsförening De

närmaste åren (1913-15) bildas flera frö-
odlarföreningar av mer lokal karakrär fram-
för allt i de norrländska länen; det senare

såkerligen betingat av de långa avstånden.
De noffländska föreningarna hade ofta fler
medlemmar ån de i södra Sverige 1914 till-
kommer norra Kalmar samt Göteborgs och
Bohusläns fröodlingsföreningar och 1919

Blekinge låns. Något senare årJönköpings
läns fröodlingsförening med tillkomstår
1921 liksom yrterligare lokala föreningar i

Norrland (7922-24) samt Värmlands frö-
odlarförening 1926.4'

Förslaget om en förening för att främja
fröodlingen i Skåne framfördes i samband
med en fröutstållning i Malmö i februari
1911. På hösten samma år bildades SÅrinss

Fröod,lingsf)reni.ng vilken senare i samarbete
med bl.a. Oljniixtodktrfireningen bedrivit ett
framgångsrikt arbete. Detta bestod i Skåne
liksom på de flesta håll i de verksamhets-
grenar som sammanfattas i punkterna ned-
an. Antalet medlemmar i den skånska frö-
odlingsföreningen lzr vid starten 125, 1920
ökat till 357 samt 1930 till 412. Liknande
verksamheter kännetecknar fören ingarna i
flertalet län men uppgifterna om medlems-
antal är inte fullständiga. Länsföreningarna
främjade tillLomsten av lokala föreningar
u.p.a. för olika uppgifter i produktionen och
förådlingen, främst för frörensning och
frönöming.a3 I sammanfattning bestod verk-
samheten avföljande aktivite ter:
. Anskaffning av framstående stamfrö
. Anordning av försöksfält
. Biträde med frörensning och avsåttning,

ofta med egna frönötare som utlånades åt
medlemmarna

. Anordnande av möten, föredrag, sprid-
ning av skrifter o.s.v

Sedernera spreds verksamheten till samdiga

lån där fröodling förekommer (1930 = 16),
vilket inte minst gällde flera Norrlandslän.
Utvecklingen kännetecknas av förhållandet
att fröodling, i motsats till t.ex. bet- och po-
tatisodling för socker-, brånneri- resp. slår-

kelseframstållning, l?r en specialitet som \?r

spridd över stora delar av landet. Den verk-
samhet som framför allt de lokala för-
eningarna bedrev lar som framgår i högsta
grad konkret och praktisk; anskaffning av

stamfrö, premiering av odlingar, utställning-
ar, försök, demonstrationer samt anskaff-
ning av gemensamma renserier, klövernöt-
are m.m. ofta iform ar, andelsföreningar.
Till de redan nämnda verksamheterna kom
på många håll också försåljning av medlem-
marnas framodlade fröpartier. Sedermera
kom fröodlarföreningarna och oljevåxt-
odlarna att på lånsplanet gå samman i kom-
binerade frö- och oleväxtodlarfören ingar
sorn på riksplanet företräddes dels av Frå:'

od,larfjrbundet, dels frän 1943 av Satriges Olje-

utixtodlares Centralförening som också blev
medlem i Sveriges Lantbruksförbund.

Owiga specialiteter och
krisfenomen
Linodlingen var i Sverige en gammal speci-
alitet, främst i Hälsingland och Småland,
men som dock fram till första världskriget
hade minskat starkt. Bristsituationen under
första världskriget innebar ett n)ryaknat in-
tresse för linodlingen och i samband där-
med en livaktig föreningsverksamhet.

Li.nod,Iing och linod,larföreningar
Li,nod,larfi)reningarna var ganska spritt för-
delade över landet med år 1921 ett mindre
antal länsföreningar (6) samt lokala för-
eningar bildade i totalt 171ån.4 För 1925

och 1930 uppges antalet föreningar anslut-
na till den 1920 bildade Saeriges Allmd'nna
Linod,lingsf)rening vara 94 resp. 85 jåmte ett
par bolag. 1935 är antalet anslutna förening-
ar och bolag totalt ?5. Dessa ansluts 1942 till
det då bildade Riksfiirbund'et Lin och Hampa

som i sin tur senare också blev medlem av

Sveriges Lantbruksförbund.a5 Uppgifter om
antalet individuella medlemmar lokalt har
dock varit svårare att finna, varför framsräll-
ningen på denna punkr 2ir ofullståndig. För-

eningamas uppgifter var att fiåmja linodling
och linslöjd genom upplysande verksamhet,
anskaffning av utsåde och redskap samt att
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Gllkosfabiken i Llcke\ dr ett exempel På en fabrih för inrlustriell tillaerkning au potatismiijl. Genom begränsning
ar i bränn in:ttillaakrLingen i sLutet på 1800-talet kom at.rdttningsf;rhålland.ena för potatis att starkt försämras i
södra Suerige och d,e lörsta sLärheLt?,fabrikema kam att uppf as lrån L87|talet.

underlätta avsåttningen av linet. Den fråm-
sta uppgiften var dock oftast "att shaJfa till
stånd linberedningsanstalter, som hunde belr ia
od.larne.frfin den besviirliga bered,ningen". I r'ä-
gon mån förekom också odling av oljelin i
de sydligaste landsdelarna. HJD anger att
lint,dlingen till större delen lörsvunnit
under tiden fram till lörsra rärldslriget men
att den under krigstiden fick ett starkt upp-
sving. Det fu påtagligt att antalet linodlings-
löreningar är slörre undt-råren framöverän
antalet fröodlarföreningar. Statliga lån har
utgått till linodlarföreningarna för att an-
skaffa anstalter för linberedningen.ao

Föreni.ngar fiir bränneri-, potatis- och
stdrkekeproduhtion
Polatis.. \läth?hp orh brtin nmiJh,t rfilreningarna
var fråmst koncentrerade till Blekinge, Kris-
tianstads och Malmöhus län, där de speciella
jordmåns- och klimatbetingelserna för pota-
tisodling främst förelåg. För 1921 uppger
dock H. Juhlin Dannfelt ett antal stårkelse-
labrikeräven il(ronobergs (ll st. t och Alvr-
borgs lån (10 st.) samt några enstaka i andra
lån i Sydsverige.

Sr erige s Briinnerii dkareförenin g tillkorn är
1907 som centralorganisation 1ör samtliga

3;0

föreningar/brännerier, medan potatisodlar-
nas och stärkelseproducenternas centrala
samarbetsorgan bildades så sent som 1920
resp. 1921. Aven för dessa år medlemssiffror-
na osåkra. Som råvaror användes fråmst
"rotfrukter", d.vs. potatis och betor, men för
brånning dessutom allqåmt i någon mån
spannmåI. Om bränneriernas antal och för-
delning över landet rymmer brånneriidkar-
nas jubileumsskrift förmodligen de säkraste
uppgifterna som i tabell X:2 går något ut-
över den aktuella tidsramen. Tabellen åter-
speglar tydligt efI-ekten av bränningsför-
budet och statskontrollen 1855-60 och den
fortsatta snabba rationaliseringsprocessen.

Urjubileumsskriften kan också en ur his-
todsk synpunkt intressant uppgift hämtas: I
början av 1850- talet, d.v.s. mot slutet av hus-
behovsbrånningens tid, skulle antalet gårds-
brånnerier i hela landet ha utgjort 43 000,
vilket fram till 1930 alltså reducerats till ca
110 och i dag ett enda i hela landet; (even-
tuellt har nåura nya tillkommit de allra se-

naste åren).47 Enligt en annan källa skulle
antalet brånnerier i Skåne 1911/12 ha varit
103, motsvarande 71,4 procent medan åter-
stående 28,6 procent eller 40 kom på landet
i övrigt, främst Blekinge och Skaraborg.13



Tabell X:2. Briinnvinstillverkningen i sverige l86r-1955,156, antar b*innerier och fördelning På liin/
odlingsområden,

t86l 1901,/02 1931/ 32 r95O/ 5l 1955,/56

Kdstianstad
östergötland
Blekinge
Skaraborg
Malmöhus
Kronoberg
Sockholm
Älvsborg

Jönköping
Kålmar
övriga

153
93
61
61

43

26
24

t7
l7
92

52

2
I
3

13

55

2
7
3

1

68
2
8
6

23
1

55
1

12

l9
19

2

14

2

2

82

Kätta: Bränwriidharelöraringens minnesshrift 1957, s l5

Fram till 1g3O-talets bödan hade denna för-
delning accentuerats i ännu högre grad; av

tabellen ovan framgår att 91 av totalt 109

brännerier då fanns i Skåne, vilket motsva-

rar 83,5 procent.
Utvecklingen mellan de två tidigaste tid-

punkterna i tabellen rymde en lång och
mödosam anpassningsprocess och vidl;4tiga
diskussioner om bästa såttet att gå till våga

vid en organisationsbildning. Denna process

rymde dessutom bl.a. L.O. Smiths glans-
period och detronisering som brännvins-
grossist på 1880-talet. Det ståndiga pro-
blemet var att det förekom en alltför stor
produktion av råbrännvin och den viktigas-
te frågan var, hur man skulle uPPnå enighet
och efterlevnad av en nedskärning till önsk-

vård nivå. Enligt författaren till jubileums-
skritren rlarde även den iugoåriga orgdnisa-

tionsprocessen fram till 1907 i hög grad ".yz

sorger och å,tta b€d,rijuelser". När man bland
bränneriidlarna började diskutera organisa-

tionsfrågorna 1886 dök Smith upp även där
och ville ställa sina "stora nfarenheter" nll föt-
fogande och han deltog i de tidigare diskus-

sionerna. 1901 aktiverade sig Smith igen
men var nu) som författaren säger, 65 år
gammal, hade två gånger ruinerats på stora
förmögenheter, var sjuklig och bitter och
eftersträvade mest en revansch bland sina
många konkurrenter och fiender. Efter
mothugg vid ett möte i Kristianstad 1901

ledsnade Smith och var sedan snart ute ur
bilden.

Ett något mer avgörande steg mot en stör-
re sammanslutning togs 1906, då man bilda-
de den mer provinsiella organisationen
Skånska bränneriidkareföreningen omfat-
tande Skåne och Blekinge. Från dess sida
tillsattes en interimstyrelse som genomförde
erforderligt förarb ele, \arefter Steriges Briin-
neriirlkarefdrening kunde bildas ijuni 1907.
Bland de personer som aktiverade sig då
och i hög grad senare mårks särskilt lands-
tingsman Nils Andersson, Slagtofta samt
godsägare N.G. Christenson, Gårdstånga
Nygård i Malmöhus lån, riksdagsmanJonas
Nilsson, Hörlinge och bankdirektör Ola Pers-

son, Rinkaby i Kristianstads län samt gods-
ågare Lars Ekberg, Dagsnäs, i Skaraborgs
Iän. Som [örsle verktällande direktör antog:
grosshandlare Ola Jacobsson, vilken 1912

eftertråddes av bankdirektör Ola Persson.
Vid shrtet av det första årets verksamhet var
I l8 brännerjer anslutna till [öreningen: av

dessa fanns 59 i Kristianstads lån. Förenings-
bildningen underlätlades av att brånnarnas
motparter reningsverken samt Göteborgs-
systemets leveransförening organiserade sig

vid ungefär samma tidpunkt.a'g 1925 och
1930 var ca 110 lantbruksbrännerier anslut-
na till föreningen; dessa bestod av olika
kategorier såsom föreningar, aktiebolag och
enskilda. Samma år, d.vs. 1925 och 1930,
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uppgav Lantbrukskalendern att Söd,ra Soe-

riges Potatisodlares Centralförming hade 216
medlemmar, år 1935 200.50

Tiden fram till 1930 och åven fortsått-
ningsvis rymde en lång rad av politiska, nyk-
terhetsmässiga och konkurrensbetonade
problem och hot mot de svenska lantbruks-
brånnerierna. Nykterhetsrörelsen var som
starkast under denna period och drev ut-
skånkningsfrågan till folkomröstning om
totalförbud 1922, vilken dockvanns av mot-
ståndarna mot förbud med 51 procent av
rösterna. I stället fick svenska folket leva
med motbokssystemet enligt doktor I. Bratt
från 1914-15 fram till 1951 samt med Vin-
och Spritcenmlens monopol från 1923. Det
största hotet mot lantbruksbränneriernas
existens kom emellertid från konkurrensen
från cellulosaspriten, som man bl.a. från
industrins sida ville införa som förtärings-
sprit. Detta hot awärjdes dock främst med
hänvisning till potatisodlingens och brånne-
riverksamhetens betydelse för sandj ordsom-
rådenai landet. 1934 blev lantbruksbninneri-
ernas existens räddad genom statsmakternas
beslut att avsättningen av en kvantitet pota-
tissprit mots\,?rande förbrukningen av för-
täringsbrännvin i landet tryggades.5t

Förbud mot hembränning ger struktur-
problem
Upphävandet ar den fria hembrånningen
på 1850-talet innebar för t.ex. Blekinge läns
vidkommande svåra anpassningsproblem. I
utlåtanden om lantbrukets stållning i länet,
som 1859 och 1880-85 avgavs av Blekinge
låns hushållningssållskap, konstateras dels
d en " omstörtni.ng au j orlbruksftirhå.lland,ma "
som den nya brännvinslagstiftningen med-
fört och som främst "drabbat den uindre be-

medlade jordbruharm". I det senare utlåtandet
betonas att det fortfarande i Listers hårad
förekom en "öfurdrifum odling au potatis till
... foga båtnad.flr jmdbruhet i dsnna traht".I det
kortfattade omdömet om jordbrukets låge
vid slutet av hundra'årsperioden 1814-1914
konstateras att potatisodlingen all$åmt ökar
men alr bränneriernas antal iBlekinge sjun-
kit till 10 medan antalet stärkelsefabriker i

stållet uppgår till 44 och att dessa till över-
vågande delen var andelsfabriker av vilka
också nya sådana all{ämt tillkom. De natur-
liga förutsättningarna beståmde således på
långre sikt utvecklingen och medförde en
anpassning till de nya förutsättningarna
ifråga om avsättningen, vilket illustrerar det
nära sambandet mellan de båda special-
grenarna bränning och stärkelseframställ-
ning.se

På stårkelseområdet gjordes det första
försöket att organisera stdrkelseproducmtana
1906, då ett antal företrädare från Skåne
mörtes i Eslöv och b€slöt att bilda "Skånes
Stårkelsefabrikers Centralförening". Efter
modell från Tyskland hade potatismjöls-
fabriker bö{at anlåggas redan på 1870.talet;
den äldsta svenska anlades iJämshög i Ble-
kinge. Till fram mot 1910-talet hade sam-
manlagt 140 fabriker tillkommit som alla
arbetade mer eller mindre fristående från
varandra. 1908 möttes företrädare från
Skåne och Blekinge och bildade "Svenska
Stärkelsefabrikerna Förening u.p.a." i vilken
den skånska föreningen uppgick. Denna
förening hade mellan 80 och 90 av fabriker-
na i dessa landskap anslutna. På grund av
krigsutbrottet 1914 intråffade både brist på
slårkelse och statsbeslag av alla lager, vilket
förorsakade föreningen så stora problem att
den måste gå i likvidation. Så följde ett antal
år utan någon inbördes samverkan mellan
fabrikerna med undantag för attV Ekerot i
Kristianstads län lg2l äIerbild.ade "Saeriges

Stärkelseproducenters Förening u.p. a. ".

Overproduktion och prisfall orsakade
dock så stora problem att man 1926 åter
möttes i Kdstianstad för att diskutera av-
såttningsmöjligheterna. I samband dårmed
väcktes frågan på nytt om en gemensam or-
ganisation över lånsgrånserna. I augusti
7927 tar man klar att i samråd konstituera
Sueriges Stdrkeke-producenters Förening u.p. &.

med 95 fabriker anslutna. För Blekinge lån
r potatisodlingen av särskilt stor betydelse

då hela 15,5 procent av arealen i bö{an av
1930-talet användes för potatisodling. I en
framstållning till jordbruksutredningen
I93l önskades dels begränsning av potatis-
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Linjerna i. d,e shånsha bet

di.strihten, Bild.: Arne
Hansson, KSLA:s arkia.

importen och dessutom reglering av odling-
en, vilket skulle underlättas om alla stärk-
elsefabriker var organiserade och licensie-
r-ad etablering infördes. HJD råknade 1921
totalt 143 stårkelsefabriker medan Lant-
brukskalendern 1930 uppger totalt 1 500
medlemmar vid 124 fabriker och för 1935
sammanlagt 2 600 medlemmar vicl 137 fab-
riker.53 Av de så organiserade lar vissa redan
ekonomiska föreningar medan andra var
enskilda och ytterligare några enkla bolag
med s.k. Iottägare.5a

Som enstaka kuriositeter eller krigsför-
sörjningsfenomen kan också nåmnas före-
komsten av en nyponförening i Åmål från
7916, tobahsodlarefören ingar i sydligaste Skå-
ne, där man under en långre period bedrev
sådan odling, m.fl. udda föreningstyper.
Bland sådana märks också föreningar för
Potatistorhningi flertalet av de nu nämnda
försvann dock tåmligen snart efter första
virldskriget.

Trädgårdsodlare- och
fruktodlareföreningar
Större numerår omfattning och utbredning
ån flertalet öwiga specialföreningar fick som

rlätnrts fruktodlarefireningarna och med deln
i större eller mindre utsträckning förekom-
mande föreningar och sållskap för tråd-
gårdsskötselns allmånna utveckling. Fören-
ingarna var från början - som redan i viss
mån beskrivits - av ideell karaktår och verka-
de genom upplysning, utstållningar, sprid-
ning av frön och plantor, utflykter till andra
trädgårdar, sällskaplig verksamhet o.s.v. De
tidigaste allmänna föregångarna på fören-
ingsområdet har kortfattat berörts i kapitel
III. Därtill kan fogas att den första förening-
en av yrkesmåssigt inriktade trådgårdsmån
var Stochholms Gartnrr-siillskap från 1848.
HottikultwerLs V(inner med förankring i Göte-
borg (1874) lar dock ett mer allmänt fråm-
jande sållskap liksom SAdzsAa trådgårdsftir-
eningen frän 1876. Den sistnämnda var
egentligen den första länsföreningen i lan-
det och ville "utgina ett f&eningsband, mellan
idkare och od,nner ao trädgårdsskötseln", d.v.s.
en målsättning som skulle kunna samla både
yrkesmåssigt och allmånt intresserade. För-
eningen åtnjöt från starten och fram till
1907 anslag från båda de skånska hushåll-
ningssållskapen. Dessa föreningar fick, som
konstaterades i tidigare kapitel, under 1800-
talet en lång rad efterföljare landet över i



form av sällskap, trädgårdsförbund och tråd-
planteringsföreningar.

År 1900 tillkom Saefiges Pomologisha För'

eningi samband med den då starkt ökande
fruktodlingen i landet. Den hade en mer
tekniskt och ekonomiskt inriktad målsätt-
ning och verksamhet och arbetade i nåra
kontakt med landets hushållningssällskap
och lokala fruktodlarföreningar. 1917 hade
föreningen omkring I 900 medlemmar.
Enligt H. Juhlin Dannfelt fick fruktodlingen
under de två första årtiondena av 1900-talet
ökad betydelse som inkomstkälla såvål för
yrkesodlare som för vanliga jordbrukare,
vilket i ännu högre grad gäller 1930-talet. Då
tillkom också ett stort antal mer eller mindre
renodlade ekonomiska föreningar för att
främja framför allt avsåttningen.55 I dag är
Sveriges Pomologiska förening ombildad till
Riksförbundet Svensk Trådgård med nårma-
re 30 000 ideellt organiserade medlemmar.

Åren 1902-03 bildades Saeriges Handels-
trädgårdsmiistarefi)rb?rr?d som ett något mer
renodlat 1'rkesutövarorgan på området; för-
eningen beskrivs udörligare nedan. Dessutom
tillkom Srenska trädskoleägareföreningen
1906, Sveriges Allmänna Trädgårdsförbund
1909 med l9l5 29 lokala föreningar an-
slutna.i6 Srenska M ed icina lr ilrtföre n in gen

1910, Föreningen Sveriges frukt- och grön-
sakstorkerier 1912 samt Föreningen för
dendrologi och parkvård bildad 1920.5r

Trådgårdsområdet uppvisar dårmed liksom
jordbruks- och fiskenäringarna ett stort
antal föreningar av olika slag företrådande
olika aspekter, grupper och intresserikt-
ningal vars närmare utveckling fram mot
1930-talet inte i detalj kunnat kartlåggas.

Frukto dlarna omfattande folhröreke
Verklig aktivitet på området blev det dock
först med att liinsfiirening(t för flukt- och trdd'-

gård,sod,kng och lnkala fruhtorllarföreningar
började bildas. Dessa föreningar tillkom i
hul'udsak från 190I, då den första trådgårds-

föreningen i Östergötland bildades, fram till
1915-16. En annan ånnu tidigare förening
var Våskinde på Godand från 1898. I vissa

län rillkom nära nog samtliga föreningar
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under en tidrymd av 3-4 år, som t.ex. i
Malmöhus och Hallands län, vilket alltså
innebar en mycket snabb spridnings- och
organisationsprocess. Bland de olika lånen
låg Södermanland och Ostergötland i tåten
med 7O-talet föreningar och över resP. nära
2 200 medlemmar redan 1915. Aven Skara-
borg låg tidigt h-ögt och uppvisade liksom
Södermanland, Orebro och flera andra lån
en jämn ökning under hela den här kart-
lagda perioden. Andra l2in somJönköping,
Kronoberg och Kristianstad uppvisar en mer
påtaglig ökning först mot periodens slut,
d.vs. fram mot och under 1930-talet.

Av tabell X:3 framgår firrktodlingsrörelsen
i hela landet perioden 1915-1935 utvisande
antalet medlemmar och lokala löreningar
Redan 1915 var omfattningen betydande
med ca 14 800 medlemmar, 1921 ca 500 för-
eningar med 18 800 medlemmar och 1930
nåra 600 föreningar och 26 000 medlem-
mar. Första halvan av 1930-talet medförde
som framgår en stark stegring så att antalet
föreningar fram till 1935 nära fördubblades
till I 046 och medlemsantale t steg till ca 55

500. Den närmare fördelningen på de olika
länen framgår ay grundtabell X:1 i tabell-
bilagan.

De lok&la ftuhtod,larföreni.ngarna var oftasl
anslutna till lånsföreningarna av vilka sist-
nåmnda det 1921 fanns 11 och 1935 15 st.

Förekomsten av lokala föreningarvar spridd
till 19 lån över hela Syd- och Mellan-Sverige
upp t.o.m. Gåvleborgs lån; lokalt åven läng-
re norrut. Läns- liksom lokalföreningarna
var i hur.udsak ideella föreningar; fråmst i
Skånelånen organiserades de dock delvis
som ekonomiska u.p.a-föreningar för att
ären kunna arbeta med försäljningen av

frukten. I många lån kompletterade man
med eLonomiska fö rsälj nin gsfö reninga r
u.p.a. som svarade för försäljning av såväl

frukt som andra trådgårdsprodukter.l934
bildades som samarbetsorgan för försälj-
ningsföreningarna Riksfhbunfut Suensk Fruht,

vilket senare bytte n arrr.n tlll Saeriges Fluht- och

Trädgård,s o d.lares Rihsf)rbund, SITR Fruktod-
larföreningarna åmjöt stöd i olika foraner av

hushållningssållskapen och statliga medel



Tabell *3. Fruktodlareföreningar, antal föreningar och medlemmar l9l6-35.

1915 19?1x l9?5 1930 1935

Föreningar 444
r4 830

457
l8 820

484
18 438

589
26 002

1 046
55 499

Kälkr: + = enligt HlD, Landtnannakoopemtionen i Sxeigq Kalmdd öfu$ suensha lantbruhet 1908/ 10-19J6.

till trädskötarnas utbildning m.m. Arbets-
uppgifterna var av samma konkreta och
direkt praktiska art som tidigare nåmnts
bet räfande andra specialodlarföreningar
Huvudpunkterna i arbetsprogrammet för
föreningarna framgår nedan.
. Anskaffning av goda, för orten och avsått-

ningen lämpliga sorter av frukttråd och
buskar

. Befordran av en omsorgsfull skötsel och
vård av medlemmarnas frrrktträd, särskilt
genom för uppgiften utbildade och an-
ställda trädskötare

. Anskaffning av förnödenheter för frukt-
odlingen, såsom redskap, packningsmate-
rial, medel för bekämpning av insekts-
och svampangrepp m.m,

o Anordningar för fruktens sortering och
packning samt av dess lörsäljning

. Anordnande av möten med föredrag och
överlåggningar

Att dessa föreningar omfattade en större
skara än enbart lantbrukare på landsbygden
och i dess samhållen illustreras påtagligt av
attyrkesgrupper som pråstet organister och
folkskollårare ofta fungerade som ordföran-
de i föreningama. Aven personer med andra
allmänna yrken av olika slag fullgör denna
funktion. På en del håll fungerar dock åven
lantbrukare och trädgårdsmåstare som ord-
lörande men utgör i många lån en minorirer
bland de engagerade.

S.H.T.E - Yrhesutöaarnas organisation
Vi har i det föregående redovisat förekom-
sten av ett stort antal organisationer på träd-
gårdsområdet, företrådande en rad olika
grupperingar, intressen och verksamheter.
Detta beror givetvis på att blomster-. grön-
saks- eller annan odling alltid r.arit en syssel-

såttning som genom sin karaktär utövat en
särskild dragningskraft på många människor
Att få dra upp och plantera växter och se

resultatet av en levande biologisk verklighet
år något som ljusar många människor Där-
av kommer också förmodligen att de rent
yrkesmässigt inriktade trådgårdsodlarna all-
rid känr etr behor ar art avgränsa sig gqnl-
emot de brokiga skarorna av hobbl.utövare
av olika kategorier.

På en trädgårdskongress i Västerås 1902
väcktes förslaget om en yrkesodlarnas egen
sammanslutning i ett föredrag av K. Bovin
som sedan 1895 var tidningen Violas redak-
tör. Förslaget resulterade i en kommittd som
till februari 1903 hade ett förslag utformat
om bildande av Suenges Ha.ndektrtidgård.smäs-

tar$)rbund, S.H.T.E Organisationen kom till
stånd och man antog ett antal rikdinjer för
dess verksamhet. Fråmsta platsen bland dessa

har sedan dess varit hurrrdtanken att de en-
skilda trädgårdsföretagarnas talan skulle
löras och at t man skulle arbeta på näringens
framåtskridande som sjålvståndigt yrke.
Denna tanke har alltsedan dess utgjort för-
bundets hurudlinje. De främsta medlen för
att för-verkliga grundtankarna har varit att
främja medlemmarnas affårsmåssiga intres-
sen och trådgårdsundervisningens utform-
ning, lårlingsutbildningen och dess vara
eller inte vara samt allmänna arbets- och
anställningsförhållanden. S.H.T.E hävdade
oclså envist sin grundidi atr organisationen
var en yrkessamrnanslutning, inte någon
arbe*gir'areförening. Man har också försökt
att motarbeta oti börlig konkurrens samt
behandlat en rad trådgårdstekniska frågor,
såsom försäkringsfrågor, våxtskyddsfrågor
och växtskyddsinspektion. premiering av
växtnyheter, poängberäkning vid utställ-
ningar. utgivnlng av en publiLation o.s.v
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Den sistnåmnda frågan frck från början sin
lösning genom att K. Bovin var utgivare av

tidningenViola. Sedan försökte man genom
en kalender och årsbok tillgodose behovet
av kommunikation med medlemmarna.
Senare utgavs Trädgårdsvårlden sorn för-
bundets tidningsorgan och senare har Viola-
Trädgårdsvärlden utgjort det bestående tid-
ningsorganet under den period som här
överblickas.

För försåljningen av de olika produkterna
har en lång rad olika lösningar praktiserats
och avlöst varandra under årens lopp. Detta
år utan tvekan den uppgift som alltid varit
mest vansklig och svårbemåstrad på grund
av importkonkurrens och svårigheter av alle-
handa slag att åstadkomma en smidig distri-
bution, handel och prissättning på blom-

mot frukt och grönsaker, bl.a. på grund av

färskhetsLraver, Tabellen nedan visar en
sam manställn ing av lörbundets numerära
utveckling. Därutöver kan tilläggas attjubi-
leumsåret 1943 var 3l distrikt verksamma
med 2 370 medlemmar men fördelningen
över år och landsdelar anges inte nårmare.53

Mårkligt nog är förbundet inte upptaget i
Lantbrukskalendern förrän 1925.

Specialföreningar inom
animalieproduktion
De hittills behandlade föreningarna har
samdiga varit specialiserade på olika vegeta-
bilieproduktioner. Ett antal specialiseringar
på olika djurproduktionsområden kan ock-
så redovisas med så pass skiftande inriktning

Tabe[ X:4. Sveriges Handelsbådgårdsm?istareförbunds organisation och numetiir l903-35,

1903 1910 1915 1920 1925 1S30 1935

I181
r 13

196 220 402 459 541 855
Lokalavd/distrikt

Kötta: S. H. 7'. F.'jubitputb\k1l! laoT-l04J

Sv eri ges H an d, e ls tr iid-
gård,smhtarcfibund,,
S.H.T.F. hildadzs 1902
med, bl.a. Knut Bouin
b land ini.ti.ativtagerna.
Vinietten på 25'års-
hröni.kan satnt under-
skiftema at pionjiiret
na anger det be$d,eke-

fulla steget. (S.H.T.F: s

25-årshröni,ka).



som från pälsdjur till biodling. Viss weksam-
het föreligger också till vilken undergrupp
biodlarföreningarna skall hånföras.

Fören in gar f)r gelaucl orh haninn
Vi har här ett antal till s1.nes små och margi-
nella specialiteter säsom getauek-, kaninaaels-
o c h rtia uppföd,arföreningar, ilka kan för efalla
både udda och obetydliga. Mårkligt nog
fanns derr enda getaaekJdrmingen sä}:'är längt
i Skåne (beroende på en enskild persons
intresse) med tillkomståret 1915 och enligt
Lantbrukskalenderns uppgift 49 medlem-
mar 1930. Getaveln stöddes från 1930-talet
genom statsanslag till uppråttande av bock-
föreningar och getavelsstationer m.m. Den
största omfattningen hade getskötseln då i
inre Dalarna och Norrland,larav den störs-
ta delen i Jämtlands och Våsternorrlands
län. Den fråmsta produkten från getsköseln
är mjölken varav görs goda ostar

På kaninavelsområdet utgavs från I 909 en
tidskrift under namnet Svenska Kaninafuels-
föreningens Tidskrift, vilken anger att en
förening för detta ändamål existerade redan
då med enligt stadgarna till uppgift att all-
mänt främja kaninskötseln; denna förening
hade sin förankring i Skåne.5e Sveriges ka-
ninavelsförening med ca 420 medlemmar
verkade främst i Stockholmstrakten och
mellersta Sverige. Under första världskriget
kom ett uppsving för kaninuppfödningen,
främst genom den då stimulerade skinnav-
såttningen. Bland annat som resultat dårav
sammanslogs den skånska föreningen med
den mellansvenska och bildade 1919 Sueriga
Kanin wekfirmingars CmtraWbund med. irrte
mindre än ca 3 950 medlemmar i 57 lokala
föreningar. År 1930 åndrades namnet till
Saeriges Kaninaaehföreningars Riksförbund,
vilket 1932 hade 23 lånsföreningar anshrtna-
Ar 1936 anges medlemsantalet till totalt
3 445 medlemmar i samdiga län utom Norr-
botten-

Päkdjursftheningar
Föreningen Suehges Riiuuppfödars bildades i
början av 1920-talet och hade tidvis andra
namn. Antalet medlemmar utgjorde som

högst omkring 1 000; för slutet av 1930 an-
ges 977 aktiva och ett 70-tal passiva. Trots
den ringa numerären var förbundet en bit
in på 193O-talet vål organiserat med länsför-
eningar i flertalet län; i några fall utgjorde
föreningsområdet delar av län eller flera län.
Ar 1926 bildades Farrningm Sucriget Piikdjurv
uPpföd,are fråmst verksam i södra Sverige;
namnet åndrades 1929 till Sueriges Ptikdjurs-
uppfödaru Riksförbund. u.p. a. i samband med
att de olika organisationerna samordnades.e
Läns/regionföreningarna har också från
1930 med endast ett par enstaka undantag
benämningen prils d,j urs uppföd,areföreninga4
de fanns 1939 i sammanlagt 21 län. Under
l93Gtalet gick pälsdjursuppfödningen starkt
framåt och omfattade 1937 omkring 200 000
djur i svenska pälsdjursfarmer; i samband
därmed utökades antalet djurslag från tidi-
gare i huvudsak rär.rrppfödning till åven
mink och nutria. Största antalet djur var
lokaliserade till Kopparbergs, Viisterbottens,
Skaraborgs, Gåvleborgs och Stockholms län.

Som framgår r.ar vid mitten av 1920-talet
flertalet av de specialorganisationer bildade
som senar€ skulle bli de olika mindre
branschorganisationerna ijordbrukets för-
eningsrörelse och med ansluming till SAL,/
Sveriges Lantbruksförbund. Flera av dem
hade en stark expansion och sin höjdpunkt
under 1930- och 40-talen, vilka årtionden
docl i hur udsak laller utanlör en närmare
behandling i detta sammanhang.

Biodlarverksamheten och dess
organisationer
Biodlingens tidigaste ursprung bestod av att
man skattade vilda bisamhiillen. Så småning-
om lårde man sig ta hem bistockarna och
från 1700-talet tillverka bostäder till dem i
form av halmkupor. I början av 1860-talet
försökte man åstadkomma en nordisk bi-
odlarorganisation vid ett möte i Malmö, då
man gemensamt för Danmark, Sverige och
Norge konstituerade "Nordisk Förening för
Bivänner". Man försökte också redan från
1862 utge ett gemensamt medlemsblad,
"Nordisk Tidskrift för Riavl". Denna första



förening frck dock en helt kort levnadstid
men avlöstes efter hand av nya försök att
bilda nationella förbund. Sådana kom till
stånd i Danmark redan 1866 (Danmarks
Biavlerforening) och i Norge 1884 (Norges
birokterlag).

Enligt HJD fanns år'en i Sverige från mit-
ten av 1800-Lalet lokala biodlarlöreningat
med främst ideella uppgifter6r Efter flera
ansatser, bl.a. under 1860-talet, bildades slut-
ligrn även i Srerige 1897 en riksorganisa-
tion, Sveriges Allmtinna Biodlareförening, Iör-

'f IDtr{INTGl F-OET TBfSI(ÖTAF!,E
SVENSKA BIODLAREFöRENINGENS TIDSKRIFT.

Stensha Bir.rtllareJijreningens tidshrlft rar ett. vihtigl organ för all spida kunshap on de scnaste rönen inam om

råtlet. Bilden aisitr deltaiarna i en aa ALingråstraktens Biod.L,rfötnings anordnad" kurs med Jöredrag och ptuktis

ka demonstrationn 1918. Intresset Jiir biodling aar slort under kri.gstiden (let stora lroblemet dd tlenna lid. aar

tiLldelningen a! sotker
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kortat omväxlande S.A.B. eller S.A.B.F För
att bli medlem i föreningen fordrades att
man tillhörde en lokal krets och att man
prenumererade på föreningens tidskrift,
Svensk Bitidning. Kretsarna kunde vara av
skiftande storlek och omfatta "landshap, län,
hdrad,, socken eller annat kim.pligt område". Frä-
gan om statsbidrag till biodlarnas verksam-
het blev en långdragen historia som började
redan 1857, då frågan väcktes i form av en
motion inom bondeståndet i riksdagen. Den
avslogs med motiveringen att det var en
fråga för hushållningssållskapen att lämna
ekonomiskt stöd till sådan verksamhet. Det
dröjde dock bra långe innan detta kom till
stånd. Så småningom utgick dock stöd till
undervisning om biskötsel i allt fler siillskap,
sedan motiveringen att biodling \,2-r en viktig
binåring tilljordbruket och dess fröodling
hade vunnit anslutning. Från tgtT/18 uF
gick också annat "statsbidrag till åtgiirder fir
bishöxelns frdmjande", vilket tidvis indragits
för att sedan åter införas.

I regel slöt sig kretsarna inom ett lån sam-
man i en kinsfiirening, som på ett åndamåls-
enligt sätt kunde ha kontakt och samarbete
med lånets hushållningssällskap. Sällskapen
gav efter hand också anslag till lånsförening-
arna. vilket möjligglorde en mer Lontinuer-
lig verksamhet. Den bestod av utstållnings-
och kursverksamhet samt anställning av
länsbiskötare och instruktörer. Från riks-
organisationen gavs stöd åt medlemmarna i

form av material till biodlingsverksamheten,
bl.a. anskaffning av honungsslungare, ho-
nungsburkar, foderglas och etiketter till för-
packningarna.

Sveriges Allmänna Biodlarförening bilda-
des som nåmnts 1897; 1911 tillkom som
konkurrerande organisation i mellersta de-
lama ar landet Sveriges Biodlareföreningars

Riksförbund. Två år efter tillkomsten hade
förbundets expansion så sakteliga börjat
genom att omfatta 45 kretsar med 724 med-
lemmar, företrådewis i södra Sverige. Efter
några år med inbördes rivalitet samman-
slogs dessa två 1919 ttll Svariges Biod.lares Rihs-

firbund' S.B.R Teoretiskt skulle de två för-
bunden tillsammans ha haft ca 570 kretsar
och från början drygt 21 000 medlemmar.
Sammanslagningen resulterade dock av allt
att döma i en tämligen stark åderlåtning av
medlemmar, eftersom medlemssiffran 1920
redovisas till endast ca l0 500 medlemmar i
454 lokalavdelningar. Även den dåliga kon-
junkturen efter kriget bidrog till reducering-
en av medlemsantalet. Som det nya förbun-
dets tidskrift utgavs "Bitidningen". Ett viktigt
inslag i förbundets verksamhet kom att bli
den från 1911 skapade etiketten; från 1920
inregistrerad på S.B.R. som märke för ho-
nung av högklassig kvalitet. Den fick anvån-
das av de enskilda odlarna endast efter kon-
troll av kvaliteten på honungen. Ett stående
inslag i aktiviteterna från riksförbundes sida
under senare tid har varit kurs- och utbild-
ningwerksamheter samt annan information,
Kurser har utgivits såväl genom Nor6ns
korrespondensinstitut i Malmö liksom av
Lantbmksförbundets korrespondensskola,
LIK.6'

Den l9l I bildade kon k urren torganisa tio
nen Svenska Biodlareföreningen omfattade
ca 1 940 medlemmar i 74 kretsar, som alltså
1919 gick samman med S.B.F. Den totala
omfattningen medlems- och organisations-
mässigt under hela perioden framgår av
tabell X:5. Omfattningen och fördelningen
på olika lån har inte kunnat återfinnas för
hela den studerade perioden.

Med ettvisst "övertramp" tidsmässigt kan
konstateras attbiodlingen fick ett starkt upp

Tabell Xr5. Sveriges Biodlares Riksförbund, S.B.R., antal kretsföreningar och medlemmar 1897-1935.

År lsq?+ l9o0* 1910'. 1920 1925 1930 1935

Ike ear,/avd.
Medlemmar

250 454
6 000 l0 510

507 570
l0 768 t2 554

045
0 724

455
I 300

*) UPPgtfn på medkmnar och kretsar l.o.m. 1910 gälkr ftingångann &Eriges AUnänna Biodla.refi;rming, S.B.F Källa: Bi-
odling, hanungsfroduhtion, milji;uård,. S. B. R:s jubillu%skri|'t 1972 s. 22lf och 177.
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sving fram under andra vårldskriget och avsåtta medlemmarnas honungsskördar.6a
hade sin största omfattning 1949 med 758 Aven om biskötseln i och för sig ligger utan-
lokalavdelningar och 33 000 medlemmar. Äl för det egentliga jordbruket har den alltid
1971 rar antalet medlemmar åter nere i ca haft sitt intresse för både jordbruks- och
10 600, 63 H.Juhlin Dannfelt uppger att det trådgårdsnåringarna som för framför allt
vid lg2Gtalets början fanns en honungsJiir- frö och fruktodling viktig.
säliningsfthming u.p.a. i Skråne, vilken skulle
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